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RESUMO 
 

Segundo a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), a reciclagem faz parte 

da destinação final ambientalmente adequada de resíduos. Para que o resíduo seja 

reciclado ele passa pelas seguintes etapas: coleta seletiva, triagem e reciclagem. É 

fundamental para eficiência dessas etapas que cada gerador separe adequadamente 

seu resíduo em frações de recicláveis, orgânicos e rejeitos.  Assim, considerando a 

importância da separação adequada de resíduos na fonte geradora, o objetivo geral 

da pesquisa foi analisar o comportamento da população maringaense quanto à 

realização da coleta seletiva e os aspectos operacionais da mesma. Foram 

descritos os aspectos operacionais e econômicos da coleta seletiva, abrangendo os 

catadores autônomos, cooperativas de catadores e comerciantes de materiais 

recicláveis. Para a análise do comportamento da população, foi aplicado um 

questionário em uma amostra probabilística de 384 domicílios. Para a análise dos 

aspectos operacionais da coleta, foram realizadas entrevistas com dois gestores da 

coleta seletiva, com sete cooperados das cooperativas de catadores e com seis 

catadores autônomos. Para descrever os aspectos econômicos relacionados à 

reciclagem, foram aplicados questionários junto às cooperativas, catadores 

autônomos e comerciantes de material reciclável. Os resultados indicam que: a 

população sente como principal dificuldade a irregularidade do dia e horário da 

coleta; confiança no serviço de coleta é fundamental para o seu sucesso; tempo e 

esforço requeridos para a segregação de resíduos são as principais barreiras para a 

participação ativa; participantes e não participantes do programa de coleta seletiva 

possuem dificuldades semelhantes para a falta de participação ativa; o material 

reciclável coletado atualmente representa 12% do total potencial de materiais 

recicláveis gerados; a ampliação do processamento de materiais recicláveis 

depende da existência de mais cooperados em cooperativas e de compradores de 

materiais; a política de instalação de PEVs deve evitar locais onde não há fluxo de 

pessoas e falta de divulgação no local; a renda obtida nas cooperativas é 

semelhante à renda obtida por catadores autônomos; as cooperativas possuem 

diferentes eficiências físicas e econômicas. Sugestões de novos estudos são 

apresentadas. 

Palavras-chave: Coleta seletiva. Cooperativas de catadores de materiais 

recicláveis. Economia social e solidária. Reciclagem. Gerenciamento de resíduos 

sólidos.  
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ABSTRACT 

 

According to the Brazilian National Solid Waste Policy, recycling is part of the 

final adequate destination of waste. In order to be recycled waste goes through the 

following stages: selective collection, sorting and recycling. In order to get 

efficiency it is fundamental that waste generators segregate their waste into 

recycling fractions, organic fractions and tailings. Therefore, considering the 

importance of adequate segregation of waste by its generators, the general aim of 

this research is to analyze the behavior of Maringaenses people concerning 

selective collection and to analyze operational aspects of that collection. 

Operational and economic aspects of selective collection, including individual 

recyclable waste pickers, recyclable waste pickers cooperatives and merchants of 

recyclable waste were described. In order to analyze the population behavior a 

questionnaire was applied to a probabilistic sample of 384 households. In order to 

analyze operational aspects of recyclable waste collection interviews with two 

selective collection managers, seven waste pickers cooperatives and six individual 

recyclable waste pickers were carried out. In order to describe economic aspects 

of recycling, a questionnaire was applied to waste pickers cooperatives, individual 

recyclable waste pickers and merchants of recyclable waste. Results indicate that: 

the main difficult to segregate recyclable waste at households are lack of 

regularity of selective collection; trust in the selective collection program is 

fundamental to its success; time and effort required to segregate recyclable waste 

are the main barriers to the existence of an active participation in the selective 

collection program; participants and non-participants of the selective collection 

program have similar difficulties to participate actively; currently total amount of 

recyclable waste represents 12% of the total amount of recyclable waste that could 

be collected; expansion of recyclable waste sorting at cooperatives depends on 

more cooperatives and merchants of recyclable waste; location policy of recycling 

points should avoid places with no flow of people and lack of local promotion; 

income in recyclable waste cooperatives is similar to income of individual 

recyclable waste pickers; cooperatives have different physical and economic 

efficiencies. Suggestions for future research are proposed. 

 

Key-words: Selective Collection. Recyclable Waste Cooperatives. Social and 

Solidarity Economy. Recycling. Solid Waste Management. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Segundo a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), todo resíduo 

necessita de uma destinação ou disposição final ambientalmente adequada 

(BRASIL, 2010a). Uma das formas de destinação ambientalmente correta dos 

resíduos sólidos urbanos é a reciclagem. Para que o resíduo seja reciclado é 

necessário passar pelas seguintes etapas: coleta seletiva, triagem e reciclagem. 

A coleta seletiva é um dos instrumentos da PNRS. Ela é definida como a 

segregação dos resíduos conforme sua constituição ou composição. A realização 

correta da coleta seletiva poderia proporcionar diversos benefícios para a gestão 

de resíduos sólidos nas cidades. A composição gravimétrica dos resíduos nas 

cidades brasileiras mostra que muito mais resíduos poderiam ser destinados à 

reciclagem. A segregação do resíduo na fonte geradora é fundamental para a 

reciclagem. Em uma situação ideal em que o resíduo total gerado fica separado 

nas frações de reciclável, orgânico e de rejeitos, há uma série de benefícios. O 

material reciclável pode ir para uma segunda triagem e posteriormente ser 

encaminhado para as indústrias recicladoras. O trabalho com o resíduo reciclável 

torna-se mais limpo e produtivo, com menos contaminação por matéria orgânica 

ou por rejeitos. O material orgânico pode ser tratado, gerando subprodutos como o 

composto orgânico e biogás. E a fração de rejeitos pode ser disposta de forma 

ambientalmente adequada, por exemplo, em um aterro sanitário. Essas ações 

promovem redução nos custos de gerenciamento de resíduos, além de gerar 

ganhos ambientais e sociais. Assim, cabe a todo programa efetivo de coleta 

seletiva municipal considerar os comportamentos, atitudes e barreiras enfrentadas 

pelos agentes que fazem a separação prévia dos resíduos, ou seja, os moradores de 

cada domicílio que geram os resíduos sólidos. 

Para que o resíduo da coleta seletiva chegue à indústria recicladora é 

preciso realizar a sua triagem conforme os requisitos da indústria. O resíduo pode 

ser triado por empreendimentos de economia solidária. Esses empreendimentos 

são formados com o objetivo de gerar renda e fazer a inclusão social de seus 

participantes. Dentre esses empreendimentos, existem as cooperativas de 

catadores de materiais recicláveis. Para os catadores, o resíduo significa fonte de 

renda, trabalho e inclusão social. Eles necessitam da coleta seletiva do material 

para executarem suas atividades com mais eficiência. A execução da coleta 
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seletiva juntamente com as cooperativas de catadores recebe destaque na PNRS. 

Essa normativa define a priorização no acesso aos recursos da União para os 

Municípios que fazem a implantação da coleta seletiva com a participação de 

cooperativas ou outras formas de associação de catadores de materiais 

reutilizáveis e recicláveis formadas por pessoas físicas de baixa renda. 

Após a realização da coleta seletiva e triagem do resíduo, as indústrias 

recicladoras recebem o material e procedem a sua limpeza e processamento, 

criando novos produtos a partir dos resíduos. A utilização de matéria-prima 

reciclada evita o consumo de materiais virgens cujo processamento gera maiores 

quantidades de gases de efeito estufa e maior consumo de energia (KING; 

GUTBERLET, 2013). Além disso, o modelo tradicional do simples descarte de 

resíduos em lixões está sendo proibido pela atual Política Nacional de Resíduos 

Sólidos. Assim, cada vez mais, os municípios brasileiros necessitarão de soluções 

para os seus resíduos sólidos, de forma a considerar as dimensões política, 

econômica, ambiental, cultural e social, com controle social. 

Observa-se a necessidade de melhorar os sistemas de coleta seletiva, 

aumentando a quantidade de material reciclável que é desviada de aterros e 

evitando a presença de rejeitos e material orgânico no resíduo coletado pelos 

veículos da coleta seletiva. Neste trabalho, é tratada a seguinte questão: como 

aumentar a quantidade e qualidade do material reciclável coletado pela coleta 

seletiva no município de Maringá/PR? 

Portanto, o objetivo geral deste trabalho é analisar o comportamento da 

população quanto à realização da coleta seletiva e os aspectos operacionais da 

mesma, na cidade de Maringá. Os objetivos específicos são: 

 descrever o sistema de coleta seletiva e seus aspectos operacionais 

relacionados ao serviço prestado pela Prefeitura Municipal; 

 identificar possíveis barreiras para a realização da coleta seletiva na cidade 

de Maringá; 

 descrever as operações e aspectos econômicos da coleta seletiva na cidade 

de Maringá, relacionados aos catadores autônomos, cooperativas de 

catadores e intermediários. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Nesta seção, apresenta-se o embasamento teórico dos conceitos utilizados 

no desenvolvimento do trabalho. Inicialmente discorre-se sobre o que é a coleta 

seletiva, a sua importância e os estudos desenvolvidos sobre fatores que 

influenciam na participação da população em programas de coleta seletiva e 

reciclagem. A participação dos catadores de materiais recicláveis, assim como sua 

organização em cooperativas, é abordada posteriormente. Por fim, discorre-se 

também sobre a indústria recicladora. 

2.1 COLETA SELETIVA 
 

Para entender a importância da coleta seletiva e reciclagem no âmbito do 

gerenciamento de resíduos sólidos, é preciso entender a política que norteia todos 

os planos, programas e projetos relacionados aos resíduos sólidos urbanos. 

Segundo a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), o gerenciamento de 

resíduos sólidos é definido por um  

 

“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” 

(BRASIL, 2010a, p.2). 

 

Observa-se então que o gerenciamento de resíduos sólidos é um conjunto 

de ações amplas. Tal riqueza de escopo e conteúdo tem despertado pesquisas em 

diferentes frentes de ação, tais como: modelos de previsão de geração de resíduos; 

políticas para a redução do volume de resíduos; qualidade do resíduo para a 

compostagem; impacto de substâncias perigosas no gerenciamento de resíduos; 

logística reversa; composição gravimétrica e química dos resíduos; reciclagem; 

coleta seletiva; participação do setor informal nas atividades de gerenciamento, 

entre outros. 

A grande quantidade de pesquisas sobre resíduos sólidos é justificada pela 

relevância do tema. A preocupação com os resíduos sólidos gerados nos centros 

urbanos vem aumentando à medida que a população e a renda nesses centros 

aumentam. Por exemplo, estima-se que até o final do século XXI haverá cerca de 

9 bilhões de pessoas no mundo. Cerca de 80% da população irá morar em cidades 
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e 3 bilhões de pessoas irão pertencer à classe média. No entanto, dados indicam 

que, em anos recentes, cerca de 2 bilhões de pessoas no planeta ainda vêm  

sofrendo com a falta de serviço adequado de coleta de resíduos (UNEP, 2015). 

Dentre as etapas do gerenciamento de resíduos há a etapa que faz a 

interface entre o gerador do resíduo e a entrada deste no sistema que irá 

providenciar a sua destinação ou disposição final. Trata-se da etapa de coleta. Para 

esta etapa, existe um importante instrumento definido pela PNRS. É a coleta 

seletiva. Ela permite a coleta dos resíduos sólidos previamente segregados 

conforme a sua composição e constituição. Ela se diferencia da coleta regular dos 

resíduos domiciliares que não faz a diferenciação do resíduo. 

É importante destacar que, na coleta seletiva, os recursos do sistema, como 

veículos coletores, devem ser alocados para um único tipo de resíduo: o 

reciclável. Portanto é prudente fazer o melhor uso dos recursos conforme a 

quantidade de resíduo que deve ser coletada, evitando a subutilização ou a falta de 

recursos para atender à demanda do sistema. Surge então uma importante questão: 

quais são a quantidade e composição dos resíduos gerados em determinado centro 

urbano? Para responder essa pergunta, existem metodologias diretas e indiretas 

para quantificar a composição e quantidade de resíduos. Por exemplo, Gallardo et 

al. (2014) propõem uma metodologia para projetar um mapa de geração e 

composição de resíduos. Pode-se utilizar uma maneira direta, quando alguns 

dados estão disponíveis, ou uma maneira indireta, quando há uma falta de dados, e 

utilizar dados bibliográficos. 

A coleta seletiva, em conjunto com a reciclagem, contribui para a 

sustentabilidade urbana e possui reflexos na saúde ambiental e humana (BESEN 

et al., 2014). Ela é fundamental para a adequada destinação dos resíduos sólidos 

urbanos, além de gerar emprego, renda e desenvolvimento de empresas 

recicladoras (LOBATO; LIMA, 2010). A coleta seletiva aumenta a vida útil de 

aterros sanitários, pois encaminha os resíduos sólidos para a reciclagem (YAU, 

2010). Esse tipo de encaminhamento permite a destinação ambientalmente 

adequada dos resíduos sólidos e está de acordo com a prioridade estabelecida 

pelos objetivos da Política Nacional de Resíduos Sólidos, ou seja, a “não geração, 

redução, reutilização, reciclagem e tratamento dos resíduos sólidos, bem como 

disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos” (BRASIL, 2010a, p.3). 
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Nem toda coleta seletiva ocorre por meio de iniciativas governamentais. 

Por exemplo, na cidade de Maputu, em Moçambique, a coleta seletiva ocorre de 

forma restrita, principalmente por meio de iniciativas não governamentais ou 

individuais. Existem parcerias com organizações de catadores. Tais iniciativas 

conseguem desviar menos de 1% do resíduo domiciliar no município. Percebe-se 

assim a necessidade de definir um marco legal para a realização da coleta seletiva 

com a participação dos catadores (BUQUE; RIBEIRO, 2015). Também, envolver 

o setor privado na coleta e tratamento de resíduos pode ajudar a reduzir os custos 

e a carga de gerenciamento. No entanto, existe a preocupação de que aumentos no 

orçamento sejam direcionados apenas às empresas e não ao setor público e às 

taxas de coleta pagas pelos moradores.  (SEYRING et al., 2016). 

A coleta seletiva é o um passo fundamental para resolver o problema do 

gerenciamento de resíduos sólidos domiciliares. É uma preocupação de 

pesquisadores e técnicos. No entanto, ela não tem sido estudada exaustivamente 

até os dias atuais (CHU et al., 2016). 

A participação colaborativa do público e de agentes privados nas decisões 

sobre o gerenciamento de resíduos é um assunto de preocupação crescente na 

formulação de políticas e em pesquisas científicas. É preciso que haja a 

participação da população na formulação das políticas que irão impactar na vida 

de cada munícipe. As características da população e dos agentes irão influenciar 

na sua responsabilidade sobre as atividades de gerenciamento de resíduos.  Essa 

responsabilidade pode variar conforme fatores sócio-demográficos (idade, sexo, 

nível de educação, profissão) e contextuais (área urbana, área rural e país) 

(TRIGUERO; ÁLVAREZ-ALEDO; CUERVA, 2016). Assim, é preciso 

considerar esses fatores na elaboração das políticas públicas sobre gestão de 

resíduos sólidos. 

A educação ambiental voltada à coleta seletiva tem papel importante na 

participação do público atendido pela coleta. O uso de comunicações na educação 

ambiental pode apoiar o objetivo de aumentar o total de material segregado nas 

cidades (MEE et al., 2004). 

Para Philippi Junior, Roméro e Bruna (2014), a educação ambiental pode 

formar e preparar cidadãos para uma ação social corretiva e transformadora do 

atual sistema.  Estes mesmos autores destacam que a educação ambiental não é 

Ecologia, mas u,tiliza dos conhecimentos ecológicos sempre que preciso. Ainda, a 
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Ecologia, como área de estudo, não consegue, por si só, reverter ou impedir os 

agravos ambientais. É preciso formar ou mudar valores individuais e sociais por 

meio da educação da população. Assim, Philippi Junior e Pelicioni (2014) 

concluem que a educação ambiental utiliza subsídios da Ecologia, Geografia, 

História, Psicologia, Sociologia e outras áreas, para a identificação dos métodos 

de trabalho. 

Diferentes métodos e estratégias de educação ambiental podem ser 

utilizados, como o uso da arte, uso de vídeos e de projetos de educação ambiental. 

Philippi Junior e Pelicioni (2014) apresentam o uso das seguintes mídias para a 

comunicação educativa: quadro-negro, álbum seriado, flanelógrafo, imantógrafo, 

ilustração, cartaz, folheto, revista, slides, livro, jogo educativo, modelos 

tridimensionais, espécimes e objetos, filme educativo, televisão, recursos 

informatizados e mídias eletrônicas. 

Os meios utilizados na educação ambiental devem ser relevantes para o 

grupo que receberá as informações. Por exemplo, Prestin e Pearce (2010) 

destacam as características de mensagens midiáticas sobre educação ambiental 

para a reciclagem que são eficazes para adolescentes. Algumas destas 

características são: ímãs que explicam quais materiais são recicláveis de uma 

forma relevante e que enfatiza o impacto no meio ambiente global; uso de animais 

para chamar a atenção; uso de dados estatísticos; e uso de atores adolescentes nas 

campanhas de educação ambiental. 

Segundo Chan (1998), o uso da comunicação em massa é a maior fonte de 

influência no estabelecimento de normas subjetivas e, portanto, mais mensagens 

de publicidade deveriam ser colocadas na mídia para promover comportamentos 

sustentáveis. As informações, como mecanismos de promoção na participação de 

programas de coleta seletiva, possuem efeito maior a longo prazo que o uso de 

incentivos (IYER; KASHYAP, 2007). 

Cada meio de comunicação pode ser explorado para que a transmissão de 

informações sobre a reciclagem e coleta seletiva seja satisfatória para a população. 

Como exemplo, uma pesquisa na Inglaterra feita com os cidadãos indica que a 

opção pública mais preferida é o uso de folhetos (79%), seguido por jornal (34%) 

e cartas personalizadas (33%). Campanhas de marketing e de comunicação podem 

influenciar o comportamento para reciclagem de até 75% dos respondentes (MEE 

et al., 2004). 
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Uma política de gestão de resíduos deve apoiar a redução dos custos totais 

do gerenciamento de resíduos sólidos. Às vezes, os resíduos são entendidos como 

fatores geradores de renda. Mas, considerando as diversas alternativas de 

gerenciamento de resíduos e que eles são um problema a ser resolvido, pode-se ter 

uma ótica diferente.  Trata-se da visão do resíduo como fator de redução de 

custos. Para a coleta seletiva, essa perspectiva não é diferente. Custos e benefícios 

da coleta podem variar entre municípios. As características de cada um deles 

podem refletir nas políticas. Por exemplo, municípios no Japão implementam 

programas de reciclagem que se adequam às características demográficas da 

população. Em cidades com um número considerável de pessoas solteiras 

morando em casas, os programas de reciclagem tendem a ser mais simples. A 

posição no mercado de trabalho dos cônjuges possui diferentes impactos nas 

políticas de reciclagem. Municípios com programas de reciclagem mais completos 

coletam garrafas plásticas e contêineres mais frequentemente que outros 

municípios (MATSUMOTO, 2011). 

Os primeiros trabalhos de coleta seletiva no Brasil datam do início dos 

anos 1990. A primeira experiência sistemática foi no bairro São Francisco, na 

cidade de Niterói, Rio de Janeiro. Destaca-se também os trabalhos realizados em 

Curitiba, Paraná e São Paulo/SP (CALDERONI, 2003). A percepção de que o 

resíduo possui valor ficou evidente quando começaram a existir implicações 

sociais, econômicas, políticas, culturais e ambientais decorrentes da geração e 

gerenciamento dos resíduos. O trabalho que envolve a segregação do resíduo para 

a reciclagem ficou na maior parte com os catadores de materiais recicláveis. 

Assim, eles são autores estratégicos para a gestão de resíduos. Percebe-se que as 

políticas públicas para os resíduos carecem de uma organização política e 

institucional em seu entorno, pois seus instrumentos não são percebidos em sua 

totalidade. (BAPTISTA, 2015). 

Do total de cerca de 5.561 municípios brasileiros, 1.055 operam programas 

de coleta seletiva, equivalendo a aproximadamente 18% do total. Do total dos 

1.055 municípios, 81% estão situados nas regiões Sul e Sudeste 

(COMPROMISSO EMPRESARIAL PARA A RECICLAGEM, 2016).  No 

entanto, dados da Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e 

Resíduos Especiais (ABRELPE, 2016), indicam que cerca de 69% dos municípios 

brasileiros possuem alguma ação de coleta seletiva que não necessariamente 
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abrange a totalidade da área urbana dos municípios. O número da população 

atendida com coleta seletiva é de cerca de 31 milhões de pessoas (15% da 

população). A maior parte dos municípios realiza a coleta seletiva por meio dos 

pontos de entrega voluntários (54%) e cooperativas (54%). O modelo de coleta 

porta-a-porta abrange um total de 29% dos municípios. Do total dos 1.055 

municípios pesquisados, em 51% deles, a coleta seletiva é feita pela própria 

Prefeitura do município, sendo que empresas particulares são contratadas em 67% 

deles para realizar a coleta. Em cerca de 44% dos municípios há o apoio ou 

manutenção de cooperativas de catadores como agentes executores da coleta 

seletiva. O apoio envolve: maquinários, galpões de triagem, ajuda de custo com 

água e energia elétrica, caminhões e combustível, capacitação, e investimento em 

divulgação e educação ambiental. O custo médio, por tonelada coletada de 

resíduo, chega a US$ 102,49. Esse valor é maior que o custo médio da coleta 

regular, considerando um valor médio de US$ 25,00. Porém, observa-se que esse 

custo vem diminuindo desde o ano de 1994, quando chegou a ser 10 vezes maior 

que o custo da coleta regular. Quanto à composição do resíduo da coleta seletiva, 

o papel/papelão são os mais representativos em termos de peso, seguidos pelos 

plásticos em geral, vidros, metais e embalagens longa vida. As taxas de rejeito 

podem chegar a 35% da composição gravimétrica da coleta seletiva. Os plásticos 

de maior representatividade no total coletado são: Polietileno Tereftalato - PET 

(42%); Polietileno de Alta Densidade - PEAD (23%), Polietileno de Baixa 

Densidade - PEBD (14%); e Polipropileno - PP (9%). O restante é formado por 

PVC, PS e material misto.  (COMPROMISSO EMPRESARIAL PARA A 

RECICLAGEM, 2016). 

Devido à Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), espera-se que o 

número de municípios no Brasil que realiza a coleta seletiva irá aumentar. A 

PNRS possui conceitos como a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida 

dos produtos e a logística reversa. Isso exige a participação tanto dos gestores 

públicos como das empresas privadas e sociedade civil organizada 

(BRINGHENTI; GÜNTHER, 2011). Com a PNRS, foram lançados novos 

desafios para a implantação e aprimoramento da coleta seletiva em municípios 

brasileiros. A coleta seletiva no Brasil é fundamental para cumprir com a meta de 

realizar a disposição final apenas de rejeitos em aterros sanitários. No entanto, a 
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dificuldade em aumentar o volume de resíduo que é desviado dos aterros continua 

desde a publicação da PNRS.  

Um exemplo de desafio a ser superado é a formalização dos catadores de 

materiais recicláveis. As políticas nacional e estadual de resíduos sólidos possuem 

capacidade para integrar os catadores organizados na coleta seletiva. Porém, 

observa-se que a contratação de cooperativas de catadores sem o processo de 

licitação ainda apresenta resistência. Embora tenha havido um aumento no 

número de postos de catadores de materiais, nem todos os municípios brasileiros 

que possuem as cooperativas fazem a remuneração pelos serviços prestados. Tal 

fato constitui-se em um risco para a consolidação do modelo de coleta seletiva 

proposto pela PNRS, pois é preciso haver empreendimentos sociais sustentáveis e 

com capacidade técnica para prestar os serviços. De forma geral, observa-se pouca 

prioridade na agenda pública para o assunto da coleta seletiva (BESEN et al., 

2014). 

 O aumento e as mudanças referentes à coleta seletiva e reciclagem são 

influenciados pelo nível de adequação de Planos Municipais de Gestão Integrada 

de Resíduos Sólidos ao disposto no artigo nº 19 da Política Nacional de Resíduos 

Sólidos. Nesses planos, deve ser realizado um diagnóstico dos resíduos sólidos 

gerados, estabelecendo-se metas, programas e ações bem como a realização de 

monitoramento, por meio de indicadores de desempenho e ações preventivas e 

corretivas (BRASIL, 2010a).  

Portanto, há a necessidade de adequação dos planos para melhorar a coleta 

seletiva e reciclagem nos municípios. Nesses planos pode-se: estabelecer metas 

para a recuperação de secos e úmidos, em curto, médio e longo prazos; estabelecer 

a operacionalização do sistema em termos de metas e recursos para cada horizonte 

de tempo; definir estratégia da inclusão dos catadores na coleta seletiva e sua 

posterior formalização; propor incentivos econômicos, visando indústrias de 

beneficiamento e reciclagem; e prever sistema de informação para acompanhar e 

monitorar o plano (OLIVEIRA; GALVÃO JUNIOR, 2016). 

Um dos problemas relacionados à coleta seletiva é a falta de sua realização 

ou realização em baixa escala nos municípios. Uma das questões fundamentais é: 

se a coleta seletiva é um dos instrumentos das políticas de gestão de resíduos 

sólidos, por que ela ainda não é realizada na sua totalidade pela população, 

quando o sistema de coleta é oferecido pelo Município? Para responder essa 



23 

 

indagação, pesquisadores buscam entender quais elementos influenciam na 

realização da coleta seletiva (HALPERN et al., 2004) (BARR; GILG, 2005) 

(TIMLETT; WILLIAMS, 2008) (DAHLEN; LAGERKVIST, 2009) (YAU, 2010) 

(DIAZ et al., 2012) (RAMAYAH; LEE; LIM, 2012) (KERAMITSOGLOU; 

TSAGARAKIS, 2013) (CHU et al., 2016) (MANNARINO; FERREIRA; 

GANDOLLA, 2016).  

O serviço de coleta seletiva deve possuir características que satisfaçam a 

população atendida por esse serviço público. Assim, os municípios devem buscar 

a otimização do processo de coleta dos resíduos sólidos urbanos com a utilização 

de tecnologias disponíveis em suas localidades (LIMA; LIMA; SILVA, 2012). 

Dada a exposição feita até aqui, conclui-se que a coleta seletiva ainda 

necessita evoluir nos municípios brasileiros para que o gerenciamento de resíduos 

sólidos seja eficaz. Pode-se iniciar um trabalho de melhoria da coleta estudando 

melhor o agente que inicia toda a etapa. Trata-se do agente gerador de resíduo. 

Entender seus comportamentos e atitudes frente à realização da segregação de 

resíduos e reciclagem pode fornecer informações úteis para a estruturação de 

programas educacionais. Além disso, pode-se conhecer possíveis barreiras 

enfrentadas por estes agentes para realizar a separação dos resíduos. Também, os 

aspectos operacionais da coleta seletiva, como método de coleta, frequência e 

sistema de monitoramento das atividades, devem ser adequadamente 

estabelecidos, para aumentar a quantidade de resíduos coletada e diminuir os 

custos do sistema. Assim, os subitens a seguir irão tratar desses dois temas. 

2.1.1 Comportamentos, Atitudes e Barreiras Relacionados à Coleta Seletiva 

 

Por que algumas pessoas nunca separam o resíduo reciclável? Ou, por que 

às vezes não separamos os resíduos? Mesmo possuindo uma conscientização 

acerca dos problemas ambientais, algumas pessoas podem deixar de realizar a 

segregação de resíduos. Ao questionar o público em geral sobre a sua participação 

em programas de coleta seletiva e comparar a sua efetiva participação em separar 

os materiais recicláveis para a coleta, pesquisadores encontraram uma diferença 

entre participação declarada e realização da atividade (TIMLETT; WILLIAMS, 

2008). Ou seja, nem toda a população segrega resíduos na quantidade máxima que 

poderia estar fazendo. Pode ser que as pessoas consideram que a coleta seletiva é 
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algo bom e por isso nas pesquisas elas tendem a responder que buscam realizar a 

segregação de resíduos. Portanto, observa-se que há uma necessidade de traduzir 

atitudes positivas quanto à coleta seletiva em uma atividade efetiva de segregação. 

Ou seja, é necessário alterar comportamentos e não somente atitudes (TIMLETT; 

WILLIAMS, 2008). 

Assim, entender os fatores chave para aumentar a participação em 

programas de coleta seletiva tem sido a preocupação de pesquisas antigas e atuais 

(VINING; EBREO, 1990) (OMRAN et al, 2009) (GELLYNCK; JACOBSEN; 

VERHELST, 2011) (GHANI et al., 2013) (BERNSTAD, 2014) (NGUYEN; 

ZHU; LE, 2015) (SUTHAR; RAYAL; AHADA, 2016).  

Pode-se agrupar os fatores relacionados à participação em programas de 

coleta seletiva e reciclagem em três grupos: fatores relacionados à motivação, 

fatores relacionados a barreiras percebidas e fatores relacionados a sugestões dos 

próprios usuários dos programas.  

Alguns possíveis fatores que motivam as pessoas a realizar a coleta 

seletiva são: necessidade de limpeza da rua/domicílio; conservação do meio 

ambiente (VINING; EBREO, 1990) (TUCKER, 2003); conveniência (GHANI et 

al., 2013) (BERNSTAD, 2014); conscientização sobre a coisa certa a fazer 

(TUCKER, 2003); benefícios para a economia (SUTHAR; RAYAL; AHADA, 

2016); influência de valores morais (GHANI et al., 2013) (NGUYEN; ZHU; LE, 

2015); geração de renda com os resíduos e trabalho para catadores (SUTHAR; 

RAYAL; AHADA, 2016); economia de espaço em aterros (TUCKER, 2003); 

recebimento de benefícios econômicos (VINING; EBREO, 1990); e horários da 

coleta (GHANI et al., 2013). Observa-se que é possível motivar a população a 

participar da coleta por meio de diferentes maneiras. Elas podem ser exploradas 

em programas de educação ambiental. 

Algumas possíveis barreiras para não realizar a separação de resíduos 

podem ser: horário do serviço de coleta inadequado; frequência do serviço de 

coleta inadequada; necessidade de gastar tempo e esforços; inconveniência ao 

manusear o resíduo; falta de informação sobre a coleta seletiva e reciclagem; 

baixa quantidade de resíduo gerada; falta de recompensas econômicas; falta de 

sacola ou recipiente para separar o resíduo; espaço inadequado para armazenar o 

resíduo; esquecimento; bagunça gerada por vândalos no resíduo disposto para a 

coleta nas ruas; preguiça; distância até os pontos de entrega de material reciclável; 
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falta de interesse; e presença de insetos no resíduo (TUCKER, 2003). Quando 

possível, o provedor do serviço de coleta seletiva pode identificar e minimizar ou 

eliminar tais barreiras, visando aumentar a quantidade de material segregado pela 

população. 

Para melhorar a participação nos programas de coleta pode-se ouvir os 

usuários do sistema. Algumas sugestões já documentadas estão relacionadas a: 

fornecer sacolas específicas para acondicionamento do resíduo reciclável; 

fornecer mais informações sobre o programa de coleta seletiva; fornecer um 

lembrete; melhorar a frequência do serviço de coleta seletiva (TUCKER, 2003);  

utilização de contêineres para dispor o material (OMRAN et al, 2009) 

(BERNSTAD, 2014); melhorar a conveniência do serviço (OMRAN et al, 2009); 

reduzir a distância até os pontos de entrega de materiais recicláveis (OMRAN et 

al, 2009); e promover a educação ambiental (OMRAN et al, 2009). 

Dada a importância de enxergar o problema da falta de participação ativa 

em programas de coleta seletiva como o resultado de uma série de causas, o 

Quadro 1 apresenta alguns trabalhos que exploram o impacto de alguns fatores na 

realização da coleta seletiva. 

 

Quadro 1 - Fatores que influenciam na realização da coleta seletiva 

Autor(es) Fatores estudados que influenciam na realização da 

coleta seletiva 

Chu et al. (2016) Dimensão tecnológica, política, econômica e 

sociocultural 

Diaz et al. (2012) Conhecimento sobre o tratamento de resíduos; distância 

até ponto de entrega voluntária 

Keramitsoglou e 

Tsagarakis, (2013) 

Incentivos econômicos; tipo de resíduo que pode ser 

reciclado; quantidade de recipientes para fazer a 

segregação do resíduo no domicílio 

Ramayah; Lee; Lim, 

(2012) 

Atitude e normas sociais; conveniência; custos 

Yau (2010) Incentivos econômicos; características sócio-

demográficas; características das habitações; localização 

dos pontos de entrega voluntária 
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 Halpern et al. (2004) Estabelecimento de metas graduais; informação 

motivacional e instrutiva; monitoramento; contrato 

formal sobre comportamentos; normas sociais; uso de 

condicionantes; intervenção face-a-face 

Timlett e Williams 

(2008) 

Trabalho porta-a-porta; uso de incentivos; realização de 

comentários individuais sobre a realização e coleta 

seletiva por cada morador 

Barr e Gilg (2005) Significado da proteção ao meio ambiente; preocupação 

ativa; aceitação de normas para reciclar; conveniência e 

esforço necessários; conscientização sobre a legislação de 

reciclagem 

 

Na sequência, serão detalhados os fatores que influenciam na realização da 

coleta seletiva, de acordo com os autores constantes no Quadro 1 apresentado 

anteriormente.  

Os resultados do trabalho de Chu et al (2016) sobre fatores que 

influenciam na separação dos resíduos sólidos domiciliares mostra o impacto das 

dimensões tecnológica, política, econômica e sociocultural. A dimensão 

tecnológica é a que tem maior impacto na separação dos resíduos, seguida pelas 

dimensões política, econômica e sociocultural. A dimensão tecnológica envolve a 

tecnologia e equipamentos usados em centros de recebimento de resíduos bem 

como a construção de tais centros. A dimensão política envolve a pressão exercida 

por leis, indicadores de classificação de resíduos e nível de supervisão das 

atividades pelo governo. 

A baixa realização da coleta seletiva em pontos fixos ou móveis de entrega 

voluntária pode estar relacionada com a falta de conhecimento das questões de 

tratamento de resíduos à jusante ou obstáculos autolimitantes, como a distância 

até os pontos de entrega voluntária. Assim, é recomendável que campanhas de 

comunicação sobre coleta seletiva investiguem as necessidades dos usuários do 

serviço de coleta e seus conceitos relacionados à reciclagem, bem como que 

realizem a educação voltada às barreiras, percebidas ou não, que os cidadãos 

enfrentam (DIAZ et al., 2012). 

Estudos para projetar sistemas de reciclagem nas cidades buscam 

maximizar a aceitação de tais sistemas pelo público. Por exemplo, respostas de 
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uma pesquisa na Grécia sobre reciclagem abrangem questões sobre quais 

materiais os cidadãos estão dispostos a reciclar, quantas sacolas ou recipientes 

poderiam ficar dentro das casas, o tipo de coleta do resíduo separado, quais 

incentivos econômicos poderiam ser impostos e como a responsabilidade pela 

reciclagem poderia ser compartilhada por agentes relevantes. Contudo, a 

participação do público em propor o sistema de reciclagem não tem sido uma 

prática recorrente (KERAMITSOGLOU; TSAGARAKIS, 2013). 

Uma pesquisa com 200 estudantes universitários indica que a 

conscientização ambiental está significativamente relacionada às atitudes quanto à 

reciclagem. A atitude e normas sociais possuem um grande impacto no 

comportamento para a reciclagem. A conveniência e custos para a reciclagem não 

foram razões significativas para a sua realização. O estudo tem implicações para 

escolas e agências governamentais na educação e conscientização de uma atitude 

positiva para a reciclagem (RAMAYAH; LEE; LIM, 2012). 

Para realizar a coleta seletiva e impulsionar a reciclagem, pode-se utilizar 

incentivos econômicos. Observa-se que a participação em programas de coleta 

seletiva depende da livre vontade dos moradores. Assim, para resolver esse 

problema, alguns pesquisadores têm proposto o uso de incentivos econômicos. 

Nos estudos sobre incentivos econômicos, pode-se avaliar qual tipo de 

recompensa (como comida, bens de uso diário ou cupons de crédito) possui um 

efeito motivador maior. Os incentivos econômicos possuem um efeito de curta 

duração enquanto estão vigentes e podem não ter mais efeito quando forem 

suspensos (YAU, 2010). Assim, pode-se obter comportamentos positivos para 

com a reciclagem se o governo mobilizar o setor privado para oferecer incentivos 

econômicos para a reciclagem doméstica, como no caso de condomínios 

residenciais. Reconhecimentos e concessões em taxas de coleta podem ser dados 

para esses condomínios. Por exemplo, Yau (2010) apresenta um estudo dos 

impactos de esquemas de recompensa em programas de reciclagem em 122 

residências em Hong Kong. O estudo abordou residências que possuem uma alta 

taxa de geração de resíduos. Os esquemas de incentivos econômicos possuem uma 

significativa relação positiva com o total de resíduo reciclável coletado por 

morador, mantendo outras variáveis constantes. 

O comportamento para a reciclagem pode ser influenciado por fatores 

agrupados em quatro categorias: características sócio-demográficas, 
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características das habitações, localização dos pontos de entrega voluntária de 

resíduos e a institucionalização de incentivos econômicos (YAU, 2010). Para 

aumentar a quantidade e qualidade de material coletado pela coleta seletiva é 

preciso aplicar técnicas para a sua promoção. Aumentar a conscientização geral da 

população e utilizar métodos que mudem comportamentos está entre as 

preocupações de autoridades internacionais (TIMLETT; WILLIAMS, 2008). 

Pontos chave para mudar o comportamento envolvem o estabelecimento de metas 

graduais, informação (motivacional e instrutiva), monitoramento, uso de um 

contrato formal sobre comportamentos, normas sociais, uso de condicionantes e 

intervenção face-a-face (HALPERN et al., 2004). 

Para incentivar a redução de contaminação do material reciclável algumas 

medidas podem ser aplicadas. Entre elas destacam-se os incentivos pessoais e 

comentários sobre as ações realizadas. A mudança de comportamento da 

população pode ser mais efetiva quando utiliza-se métodos de baixo custo para 

envolver a população na coleta nos caminhões (TIMLETT; WILLIAMS, 2008).  

Timlett e Williams (2008) testaram a efetividade de três técnicas para a mudança 

de comportamentos: trabalho porta-a-porta, utilização de incentivos e comentários 

individuais sobre a realização da segregação de resíduos feita pelos moradores. O 

uso de incentivos, como o oferecimento de um jantar ou de um passeio familiar, 

gerou aumento na participação da reciclagem, provavelmente pela maior 

frequência em reciclar e não pelo maior número de pessoas participando no 

esquema de reciclagem. O incentivo e o trabalho de informar os moradores sobre 

sua participação no programa de reciclagem permitiram aumentar a quantidade de 

material separado e reduzir a contaminação. Os moradores recebiam informações 

sobre quais materiais não estavam corretamente separados. O trabalho de 

comunicar e incentivar os moradores para realizarem a separação dos resíduos 

inclui: panfleto sobre como fazer a reciclagem; visitas nas casas com pessoal 

treinado para falar sobre a reciclagem; cartões com comentários sobre a 

participação no programa de reciclagem; e uso de sinalizadores quando houve a 

disposição adequada do resíduo (TIMLETT; WILLIAMS, 2008). Contudo, 

observa-se que talvez o trabalho porta-a-porta seja mais adaptável para pequenas 

escalas. 

Barr e Gilg (2005) sugerem alguns fatores que influenciam na disposição 

para reciclar como: o significado de proteger o meio ambiente; preocupação ativa 
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(obrigação para reciclar, responsabilidades, tempo para reciclar); aceitação de 

normas para reciclar; conveniência e esforço necessários; conscientização sobre a 

legislação de reciclagem. A disposição para reciclar irá influenciar no 

comportamento para reciclar. Porém, existem outros fatores que influenciam no 

comportamento pró-reciclagem, como a idade, lixeiras na rua e fornecimento de 

um serviço adequado de coleta. O fornecimento de lixeiras para a reciclagem 

funciona como um gatilho para que a pessoa tenha um comportamento para a 

reciclagem, independente de uma atitude pró-reciclagem ou não (TIMLETT; 

WILLIAMS, 2008). 

Atribuir responsabilidade ao gerador do resíduo pode promover a 

participação dos envolvidos na gestão de resíduos sólidos. Pode-se utilizar 

instrumentos econômicos para impulsionar a participação em programas de 

reciclagem. Por exemplo, a experiência suíça nesse campo mostra que, para 

resíduos recicláveis e resíduos passíveis de tratamento por compostagem ou 

digestão anaeróbia, há o recolhimento sem cobrança de taxa adicional. Materiais 

recicláveis podem ser dispostos em contêineres públicos e em estabelecimentos 

comerciais. Os resíduos coletados pelo serviço de coleta comum, são dispostos em 

sacos plásticos específicos que possuem uma taxa. Além disso, existe a taxa de 

eliminação antecipada que é embutida no preço de alguns produtos. Ela financia a 

coleta seletiva e reciclagem. (MANNARINO; FERREIRA; GANDOLLA, 2016). 

Para informar e motivar as pessoas para a reciclagem pode-se utilizar 

diferentes canais de comunicação, como: panfletos, campanhas, páginas na 

Internet, chamadas telefônicas, mural de avisos, display com exemplos de 

produtos a serem descartados e pictogramas. Visitas escolares em locais que 

tratam do material reciclado buscam conscientizar sobre a importância da 

separação de resíduos e da reciclagem, motivando as crianças a serem 

intermediários para reciclagem com os seus pais. Também, fornecer informações 

sobre o destino do material separado na coleta seletiva pode motivar as pessoas a 

realizar a correta separação do material. Por exemplo, garrafas PET podem se 

tornar fio para confecção de tecidos ou então podem se tornar novas garrafas PET  

(ENGKVIST et al., 2016). 

Ressalta-se que é importante definir as campanhas e ações para realizar a 

coleta seletiva com base nas características da população. Por exemplo, Feo e Gisi 

(2010) definem e aplicam um procedimento baseado em um questionário 
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estruturado para analisar o conhecimento ambiental da população com o objetivo 

de selecionar áreas e grupos, por idade, com um baixo nível de conhecimento na 

cidade. Depois, pode-se sugerir um tipo específico de campanha para cada grupo. 

 Dada a exposição feita até aqui, observa-se que a falta de segregação de 

resíduos por parte da população é causada por uma série de fatores. A população 

compreende a importância da coleta seletiva, porém sua realização pode diminuir 

ao longo do tempo. Tal redução se deve a barreiras percebidas pela população e 

falta de motivos. O entendimento de como estes fatores agem na população pode 

ajudar a tomar decisões sobre investimentos na melhora do sistema de coleta 

seletiva das cidades. Feita esta revisão, o tópico a seguir irá discutir os aspectos 

operacionais do sistema de coleta seletiva. 

2.1.2 Aspectos Operacionais  

 

Como realizar a coleta seletiva? Quais aspectos operacionais do sistema 

devem ser mudados para que o objetivo de separar a maior quantidade de resíduo 

reciclável e evitar contaminação seja alcançado? Para atender esse objetivo, pode-

se configurar o sistema de diversas maneiras. Considerando as etapas do 

gerenciamento de resíduos sólidos – coleta, transbordo, transporte, tratamento e 

destinação final ambientalmente adequada - os aspectos operacionais aqui 

considerados são: tipos de separação do resíduo reciclável; modelo utilizado para 

realizar a coleta seletiva; veículo utilizado na coleta e transporte dos resíduos; e 

sistema de monitoramento e fiscalização da coleta. Estes aspectos são 

considerados por alguns autores, no estudo de sistemas de coleta seletiva, como 

Tchobanoglous e Kreith (2002), Seyring et al. (2016), Gallardo et al. (2010) e 

Gallardo et al. (2012). 

2.1.2.1 Tipos de separação de resíduo reciclável 

 

A coleta regular simultânea de vários tipos de resíduos, como o metal e o 

vidro em um mesmo esquema de coleta, tende a reduzir os custos com a coleta. 

Porém, ao misturar-se muitos tipos de resíduos em um mesmo esquema de coleta, 

pode-se aumentar a incidência de contaminação do material reciclável. Assim, por 

exemplo, a utilização de um cesto de lixo para cada tipo de resíduo geralmente 

tende a melhores taxas de reciclagem (SEYRING et al., 2016). Este tipo de 



31 

 

separação, em mais de uma fração de resíduo reciclável, é preconizada pela 

Resolução CONAMA n.º 275/2001 que estabelece o código de cores para os 

diferentes tipos de resíduos. Segundo essa Resolução, as cores para os diferentes 

tipos de resíduos são: azul (papel/papelão), vermelho (plástico), verde (vidro), 

amarelo (metal), preto (madeira), laranja (resíduos perigosos), branco (resíduos 

ambulatoriais e de serviços da saúde), roxo (resíduos radioativos), marrom 

(resíduos orgânicos) e cinza (resíduo geral não reciclável ou misturado, ou não 

passível de separação). 

Observa-se assim que a separação do resíduo a ser coletado pode ser feita 

de diversas maneiras. Para ilustrar algumas delas, na Figura 1, apresenta-se alguns 

sistemas utilizados na Espanha, conforme Gallardo et al. (2012). 

 

Figura 1 - Exemplos de sistemas de coleta seletiva 

Sistema Coleta porta-a-porta 

 

 

Coleta nas ruas com 

contêineres 

 

Pontos de entrega 

voluntária 

 

Sistema 1 - Resíduo Misturado Vidro, papel/papelão, 

embalagens leves 

Sistema 2 - Resíduo misturado, 

Embalagens leves 

Vidro, papel/papelão 

Sistema 3 - Resíduo misturado, 

resíduo orgânico 

Vidro, papel/papelão 

Sistema 4 - Resíduo misturado, 

resíduo orgânico 

Vidro, papel/papelão, 

embalagens leves 

Sistema 5 Resíduo orgânico Resíduo misturado Vidro, papel/papelão, 

embalagens leves 

Sistema 6 - Resíduo misturado, 

resíduo orgânico 

Vidro, multiprodutos 

Sistema 7 Resíduo orgânico, 

multiprodutos, 

misturado 

- Vidro 
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Sistema 8 Resíduo orgânico, 

resíduo misturado 

Vidro, papel/papelão Embalagens leves 

Fonte: adaptado de Gallardo et al. (2012) 

 

De acordo com a Figura 1, tem-se que a separação de resíduos nos 

sistemas funciona da seguinte maneira: 

a) sistema 1: separação em quatro frações (resíduo misturado, papel/papelão, 

vidro e embalagens leves). O resíduo misturado é coletado das lixeiras nas 

calçadas das ruas, enquanto que o papel/papelão, vidro e as embalagens 

leves são coletadas em pontos de entrega voluntária. É o sistema mais 

usado em cidades espanholas; 

b) sistema 2: separação em quatro frações (resíduo misturado, papel/papelão, 

vidro e embalagens leves). O resíduo misturado e as embalagens leves são 

coletados das lixeiras nas calçadas das ruas, enquanto que o papel/papelão 

e vidro são coletados em pontos de entrega voluntária; 

c) sistema 3: separação em quatro frações (resíduo misturado, resíduo 

orgânico, papel/papelão e vidro). O resíduo misturado e o resíduo orgânico 

são coletados das lixeiras nas calçadas das ruas, enquanto que o 

papel/papelão e vidro são coletados em pontos de entrega voluntária; 

d) sistema 4: separação em cinco frações (resíduo misturado, resíduo 

orgânico, papel/papelão, vidro e embalagens leves). O resíduo misturado e 

o resíduo orgânico são coletados das lixeiras nas calçadas das ruas, 

enquanto que o papel/papelão, vidro e embalagens leves são coletados em 

pontos de entrega voluntária; 

e) sistema 5: separação em cinco frações (resíduo misturado, resíduo 

orgânico, papel/papelão, vidro e embalagens leves). O resíduo misturado é 

coletado das lixeiras nas calçadas das ruas, enquanto que o papel/papelão, 

vidro e embalagens leves são coletados em pontos de entrega voluntária. O 

resíduo orgânico é coletado porta-a-porta. 

f) sistema 6: separação em quatro frações (resíduo misturado, resíduo 

orgânico, vidro e multiprodutos – constituídos de papel/papelão e 

embalagens leves). O resíduo misturado e o resíduo orgânico são coletados 

das lixeiras nas calçadas das ruas, enquanto que vidro e os multiprodutos 

são coletados em pontos de entrega voluntária. 
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g) sistema 7: separação em quatro frações (resíduo misturado, resíduo 

orgânico, vidro e multiprodutos ). O resíduo misturado, resíduo orgânico e 

os multiprodutos são coletados porta-a-porta, enquanto que o vidro é 

coletado em pontos de entrega voluntária.  

h) sistema 8: separação em cinco frações (resíduo misturado, resíduo 

orgânico, papel/papelão,  vidro e embalagens leves ). Todas as frações são 

coletadas nas calçadas das ruas. 

Um sistema simplificado de coleta seletiva é a separação tríplice: resíduo 

orgânico, resíduo reciclável e resíduo não reciclável (CÂNDIDO et al. 2009). 

Embora o sistema não apoie a segregação em mais frações de resíduo, ele é de 

fácil entendimento para os usuários. Posteriormente, o resíduo reciclável pode 

passar por uma segunda triagem em cooperativas de catadores de materiais 

recicláveis, por exemplo. 

Alguns tipos de resíduos são considerados perigosos, ou seja, possuem 

propriedades físicas, químicas ou infecto-contagiosas que podem apresentar risco 

à saúde pública ou ao meio ambiente. Além disso, podem apresentar 

características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade e 

patogenicidade (ABNT NBR 10.004:2004). Estes resíduos são passíveis de um 

outro tipo de coleta, por exemplo, via sistemas de logística reversa. 

2.1.2.2 Modelo utilizado para realizar a coleta seletiva 

 

Os países que implementam sistemas de coleta seletiva obrigatórios são os 

que possuem as maiores taxas de reciclagem. Para obter sucesso, é importante 

aumentar tanto a infraestrutura técnica para a coleta seletiva como informar e 

motivar os usuários do sistema (SEYRING et al., 2016). Dentre os modelos 

usados para realizar a coleta, destacam-se os seguintes: 

a) coleta porta-a-porta: coleta realizada em cada domicílio por veículo 

próprio da prefeitura ou por empresas particulares contratadas; 

b) pontos de entrega voluntária: pontos localizados em diversas regiões do 

município que permitem a entrega de certo(s) tipo(s) de material(is) 

reciclável(eis). 

As porcentagens de materiais recicláveis aumentam quando os municípios 

introduzem modelos de coleta porta-a-porta. Esses sistemas podem fornecer as 

maiores taxas de coleta com melhor qualidade de resíduos. Apesar de haver mais 
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custos para esse sistema de coleta quando comparado com os custos de outros 

sistemas, há as vantagens de melhores taxas de coleta e baixo custo com rejeitos 

(material que é coletado, mas que não é reciclável) e com o tratamento do resíduo 

(SEYRING et al., 2016). O modelo de ponto de entrega voluntário geralmente 

apresenta dificuldades para encorajar os moradores a fazer a coleta seletiva e 

resulta em uma maior porcentagem de impurezas no material separado. No 

entanto, ele pode ser uma solução razoável para certos resíduos, como o vidro. A 

conveniência desses pontos de entrega, como a proximidade com os usuários e o 

horário de funcionamento adequado, pode aumentar a taxa geral de material 

reciclado (SEYRING et al., 2016).  

2.1.2.3 Veículos utilizados na coleta e transporte dos resíduos 

 

A coleta e transporte de resíduos podem ser feitas utilizando desde 

veículos a tração humana, como carrinhos ou bicicletas, até a utilização de 

veículos a tração motora, como tratores e caminhões baú. As figuras a seguir 

apresentam alguns modelos básicos de veículos que podem ser utilizados na 

coleta seletiva. 

 

Figura 2 - Veículo com três compartimentos usado na coleta seletiva 

 
Fonte: Tchobanoglous e Kreith (2002, p.214) 

 O veículo da Figura 2 possui três compartimentos para a disposição dos 

resíduos recicláveis. Ele utiliza pequenas calhas de coleta que podem ser 

esvaziadas mecanicamente. O resíduo reciclável pode ser acondicionado em 

contêineres pequenos e grandes e os veículos possuem mecanismos adequados 

para descarregar o resíduo, conforme cada tipo de contêiner. Já o veículo da 

Figura 3 não possui compartimentos separados. 
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Figura 3 - Veículo compactador utilizado na coleta seletiva 

 

Fonte: Tchobanoglous e Kreith (2002, p.214) 

 

O veículo apresentado na Figura 3 é um veículo compactador que pode ser 

usado também na coleta convencional. Este tipo de veículo tem sido usado para 

coletar papel, jornal e revistas. Adicionalmente, pode-se utilizar uma carreta junto 

com o caminhão, com compartimentos para coletar embalagens e vidro. Existem 

veículos compactadores com carregamento lateral e traseiro. Podem ser usados 

para coletar, em semanas distintas, papel, papelão, embalagens e vidro. No caso 

da coleta do vidro, o sistema de compactação do veículo não é utilizado, pois o 

vidro pode danificar partes do mesmo. 

Um veículo que pode facilitar a atividade de lançamento dentro de 

compartimentos é um veículo com compartimentos baixos, conforme exemplo da 

Figura 4. Este veículo se destaca pela a altura diferenciada de seus 

compartimentos. 

Figura 4 - Veículo com três compartimentos baixos utilizado na coleta seletiva 

 
Fonte: Tchobanoglous e Kreith (2002, p.214) 
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O veículo da Figura 4 possui três compartimentos a uma altura mais baixa 

que o veículo apresentado na Figura 2, o que pode facilitar o carregamento do 

material. Porém, possui uma menor capacidade de armazenamento. 

Pode-se utilizar também um veículo com capacidade flexível. A 

capacidade é determinada pelos compartimentos móveis que podem ser colocados 

ou retirados do veículo coletor. A Figura 5 mostra um exemplo deste tipo de 

veículo. 

 

Figura 5 - Veículo com contêineres móveis utilizado na coleta seletiva 

 

Fonte: Tchobanoglous e Kreith (2002, p.214) 

O veículo da Figura 5 possui contêineres móveis que podem ser retirados 

quando estão cheios. Embora o uso de compartimentos separados traga o 

benefício de menor contaminação de resíduos, há de se considerar as situações de 

subutilização ou excesso de utilização dos compartimentos. 

 Caminhões maiores consomem mais combustível e podem danificar mais 

as ruas, além do seu maior impacto ambiental. Além disso, eles podem requerer 

mais manutenção e mão-de-obra para serem operados. Por outro lado, caminhões 

menores podem ter a desvantagem de não possuir a capacidade para fazer a coleta 

de uma determinada rota. Nessa situação, resíduos recicláveis ficariam nas ruas 

sem serem coletados (REIMER; SODHI; JAYARAMAN, 2006).  

 A escolha criteriosa do veículo da coleta seletiva é justificada pela 

representatividade dos custos da coleta e transporte de resíduos no gerenciamento 

de resíduos sólidos urbanos (BOSKOVIC et al., 2016). Em especial, a coleta de 

resíduos recicláveis pode ter altos custos devido a dois fatores: o volume coletado 

em cada região do município é relativamente pequeno; a menos que o resíduo 
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disposto nas calçadas para a coleta seja previamente segregado, fazer a sua 

segregação dentro do caminhão da coleta pode aumentar os custos da coleta 

significativamente. Além disso, pode acontecer que o tempo disponível do veículo 

da coleta seja utilizado para passar por domicílios que não fazem a separação dos 

resíduos (REIMER; SODHI; JAYARAMAN, 2006). 

2.1.2.4 Sistema de monitoramento e fiscalização da coleta 

 

Para que o sistema de coleta seletiva seja efetivo, é preciso medir seus 

resultados. Por meio dos dados coletados, pode-se monitorar o desempenho do 

sistema. Adicionalmente, a fiscalização realizada por agentes do serviço de coleta 

pode evitar que resíduos não recicláveis entrem nos veículos coletores. Portanto, 

para conhecer o quão bem um resíduo está sendo separado é preciso obter dados 

quantitativos do resíduo coletado. 

Os gestores do sistema de coleta seletiva podem melhorar a taxa de 

separação de resíduos recicláveis por meio da alteração de variáveis logísticas do 

sistema. Por exemplo, Gallardo et al. (2012) estudaram a influência de três fatores 

logísticos sobre a taxa de separação do resíduo. Eles examinaram como as 

seguintes variáveis logísticas podem gerar boas taxas de separação de resíduo: (i) 

habitantes/ponto.fração, (ii) tempo (anos) e (iii) frequência da coleta. A variável 

(i), que é definida pela quantidade de pessoas atendida por contêiner de resíduo, 

tem um efeito negativo para todas as frações de resíduos. Ou seja, quanto mais 

pessoas são atendidas pelo ponto de coleta, menor é a taxa de separação. Isso 

significa que quando há poucos pontos de coleta, a população tende a caminhar 

mais para poder entregar o resíduo nesses pontos. As pessoas tendem a colaborar 

menos na coleta. A variável (ii) possui uma influência positiva. Quanto mais 

antigo for o sistema de coleta, mais familiarizada irá ficar a população com o 

sistema.  E a variável (iii) também possui um efeito positivo na taxa de separação. 

Ou seja, quanto maior é a frequência da coleta, maior é a taxa de separação. 

Maiores frequências de coleta evitam a sobrecarga dos contêineres. 

Bringhenti (2004) propõe um conjunto de seis indicadores de referência da 

coleta seletiva que podem ser utilizados no monitoramento dos programas de 

coleta seletiva. Por meio da equação (1) pode-se calcular a cobertura de 

atendimento do programa: 
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Cobertura de atendimento do programa = 
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎çã𝑜 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑝𝑒𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑙𝑒𝑡𝑎 𝑠𝑒𝑙𝑒𝑡𝑖𝑣𝑎

𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎çã𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑜 𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐í𝑝𝑖𝑜
                   (1) 

 

 O indicador de cobertura de atendimento do programa expressa a parcela 

da população que é atendida pelo programa de coleta seletiva no município. A 

equação (2) faz o cálculo do índice de recuperação de materiais recicláveis: 

 

 

IRMR = 
𝑞𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑐𝑙á𝑣𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑙𝑒𝑡𝑎𝑑𝑎−𝑞𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑗𝑒𝑖𝑡𝑜𝑠

𝑞𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠í𝑢𝑑𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑙𝑒𝑡𝑎𝑑𝑎
                                            (2) 

 

 O Índice de Recuperação de Materiais Recicláveis (IRMR) expressa a 

quantidade de materiais recicláveis que deixaram de ser enviados à destinação 

final por terem sido separados pelo processo da coleta seletiva. Para obter o 

valor do total de material coletado na coleta seletiva, utiliza-se a equação (3): 

 

Qtde mensal coletada seletivamente = ∑ 𝑞𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑐𝑙á𝑣𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑙𝑒𝑡𝑎𝑑𝑎         (3) 

 

A quantidade mensal coletada seletivamente (ton/mês) expressa a 

quantidade de resíduos recicláveis coletados seletivamente no mês. O custo da 

triagem do material reciclável é obtido pela equação (4): 

  

Custo triagem = 
(𝑐𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑜 𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎𝑙 𝑑𝑎 𝑡𝑟𝑖𝑎𝑔𝑒𝑚+𝑐𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑜 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑎 𝑡𝑟𝑖𝑎𝑔𝑒𝑚+𝑐𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑎 𝑡𝑟𝑖𝑎𝑔𝑒𝑚)

𝑞𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑐𝑙á𝑣𝑒𝑙 𝑡𝑟𝑖𝑎𝑑𝑎
       

(4) 

 

O custo de triagem (R$/ton) expressa a relação entre o custo de triagem e o 

total de materiais recicláveis triados no mesmo período. É apurado pelo quociente 

entre a somatória dos custos de pessoal, materiais, equipamentos e insumos e o 

total de materiais recicláveis triados no mesmo período. Já o custo total do 

programa de coleta seletiva pode ser calculado por meio da equação (5): 

 

Custo total = 

𝑐𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑐𝑜𝑙𝑒𝑡𝑎+𝑐𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒+𝑐𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑟𝑖𝑎𝑔𝑒𝑚+𝑐𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑠𝑡𝑖𝑛𝑎çã𝑜 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑐𝑙á𝑣𝑒𝑙−
𝑒𝑐𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑏𝑜𝑟𝑑𝑜,𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝.𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑡𝑖𝑛𝑎çã𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙−𝑟𝑒𝑐𝑒𝑖𝑡𝑎  𝑣𝑒𝑛𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑐𝑙á𝑣𝑒𝑙

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑐𝑙á𝑣𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑙𝑒𝑡𝑎𝑑𝑜
             (5) 

 

O custo total do programa (R$/ton) expressa a relação entre os custos de 

coleta, transporte, triagem e destinação de materiais recicláveis e rejeitos, 

descontados dos ganhos de receita e economia de destinação final, e o total de 

materiais recicláveis coletados no mesmo período. Pode-se também calcular a 

quantidade de itens de materiais recicláveis comercializados (unid) por meio da 

equação (6):  

 

Qtde itens materiais recicláveis com mercado = ∑ 𝑖𝑡𝑒𝑛𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑐𝑙á𝑣𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑚 𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜                           (6) 
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O valor calculado pela equação (6) expressa a quantidade de itens de materiais 

recicláveis com mercado no programa de coleta seletiva. Ou seja, são os itens que 

são vendidos pelas cooperativas e associações que separam o material. 

Dada a exposição sobre a importância da seleção de veículos adequados e 

do sistema de monitoramento e fiscalização para a coleta seletiva, pode-se avançar 

para uma das próximas etapas no processo de levar o resíduo reciclável até a 

indústria. Trata-se da etapa de triagem em empreendimentos formados por 

catadores de materiais recicláveis. O próximo item tratará de alguns aspectos das 

cooperativas de catadores de materiais recicláveis. 

2.2 SISTEMAS PÓS COLETA SELETIVA 
 

Após a realização da coleta seletiva, é necessário que o material seja triado 

conforme sua composição. Esse processo proporciona a reutilização do resíduo 

para a fabricação de novos produtos na indústria. Para tanto, é necessária a 

atuação de catadores de materiais recicláveis, seja organizados em cooperativas ou 

associações, ou trabalhando individualmente. Assim, os próximos subitens 

descrevem algumas características de cooperativas de catadores de materiais 

recicláveis e da indústria recicladora. 

2.2.1 Cooperativas de Catadores de Materiais Recicláveis 
 

Ao planejar as soluções para os resíduos sólidos, as administrações 

municipais enfrentam desafios sociais, culturais, ambientais e econômicos. 

Catadores, formalizados ou não, de materiais recicláveis estão engajados na 

recuperação de materiais, classificação e redirecionamento do material para a 

reciclagem. Na maioria dos casos, seu trabalho não é reconhecido e o serviço não 

é remunerado. Na prática, observa-se que há desafios para fazer a recuperação 

inclusiva de materiais e a conscientização sobre a não geração de resíduos 

(GUTBERLET, 2015). 

A gestão de resíduos sólidos urbanos demanda a realização da reciclagem 

para não dispor no meio ambiente todo o resíduo gerado. As cidades possuem 

sistemas informais de reciclagem que funcionam por meio da renda gerada com a 

venda dos resíduos. Neste contexto, há a presença dos agentes informais da 

reciclagem. As taxas de reciclagem atingidas pelo setor informal variam entre 

20% e 50% em países em desenvolvimento. Essas taxas são comparáveis às 
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alcançadas pelo gerenciamento de resíduos sólidos em países desenvolvidos. O 

sistema de reciclagem pode funcionar sem nenhum apoio do setor formal. Ele 

opera por meio da renda gerada pela venda dos resíduos. Esse trabalho reduz os 

custos do gerenciamento de resíduos, pois reduz o tratamento e disposição final 

em aterros. Observa-se ainda que relações do tipo ganha-ganha, ou seja, relações 

onde ambas as partes de uma negociação saem ganhando, são estabelecidas entre 

o setor informal e o formal do gerenciamento de resíduos. Exemplos na Índia e 

Paquistão mostram que sistemas de coleta seletiva baseados no trabalho informal, 

podem ficar vulneráveis com a modernização de programas de reciclagem que 

enxerga o setor informal como um problema a ser eliminado. Observa-se assim 

que é necessário o reconhecimento oficial do setor informal da reciclagem. Ele 

proporciona emprego, gera renda com a venda dos resíduos e fornece matéria 

prima para a indústria recicladora que já possui investimento do setor privado 

(WILSON et al., 2009). 

O número de catadores de materiais recicláveis no Brasil pode chegar ao 

total de cerca de 70 mil catadores, com idade superior a 14 anos de idade. Deste 

total, cerca de 38% estão na região Sudeste, 24% na região Sul, 18% na região 

Nordeste, 10% na região Centro-Oeste e 3% na região Norte (INSTITUTO 

BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2008). Vale ressaltar que 

estes dados foram informados pelas prefeituras municipais e o total real de 

catadores pode estar acima de 70 mil. O estigma do catador e a informalidade 

podem ser responsáveis pela subnotificação. O Movimento Nacional dos 

Catadores de Recicláveis (MNCR) estima o número de catadores em 800.000 

(FREITAS; FONSECA, 2011). 

A informalidade no trabalho e as características da população formam 

condições para a geração de formas alternativas de organização do trabalho. Uma 

forma de organização é feita por catadores de resíduos sólidos em cooperativas ou 

associações. Elas têm uma perspectiva de autogestão e são formadas por antigos 

catadores de lixões das cidades e ex-moradores de rua. Elas são uma alternativa à 

informalidade no trabalho com a busca da cidadania. Essa forma de organização 

do trabalho faz parte da chamada economia solidária e da autogestão de 

empreendimentos (MAGNI; GÜNTHER, 2014). Dentro desses empreendimentos 

há uma definição, formal ou não, de papeis e responsabilidades. São definidos, 

por exemplo, os responsáveis pela venda, limpeza, pesagem e prensagem dos 
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materiais; organiza-se o rodízio de atividades, horário de trabalho e a forma de 

remuneração de cada participante do empreendimento (PEREIRA; GOES, 2016). 

Ainda, segundo o Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis 

(MNCR), as decisões podem ser feitas por consenso ou por maioria de votos, 

respeitando a exposição de ideias e o debate (MOVIMENTO NACIONAL DOS 

CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS, 2008). No entanto, a 

organização socioeconômica dos catadores de materiais recicláveis é marcada por 

um campo de disputas, tensões e resistências que fortalecem a luta e conformação 

das atividades desempenhadas por esses trabalhadores (BORTOLI, 2013). 

Os princípios da economia solidária incluem a autogestão, solidariedade, 

cooperação e atividade econômica (PEREIRA; GOES, 2016). A economia 

solidária pode ser um instrumento de inclusão de trabalhadores. Ela pode visar à 

ativação de trabalhadores empobrecidos, indo além da simples melhoria de seu 

poder aquisitivo. Ela pode estimular e compensar o protagonismo político e 

econômico dos trabalhadores mais pobres. Os empreendimentos solidários são 

uma alternativa para gerar ingresso da população na sociedade, combater a 

pobreza e romper a lógica da desigualdade. Eles promovem a atuação da 

população mais pobre e buscam a eficiência e o trabalho decente. 

Para abrandar a vulnerabilidade de pequenos empreendedores solidários, é 

preciso fortalecer suas atividades econômicas costumeiras, sustentadas em saberes 

práticos e em ativos relacionais. Assim, os empreendimentos solidários possuem 

acesso a créditos e apoio externos que pequenos negócios não possuem. Eles 

podem se organizar em cadeias produtivas solidárias para ganhar sustentabilidade. 

(GAIGER, 2015). 

Na economia solidária os trabalhadores administram suas atribuições, 

planejam as atividades, escolhem estratégias de produção e tomam outras 

decisões. A economia solidária fundamenta-se em preceitos de cooperativismo, 

igualdade, transparência, democracia e autogestão. Porém, a gestão de seus bens 

patrimoniais e materiais pode se tornar um problema devido às características 

cooperativistas e autogestionárias (CARDOZO et al., 2015). 

Um dos maiores desafios em países em desenvolvimento é determinar 

como desenvolver o setor informal da reciclagem, melhorando seu sustento, 

condições de trabalho e eficiência na reciclagem (WILSON; VELIS; 

CHEESEMAN, 2006). Assim, em alguns países em que há a participação dos 
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catadores informais nas atividades de gestão de resíduos sólidos, são 

desenvolvidos programas para melhorar a capacidade e fortalecer o trabalho de 

toda a cadeia de reciclagem. Por exemplo, o programa Linis Ganda, nas Filipinas, 

realizou um trabalho baseado em três vertentes: melhoria e fortalecimento das 

ligações entre os catadores e compradores intermediários de materiais recicláveis 

com os geradores e a indústria recicladora; organização dos catadores e 

compradores intermediários de materiais recicláveis em cooperativas, para 

melhorar seu poder de barganha e ajudar no seu reconhecimento perante a 

sociedade; e obtenção de crédito, a baixas taxas de juros, de instituições 

financeiras. Alguns fatores de sucesso do programa incluíram: fornecimento de 

uniformes e cartões de identificação para os catadores de materiais recicláveis; 

trabalho conjunto com geradores e indústria recicladora, para aumentar a 

variedade de materiais que podem ser vendidos para a indústria recicladora; 

liderança realizada por pessoa carismática que consegue mobilizar o público e 

obter suporte político (WILSON et al., 2009).  

A organização de catadores de materiais recicláveis na economia solidária 

é feita por meio de cooperativas e associações. Ambas possuem um estatuto e 

apresentação do mesmo em assembleia. Porém, existem algumas diferenças entre 

cooperativas e associações. Na associação, o dinheiro excedente das operações do 

empreendimento é aplicado em projetos de melhoria da associação (CARDOSO et 

al., 2014). A associação não é organizada para fins econômicos. No estatuto da 

associação estão contidas informações como direitos e deveres dos associados, 

fontes de recurso para sua manutenção, modo de constituição e funcionamento 

dos órgãos deliberativos e forma de gestão administrativa e de aprovação das 

respectivas contas. A exclusão de um associado é permitida somente se houver 

justa causa (BRASIL, 2002). O Quadro 2 mostra algumas das principais 

diferenças entre cooperativas e associações, conforme Cardoso et al. (2014). 

 

Quadro 2 - Diferenças entre associações e cooperativas 

Item Associações Cooperativas 

Objetivos prestar serviços de interesse 

econômico, técnico, legal, 

cultural e político dos 

associados 

prestar serviços de interesse 

econômico e social dos cooperados, 

juntamente com o desenvolvimento 

de sua atividade produtiva. 
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Quantidade mínima de 

pessoas para 

constituição 

Não há uma quantidade 

definida 

Vinte pessoas 

Representação legal federações e confederações pode constituir federações e 

confederações para sua representação 

Atividades mercantis pode ou não comercializar pratica qualquer ato comercial 

Operações financeiras realiza operações financeiras e 

bancárias usuais, mas não 

realiza operações de 

empréstimos ou aquisições 

com o Governo Federal 

realiza operações financeiras e 

bancárias e realiza operações de 

empréstimos ou aquisições com o 

Governo Federal 

Responsabilidades dos 

sócios 

os associados não são 

responsáveis pelas obrigações 

contraídas pela associação e a 

diretoria pode ser 

responsabilizada caso aja sem 

o consentimento dos 

associados 

os cooperados não são diretamente 

responsáveis pelas obrigações 

contraídas pela cooperativa, exceto 

quanto ao limite de suas quotas-partes 

e nos casos de responsabilidade 

ilimitada; a diretoria pode ser 

responsabilizada caso aja sem o 

consentimento dos associados. 

Fonte: Cardoso et. al. (2014) 

Conforme a Lei Federal n.º 11.445/2007, que estabelece diretrizes 

nacionais para o saneamento básico, cooperativas ou associações de catadores em 

localidade de pequeno porte predominantemente ocupadas por população de baixa 

renda podem prestar serviços públicos de saneamento básico, independente de 

licitações (BRASIL, 2007). Esses serviços compreendem a coleta, processamento 

e comercialização de resíduos sólidos recicláveis. 

As cooperativas de catadores de materiais recicláveis desempenham um 

papel fundamental na geração de fluxo de materiais recicláveis para a indústria. 

Tanto é que a Organização das Nações Unidas no Brasil reconhece que os 

catadores de materiais recicláveis são os principais atores na recuperação de 

resíduos sólidos para a indústria de reciclagem (ORGANIZAÇÃO DAS 

NAÇÕES UNIDAS NO BRASIL, 2016). Os catadores tiveram sua prática laboral 

reconhecida pela Classificação Brasileira de Ocupações (CBO), no ano de 2002. 

A descrição para a ocupação de código 5.192: Trabalhadores da Coleta e Seleção 

de Material Reciclável é: 
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os trabalhadores da coleta e seleção de material reciclável são 

responsáveis por coletar material reciclável e reaproveitável, vender 

material coletado, selecionar material coletado, preparar o material 

para expedição, realizar manutenção do ambiente e equipamentos de 

trabalho, divulgar o trabalho de reciclagem, administrar o trabalho e 

trabalhar com segurança (MTE, 2017). 

 

A Figura 6 mostra a localização de organizações coletivas de catadores, 

dentro do fluxograma da cadeia de reciclagem.  Nesta figura pode ser observado 

que o resíduo gerado é coletado de diversas maneiras. Existe a coleta seletiva com 

e sem a participação dos catadores. Há também a situação de doações que 

destinam o material para a coleta nas ruas. O resíduo comum também pode ser 

encaminhado para as organizações coletivas de catadores, que farão uma triagem 

ainda mais intensa. Catadores autônomos também fazem a coleta de forma 

isolada, vendendo os materiais recicláveis para comerciantes que encaminham o 

material para a indústria recicladora. Em alguns casos onde a coleta seletiva é 

feita sem os catadores, o material pode ser vendido diretamente para 

comerciantes, sem passar pelos empreendimentos dos catadores. No final da 

cadeia está a indústria recicladora que transforma o resíduo em matéria-prima que 

posteriormente é transformada em novos produtos. 

Figura 6 - Fluxograma da cadeia de valor da reciclagem 

 

Fonte: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (2011) 
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As cooperativas têm papel importante no canal reverso dos resíduos 

sólidos urbanos e na consequente mitigação do impacto ambiental provocado por 

resíduos. Alguns benefícios proporcionados pela atuação das cooperativas são: o 

aumento da vida útil dos aterros sanitários; a diminuição da disposição incorreta 

de resíduos; a redução do gasto de energia com a fabricação de produtos; e 

diminuição da extração de matéria-prima virgem, além da melhoria das condições 

de trabalho dos cooperados (SOUZA; PAULA; SOUZA-PINTO, 2012). 

Conforme estudo de King e Gutberlet (2013) realizado em uma 

cooperativa de reciclagem de Ribeirão Pires, no Estado de São Paulo, uma 

cooperativa de reciclagem pode reduzir as emissões de gases do efeito estufa e 

contribuir para a conservação de energia, uma vez que a produção a partir de 

matéria-prima virgem pode consumir mais energia. As emissões de gases do 

efeito estufa (GEE) podem ser reduzidas por meio da recuperação e reciclagem de 

materiais advindos dos resíduos gerados nas cidades. Cooperativas de catadores 

de materiais recicláveis podem ter um papel crucial em fornecer serviços de 

reciclagem, incluindo a coleta, separação, limpeza, estocagem e venda dos 

recicláveis. Assim, pode-se afirmar que as cooperativas contribuem para a 

redução das emissões dos GEE, além de possuírem benefícios socioeconômicos 

(KING; GUTBERLET, 2013). 

As cooperativas necessitam de auxílio jurídico, financeiro, cultural, 

educacional, social, logístico e político. Elas sofrem ameaças de despejo caso não 

estejam regularizadas. Precisam de recursos para reformas em barracões e 

aquisição de equipamentos. Necessitam de apoio cultural e educacional para 

difundirem o associativismo entre os cooperados e melhorar as técnicas de 

segregação. As ações voltadas para os cooperados precisam se estender para suas 

famílias. O transporte para o trabalho e o transporte de resíduos precisam ser 

realizados para manter o empreendimento e o poder público precisa ouvir as 

reinvindicações dos cooperados (BAPTISTA, 2015). 

No sentido de desenvolver e fortalecer os catadores de materiais 

recicláveis e reutilizáveis, cabe destacar que, foi instituído, no ano de 2010, o 

Programa Pró-Catador, por meio do Decreto Federal nº 7.405 de 23 de dezembro 

de 2010. A finalidade do programa é integrar e articular ações do Governo Federal 

voltadas para a inclusão econômica e social dos catadores de materiais 

reutilizáveis e recicláveis, possibilitando uma maior visibilidade deles na 



46 

 

sociedade. O programa também corrobora na solução do problema de eliminação 

de lixões, exigida pela Política Nacional de Resíduos Sólidos. As ações apoiadas 

pelo programa incluem: capacitação, formação e assessoria técnica dos catadores; 

incubação de cooperativas e empreendimentos sociais solidários atuantes na 

reciclagem; pesquisas relacionadas à responsabilidade compartilhada pelo ciclo de 

vida dos produtos; aquisição de equipamentos e implantação de infraestrutura 

física para os empreendimentos que processam o material reciclável; organização 

de redes de comercialização; desenvolvimento de novas tecnologias voltadas para 

a agregação de valor ao trabalho de coleta de materiais recicláveis; e abertura e 

manutenção de linhas de crédito para projetos voltados à institucionalização e 

fortalecimento de cooperativas e associações de catadores de materiais recicláveis 

e reutilizáveis (BRASIL, 2010b). 

O trabalho desenvolvido nas cooperativas de catadores de materiais 

recicláveis possui aspectos semelhantes ao trabalho realizado nos chamados 

centros de reciclagem de países desenvolvidos. Um centro de reciclagem é um 

local destinado à recepção de materiais recicláveis. Ele possui uma infraestrutura 

adequada para recepção e acondicionamento de materiais. Nestes centros, a 

população pode descartar seus materiais recicláveis separados na fonte. Um 

aspecto semelhante entre centros de reciclagem e cooperativas de catadores de 

materiais recicláveis é que ambos funcionam para fazer a triagem do resíduo e 

lidam com diversos tipos de resíduos. Os trabalhadores do centro fazem a 

orientação dos usuários para que eles façam a disposição correta. Assim, 

melhorias em cooperativas de catadores de materiais recicláveis podem ser feitas 

com base em melhorias desenvolvidas nesses centros de reciclagem. Por exemplo, 

considerando os centros de reciclagem na Suécia, melhorias de eficiência podem 

ser feitas por meio da melhoria nos seguintes elementos: qualidade do material 

separado; capacidade e flexibilidade; condições de trabalho; e facilitação do uso 

dos locais com segurança pelos usuários (ENGKVIST et al., 2016).  Nesses 

centros, a teoria da produção, como princípios da produção enxuta, pode ser 

aplicada para projetar e gerenciar as suas operações (SUNDIN et al., 2011). 

O desenvolvimento da produtividade em centros de reciclagem pode ser 

realizado por meio de ações relacionadas ao redimensionamento de layout, à 

facilidade para triar os resíduos, às condições ambientais de trabalho, ao 

atendimento das necessidades e objetivos da indústria recicladora e à 
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industrialização dos produtos. Os princípios usados na engenharia de produção 

podem ser aplicados para a reciclagem. Por exemplo, em centros de reciclagem, 

pode-se buscar maior visibilidade em fluxos dos materiais e dos veículos que 

acessam os centros. Os principais requisitos do planejamento de um centro de 

reciclagem podem envolver: facilitação de um fluxo eficiente e seguro de 

materiais e veículos; obtenção de frações de resíduos com uma quantidade 

mínima de contaminação; criação de um local de trabalho e visita seguros 

(ENGKVIST et al., 2016). 

Em um estudo realizado em centros de reciclagem da Suécia, a qualidade 

do material triado foi identificada como o campo de melhorias mais proeminente. 

Além disso, é importante realizar o planejamento do centro de reciclagem com o 

envolvimento dos diferentes interessados no empreendimento, para obter 

funcionalidade e alto desempenho. A melhoria da organização e layout de centros 

de reciclagem proporciona um trabalho melhor e mais seguro. Além disso, 

melhora a qualidade do resíduo separado. A melhoria na separação de resíduos 

pode ser mais bem entendida quando se observa as necessidades dos próximos 

elos da cadeia, após a separação do resíduo nos centros de reciclagem ou nas 

cooperativas dos catadores de materiais recicláveis. Pode-se, assim, fortalecer a 

cooperação e as relações entre os diversos autores da cadeia de reciclagem. Nesse 

sentido, é importante que os recicladores estimulem a melhor separação do 

resíduo por meio de requisitos de qualidade da composição do resíduo. A falta de 

informação por parte dos recicladores, quanto à qualidade do resíduo separado, 

pode causar a falta de reconhecimento da necessidade de melhorias. A existência 

de um mercado reciclador grande pode contribuir para essa falta de exigência 

sobre a qualidade do resíduo. Também, com a troca de informações entre indústria 

recicladora e cooperativas, pode-se melhorar a conscientização sobre a 

importância de seu trabalho para toda a cadeia. 

A localização dos centros de reciclagem também é importante para receber 

mais material reciclável. Deve-se minimizar as distâncias de viagem entre os 

geradores e os centros de reciclagem para evitar o consumo de combustível e 

permitir que a viagem até o centro de reciclagem seja combinada com a realização 

de outras atividades.  

Para uma adequada produtividade das cooperativas, é preciso que elas 

possuam resíduos suficientes para atingir suas metas. Além disso, custos com 
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transporte devem ser reduzidos. Assim, Ferri, Chaves e Ribeiro (2015) 

apresentam uma metodologia baseada em um modelo matemático de localização 

de centros de armazenamento e triagem de RSU que permite centralizar os 

resíduos em uma espécie de centro de distribuição reverso, para agrupar os RSU 

coletados. 

A eficiência de uma cooperativa de catadores de materiais recicláveis pode 

ser medida por meio da relação entre o produto gerado e o trabalho empregado. 

Ela pode ser calculada tanto em termos físicos (quantidade de resíduo separado) 

como em termos financeiro (valor do material separado). Assim, podemos definir 

dois indicadores de eficiência (MOVIMENTO NACIONAL DOS CATADORES 

DE MATERIAIS RECICLÁVEIS, 2006): 

a) Eficiência física: é a relação de material separado pelo número de 

cooperados dentro do mês. É medida em kg/mês.cooperado; 

b) Eficiência econômica: é a relação entre o valor comercializado pelo 

número de cooperados dentro do mês. É medida em R$/mês.cooperado. 

Esses indicadores podem variar para diferentes cooperativas em 

decorrência dos diferentes processos de comercialização dos materiais recicláveis 

em cada região e cidade. Assim, pode-se definir um terceiro indicador: 

c) Eficiência de mercado: é a relação entre o valor comercializado pelo total 

de resíduo comercializado, por tipo de material. É medida em R$/kg. 

Este indicador representa como a cooperativa consegue vender o material 

no mercado de forma vantajosa. 

Por meio dos indicadores de eficiência, pode-se agrupar as cooperativas 

em três grupos: (i) aquelas que possuem alta eficiência física e econômica; (ii) 

aquelas que possuem média eficiência física e econômica ou alta valor em apenas 

um dos tipos de eficiência; (iii) aquelas que possuem baixa eficiência física e 

econômica. Ainda, pode-se detalhar as eficiências física e econômica por tipo de 

material. Pode-se observar que o grupo de cooperativas com alta eficiência física e 

econômica possui uma produtividade física maior que a média e no processo de 

comercialização obtém vantagens adicionais.  A eficiência física elevada não se 

traduz necessariamente para garantir uma elevada eficiência na produtividade 

econômica. A eficiência econômica é o resultado do produto entre a eficiência 

física e a eficiência do mercado. Assim, pode-se relacionar o aumento na 
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eficiência econômica com: volume de produção, logística, transporte, instalações 

e equipamentos adequados. 

A melhoria dos empreendimentos de economia solidária voltados para a 

atividade de coleta e triagem de resíduos sólidos urbanos tem ocorrido de 

diferentes maneiras. São desejáveis algumas condições de trabalho nesses 

empreendimentos para haver: a verticalização da produção, o aumento da renda 

dos catadores com a venda dos resíduos, a eliminação do atravessador de 

materiais recicláveis e a qualificação social e profissional dos catadores. O apoio 

para aumentar a renda dos catadores se justifica, pois muitos empreendimentos 

não possuem capital de giro para investir no processo de organização e 

comercialização. Por exemplo, falta capital de giro para formar uma estratégia 

para lidar com a sazonalidade de alguns materiais (PEREIRA; GOES, 2016). 

 

2.2.2 Indústria Recicladora 
 

A reciclagem pode trazer benefícios para o país. Se fosse possível desviar 

de aterros e lixões todo o resíduo que pode ser reciclado, estima-se que haveria 

um benefício de R$ 8 bilhões por ano. Por benefício entende-se a diferença entre 

os custos de produtos feitos com materiais não reciclados e o custo de produtos 

feitos com materiais reciclados (INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA 

APLICADA, 2010). Uma estimativa feita pelo IPEA no ano de 2010 mostra que 

com os índices de reciclagem atuais, o benefício está entre R$ 1,4 bilhão a R$ 3,3 

bilhão anuais. A Tabela 1 mostra a estimativa de benefícios econômicos e 

ambientais da reciclagem. 

Para entender os benefícios da reciclagem, pode-se utilizar a metodologia 

proposta pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) para medir os 

custos relacionados a cada material. Por exemplo, para produzir o vidro, utiliza-se 

recursos naturais como água, areia, barrilha, calcário e energia. Além disso, há a 

emissão atmosférica de gases do efeito estufa (GEE). Contabiliza-se os custos 

relacionados a esses itens para a produção com recicláveis e para a produção com 

não recicláveis. A diferença entre os valores é o benefício econômico gerado. 
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Tabela 1 - Estimativa de benefícios econômicos e ambientais gerados pela 

reciclagem 

Material Benefícios relacionados ao 

processo produtivo (R$/t) 

Benefícios e custos 

relacionados à gestão 

de resíduos sólidos 

(R$/t) 

Benefício 

total 

(R$/t) 

Qtde 

disponível 

na coleta 

(t/ano) 

Benefício 

potencial 

total (R$ 

mil/ano) 

 Econômicos Ambientais Coleta Disposição 

final 

Aço 127 74 

- 136 23 

88 1.104 89.232 

Alumínio 2.715 339 2.941 166 488.206 

Celulose 330 24 241 6.934 1.671.094 

Plástico 1.164 56 1.107 5.263 5.826.141 

Vidro 120 11 18 1.110 19.980 

Total       8.094.563 

Fonte: adaptado de Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (2010) 

 

Pode-se citar como matérias-primas obtidas com os resíduos, o aço bruto, 

alumínio primário, pasta mecânica de celulose, vidro branco e resina plástica. 

Estes serão usados na produção de novos produtos, especialmente na fabricação 

de embalagens. Porém, observa-se que a matéria-prima obtida com a reciclagem 

do aço, alumínio, vidro, plástico e papel nem sempre possui a mesma qualidade da 

matéria-prima extraída diretamente da natureza. 

O descarte inadequado dos resíduos sólidos urbanos ainda é um desafio às 

políticas públicas de gestão ambiental no Brasil. A reciclagem de resíduos surge 

como uma medida econômica, social e ambientalmente viável para se tentar 

reverter esse quadro (SUNDIN et al., 2011). Além disso, reciclar é uma atividade 

exigida por leis e proporciona ganhos econômicos. Por exemplo, a reciclagem na 

Suécia tem recebido um maior foco em anos recentes. Ele pode estar relacionado 

a fatores ambientais externos, como a legislação mais rígida e também aos ganhos 

potenciais com a venda do material reciclado (SUNDIN et al., 2011). 

Na cadeia da reciclagem, cada elo realiza um conjunto de atividades com o 

propósito de reintroduzir os bens pós-consumo na indústria, para produzir novos 

bens. Embora os catadores de materiais recicláveis tenham um papel estratégico 

na reciclagem, eles normalmente fazem a venda dos materiais para intermediários. 

Os intermediários, ou sucateiros, podem ser grandes ou pequenos. Eles 

podem realizar as seguintes atividades: pesagem, prensagem, armazenamento e o 

transporte de grande quantidade de resíduos. Existem intermediários informais e 



51 

 

formalizados, formando uma rede de pequenos sucateiros até grandes cartéis 

relacionados a empresas. Os intermediários maiores são legalizados e possuem 

capacidade de produção, podendo estocar e beneficiar alguns materiais. 

Conseguem comprar o material das cooperativas a preços baixos (AQUINO; 

CASTILHO JUNIOR; PIRES, 2009). 

No final da cadeia da reciclagem, a indústria recicladora faz a 

transformação do material em matéria prima para outras indústrias, e/ou realizam 

a confecção do produto final que será novamente consumido.  A reciclagem pode 

se tornar mais complexa à medida que o material que se deseja reciclar fica 

contaminado.  Também, por exemplo, a reciclagem do plástico pode ser mais 

complexa devido às diferentes operações necessárias, como a separação, pré-

lavagem, lavagem, enxágue, moagem, secagem, cuidado com efluente etc.  

A aglomeração dos diversos agentes da cadeia de reciclagem, isto é, das 

cooperativas, sucateiros e recicladores, pode estar relacionada, entre outros 

fatores, com a proximidade da matéria-prima em termos de volume de resíduos 

gerados diariamente. A presença de indústrias na região também estimula a 

comercialização dos resíduos. No caso do plástico, uma pesquisa realizada com 

dados de 2013, mostra que os materiais mais comercializados pelas recicladoras é 

o politereftalato de etileno (PET), com 51,5% de participação em número de 

recicladoras, e o polipropileno (PP), com 47,7%. Entre os sucateiros, os materiais 

mais comercializados são o PET verde, o polietileno de alta densidade rígido 

(PEAD rígido) e o PP rígido. Já nas cooperativas, os plásticos mais 

comercializados foram o PET e o poliestireno (PS) (PEREIRA; GOES, 2016). A 

indústria recicladora pode comercializar o resíduo em diferentes formas físicas. 

Por exemplo, o plástico pode ser vendido nas seguintes formas: moído (floco), 

aglutinado, triturado, separado, prensado, limpo, granulado, em pellets, pó e solto. 

Destaca-se assim a importância das atividades que antecedem a 

transformação do resíduo em um novo material. É preciso que o resíduo seja 

beneficiado, por meio da eliminação das impurezas, para que ganhe qualidade e 

aumente o seu valor agregado. Por exemplo, o papel reciclado pode ter sua 

qualidade diminuída caso não haja uma separação adequada dos resíduos. 

Miranda, Monte e Blanco (2011) mostram que a expansão da coleta de papel pode 

trazer prejuízos para a qualidade do papel reciclado produzido. A causa é a coleta 

de fontes com baixa segregação do resíduo e a coleta misturada de resíduos. 
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Para que a segregação e coleta seletiva ocorram continuamente, é preciso 

existir o fornecimento de materiais recicláveis para a indústria. A reciclagem 

impulsiona a coleta e venda de materiais recicláveis. As iniciativas de coleta e 

venda de recicláveis podem ficar reduzidas caso falte incentivos econômicos ou 

haja a escassez de indústrias transformadoras (BUQUE; RIBEIRO, 2015). Os 

baixos índices de reciclagem no Brasil estão relacionados com a falta de adesão da 

população à coleta seletiva, à pouca participação do setor industrial no 

desenvolvimento da logística reversa, à falta de locais adequados para separação 

de resíduos por tipo de material e grandes distâncias entre os geradores de 

resíduos e as indústrias recicladoras, concentradas principalmente nas regiões Sul 

e Sudeste do país (MANNARINO; FERREIRA; GANDOLLA, 2016).  

Para entender um pouco mais sobre as características do material separado 

na coleta seletiva que vai para a reciclagem, bem como os benefícios dessa 

atividade, os tópicos a seguir apresentam algumas características dos materiais 

recicláveis encontrados nos resíduos sólidos urbanos e seus processos de 

reciclagem. Essas informações ajudam a entender a importância da coleta seletiva 

e como ela pode ser estruturada para apoiar a etapa final da cadeia da reciclagem. 

Também são discutidas as responsabilidades na cadeia da reciclagem, ou seja, 

como são divididas as responsabilidades de retornar o resíduo até a indústria 

recicladora e de diminuir o impacto ambiental decorrente de sua produção. 

2.2.2.1 Características de alguns materiais recicláveis 
 

Nos resíduos sólidos urbanos há a presença de alguns materiais recicláveis 

com mais frequência. 

Os plásticos são utilizados na fabricação de garrafas, frascos e sacolas. O 

plástico possui um papel importante na indústria da embalagem. A sua utilização 

permite a criação de embalagens que protegem as características desejadas de 

bens de consumo. O trabalho de recuperação e triagem deste resíduo é 

fundamental para que ele chegue até à indústria recicladora em volume e 

qualidade desejáveis. A triagem do plástico por tipo é desejável, uma vez que a 

separação por densidade demanda a utilização de produtos químicos como álcool 

e sais. Este método de separação é utilizado para separar os plásticos de menor 

densidade dos de maior densidade.  Com este método pode-se separar as 
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poliolefinas (PEAD, PEBD, PP e PEBD) dos fragmentos plásticos mais densos 

(PS, PVC e PET) (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EMBALAGEM, 2004). 

Para facilitar a identificação do tipo de plástico a ser reciclado, foi 

normalizada a simbologia empregada nas embalagens, conforme mostra a Figura 

7. Os dados sobre o significado de cada sigla, as características e benefícios de 

cada resina e produtos fabricados a partir de cada material é apresentado pelo 

Quadro 3 logo em seguida. 

 

Figura 7 - Símbolos utilizados para a identificação de embalagens plásticas 

 

Fonte: ABNT NBR 13.230: 2008 

  

O número no centro de cada triângulo representa o número da resina 

plástica e a sigla se refere ao nome da resina 

 

Quadro 3 - Características, benefícios e aplicação das resinas plásticas 

Resina Características Benefícios Aplicação 

1 – Polietileno 

tereftalato 

(PET) 

Densidade maior que 

a densidade da água; 

amolece a 80 °C 

Transparente; 

impermeável; 

leve 

Frascos e garrafas para uso 

alimentício/hospitalar, cosméticos, 

fibras têxteis etc. 

2 – Polietileno 

de alta 

densidade 

(PEAD) 

Resistente a baixas 

temperaturas; rígido 

Leve; 

impermeável; 

possui 

resistência 

química 

Embalagens para detergentes e 

óleos automotivos; sacolas de 

supermercados; tambores para 

tintas; baldes; garrafas de álcool; 

tanque de combustível para 

veículos automotores etc. 

3 – Policloreto 

de Vinila 

(PVC) 

Densidade maior que 

a densidade da água; 

amolece a 80 °C; 

queima com grande 

dificuldade; soldável 

por meio de cetonas 

Rígido; 

transparente; 

impermeável; 

resistente à 

temperatura 

Sacolas para supermercados; 

filmes para embalar leite e outros 

alimentos; sacaria industrial; bolsa 

para soro medicinal etc. 

4 – Polietileno Densidade menor que Flexível; leve; Sacolas para supermercados; 
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de baixa 

densidade 

(PEBD)  

a densidade da água; 

amolece a 120 °C; 

superfície lisa e 

cerosa 

transparente; 

impermeável 

filmes para embalar leite e outros 

alimentos; sacaria industrial; bolsa 

para soro medicinal etc. 

5 – 

Polipropileno 

(PP) 

Densidade menor que 

a densidade da água; 

amolece a 150 °C 

Conserva 

aroma; 

transparente; 

brilhante; rígido 

e resistente a 

mudanças de 

temperatura 

Filmes para embalagens de 

alimentos; embalagens industriais; 

cordas; tubos para água quente 

etc. 

6 – Poliestireno 

(PS) 

Densidade maior que 

a densidade da água; 

amolece entre 80 a 

100 °C; é afetado por 

muitos solventes 

Impermeável; 

rígido; leve; 

brilhante 

Potes para iogurtes, sorvetes, 

doces, frascos, bandejas de 

supermercado; aparelhos de 

barbear descartáveis; copos 

descartáveis etc. 

7 – Outros Neste grupo existem 

os seguintes 

plásticos: acrilonitrila 

butadieno estireno 

(ABS), estireno 

acrilonitrilo (SAN), 

acetato-vinilo de 

etileno (EVA), 

poliamida (PA) e 

policarbonato (PC), 

entre outros 

Flexibilidade; 

leveza; 

resistência à 

abrasão; 

possibilidade de 

design 

diferenciado 

Solados; autopeças; chinelos; 

pneus; acessórios náuticos e 

esportivos; embalagens etc. 

Fonte: adaptado de Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (2006) 

  

A triagem manual deve fazer a separação, no mínimo, entre plásticos 

rígidos (compostos por itens fabricados com processo de sopro e injeção) e 

plásticos flexíveis (compostos por itens fabricados com processo de extrusão de 

filmes). É desejável ainda que os plásticos sejam separados conforme o processo 

de fabricação para a sua obtenção, ou seja, em grupos de plásticos de sopro, 

extrusão, injeção e termoformação (COMPROMISSO EMPRESARIAL PARA 

RECICLAGEM, 2014). 

A reciclagem do plástico movimenta a economia, pois demanda 

equipamentos, tecnologias, pesquisas acadêmicas, mão-de-obra para triar e 
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processar o material, entre outros. No entanto, conforme destacado por Piva e 

Wiebeck (2004), a reciclagem do plástico deve ser precedida de um estudo de 

viabilidade econômica que considere aspectos de: proximidade entre fontes 

geradoras do resíduo e unidade de recuperação; volume produzido de resíduo; 

custo com coleta, transporte, separação, lavagem e armazenamento; demanda do 

mercado pelo produto resultante da reciclagem; existência de tecnologia 

apropriada para recuperação do material; e custo do processamento do material, 

considerando a necessidade de manter suas propriedades. Ainda, alguns fatores 

que limitam a reciclagem do plástico estão ligados aos custos para a realização 

dessa atividade. Destacam-se: falta de subsídios para estimular a reciclagem, 

encargos e tributos elevados, falta de coleta seletiva - que causa uma maior 

contaminação do material, aumentando o custo do processo de separação e 

lavagem – e a mistura de diversas resinas (Secretaria do Meio Ambiente e 

Recursos Hídricos, 2006). 

A reciclagem do politereftalato de etileno (PET) na indústria de 

embalagens ainda não é feita na sua totalidade. Dados da Associação Brasileira de 

Embalagem (ABRE) mostram índices de reciclagem pós-consumo de até 35% da 

demanda de embalagens produzidas, entre os anos de 1994 e 2002 

(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EMBALAGEM, 2004). A reciclagem do 

PET e de outros plásticos é feita por meio da:  

a) reciclagem química, para reaproveitar os componentes do resíduo em 

produtos como tintas, solventes e resinas. Os produtos da reciclagem 

química são substâncias combustíveis ou um produto químico utilizado 

para a síntese de um polímero. A reciclagem química do PET é muito 

conhecida. Seus produtos são usados para a síntese da própria resina de 

PET (PIVA; WIEBECK, 2006); 

b) reciclagem energética, também conhecida como pirólise, aproveita a 

capacidade calorífica do material em caldeiras, alto-fornos e usinas 

termoelétricas. Os produtos deste tipo de reciclagem são gases e o óleo de 

pirólise. O resíduo de poliuretano (PU) possui poder energético 

recuperável comparável ao carvão. Neste tipo de reciclagem são 

necessárias tecnologias para fazer o controle da poluição ambiental 

causada pelos gases (PIVA; WIEBECK, 2006); 
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c) reciclagem mecânica, por meio da recuperação, valorização e 

transformação do material. Neste tipo de reciclagem, a separação do 

resíduo por cor, origem (coleta seletiva ou lixões), uso (para acondicionar 

bebidas ou óleos) permite adicionar valor ao resíduo separado. É 

importante também que o material seja prensado para reduzir o custo de 

transporte. Este tipo de reciclagem do plástico está presente em muitas 

indústrias recicladoras. Ela pode ser usada para reciclar o PEBD, PEAD, 

PVC, PS e PP. Ela é composta pelas etapas de moagem, lavagem, 

secagem, extrusão e granulação. Alguns problemas desse tipo de 

reciclagem surgem da falta de suprimento do material reciclável e 

contaminação da água utilizada no processo (PIVA; WIEBECK, 2006). 

O alumínio é utilizado na fabricação de latinhas e esquadrias. É um 

resíduo que possui uma ótima relação de valor por volume ou peso 

comercializado. Ao remover alguns contaminantes do material, como pedras, 

canudos e areia, pode-se obter um melhor valor de venda. As sucatas de alumínio 

se dividem em diversas classes como blocos, borra, cabos com alma de aço, cabos 

sem alma de aço, cavaco, chaparia, chaparia mista, chapas off-set, estamparia 

branca, latas prensadas, latas soltas ou enfardadas, panelas, pistões, etc 

(COMPROMISSO EMPRESARIAL PARA RECICLAGEM, 2014). No Brasil 

foram recicladas 486 toneladas de alumínio em 2013, o que corresponde a 33,7% 

do consumo doméstico no mesmo período. Para uma ideia da representatividade 

deste valor, a média mundial em 2013 foi de 30,7%. Este valor coloca o país à 

frente de outros como Canadá e China. Já o índice de recuperação de latas de 

alumínio para envase de bebidas chega a 98,4%, o que coloca o país na liderança 

mundial na recuperação de latinhas de alumínio (ABRELPE, 2016). 

Os metais ferrosos e outros metais são utilizados na fabricação de latas, 

perfis, molas e tambores. Eles podem ser separados, na triagem em galpões, por 

meio de separadores magnéticos. Os materiais podem ser encaminhados para a 

indústria e para sucateiros. O ciclo da reciclagem do aço compreende: lixo 

domiciliar, resíduos metálicos, sucatas metálicas - catadores-empresas de ferro-

velho-indústrias transformadoras, fundições – comércio – consumidores 

(SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, 2006).  A 

reciclagem dos metais elimina as etapas de mineração e redução dos minérios. 

Porém, algumas desvantagens da reciclagem do aço são: necessidade de pré-
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separação para melhor aproveitamento da sucata; necessidade de eliminar 

possíveis resíduos impregnados; necessidade de diluir camadas protetoras no 

revestimento de alguns metais (SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E 

RECURSOS HÍDRICOS, 2006). 

O papel e o papelão são utilizados na fabricação de caixas, jornais, papel 

branco e embalagens longa-vida. O consumo de papel e papelão no mundo, por 

pessoa, é maior na América do Norte (242 kg), seguido por Europa (137 kg) 

Australásia (112,6 kg), Ásia (43 kg), América Latina (34,9 kg) e África (4,15 kg). 

Os maiores coletores e consumidores de papel reciclável são Estados Unidos, 

China, Japão, Alemanha e Coréia do Sul (GIAMPIERO MAGNAGHI, 2014).  A 

reciclagem do papel não pode ser feita para 100% do material. Além disso, as 

fibras de celulose não são sempre recicláveis, pois perdem suas características a 

cada processo de reciclagem. A redução do tamanho das fibras no processo de 

reciclagem diminui a resistência do material. Na triagem do papel pode-se fazer a 

separação conforme a cor do resíduo.  Nem todo tipo de resíduo encontrado junto 

a papéis e papelão é reciclável. Os que podem ser reaproveitados na reciclagem 

são: caixa de papelão, jornal, revista, impressos em geral, fotocópias, rascunhos, 

envelopes, papel timbrado, embalagens longa-vida e cartões. O papel carbono, 

fotografias, fitas adesivas e etiquetas adesivas não podem ser reciclados como 

papel (COMPROMISSO EMPRESARIAL PARA RECICLAGEM, 2014).  

A indústria que compra o resíduo de papel pode exigir a separação 

conforme o tipo de apara. O processo de reciclagem depende do tipo de apara a 

ser reciclada, mas pode-se definir, de modo geral, as etapas (SECRETARIA DO 

MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, 2006): desagregação de aparas; 

limpeza e depuração da pasta obtida; destintamento e branqueamento; refinação 

da pasta; adição de fibras virgens; e adição de produtos químicos.  

Cada tipo de apara pode ter uma tolerância em termos de teor máximo de 

umidade, teor máximo de impurezas e teor máximo de materiais proibitivos.  A 

impureza é todo material não passível de transformação em papéis e que 

compromete o processo de produção. Alguns exemplos de impureza são: metal, 

plástico, vidro etc. A impureza pode ser retirada do material. Já os materiais 

proibitivos comprometem a qualidade do papel produzido e não podem ser 

removidos. São exemplos de impurezas: papel parafinado, betuminado, papéis 
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higiênicos usados etc (ABNT NBR 15.483:2007). O Quadro 4 apresenta alguns 

exemplos de tipos de aparas e suas tolerâncias. 

 

Quadro 4 - Classificação de aparas de papel no Brasil 

Tipos Descrição Características (%) 

Branco I Mantas e refiles de papéis brancos (isentos 

de pasta de alto rendimento) e cartões 

brancos (todas as camadas brancas) sem 

impressão de qualquer espécie, sem papel 

revestido, sem cola, sem papel 

autocopiativo 

Teor máximo umidade :10 

Teor máx. impurezas: 0 

Teor máx. materiais 

proibitivos: 0 

Branco II Aparas de papéis brancos, usados em 

escritório, manuscritos, impressos, 

cadernos usados sem capas, sem cola, 

formulários contínuos, impressos, papéis 

autocopiativos, sem carbono, com até 10% 

de papel revestido, sem papel resistente a 

umidade e sem adesivos insolúveis. 

Teor máximo umidade: 10 

Teor máx. impurezas: 3 

Teor máx. materiais 

proibitivos: 0 

Branco III Aparas de papéis brancos, couché e/ou 

offset, manuscritos, impressos em cores, 

cadernos usados sem capas, livros sem 

capa, sem cola, formulários contínuos, 

impressos, papéis autocopiativos, sem 

carbono, sem papel resistente a umidade e 

sem adesivos insolúveis 

Teor máximo umidade: 10 

Teor máx. impurezas: 3 

Teor máx. materiais 

proibitivos: 0 

Aparas de 

embalagem de 

cartão para 

alimentos – 

Tipo longa 

vida (LPB-

Liquid package 

board) 

Aparas de embalagens usadas ou não de 

cartão fabricado com fibra  

longa e laminado com polietileno e 

alumínio para alimentos 

Teor máximo umidade: 15 

Teor máx. impurezas: 3 

Teor máx. materiais 

proibitivos: 1 

Fonte: adaptado de ABNT NBR 15.483:2007 

 

A classificação das aparas é dada pela norma técnica ABNT NBR 

15483:2007. As aparas de papel Branco I são aquelas que não possuem impressão 

de qualquer espécie. O Branco II possui, por exemplo, impressão. São aqueles 
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usados em escritórios, manuscritos, impressos etc. O Branco III inclui também os 

papéis couché e/ou offset. A apara Longa-Vida são aquelas usadas na embalagem 

de alimentos, fabricadas com fibra longa e laminado com polietileno e alumínio 

(ABNT NBR 15.483:2007). Cabe destacar que a amostragem para classificar o 

material deve ser acordada entre o comprador e o fornecedor. 

A comercialização de embalagens longa vida é melhor para os fardos com 

baixo teor de umidade. Os materiais dessas embalagens podem ser recuperados 

para se obter a fibra de celulose, os componentes plásticos, o alumínio e a própria 

embalagem inteira, para fabricar chapas com diversas aplicações. 

O vidro pode ser utilizado na confecção de frascos, garrafas e vidro plano 

de janelas. Para que o resíduo de vidro seja aproveitado na indústria recicladora, 

ele precisa estar livre de algumas impurezas. É desejável também que haja a 

separação do resíduo por cor, pois pode-se obter maiores preços de venda. O vidro 

utilizado em embalagens é produzido nas cores âmbar, verde e transparente. A 

Figura 8 apresenta algumas etapas básicas do tratamento do caco de vidro. 

 

Figura 8 - Tratamento do caco de vidro 

 

Fonte: adaptado de Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (2006) 

 

O material é recebido por uma unidade de tratamento, que pode ser uma 

cooperativa de catadores de materiais recicláveis, e fica estocado aguardando a 

etapa de remoção de impurezas (tampas, rótulos, partes metálicas, corpos 

estranhos). Em seguida, o material é triturado e os cacos são estocados a granel. 

Eles passam por uma etapa de tratamento químico, utilizando-se produtos como o 

óxido de sódio e o óxido de cálcio. Este tratamento irá conferir ao vidro a 
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estabilidade química necessária. Em seguida, o material passa por um tratamento 

com óxido de alumínio que confere ao vidro resistência ao ataque químico. Este 

tratamento inibe a cristalização do material na etapa de resfriamento e controla 

sua viscosidade em etapas posteriores de fusão, conformação e recozimento do 

resíduo de vidro. 

 Apesar de existirem indústrias que compram o material misturado, alguns 

resíduos de vidro compostos por espelhos, vidros de janela e box de banheiro, 

lâmpadas, cristais, Pyrex, e utensílios de mesa de vidro temperado não são 

reaproveitáveis. As impurezas no resíduo podem danificar o produto a ser 

produzido, bem como os equipamentos utilizados no processo de reciclagem. 

Conforme o volume de resíduo de vidro disponível, pode-se configurar diferentes 

instalações para fazer o beneficiamento do material. A título de exemplo, para um 

volume de 200 toneladas por mês, recomenda-se instalações não automatizadas, 

para separar o vidro por cor e limpar os mesmos de rótulos e tampas. Acima de 

200 toneladas por mês, recomenda-se instalações semi-automatizadas, utilizando, 

por exemplo, pás carregadeiras. Acima de 4 toneladas por hora, pode-se instalar 

uma mini usina com mão-de-obra, instalações e equipamentos maiores 

(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EMBALAGEM, 2004). 

2.2.2.2 Responsabilidades na cadeia da reciclagem 
 

A meta estabelecida para a redução dos resíduos sólidos secos dispostos 

em aterros aponta para uma redução de 28% até o ano de 2019 (MINISTÉRIO 

DO MEIO AMBIENTE, 2012). Porém, para que esta meta seja alcançada, é 

necessário o esforço conjunto de diversos agentes na cadeia da reciclagem. 

Se existe a indústria recicladora para processar o resíduo reciclável e fazer 

com que ele retorne ao comércio na forma de novos produtos, surge a questão: de 

quem é a responsabilidade de retornar o resíduo reciclável até a indústria 

recicladora? A Política Nacional de Resíduos Sólidos responde esta pergunta 

atribuindo a responsabilidade às empresas que produzem e comercializam os 

produtos, aos consumidores, e às entidades governamentais que providenciam os 

serviços de coleta, transporte e disposição final dos resíduos. Ou seja, a 

responsabilidade é compartilhada, conforme definida a seguir: 

“responsabilidade compartilhada pelo  ciclo  de  vida  dos  produtos:  

conjunto  de  atribuições  individualizadas  e encadeadas dos 

fabricantes,  importadores,  distribuidores e comerciantes, dos 
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consumidores e dos titulares  dos serviços públicos  de  limpeza  

urbana  e  de  manejo  dos  resíduos  sólidos,  para  minimizar  o  

volume  de  resíduos  sólidos  e  rejeitos gerados, bem como para 

reduzir os impactos causados à saúde humana e à qualidade ambiental 

decorrentes do ciclo de vida dos produtos, nos termos desta Lei” 

(BRASIL, 2010a, p.2) 

 

Embora a responsabilidade compartilhada não se restrinja apenas a ações 

relacionadas com a logística reversa, esta é um instrumento utilizado para o 

desenvolvimento econômico e social e está ligada à reciclagem. Os produtos 

objeto da logística reversa são: agrotóxicos, seus resíduos e embalagens; pilhas e 

baterias; pneus; óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens; lâmpadas 

fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista; e produtos 

eletroeletrônicos e seus componentes (BRASIL, 2010a). As tarefas de 

responsabilidade de fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes 

podem ser realizadas pelo titular do serviço público de limpeza urbana e de 

manejo de resíduos sólidos. Neste caso, devem ser remuneradas, conforme 

acordado entre as partes. No entanto, a concretização da logística reversa no país 

experimenta algumas barreiras como o aumento dos custos para as empresas, falta 

de apoio financeiro acessível às empresas, ausência ou falta de associação 

comercial para suporte e falta de exemplos a ser seguidos (HILLARY, 2004). 

Embora exigidos por Legislação Federal, alguns programas de logística 

reversa não estão operando adequadamente. Por exemplo, as empresas que 

fabricam e comercializam celulares não comunicam adequadamente seus clientes 

sobre a existência do programa de logística reversa. Há um desiquilíbrio entre 

intenção de participar do programa e participação efetiva, por parte dos 

consumidores. Alguns consumidores ainda descartam baterias no resíduo 

domiciliar coletado pelo serviço de coleta domiciliar de resíduos ou então 

armazenam o produto em suas residências. O descarte em pontos de coleta parece 

ser realizado com menor frequência (DEMAJOROVIC et al., 2012). No entanto, 

há de se destacar a realização de projetos de logística reversa que obtiveram 

excelentes resultados, como as parcerias estabelecidas entre empresas e 

cooperativas de catadores de materiais recicláveis que aumentaram a quantidade 

de material reciclável processada nesses empreendimentos. Projetos envolvendo 

grandes empresas do ramo siderúrgico e de seguros, para o descarte de metais, e 

empresa do ramo de bebidas, para o descarte de vidros, são alguns exemplos de 

sucesso. Observa-se assim que a logística reversa pode ser estabelecida 
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juntamente com parcerias entre cooperativas que processam o material reciclável 

e empresas (DEMAJOROVIC; LIMA, 2013). Para que haja uma efetividade 

operacional e ambiental na logística reversa, é preciso que os setores público e 

privado se organizem em conjunto. Por exemplo, para o caso da cadeia reversa do 

PET, são necessários investimentos tanto na coleta seletiva como no mercado para 

o produto reciclado (GONÇALVES-DIAS; TEODÓSIO, 2006). 

A responsabilidade compartilhada promove o aproveitamento de resíduos 

sólidos, encaminhando-os à cadeia produtiva. Além disso, ela tem por objetivo 

reduzir os desperdícios de materiais, poluição e danos ambientais (BRASIL, 

2010a). 

 A Política Nacional de Resíduos Sólidos atribui responsabilidades para 

que os fabricantes desenvolvam produtos que sejam reutilizáveis e recicláveis, 

que reduzam a quantidade de resíduos gerada, que os produtos sejam recolhidos 

após o uso (caso sejam objeto da logística reversa), e que suas embalagens sejam 

restritas ao volume e peso do produto e que sejam reutilizáveis ou recicláveis 

(BRASIL, 2010a). 

 No campo de definições de responsabilidades pelo resíduo gerado, cabe 

destacar que a propriedade sobre os resíduos pode ser transferida, porém a 

responsabilidade não. Ou seja, quando o resíduo é disposto para o serviço de 

coleta, por exemplo, a propriedade passa do gerador para o serviço de coleta. 

Porém, a responsabilidade pela disposição final ambientalmente correta é de 

ambos. Assim, o resíduo que é disposto inadequadamente em um aterro, por 

exemplo, pode gerar danos atribuídos às pessoas físicas ou jurídicas que geraram 

aquele resíduo (BRASIL, 2010a). A exceção da responsabilidade prolongada 

sobre o resíduo existe para o gerador de resíduo sólido domiciliar. Conforme o 

artigo 28 da PNRS, a responsabilidade deste gerador cessa quando ele faz a 

disponibilização adequada para a coleta ou devolução.  
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Conforme discorrido no Referencial Teórico, o funcionamento da coleta 

seletiva porta-a-porta depende da realização da coleta nos domicílios, da 

realização da triagem em centros de triagem e de uma rede de compradores e 

indústrias de reciclagem. Assim, a coleta de dados envolve a fonte de geração de 

resíduos, aqui considerada como sendo os domicílios do município, as 

cooperativas de catadores de materiais recicláveis e os comerciantes de material 

reciclável. 

A pesquisa é um estudo de caso cujas unidades observacionais são: os 

domicílios do município de Maringá que pertencem à região atendida pela coleta 

seletiva, conforme mapa da coleta seletiva elaborado a partir de fevereiro de 2017;  

o sistema de coleta do município; os catadores de materiais recicláveis; e os 

comerciantes de materiais recicláveis. 

Para conhecer aspectos do comportamento da população do município 

quanto à realização da coleta seletiva foi realizada uma amostragem aleatória dos 

domicílios. Para conhecer os aspectos operacionais foram realizadas entrevistas 

com cooperados das cooperativas de catadores de materiais recicláveis, catadores 

e comerciantes de materiais recicláveis e com os gestores da coleta seletiva da 

Prefeitura Municipal de Maringá. Além disso, foi usado como fonte de dados 

secundários o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos do 

Município de Maringá, PR. 

As pesquisas envolvendo seres humanos, com a aplicação de 

questionários, foram submetidas ao Comitê Permanente de Ética em Pesquisa com 

Seres Humanos (COPEP), com número do Certificado de Apresentação para 

Apreciação Ética (CAAE) 70244317.0.0000.0104. O modelo do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido encontra-se no Anexo A. 

  Os subitens a seguir detalham os procedimentos metodológicos utilizados 

na pesquisa. 

3.1 AMOSTRAGEM DE DOMICÍLIOS 
 

Para obter os dados de atitudes, dificuldades percebidas, nível de 

conscientização e opinião da população quanto à realização da coleta seletiva, foi 

aplicado um questionário em uma amostra aleatória de domicílios do município. 

O primeiro passo foi determinar o tamanho da população de domicílios do 
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Município de Maringá. Dados do IBGE (INSTITUTO BRASILEIRO DE 

GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2010) indicam um total de 116.794 domicílios 

na cidade. Porém, utilizando-se a ferramenta “Portal Geomaringá” 

(PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGÁ, 2017a), foi possível também 

calcular o total de domicílios por região da coleta seletiva do município. A 

ferramenta permite obter o total de domicílios por meio do desenho de uma área 

sobre o mapa do município. Considerando as 11 regiões da coleta seletiva 

delimitadas no mapa (Figura 9), foi obtido um total de 120.697 domicílios (3% 

acima do valor da fonte do IBGE). Considerando-se esta população como 

referência, calculou-se o tamanho da amostra em 384 domicílios. A fórmula 

utilizada para o cálculo é a seguinte: 

 

𝑛𝑜 =
𝑧2.𝑝.𝑞

𝑑2                                                                              (7) 

 

Em que: 

𝑛𝑜 : tamanho da amostra; 

z: valor tabelado da distribuição normal relacionado a um dado nível de 

confiança; 

p.q: estimativa da variância; 

d: margem aceitável de erro para a proporção estimada. 

Para um nível de confiança de 95% o valor de z equivale a z=1,96; p.q é a 

estimativa de variância e é igual a 0,25.  Para obter este valor, foi usado p=0,50 e 

q=0,50. Estes valores foram usados para maximizar a variância que irá gerar o 

tamanho máximo da amostra (BARTLETT; KOTRLIK; HIGGINS, 2001). O erro 

“d” foi estabelecido em 0,05. Substituindo os valores na equação (3) obtém-se: 

 

𝑛𝑜 =
1,962. 0,5.0,5

0,052
≈ 384 

O tamanho da amostra obtido não excede 5% do tamanho da população 

(384≈0,32%) e assim não é preciso corrigir o valor (BARTLETT; KOTRLIK; 

HIGGINS, 2001). 

 A escolha dos domicílios para participar da aplicação do questionário foi 

realizada por meio de uma amostragem em três estágios. Primeiro, foram 
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definidas as proporções de domicílios por região da coleta seletiva. Atualmente a 

coleta é realizada de segunda-feira à sexta-feira e considerou-se como região da 

coleta seletiva cada uma das regiões atendidas em cada dia e período (diurno e 

noturno). A Figura 9 apresenta o mapa da coleta seletiva com as regiões 

atendidas. Observa-se nesta figura 11 regiões de coleta seletiva para a construção 

do mapa: D-2 (segunda-feira – diurno), N-2 (segunda-feira – noturno), D-3(terça-

feira – diurno), N-3 (terça-feira – noturno), D-4 (quarta-feira – diurno), N-4 

(quarta-feira – noturno), D-5 ( quinta-feira – diurno), N-5(quinta-feira – noturno), 

D-6 (sexta-feira – diurno), N-6 (sexta-feira – noturno) e N-7(segunda-feira a 

sexta-feira – noturno). A divisão de regiões considera tanto o dia da semana 

(segunda-feira a sexta-feira) como o período em que a coleta é realizada (diurno 

ou noturno). Os 384 domicílios da amostra foram distribuídos nas 11 regiões, 

conforme a proporção de domicílios por região, considerando um total de 120.697 

domicílios. 

A quantidade de domicílios por região e sua respectiva porcentagem em 

relação ao total de domicílios podem ser observadas na Tabela 2. Por meio dessa 

porcentagem foram obtidas as amostras proporcionais para as regiões D2, N2, D3, 

N3, D4, N4, D5, N5, D6, N6 e N7. 
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Figura 9 - Mapa com as regiões da coleta seletiva do município 

 

Fonte: Prefeitura Municipal de Maringá (2017a) 
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Tabela 2 - Tamanho da amostra por região da coleta seletiva 

Região da coleta 

seletiva 

Domicílios 

(unidade) 

Representação em 

percentual (%) 

Amostra 

(unidade) 

 

 

D2 10.278 9 33 

N2 8.523 7 27 

D3 12.792 11 41 

N3 14.586 12 46 

D4 9.949 8 32 

N4 4.919 4 16 

D5 18.089 15 57 

N5 11.178 9 36 

D6 13.555 11 43 

N6 11.472 10 36 

N7 5.356 4 17 

Total 120.697 100 384 

Fonte: adaptado de Prefeitura Municipal de Maringá (2017a) 

 

 No segundo estágio da amostragem foram obtidos os bairros de onde serão 

selecionados os domicílios. Para tanto, dividiu-se o mapa da coleta seletiva em 

2014 quadrículas (53 no sentido horizontal e 38 no sentido vertical). Cada 

quadrícula ficou com cerca de 400 x 400 metros, conforme mostra a Figura 10. 

Observa-se no mapa que algumas quadrículas não pertencem a nenhuma 

região da coleta e, assim, foi preciso determinar as quadrículas que realmente 

poderiam ser selecionadas para participar da pesquisa.  

Foram selecionadas quadrículas que pertencem à região e que possuem 

densidade de domicílios. Conforme observado no mapa quadriculado, existem 

quadrículas que possuem mais de uma região da coleta seletiva. Para estas, foi 

selecionada a região com a maior área para representar a quadrícula.  

No total, foram identificadas 756 quadrículas válidas distribuídas nas 11 

regiões da coleta seletivab. Estas quadrículas foram as selecionadas para fazer 

parte do sorteio de quadrículas que comporão o segundo estágio da amostra. 
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Figura 10 - Mapa quadriculado da coleta seletiva para obter bairros participantes da pesquisa 

 

Fonte: adaptado de Prefeitura Municipal de Maringá (2017a) 
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A Tabela 3 mostra a relação de quadrículas por região de coleta seletiva. 

 

Tabela 3 - Quantidade de quadrículas por região da coleta seletiva 

Região da coleta seletiva Quantidade de quadrículas (unidade) 

D2 136 

D3 80 

D4 82 

D5 125 

D6 92 

N2 41 

N3 52 

N4 47 

N5 51 

N6 31 

N7 19 

 

 O próximo passo foi selecionar as quadrículas que contêm os domicílios a 

serem pesquisados, em cada região. Para tanto, utilizou-se o software SAS System 

versão 9.4 para fazer o sorteio das quadrículas. Em cada região do mapa 

apresentado na Figura 10 foram sorteadas 3 quadrículas. A primeira quadrícula 

sorteada é a principal e as demais foram sorteadas como quadrículas reservas. Ou 

seja, caso não fosse possível obter um número suficiente de respostas na 

quadrícula principal, as outras duas quadrículas seriam utilizadas. Um exemplo do 

código utilizado para realizar o sorteio de 3 quadrículas, na região D2, é mostrado 

na Figura 11. 

 

Figura 11 - Exemplo do código utilizado para sortear quadrículas do mapa 

 

Fonte: adaptado de Stokes; Davis; Koch (2000) 
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As quadrículas sorteadas que possuem os domicílios a serem pesquisados 

são apresentadas no Quadro 5. 

Quadro 5 - Quadrículas sorteadas com os domicílios participantes da pesquisa 

Região da coleta seletiva Quadrículas sorteadas 

D2 V21, G3, Z53 

D3 N42, N43, K39 

D4 I17, N16, DA47 

D5 I23, H23, F28 

D6 CA34, Y32, X35 

N2 T27, T32, R31 

N3 N30, M30, I35 

N4 W24, U21, U22 

N5 P22, P38, L20 

N6 O24, N24, L23 

N7 S25, R28, Q29 

 

 

 Espacialmente, as quadrículas ficaram distribuídas no mapa do município 

de Maringá conforme mostra a Figura 12. As cores de cada quadrícula foi 

escolhida conforme as cores originais do mapa da coleta seletiva obtido junto à 

Prefeitura Municipal de Maringá. A imagem foi obtida por meio do site Google 

Maps e para obter a posição de cada quadrícula foi utilizado o mapa quadriculado 

da coleta seletiva, apresentado anteriormente. Assim, ressalta-se que o desenho 

das quadrículas não ficou preciso, mas as ruas abrangidas pelo mapa quadriculado 

estão presentes neste mapa do site Google Maps. 

A pesquisa foi realizada em cada região, iniciando com os domicílios 

pertencentes à primeira quadrícula sorteada de cada região. O número de 

domicílios pesquisados foi aquele correspondente ao número da Tabela 3 que 

contém o total de domicílios por região. Duas quadrículas foram sorteadas a mais 

para servirem como quadrículas reserva, caso não seja possível obter os dados 

com os domicílios da primeira quadrícula sorteada. Ou seja, caso os moradores 

dos domicílios, cuja primeira quadrícula foi sorteada, não estejam disponíveis 

para participar da pesquisa (ausência no domicílio ou recusa de participar da 

pesquisa), passa-se para os domicílios da segunda quadrícula sorteada. E caso 

ocorra o mesmo com os domicílios da segunda quadrícula, passa-se para os 

domicílios da terceira quadrícula sorteada. Destaca-se ainda que, devido à baixa 

densidade de domicílio das quadrículas e para facilitar a coleta de dados, 
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extrapolou-se, em alguns casos, a área da quadrícula sorteada, observando se a 

área extrapolada possuía uma rua da quadrícula sorteada. 

 

Figura 12 - Distribuição espacial das quadrículas sorteadas com os domicílios 

participantes da pesquisa 

 

 

O lado esquerdo da Figura 12 apresenta um recorte, pois três quadrículas 

sorteadas pertencem a distritos vizinhos do município (Iguatemi, São Domingos e 

Floriano), que também são atendidos pelo programa de coleta seletiva do 

município. 

A Figura 13 mostra o detalhamento de duas quadrículas que efetivamente 

foram utilizadas para obter as respostas na região D2. Inicialmente os 

questionários foram aplicados na região da Zona 05. Não foram obtidas respostas 

suficientes (motivos: morador não atendeu o pesquisador; morador não quis 

participar da pesquisa; morador estava ausente; baixa densidade de domicílios na 

região). Assim, os questionários seriam aplicados na próxima quadrícula (G3) 

sorteada. Porém, identificou-se que havia uma baixa densidade de domicílios 

nesta quadrícula e assim passou-se para a terceira quadrícula da região D2 que 

corresponde a um bairro do distrito de Iguatemi. 

Iguatemi 
São Domingos 

Floriano  
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Figura 13 - Detalhamento das quadrículas sorteadas na região D2 

  

A Figura 14 mostra o detalhamento da quadrícula efetivamente utilizada 

na região D3. 

 

Figura 14 - Detalhamento da quadrícula sorteada na região D3 

 

 

Todas as respostas para a região D3 foram possíveis de se obter apenas na 

região do Conjunto Requião. Não ouve necessidade de utilizar as outras duas 

quadrículas. 

A Figura 15 detalha as ruas sorteadas na região D4. 

 

Figura 15 - Detalhamento da quadrícula sorteada na região D4 
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Todas as respostas na região D4 foram obtidas utilizando-se apenas a 

primeira quadrícula sorteada, correspondente à região do Jardim Continental. 

A Figura 16 apresenta as quadrículas utilizadas na região D5. 

 

Figura 16 - Detalhamento das quadrículas sorteadas na região D5 

  

 

Inicialmente as respostas foram obtidas na quadrícula I23 e posteriormente 

na quadrícula H23. Ambas quadrículas se localizam na região do Jardim Brasil. A 

Figura 17 detalha a quadrícula utilizada na região D6. 

 

Figura 17 - Detalhamento da quadrícula sorteada na região D6 

 

 

 

Todas as respostas para a região D6 foram obtidas no bairro Jardim 

Catedral, que fica próximo do contorno sul da cidade. A Figura 18 apresenta o 

detalhamento da quadrícula utilizada na região N2. Todas as respostas da região 

N2 foram obtidas por meio da quadrícula T27, localizada no bairro Zona 02. 
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Figura 18 - Detalhamento da quadrícula sorteada na região N2 

 

 

A Figura 19 detalha as quadrículas utilizadas na região N3. 

 

Figura 19 - Detalhamento das quadrículas sorteadas na região N3 

 
  

 

 Foram necessárias duas quadrículas na região N3 para obter o número de 

respostas necessárias para essa região. Ambas quadrículas estão localizadas no 

bairro Vila Santo Antônio. 

 A Figura 20 apresenta o detalhamento da quadrícula utilizada na região 

N4. 

 

Figura 20 - Detalhamento da quadrícula sorteada na região N4 
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Todas as respostas para a região N4 foram obtidas no bairro Jardim 

Laudicéia. 

A Figura 21 apresenta a quadrícula utilizada na região N5. 

 

Figura 21 - Detalhamento da quadrícula sorteada na região N5 

 

 

Todas as respostas para a região N5 foram obtidas próximas do bairro 

Jardim Seminário. 

A Figura 22 apresenta o detalhamento das três quadrículas utilizadas na 

região N6. 

 

Figura 22 - Detalhamento das quadrículas sorteadas na região N6 
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Para a região N6 foram necessárias 3 quadrículas para obter o número de 

respostas necessárias. Elas foram obtidas próximas dos bairros Zona 07 e Jardim 

Canadá. 

A Figura 23 apresenta o detalhamento das quadrículas utilizadas na região 

N7. 

 

Figura 23 - Detalhamento das quadrículas sorteadas na região N7 

 

 

A região N7 compreende uma parte da área central do município de 

Maringá. Devido à presença de domicílios em condomínios residenciais, a forma 

de obtenção das respostas foi um pouco diferente da forma utilizada nas demais 

regiões. Algumas respostas foram possíveis de se obter por meio do contato com 

as pessoas em seus domicílios. Outras foram possíveis de se obter por meio de 
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abordagem direta na rua, verificando-se se o morador pertencia à quadrícula 

sorteada. 

 

3.2 INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

Foi confeccionado um questionário para ser aplicado nos domicílios. O 

questionário foi baseado nos dados de atitudes, barreiras percebidas e opiniões 

quanto à realização da segregação de materiais, disponíveis na literatura científica 

e apresentados no referencial teórico e estado da arte. Foram obtidas 390 

respostas. Destas, 384 foram utilizadas, pois em algumas regiões foi obtido um 

número maior de respostas em relação ao que foi definido no plano amostral por 

região. Os questionários foram aplicados por equipe composta por sete pessoas 

(responsável pela pesquisa mais seis pesquisadores remunerados), no período de 

14/09/17 a 10/12/17 (87 dias), nos períodos matutino e vespertino. 

 A versão inicial do questionário contou com perguntas abertas, fechadas e 

perguntas fechadas com uma escala de resposta de 1 a 7. Os valores de 1 a 7 

foram determinados considerando a diretriz que uma escala não deve possuir mais 

de 9 categorias. Isso evita confusão e cansaço entre os entrevistados. O número 

ímpar de categorias foi utilizado para permitir uma resposta neutra (SHIRAISHI, 

2012). 

 A quantidade inicial das perguntas fechadas com escala de resposta de 1 a 

7 foi de 12 itens (Quadro 6). 

 

Quadro 6 - Itens avaliados com a escala de 1 a 7 pontos 

1) Com que frequência você procura limpar o lixo reciclável antes de jogar na lixeira?  

2) Considerando todos os cômodos de sua residência (como banheiro, quartos e cozinha), com que frequência você 

procura separar o lixo reciclável e o lixo orgânico em lixeiras separadas? 
3) Com que frequência você conversa com sua família sobre a reciclagem? 

4) Com que frequência você conversa com seus conhecidos e amigos sobre a reciclagem? 

5) Quanto do seu tempo e esforço pessoal a reciclagem consome? 
6) Qual é o incômodo gerado em manusear e manter o lixo reciclável em casa? 

7) Com que frequência sua família te ajuda a fazer a reciclagem em casa? 

8) Com que frequência você percebe que o caminhão da coleta seletiva passa na sua rua? 
9) Na sua opinião, qual é a importância da reciclagem para a natureza? 

10) Na sua opinião, qual é a quantidade de empregos que a reciclagem proporciona? 

11) Você se sente culpado quando não separa o lixo reciclável? 
12) Na sua opinião, qual é a importância da reciclagem para economizar recursos naturais (água, energia, minérios)? 

  

Os itens (1), (2), (3) e (4) foram elaborados para avaliar as atitudes das 

pessoas quanto à realização da segregação de resíduos. O item (1) busca avaliar se 

as pessoas limpam o resíduo reciclável antes de coloca-lo na lixeira. Esta limpeza 
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se refere tanto a lavar o resíduo como remover partículas sólidas. O item (2) busca 

avaliar o grau de segregação que as pessoas fazem do resíduo em suas residências, 

ou seja, se elas buscam dispor lixeiras em suas residências destinadas a 

acondicionar apenas o resíduo reciclável. Este item não avalia se as pessoas 

dividem a fração reciclável por tipo de material reciclável, por exemplo, vidro, 

papel e plástico. Os itens (3) e (4) buscam avaliar a atitude das pessoas quanto à 

disseminação de informações sobre a reciclagem, tanto para familiares como para 

amigos e conhecidos. 

 Os itens (5), (6), (7) e (8) buscam avaliar as barreiras e dificuldades 

percebidas pelas pessoas na realização das atividades de coleta seletiva e 

reciclagem. O item (5) busca avaliar como as pessoas percebem o quanto de 

tempo e esforço são necessários para separar o resíduo reciclável. O item (6) 

busca avaliar o quanto as pessoas percebem de incômodo durante o manuseio e 

armazenagem temporária do resíduo reciclável nas dependências de suas 

residências. O item (7) busca avaliar a percepção das pessoas quanto à ajuda 

recebida por seus familiares - que convivem na mesma residência – na realização 

das atividades de separação do resíduo reciclável. O item (8) busca avaliar a 

percepção das pessoas quanto à regularidade de frequência do caminhão da coleta 

seletiva em suas ruas. 

 Os itens (9), (10), (11) e (12) buscam avaliar a opinião das pessoas quanto 

à importância da coleta seletiva e reciclagem. O item (9) busca avaliar a opinião 

das pessoas quanto à importância da coleta seletiva e reciclagem para melhorar as 

condições da natureza. O item (10) busca avaliar a opinião das pessoas quanto ao 

total de empregos que a reciclagem e coleta seletiva geram na economia. O item 

(11) busca avaliar o grau de culpa das pessoas quando não conseguem realizar a 

separação do resíduo reciclável em suas residências. E o item (12) busca avaliar a 

opinião das pessoas quanto à economia de recursos naturais gerada pela 

reciclagem de materiais. 

Foram confeccionadas escalas gráficas com números para atribuir nota aos 

itens 1 a 12. A Figura 24 mostra alguns exemplos de escalas inicialmente 

utilizadas. 

 

Figura 24 - Exemplos de escalas iniciais utilizadas para atribuir notas 
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 É possível observar na figura apresentada que as escalas utilizam de 

círculos preenchidos conforme o valor da nota, símbolos de expressões faciais e 

símbolos representando o sentimento de culpa por meio do desenho de uma 

cabeça humana. Destaca-se que a escala com símbolos de expressões faciais foi 

usada apenas na verificação da consistência interna da primeira versão do 

questionário. Ela não foi utilizada posteriormente, pois o item que a utilizava 

(item 6) foi removido do questionário final. 

Espera-se que a utilização de escalas gráficas facilite o entendimento dos 

valores a serem atribuídos para cada um dos 12 itens. As escalas “relacionam os 

objetos medidos ao longo de um continuum” (SHIRAISHI, 2012, p.52). Segundo 

Kunin (1998), escalas gráficas podem ser mais facilmente entendidas pelos 

respondentes. Foram utilizadas basicamente três tipos de escalas gráficas. No 

primeiro tipo foram utilizados círculos com seis divisões que são preenchidas à 

medida que o valor na escala aumenta. Nas extremidades da escala foram 

atribuídos os rótulos de valores extremos para cada item. Este tipo de escala foi 

utilizado para medir itens (1), (2), (3), (4), (5), (7), (8), (9), (10) e (12). Os rótulos 

das extremidades das escalas foram, respectivamente: “nunca limpo antes de 

jogar” e “sempre limpo antes de jogar”; “nunca separo em lixeiras diferentes” e 

“sempre separo em lixeiras diferentes”; “nunca converso” e “converso todas as 

semanas”; “nunca converso” e “converso todas as semanas”; “nenhuma 

quantidade” e “uma quantidade imensa”; “ajuda todas as semanas” e “nunca 

ajuda”; “passa todas as semanas” e “nunca passa”; “não contribui em nada para a 

natureza” e “contribui extremamente para melhorar a natureza”; “nenhum 
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emprego” e “quantidade imensa empregos”; “economiza uma quantidade imensa” 

e “não economiza nada”. No segundo tipo foram utilizados círculos representando 

rostos com olhos, boca e sobrancelha, para relacionar o grau de incômodo em 

manter o resíduo reciclável nas dependências da residência com o incômodo 

sentido pelo respondente. Os rótulos das extremidades da escala foram “nenhum 

incômodo” e “incomoda intensamente”. Este tipo de escala foi utilizada para 

medir o item (6). E no terceiro tipo de escala foram utilizados símbolos de cabeça 

humana com seis divisões, para medir o grau de culpa em não realizar a separação 

do resíduo reciclável. Os rótulos das extremidades da escala foram “não me sinto 

culpado” e “sinto extremamente culpado”. Esta escala foi utilizada para medir o 

item (11). 

Uma versão do questionário com os 12 itens foi aplicada em 59 

domicílios, com pessoas de idade entre 14 e 88 anos, dos sexos masculino e 

feminino. Foram obtidas 47 respostas com todos os 12 itens respondidos. Em 

seguida, foi calculado o coeficiente alfa de Cronbach para estimar a consistência 

interna do questionário. Foi utilizado o software SAS System versão 9.4 para o 

cálculo. O valor obtido foi de 0,33. Este valor inicial do coeficiente é considerado 

por alguns autores como razoável, conforme mostra o Quadro 7. 

 

Quadro 7 - Consistência interna do questionário segundo o valor de alfa 

Valor de alfa Consistência interna 

Maior do que 0,80 Quase perfeito 

De 0,80 a 0,61 Substancial 

De 0,60 a 0,41 Moderado 

De 0,40 a 0,21 Razoável 

 

Para obter um valor de alfa cuja consistência interna seja melhor, analisou-

se qual item poderia ser retirado. Ao remover-se os itens (5), (6), (7) e (8) obteve-

se um valor padronizado de alfa igual a 0,68. Assim, o questionário final, 

contendo as perguntas a serem respondidas utilizando a escala de 1 a 7 pontos, 

ficou com os itens (1), (2), (3), (4), (9), (10), (11) e (12).  

As perguntas utilizando a resposta com a escala de 1 a 7 pontos foram 

agrupadas, no questionário final (modelo disponível no Apêndice A), em seis 
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seções. A seguir, são mostradas as seções e os itens avaliados. A versão final do 

questionário ficou com 22 itens. 

 

Quadro 8 - Seção 1 do questionário aplicado nos domicílios do município de 

Maringá 

Seção 1: perfil pessoal do entrevistado 

Itens avaliados (6): 

 Sexo (questão fechada) 

 Escolaridade (questão fechada) 

 Faixa etária (questão fechada) 

 Quantidade de pessoas que moram no domicílio com suas respectivas idades (questão 

aberta) 

 Ocupação (questão aberta) 

 Endereço (questão aberta) 

  

Para compor o perfil do entrevistado, na seção 1 são avaliados o sexo, grau 

de escolaridade, faixa etária, quantidade de pessoas que moram no domicílio e 

suas respectivas idades, ocupação e o endereço do domicílio.  

 A seção 2 do questionário avalia itens sobre as dificuldades percebidas 

para desempenhar as atividades de coleta seletiva e reciclagem no domicílio. 

 

Quadro 9 - Seção 2 do questionário aplicado nos domicílios do município de 

Maringá 

Seção 2: Dificuldades percebidas na realização da coleta seletiva/reciclagem 

Item avaliado (1): 

 Principal dificuldade percebida para participar ativamente da coleta seletiva e reciclagem 

(questão aberta) 

 

Como os itens que utilizam a escala de 1 a 7, referentes às dificuldades 

percebidas na realização da coleta seletiva, foram removidos, apenas uma questão 

aberta ficou na seção sobre as dificuldades percebidas. 

A seguir, na seção 3, são usados itens para avaliar as atitudes do 

entrevistado quanto à realização da coleta seletiva e reciclagem em seu domicílio. 

 

Quadro 10 - Seção 3 do questionário aplicado nos domicílios do município de 

Maringá 
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Seção 3: atitudes relacionadas à coleta seletiva e reciclagem 

Itens avaliados (6): 

 Frequência de participação no programa de coleta seletiva da cidade (questão fechada) 

 Descrição de como realiza as atividades de coleta seletiva e reciclagem no domicílio 

(questão aberta) 

 Frequência que limpa o resíduo reciclável (questão com resposta na escala de 1 a 7) 

 Frequência que separa o lixo reciclável das demais frações, em todos os cômodos da 

residência (questão com resposta na escala de 1 a 7) 

 Frequência que conversa com a família sobre reciclagem e coleta seletiva (questão com 

resposta na escala de 1 a 7) 

 Frequência que conversa com amigos e conhecidos sobre reciclagem e coleta seletiva 

(questão com resposta na escala de 1 a 7) 

 Na seção 3 a atitude das pessoas é avaliada quanto à frequência de 

participação no programa de coleta seletiva e quanto ao método usado para 

realizar as atividades de coleta seletiva e reciclagem. A frequência varia nas 

classes “todas as semanas do mês”, “algumas semanas do mês”, “uma vez por 

mês”, “nunca” e “nunca, mas já participei”. Sobre o método, podem ser descritas 

informações sobre formas de acondicionamento do material reciclável na casa, 

uso de lixeiras diferentes para cada tipo de resíduo, forma de disposição (na 

calçada ou em lixeira), uso de sacos com cor diferenciada para resíduos 

recicláveis etc. Além disso, são usadas quatro questões para avaliar as atitudes 

com uma escala de 1 a 7 pontos, conforme explicado anteriormente.   

 Na seção 4 é avaliada a opinião das pessoas sobre a importância da coleta 

seletiva e reciclagem, utilizando os itens apresentados no Quadro 11. 

 

Quadro 11 - Seção 4 do questionário aplicado nos domicílios do município de 

Maringá 

Seção 4: opinião sobre a coleta seletiva e reciclagem 

Itens avaliados (5): 

 Motivo para participar do programa de coleta seletiva/reciclagem (questão aberta) 

 Opinião sobre a importância da coleta seletiva/reciclagem para a natureza (questão com 

resposta na escala de 1 a 7) 

 Opinião sobre a quantidade de empregos gerados pela coleta seletiva/reciclagem 

(questão com resposta na escala de 1 a 7) 

 Grau de culpa por não separar o lixo reciclável (questão com resposta na escala de 1 a 7) 

 Opinião sobre a importância da reciclagem para economizar recursos naturais (questão 
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com resposta na escala de 1 a 7) 

  

  

Inicialmente é avaliado o motivo para participar do programa de coleta 

seletiva/reciclagem do município. Em seguida, são avaliadas as opiniões 

referentes aos benefícios da coleta seletiva/reciclagem para a natureza, quantidade 

de empregos gerados, grau de culpa por não separar o resíduo reciclável e 

importância da reciclagem para economizar recursos naturais. Estas opiniões são 

avaliadas com uma escala de 1 a 7 pontos, conforme explicado anteriormente.  

 Na seção 5 busca-se avaliar o conhecimento das pessoas sobre a existência 

de pontos de entrega voluntária (PEV) de materiais recicláveis e também o meio 

que utilizam para tomar conhecimento sobre a coleta seletiva/ reciclagem. 

 

Quadro 12 - Seção 5 do questionário aplicado nos domicílios do município de 

Maringá 

Seção 5: conhecimento sobre PEVs e meios de obtenção de informação 

Itens avaliados (2): 

 Localização de um PEV (questão aberta) 

 Fonte de informação sobre coleta seletiva e reciclagem (questão fechada) 

 

É verificado se o respondente conhece, no mínimo, a localização de um 

PEV. Também é verificado se o respondente já ouviu falar sobre a reciclagem e 

coleta seletiva nos seguintes meios: jornal, rádio, televisão, panfletos, internet, 

amigos, escola, trabalho ou outros.  

Na seção 6 é solicitada ao respondente a atribuição de uma nota ao serviço 

de coleta seletiva prestado pelo município. Também, são solicitadas sugestões 

para melhorar o serviço de coleta seletiva para o respondente e para a cidade. O 

Quadro 13 mostra os itens avaliados. 

 

Quadro 13 - Seção 6 do questionário aplicado nos domicílios do município de 

Maringá 

Seção 6: avaliação do serviço de coleta seletiva e sugestões de melhoria 

Itens avaliados (2): 

 Sugestão para melhorar o serviço de coleta seletiva (questão aberta) 

 Nota para a qualidade do serviço de coleta seletiva prestado pelo Município (questão 



84 

 

com resposta em uma escala de 1 a 10 pontos) 

  

 A seção 6, por fim, avalia as sugestões e nota de qualidade do serviço do 

ponto de vista dos usuários dos moradores. Os itens da seção 6 são aplicados tanto 

aos que participam do programa de coleta seletiva como os que não participam. 

3.3 QUESTIONÁRIO APLICADO AOS GESTORES DA COLETA SELETIVA 

 

Para analisar o sistema de coleta seletiva do município, foram obtidos 

dados do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos Urbanos 

(versão do ano de 2017) e dados fornecidos em entrevista com dois gestores da 

coleta seletiva (diretoria de apoio às cooperativas e Secretaria Municipal de 

Serviços Públicos). 

Com o objetivo de descrever os aspectos operacionais da coleta seletiva 

envolvendo o serviço público da coleta, foi construído um questionário para 

obtenção de dados junto ao gestor da coleta seletiva. O Quadro 14 mostra os itens 

do questionário (modelo disponível no apêndice B). 

 

Quadro 14 - Itens do questionário aplicado com os gestores da coleta seletiva 

Seção I – Aspectos relacionados à coleta, transporte e disposição do material reciclável 

Itens (9): 

 Quantidade de veículos, modelo e capacidade de carga 

 Horário e dias da coleta 

 Planejamento da rota dos caminhões 

 Quantidade de funcionários envolvidos na coleta seletiva (garis e motoristas) por 

veículo. 

 Frequência de coleta nos pontos de entrega voluntária de materiais 

 Forma de distribuição do material reciclável para as cooperativas 

 Dificuldades reportadas pelos coletores e motoristas 

 Principais dificuldades enfrentadas para estruturar o programa de coleta seletiva 

 Planos futuros e atuais para o programa da coleta seletiva 

Seção II – Aspectos relacionados aos resultados do programa de coleta seletiva 

Itens (6): 

 Programas/projetos/eventos desenvolvidos para aumentar a coleta seletiva 

 Cobertura de atendimento do programa (%) 

 Índice de Recuperação de Materiais (%) 

 Quantidade mensal coletada seletivamente (ton/mês) 
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 Custo de triagem (R$/ton) 

 Custo total do programa (R$/ton) 

 

Na seção I foram avaliados os aspectos da coleta, transporte e disposição 

final dos resíduos recicláveis. O questionário utiliza itens com resposta aberta e 

solicita informações sobre a quantidade, modelo e capacidade de carga dos 

veículos utilizados no programa de coleta seletiva. Informações sobre horários e 

dias da coleta também são solicitadas. É feito um questionamento sobre o método 

usado para planejar as rotas dos veículos coletores e como são formadas as 

equipes que trabalham nestes veículos. Como a cidade possui pontos de entrega 

voluntária de materiais recicláveis, é solicitada a informação sobre como é feita a 

coleta nestes pontos. Após a coleta dos materiais, eles precisam ser levados até os 

locais de triagem, ou seja, as cooperativas de catadores de materiais recicláveis. 

Indaga-se assim qual é o critério utilizado para distribuir os materiais nestes 

locais. Solicita-se informações sobre dificuldades reportadas pelos coletores e 

motoristas que trabalham na coleta seletiva, envolvendo aspectos gerais, como 

dificuldades para coletar o material, para distinguir materiais recicláveis, riscos 

durante o percurso, entre outros. São questionadas também quais são as 

dificuldades enfrentadas pelo gestor para estruturar o programa da coleta seletiva. 

Na seção II são solicitados dados sobre os resultados do programa de coleta 

seletiva. Pergunta-se sobre a realização de programas, projetos e eventos para 

aumentar a coleta seletiva e dados de alguns indicadores de referência são 

solicitados: cobertura de atendimento, índice de recuperação de materiais,  

quantidade mensal coletada seletivamente, custo de triagem e custo total do 

programa. 

3.4 ENTREVISTAS COM OS COOPERADOS DE COOPERATIVAS DE 

CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS 

 

Para examinar descrever as operações e aspectos econômicos relacionados 

à reciclagem na cidade, foram obtidos dados quantitativos e qualitativos 

fornecidos em entrevista com os representantes de cooperativas de catadores de 

materiais recicláveis do município e com catadores autônomos. 

Foi elaborado um questionário para ser aplicado junto às sete cooperativas 

de catadores de materiais recicláveis do município. Estas cooperativas 
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representam a população total de cooperativas contratadas pelo município.  Ele foi 

baseado nos dados coletados em intermediários, do trabalho de Aquino et al. 

(2009) e de cooperativas, do trabalho de Souza (2012). O Quadro 15 apresenta os 

itens do questionário (disponível também no Apêndice C). 

 

Quadro 15 - Itens do questionário aplicado com representantes das seis 

cooperativas de catadores de materiais recicláveis 

SEÇÃO I – ASPECTOS RELACIONADOS À ORGANIZAÇÃO DA COOPERATIVA 

Itens (11): 

 Nome e localização da cooperativa 

 Número de cooperados 

 Horário de funcionamento 

 Relacionamento com a vizinhança 

 Atividades desenvolvidas 

 Infraestrutura e equipamentos utilizados 

 Dificuldades e limitações  

 Remuneração mensal média 

 Pagamento de INSS 

 Forma de divisão do lucro 

 Apoio recebido 

SEÇÃO II – ASPECTOS RELACIONADOS AO MATERIAL RECICLÁVEL 

Itens (9): 

 Quantidade de material processada 

 Compradores 

 Exigências dos compradores 

 Valor comercializado por material reciclável 

 Forma de pagamento da venda de material reciclável 

 Forma de chegada dos materiais na cooperativa 

 Forma de transporte do material reciclável até o comprador 

 Erros observados na separação de materiais originados da coleta seletiva 

 Materiais recicláveis sem comercialização 

  

Na seção I do questionário, são coletados dados referentes à organização 

das cooperativas de catadores de materiais recicláveis. Algumas informações são 

necessárias para caracterizar o funcionamento do empreendimento: número de 

cooperados, horário de funcionamento, relacionamento com a vizinhança, 

infraestrutura e equipamentos utilizados, atividades desenvolvidas e dificuldades e 
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limitações enfrentadas pelo empreendimento. Também, são solicitados dados 

sobre os ganhos e remuneração na cooperativa, por meio dos dados de 

remuneração mensal média, forma de divisão de lucro e forma de pagamento do 

INSS dos cooperados. Por fim, é questionando sobre o tipo de apoio recebido 

pelas cooperativas. 

 A seção II do questionário coleta dados sobre o material reciclável triado 

nas cooperativas. Para tanto, são solicitadas informações sobre quantidade de 

material processada, compradores, exigência dos compradores, valor pago na 

comercialização do material reciclável, forma de pagamento praticada pelos 

compradores, forma de chegada dos materiais recicláveis na cooperativa e forma 

de envio do material para os compradores, erros observados na cooperativa 

referentes à separação do material reciclável que chega na cooperativa e tipos de 

materiais recicláveis que não podem ser comercializados, ou que possuem 

dificuldade de comercialização, mas que estão nas instalações da cooperativa. 

Além da aplicação do questionário, foi feito um registro fotográfico das 

instalações e atividades realizadas em sete cooperativas do município de Maringá. 

3.5 ENTREVISTAS COM CATADORES AUTÔNOMOS DE MATERIAIS DE 

RECICLÁVEIS 

  

Como o fluxo de materiais recicláveis também passa pelos catadores 

autônomos de materiais recicláveis, que trabalham nas ruas do município, foi 

elaborado um questionário para coletar dados referentes ao material trabalhado 

por estes catadores. O Quadro 16 mostra os itens do questionário (disponível no 

apêndice D). Ele foi baseado nos dados coletados em intermediários, do trabalho 

de Aquino et al. (2009). 

 

Quadro 16 - Itens do questionário aplicado com catadores autônomos de 

materiais recicláveis. 

SEÇÃO I –ASPECTOS RELACIONADOS À COLETA DO MATERIAL RECICLÁVEL 

Itens (6): 

 Compradores 

 Forma de pagamento da venda de material reciclável 

 Preços praticados 

 Região da coleta 
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 Veículo utilizado na coleta 

 Atividades de beneficiamento do material 

  

O questionário possui menos itens que o questionário aplicado nas 

cooperativas de catadores de materiais recicláveis. Isso por que é um instrumento 

de coleta de dados aplicado com catadores autônomos de materiais recicláveis, 

que possuem menor infraestrutura que as cooperativas. O objetivo foi o de coletar 

dados relacionados ao material reciclável, identificando os compradores destes 

materiais, a forma de pagamento e preços praticados, região de coleta do catador , 

tipo de veículo utilizado na coleta e atividades de beneficiamento realizadas antes 

de vender o material. 

O questionário foi aplicado em uma amostra por conveniência, ou seja, 

uma amostra do total da população de catadores autônomos do município. O 

acesso a eles se deu por meio de uma amostra por conveniência, ou seja, foram 

selecionados os catadores mais acessíveis para participar da pesquisa. Tal método 

se justifica pela característica exploratória da pesquisa, bem como pelo custo e 

tempo envolvidos no processo de obter uma amostra probabilística. A pesquisa 

junto aos catadores autônomos foi realizada pelo próprio autor da pesquisa. 

3.6 ENTREVISTAS COM COMERCIANTES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS 

 

Para a coleta de dados nos estabelecimentos que comercializam o material 

reciclável, foram utilizados questionários que coletam dados sobre aspectos da 

comercialização do material reciclável. Os questionários foram aplicados em uma 

amostra não aleatória de empresas do município de Maringá e da região que 

comercializam os resíduos recicláveis (plástico, sucata e alumínio) tanto com ou 

sem as cooperativas e catadores autônomos de materiais recicláveis do município. 

As empresas selecionadas para as entrevistas são aquelas identificadas nas 

entrevistas com os cooperados das cooperativas de catadores de materiais 

recicláveis. Além do questionário aplicado, foi feita a consulta em algumas 

empresas, com os contatos disponíveis na Internet, que comercializam materiais 

recicláveis. A consulta consistiu em verificar os materiais comercializados e os 

preços praticados. 

Foi identificado um total de 27 comerciantes que realizam a compra do 

material reciclável das cooperativas e catadores autônomos. Foi possível entrar em 
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contato com alguns destes comerciantes e 4 deles se dispuseram em participar da 

aplicação de questionários. Os demais não foram encontrados ou se recusaram de 

participar da pesquisa. 

O questionário aplicado aos entrevistados foi elaborado com base nos 

dados coletados em intermediários e indústrias da reciclagem, do trabalho de 

Aquino et al. (2009).  

O  

Quadro 17 apresenta os itens do questionário (também disponível no 

apêndice E) aplicado junto aos intermediários de materiais recicláveis, que 

comercializam o material com as cooperativas e catadores autônomos de material 

reciclável do município de Maringá. O questionário é composto por 12 itens, 

semelhantes aos itens avaliados junto às indústrias recicladoras. Na seção I são 

avaliados itens relacionados às operações do empreendimento. São obtidos dados 

de identificação e localização do empreendimento, número de trabalhadores, 

infraestrutura e equipamentos, atividades desenvolvidas, capacidade de 

processamento de materiais e dificuldades e limitações percebidas na gestão da 

empresa. 

 

Quadro 17 - Itens do questionário aplicado em intermediários de materiais 

recicláveis 

SEÇÃO I –ASPECTOS RELACIONADOS ÀS OPERAÇÕES DO EMPREENDIMENTO 

Itens (6): 

 Identificação e localização do intermediário 

 Número de trabalhadores envolvidos 

 Infraestrutura e equipamentos utilizados 

 Atividades desenvolvidas 

 Quantidade de material processada 

 Dificuldades e limitações 

 

SEÇÃO II –ASPECTOS RELACIONADOS AO  MATERIAL RECICLÁVEL 

Itens (6): 

 Materiais comercializados 

 Preços praticados 

 Forma de pagamentos 

 Forma de transporte 

 Exigências aos fornecedores 
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 Comercialização com indústrias recicladoras 

  

Na seção II são levantados dados sobre o material reciclável: tipos de 

materiais comercializados, preços praticados, forma de pagamento, forma de 

transporte; exigências feitas aos fornecedores dos materiais; e lista de indústrias 

recicladoras que fazem a comercialização com os intermediários. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os itens a seguir apresentam os resultados sobre as atitudes, dificuldades 

percebidas, conscientização e opinião dos moradores que participam da coleta 

seletiva de Maringá. Também é feita a descrição do sistema de coleta seletiva e 

seus aspectos operacionais assim como a descrição dos aspectos de 

comercialização dos resíduos recicláveis. 

 

4.1 PESQUISA COM OS USUÁRIOS DO SISTEMA DE COLETA SELETIVA 
 

 

Foram obtidas 390 respostas de uma amostra de 384 calculada. Dos 384 

entrevistados nos domicílios do município 31% são do sexo masculino e 69% do 

sexo feminino. O Gráfico 1 apresenta a distribuição do grau de escolaridade dos 

respondentes. 

 

Gráfico 1 - Distribuição dos respondentes por grau de escolaridade 



91 

 

 

 

Observa-se uma distribuição próxima, entre os graus de escolaridade 

“ensino fundamental completo ou incompleto” (35%), “ensino médio completo ou 

incompleto” (31%) e “superior completo ou incompleto” (29%). Um total de 60% 

possui escolaridade no mínimo de ensino médio. Este perfil do grau de 

escolaridade é semelhante ao perfil da população do município de Maringá, 

conforme comentado logo adiante. Um maior nível de escolaridade pode ser 

observado na região Sul do País, onde fica localizada a região de estudo. 

O Gráfico 2 apresenta a distribuição dos respondentes segundo a sua faixa 

etária. 

 

Gráfico 2 - Distribuição dos respondentes por faixa etária 
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Mais de 80% (84%) dos respondentes possuem mais de 34 anos de idade. 

Com os dados de faixa etária, grau de escolaridade e sexo dos respondentes, foi 

possível fazer uma comparação do perfil dos respondentes com o perfil do 

eleitorado do município. Essa comparação permite verificar se a amostra obtida 

possui algumas semelhanças com o perfil da população do município. A Tabela 4 

compara a faixa etária, grau de escolaridade e sexo dos respondentes com os 

dados do eleitorado do município. 

Os dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) da Tabela 4 são referentes 

ao período de novembro de 2017. Em relação à faixa etária, destaca-se que os 

dados do Tribunal Superior Eleitoral apresentam duas faixas etárias adicionais, de 

16 anos e de 17 anos. Estas faixas não foram consideradas nesta pesquisa. A 

amostra de domicílios obtida apresentou semelhança com os dados do TSE. 

Observou-se uma divergência maior quanto à distribuição de idade dos 

respondentes, em relação à referida fonte de dados. O total de respondentes com 

idade acima de 44 anos foi maior para a amostra obtida.  

 

 

Tabela 4 - Comparação das características da amostra e da população do 

município, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral 

Característica 
Distribuição (%) 

TSE Amostra 

Faixa Etária   

18-24 ANOS 12 5 

25-34 ANOS 20 11 

35-44 ANOS 19 18 

45-59 ANOS 27 34 

60+ 21 32 

Grau de Escolaridade   

Analfabeto/lê e escreve 4 4 

Ensino fundamental completo ou incompleto 25 35 

Ensino médio completo ou incompleto 39 31 

Ensino superior completo ou incompleto 31 29 

Sexo   

Masculino 46 31 

Feminino 54 69 

Fonte: adaptado de Tribunal Superior Eleitoral (2017) 
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Em relação ao total de moradores dos domicílios amostrados, a Tabela 5 

mostra uma comparação dos resultados com a composição das famílias do 

município, segundo dados do Censo Demográfico do IBGE (posição dos dados, 

no site da fonte, de 20 de agosto de 2014) (INSTITUTO PARANAENSE DE 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL, 2017). 

 

Tabela 5 - Comparação entre a composição das famílias do município e o número 

de pessoas nos domicílios amostrados 

Composição das 

famílias 

Nº de famílias, segundo 

IBGE 

  

Nº de domicílios 

amostrados 

  

  Quantidade (%) Quantidade (%) 

Com até 2 pessoas 36.341 34% 138 36% 

Com 3 pessoas 34.462 32% 109 28% 

Com 4 pessoas 26.038 24% 96 25% 

Com 5 pessoas 8.166 8% 28 7% 

Com 6 pessoas ou 

mais 2.184 2% 13 3% 

Total 10.7191 100  384 100  

 

 O total de moradores nos domicílios amostrados segue uma distribuição 

similar à distribuição da composição das famílias do município. Destaca-se que tal 

resultado não foi planejado na obtenção da amostra. Há uma predominância de 

domicílios com até 2 pessoas (36% do total amostrado ou 138 domicílios 

amostrados). O número de domicílios com apenas 1 pessoa foi de 21 e com 2 

pessoas foi de 116. A maior diferença entre os dados do IBGE e os dados obtidos 

foi de 4%, para o caso de domicílios com 3 pessoas. Uma grande parte dos 

respondentes (42%) possui ocupações “do lar” e “aposentado”. Estas permitem 

um maior contato com as atividades domésticas, o que inclui o manuseio de 

resíduos no domicílio. Assim, é possível concluir que os domicílios amostrados 

são representativos da população do município. 

 Em relação à ocupação dos respondentes, houve um total de 100 

ocupações diferentes. Por meio da análise do total de cada ocupação foi possível 

agrupar as 100 ocupações em 9 grupos, para simplificar a sua visualização: 

“outros”, “do lar”, “aposentado”, “autônomo/empresário”, “escritório”, 

“educador”, “estudante”, “empregada doméstica” e “desempregado”. A Tabela 6 

apresenta a distribuição dos respondentes conforme os grupos mencionados. 
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Tabela 6 - Distribuição dos respondentes por grupo de ocupação 

Grupo Total % 

Outros 91 24% 

Do Lar 86 22% 

Aposentado 77 20% 

Autônomo/Empresário 35 9% 

Escritório 26 7% 

Educador 24 6% 

Estudante 15 4% 

Desempregado 10 3% 

Empregada doméstica 10 3% 

Em branco 6 2% 

Não sabe/não opinou 4 1% 

Total 384 100% 

 

De forma geral, observa-se que 42% dos respondentes, correspondente ao 

total de respondentes nas ocupações “Do lar” ou “Aposentado”, têm uma 

ocupação que permite um maior tempo de contato com as atividades de 

segregação de resíduos no domicílio. Programas de educação ambiental precisam 

focar na educação desses grupos de ocupação, facilitando o entendimento das 

informações para a participação no programa de coleta seletiva. No grupo de 

ocupação “outros” houve um total de 57 ocupações distintas, sendo as mais 

representativas as de “Costureira” (9), “Motorista” (6), “Representante comercial” 

(6), “Técnico de enfermagem” (6) e “Funcionário público” (5). No grupo de 

ocupação “Autônomo/Empresário” houve um total de 11 ocupações distintas: 

“Autônomo” (13), “Empresário” (6), “Comerciante” (4), “Cabeleireiro” (3), 

“Vendedor autônomo” (2), “Psicólogo” (2), “Fotógrafo” (1), “Fonoaudiólogo” 

(1), “Fisioterapeuta” (1), “Dentista” (1) e “Agricultor” (1). Destaca-se que o total 

de desempregados apresentou um percentual diferente em comparação com a taxa 

de desocupação da região Sul do Brasil, estimada em 7,9% (INSTITUTO 

BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2017) no terceiro trimestre 

de 2017. 

4.1.1 Dificuldades Percebidas na Realização da Coleta Seletiva 

 

As respostas sobre a principal dificuldade percebida para participar 

ativamente da coleta seletiva foram obtidas de forma aberta. Assim, os textos de 

cada resposta foram analisados e foi possível agrupá-los em 6 grupos (Gráfico 3). 
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Gráfico 3 - Grupos de dificuldades percebidas para realizar a coleta seletiva no 

domicílio 

 

 

A maioria das respostas dos domicílios amostrados (42%) indica que não 

há dificuldades para participar da coleta seletiva. Além disso, 7% não sabem ou 

não opinaram sobre este item. Dentre as respostas que indicaram alguma 

dificuldade para participar da coleta seletiva, houve um total de 5 grupos de 

dificuldades: “falta de coleta”, “tempo ou esforço requerido”, “falta de 

informação”, “falta de embalagem” e “outras”. Assim, do total dos que percebem 

alguma dificuldade para participar da coleta seletiva (192 respostas), 50% 

atribuem como dificuldade para participar ativamente da coleta seletiva a falta de 

coleta por parte do serviço prestado pelo município; 18% atribuem como 

dificuldade o tempo ou esforço requeridos para realizar a separação dos materiais 

recicláveis no domicílio; 13% atribuem como dificuldade a falta de informação 

ligada ao serviço da coleta seletiva; 6% atribuem como dificuldade a falta de 

embalagem específica para armazenar o material reciclável; e 14% atribuem como 

dificuldade itens diversos. Em relação à dificuldade relacionada à falta de coleta 

seletiva, destaca-se que atualmente o município tem tido dificuldade para atender 

regularmente e com abrangência toda a cidade. Segundo os gestores da coleta 

seletiva, um dos motivos para isso é a baixa quantidade de caminhões coletores. 

Considerando que 296 respondentes informaram participar do programa de 

coleta seletiva com alguma frequência e 88 informaram que nunca participaram 

42% 

25% 

9% 

7% 

7% 

7% 

3% 

2% 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Nenhuma
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ou que participavam e não participam mais, pode-se comparar suas respostas. O 

gráfico a seguir mostra a comparação dos dois grupos, para cada grupo de 

dificuldade. 

 

Gráfico 4 – Comparação de dificuldades percebidas dos participantes e não 

participantes do programa de coleta seletiva 

 

Observa-se que o grupo dos que não participam da coleta seletiva 

informaram mais dificuldades relacionadas à falta de coleta, tempo ou esforço 

requerido, falta de informação e falta de embalagem. 

O tempo e esforço requeridos para participar do programa de coleta 

seletiva são mencionados como dificuldades na pesquisa de Tucker (2003). Este 

tipo de dificuldade aparece, no presente trabalho, como sendo a principal 

dificuldade percebida para participar da coleta seletiva, considerando que a 

superação da dificuldade “falta de coleta” depende mais do serviço da coleta 

seletiva e não do usuário. 

Analisando o grupo de dificuldade “falta de coleta” verifica-se que os 

respondentes percebem que o caminhão da coleta não está passando em seus 

domicílios. Além disso, as respostas deste grupo estão ligadas a: falta de coleta no 

condomínio; baixa frequência que o caminhão passa na rua; caminhão não passa 

na data que foi informada; horário irregular da coleta; dia da coleta inadequado; 

demora em passar na rua; coletores não coletam o resíduo reciclável separado; 

material não é coletado se estiver em sacolinhas plásticas; e falta de coleta regular. 

48% 

23% 

7% 

7% 

6% 

4% 

2% 

2% 

20% 

31% 

5% 

14% 

8% 

16% 

6% 

1% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Nenhuma

Falta de coleta

Outras

Tempo ou esforço requerido

Falta de informação

Não sabe/não opinou

Falta de embalagem

Em branco

Não participa Participa



97 

 

A percepção da falta de coleta seguiu um padrão interessante: em uma 

mesma rua, alguns moradores reportaram que não há o serviço de coleta seletiva 

porta-a-porta regular enquanto que outros reportaram que o serviço funciona 

muito bem. Neste caso, se há mesmo a coleta do material, percebe-se que falta o 

conhecimento sobre o horário e dia exatos em que a coleta é realizada. Também, 

muitos moradores podem não ver o veículo da coleta. A tese de que há falta de 

conhecimento sobre o serviço da coleta pode ser corroborada pela quantidade de 

respostas que atribuíram, como dificuldade, a falta de informação (13%). Estas 

informações estão relacionadas a saber o dia da coleta, horário, tipos de materiais 

recicláveis que são coletados e como fazer a separação corretamente.  

Mas, além de uma possível falha do sistema (falta de coleta e falta de 

informação), há também, como dificuldade percebida, o tempo e esforço 

necessários para fazer a separação do material. Os moradores reportaram como 

dificuldade relacionada a esta dimensão, a correria do dia-a-dia, dificuldade para 

encontrar embalagens para recicláveis, esquecimento, falta de espaço, falta de 

tempo, preguiça e necessidade de lavagem do material. Assim, é necessário 

diminuir as dificuldades destes moradores por meio de mais divulgação do 

funcionamento da coleta seletiva, monitoramento das atividades e simplificação 

do sistema. 

Do grupo de 69 respondentes que nunca participaram do programa de 

coleta seletiva, as dificuldades foram a falta de coleta (22%), tempo e esforço 

requeridos (13%), falta de informação (9%), falta de embalagem (7%) e outras 

(4%). Um total de 43% afirmam não ter dificuldade ou não sabem/não opinaram. 

A distribuição de dificuldades neste grupo que não participa da coleta seletiva foi 

portanto semelhante à distribuição de dificuldades do grupo que participa da 

coleta seletiva. 

4.1.2 Atitudes Relacionadas à Coleta Seletiva e Reciclagem 
 

A participação na coleta seletiva do município declarada pelos 

respondentes é apresentada no Gráfico 5. 

 

Gráfico 5 - Frequência declarada de participação no programa de coleta seletiva 

do município 
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A maioria dos respondentes (77%) declara que, com alguma frequência, 

participa da coleta seletiva do município. Dos que não participam da coleta 

seletiva (23%), a maioria declara que nunca participou. Um total de 69 

respondentes declarou que nunca participou do programa de coleta seletiva. Deste 

total, 52% são do sexo feminino e 48% são do sexo masculino. 

A declaração de participação no programa de coleta seletiva foi 

relativamente alta. A maioria dos respondentes (57%) declara que participa todas 

as semanas. Ou seja, apesar da quantidade de material reciclável processada nas 

cooperativas estar abaixo do potencial de reciclagem do resíduo gerado na cidade, 

conforme explicado adiante, a maioria dos moradores declara participar sempre do 

serviço da coleta seletiva. No entanto, a declaração de participação pode ser maior 

que as reais atitudes sobre a separação do material (TIMLETT; WILLIAMS, 

2008). 

A falta de participação no programa da coleta seletiva, por região, é 

apresentada na Tabela 7. 

 

Tabela 7 - Total de domicílios que não participam do programa de coleta seletiva 

do município, por região de coleta 

Região 
Total de domicílios 

(unidade) 

Total que 

não participa 

(unidade) 

% 

D2 33 8 24% 

D3 41 8 20% 

SEMPRE 
(TODAS AS 

SEMANAS DO 
MÊS) 
57% 

NUNCA 
PARTICIPEI 

18% 

REGULARMENTE 
(ALGUMAS 

SEMANAS DO 
MÊS) 
12% 

ÀS VEZES 
(UMA VEZ 
POR MÊS) 

8% 

NUNCA, MAS 
PARTICIPAVA 

5% 

NÃO SABE/NÃO 
OPINOU 

0% 



99 

 

D4 32 7 22% 

D5 57 13 23% 

D6 43 7 16% 

N2 27 9 33% 

N3 46 10 22% 

N4 16 3 19% 

N5 36 9 25% 

N6 36 7 19% 

N7 17 7 41% 

  

 

O total de domicílios que não participam do programa de coleta seletiva 

leva em consideração as respostas cujas frequências são “nunca participei” e 

“nunca, mas participava”. As regiões com frequências mais altas de não 

participação são regiões centrais do município (N2 e N7), compreendendo os 

bairros Centro, Zona 01, Zona 02 e Zona 03. As dificuldades principais para 

participar do programa de coleta seletiva nesta região foram a falta de coleta (33% 

do total de dificuldades reportadas), tempo e esforço requeridos (13%), falta de 

informação (13%) e falta de embalagem (4%). Os respondentes também 

reclamaram da falta de regularidade do serviço, bagunça gerada pela falta de 

coleta, falta de apoio no condomínio e forma de coleta muito rápida, por parte dos 

coletores. Observa-se na região central a presença de condomínios nos quais 

quando um respondente não participa do programa de coleta seletiva os demais do 

mesmo condomínio tendem a não participar. A explicação é a falta de organização 

do próprio condomínio para estruturar e apoiar a realização da coleta seletiva em 

todos os domicílios do condomínio. 

A maneira que cada domicílio realiza a coleta seletiva foi registrada por 

meio de uma resposta aberta. Os textos de cada resposta foram analisados para 

identificar um padrão de como a separação é feita nos domicílios. Do total de 296 

participantes do programa de coleta seletiva, foi possível identificar que 44% 

separam o material reciclável em sacolas plásticas, 21% possuem uma lixeira 

específica para dispor o material reciclável, 6% mencionaram o uso de um saco 

plástico maior para armazenar e dispor o material reciclável e 3% mencionaram 

que dispõem o material reciclável em caixas de papelão. Outras maneiras de 

realização da coleta seletiva porta-a-porta identificadas foram: separação do 

material para catador autônomo; separação do material orgânico para adubar 
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plantas; separação de apenas alguns tipos de materiais para coleta seletiva porta-a-

porta; e separação e envio do material para um ponto de entrega voluntária. 

Considerando que o uso de lixeiras específicas para o material reciclável ou o uso 

de uma embalagem específica pode promover o hábito de segregação de resíduos, 

é possível concluir que apenas 27% dos respondentes possuem comportamentos 

que vão além da simples declaração e apoio e participação em programas de 

coleta seletiva. Ou seja, eles transformam atitudes positivas quanto à reciclagem 

em comportamentos positivos (TIMLETT; WILLIAMS, 2008). No entanto, 

destaca-se que é preciso haver espaço no domicílio para a utilização de sacos 

maiores e lixeiras específicas para o material reciclável. 

A maioria (44%) dos participantes do programa de coleta seletiva não 

mencionou o uso de uma ou mais lixeiras específicas para armazenar o material 

reciclável em seus domicílios. A maneira de separação mencionada é o uso de 

sacolas plásticas. Considerando que a coleta é feita uma vez por semana, é preciso 

que os moradores armazenem o material até o dia da coleta. O uso de lixeiras 

específicas facilitaria o armazenamento e a segregação do material. Assim, é 

possível inferir que aqueles que participam da coleta poderiam melhorar a forma 

como fazem, utilizando lixeiras específicas, desde que haja espaço suficiente no 

domicílio. Também, alguns respondentes mencionaram fazer a separação apenas 

de alguns tipos de materiais recicláveis. Há, portanto, a possibilidade de melhorar 

a maneira em que a separação é feita.  

Para analisar a atitude em relação à coleta seletiva, medida pelos itens com 

resposta fechada (notas de 1 a 7), foi necessário remover 22 respostas que 

possuíam como alternativa selecionada o valor de “não sabe” e valor em branco. 

Um total de 274 respostas foi analisado, considerando que, para os respondentes 

que não participam do programa de coleta seletiva, os itens de “9” a “14” não 

foram respondidos. O resultado das respostas é mostrado por meio de um 

diagrama de extremos e quartis, conforme Gráfico 6.  

Este diagrama foi utilizado para permitir uma fácil visualização da 

distribuição das notas em cada item. Por meio dele pode-se visualizar as 

principais medidas de tendência central dos dados e comparar os resultados entre 

os quatro itens referentes às atitudes da população quanto à segregação do 

material reciclável em seus domicílios. Os gráficos apresentam como medida de 

tendência central a mediana. 
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Gráfico 6 - Atitudes relacionadas à coleta seletiva e reciclagem medidas em 

escala de 1 a 7 

 

 

Os itens “Limpeza”, “Separação”, “Conversa família” e “Conversa 

conhecidos” correspondem aos itens 10, 11, 12 e 13, respectivamente, conforme 

modelo do questionário aplicado. A atitude “Separação”, correspondente à 

frequência que é feita a separação do lixo reciclável e lixo orgânico em lixeiras 

separadas, foi que apresentou um valor mais concentrado próximo do extremo 

máximo, ou seja, 75% das respostas tiveram um valor de no mínimo 5 pontos. A 

atitude “Limpeza”, correspondente à frequência com que o resíduo reciclável é 

limpo antes de ser jogado na lixeira, teve um valor de no mínimo 4 pontos, para 

75% das respostas. Os itens relacionados à frequência com que o respondente 

conversa sobre o assunto da coleta seletiva e reciclagem com seus familiares e 

conhecidos tiveram diferença no valor de mediana. A conversa com familiares 

teve um valor de 5 pontos e a conversa com conhecidos um valor mediano de 3 

pontos. Em ambos os itens observa-se uma dispersão maior dos dados em relação 

às demais atitudes (itens “limpeza” e “separação”). 

O valor de “não sabe”, atribuído aos itens que não entraram na análise do 

diagrama de extremos e quartis, ocorreu com mais frequência, em ordem 

decrescente, nos itens “Conversa família” (50%), “Conversa conhecidos”(41%), 

“Separação” (36%)  e “Limpeza” (18%). 
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A quantificação das atitudes relacionadas à limpeza do material reciclável, 

frequência de segregação e conversa com familiares e conhecidos, sobre o assunto 

de reciclagem, apresentou, de forma geral, valores próximos do extremo superior. 

No entanto, comparando-se a atitude de limpeza do material e frequência de 

segregação, pode-se observar que a limpeza do material reciclável é feita com 

menor frequência e as respostas a este item foram mais dispersas. Isso pode ter 

ocorrido pelo fato de alguns materiais recicláveis não produzirem odores que 

incomodam, como é o caso de caixas de papelão e embalagens de materiais secos. 

Já em relação às atitudes de conversar com familiares e conhecidos sobre a 

reciclagem, houve uma dispersão maior nas respostas. No caso da conversa com 

familiares, a reciclagem se torna um hábito em alguns casos e, portanto, o 

respondente atribui uma baixa nota à conversa feita com seus familiares, pois cada 

membro familiar sabe da necessidade de separação do material. Também, há uma 

menor frequência em termos de conversa com amigos em relação aos familiares. 

O valor mediano deste item (3 pontos) está abaixo do valor da média da escala.  

Além disso, em mais de 40% dos domicílios amostrados os respondentes não 

souberam responder a estes itens sobre conversa com familiares e amigos. Isso 

corrobora para a ideia que tal assunto não é comumente tratado nas interações 

sociais. 

 

4.1.3 Opinião Sobre a Coleta Seletiva e Reciclagem 
 

A opinião dos respondentes sobre a importância da coleta seletiva e 

reciclagem foi registrada por meio de uma resposta aberta. Os textos de cada 

resposta foram analisados para identificar os principais motivos apontados. O item 

com resposta aberta foi aplicado apenas para os respondentes que participam da 

coleta seletiva, pois foi questionado o porquê eles participam do programa. Do 

total de 296 participantes do programa, foi possível identificar alguns motivos 

principais: “meio ambiente” (47%); “ajudar pessoas” (17%); “coisa certa a 

fazer/conscientização” (11%); e “limpeza/organização no domicílio” (8%). Estes 

motivos são os mesmos apontados por Vining e Ebreo (1990), Tucker (2003) e 

Suthar, Rayal e Ahada (2016). Campanhas de educação ambiental e 

conscientização podem explorar mais motivos para a realização da coleta seletiva, 
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como geração de novos produtos na indústria, redução do volume de materiais no 

aterro e a necessidade, imposta por Lei Federal, de participar da coleta seletiva. 

O motivo principal “meio ambiente” envolve: algo que é bom para o meio 

ambiente/natureza; evitar que o resíduo vá para o aterro; preservar o meio 

ambiente/natureza; diminuir a poluição; contribuir para o futuro do planeta; e 

oferecer sustentabilidade. De alguma forma, mesmo não detalhando como, os 

moradores percebem que a coleta seletiva contribui para a melhor qualidade do 

meio ambiente. Assim, campanhas de conscientização que relacionam coleta 

seletiva com responsabilidade ambiental possuem um efeito eficaz para fazer a 

relação da coleta com a preservação ambiental. 

O motivo principal “ajudar pessoas” envolve: gerar benefícios para as 

pessoas; gerar empregos; gerar renda; segurança para as pessoas que trabalham 

com o material; e ajudar a comunidade. 

O motivo principal “coisa certa a fazer/conscientização” envolve: 

conscientização de que é o correto a fazer ou que é uma obrigação ou que é 

necessário fazer; hábito e costume adquiridos; cultura; educação recebida na 

escola; algo que é bom ou importante de se fazer. 

O motivo principal “limpeza/organização no domicílio” envolve: separar 

material reciclável de outros resíduos; organizar o lixo produzido no domicílio; 

contribuir com a limpeza do domicílio; contribuir com a limpeza do bairro; e 

evitar bagunça no lixo. 

Para analisar a opinião em relação à coleta seletiva, medida pelos itens 

com resposta fechada (notas de 1 a 7), foi necessário remover 81 respostas que 

possuíam como alternativa selecionada o valor de “não sabe” e valor em branco. 

Um total de 303 respostas foi analisado.  

O resultado das respostas é mostrado por meio de um diagrama de 

extremos e quartis, conforme Gráfico 7.  

Neste diagrama é possível observar que os valores atribuídos sobre a 

importância da reciclagem para a natureza ficaram concentrados próximos do 

valor máximo de 7 pontos. Houve apenas uma reposta com o valor de 1 ponto, 7 

respostas com o valor de 5 pontos, 14 respostas com o valor de 6 pontos e 281 

respostas com o valor de 7 pontos. Pode-se concluir que não existem dúvidas para 

a população sobre a importância da reciclagem para o meio ambiente de forma 

geral. 



104 

 

 

Gráfico 7 - Opinião relacionada à coleta seletiva e reciclagem medida em escala 

de 1 a 7 

 

 

Em relação ao total de empregos proporcionados pela atividade de 

reciclagem, os valores também ficaram concentrados próximos do valor máximo 

de 7 pontos, porém houve uma dispersão maior dos dados em relação à 

contribuição da reciclagem para a natureza (que foi praticamente nula). Isso se 

deve tanto ao desconhecimento sobre o assunto como também pela dificuldade em 

representar a geração de empregos na escala de 1 a 7 pontos. Sugere-se que os 

extremos desta escala sejam ajustados, buscando expressar melhor os valores dos 

extremos da escala. Há também diferenças de opinião entre a percepção de 

geração de empregos atual e o potencial de geração de empregos. Divulgar mais o 

trabalho da reciclagem, em toda a sua cadeia (catadores, cooperativas, 

comerciantes e indústrias) pode contribuir para diminuir a variabilidade de 

opinião quanto a este item. Tal medida está de acordo com a Política Nacional de 

Resíduos Sólidos, pois a gestão integrada de resíduos sólidos deve considerar as 

dimensões social e econômica.  

O sentimento de culpa por não separar o material reciclável apresentou um 

valor mediano de 6 pontos, sendo que 25% das respostas atribuíram uma nota 

abaixo do valor médio da escala (abaixo de 4 pontos). O valor mediano (6 pontos) 

indica que os moradores percebem a necessidade de separar o material reciclável. 
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Baixos valores de nota para o item de culpa podem estar relacionados à 

responsabilidade compartilhada pela coleta seletiva, ou seja, não é apenas o 

morador que deve fazer a sua parte, mas também o serviço público de coleta. 

Os valores da importância da reciclagem para a economia de recursos 

ficaram concentrados próximo do valor máximo da escala. No mínimo, 75% das 

respostas atribuíram a nota de 6 pontos. 

O valor de “não sabe”, atribuído aos itens que não entraram na análise do 

diagrama de extremos e quartis, ocorreu com mais frequência, em ordem 

decrescente, nos itens “Empregos” (56%), “Economia recursos” (44%), “Culpa” 

(36%) e “Natureza” (9%). 

Em relação ao grupo de 69 respondentes que declararam que nunca 

participaram do programa de coleta seletiva, a distribuição das notas apresentou 

algumas diferenças. Removendo as respostas que continham a opção “não sabe”, 

foi construído o Gráfico 8. 

 

Gráfico 8 - Opinião relacionada à coleta seletiva e reciclagem medida em escala 

de 1 a 7 do grupo de respondentes que nunca participaram do programa de coleta 

seletiva 

 

 

 As diferenças na distribuição das notas estão relacionadas aos itens 

“Empregos” e “Culpa”. A opinião quanto à quantidade de empregos gerada pela 

coleta seletiva e reciclagem, do grupo dos que não participam do programa da 

coleta seletiva, possui notas variando de 3 a 7. Ou seja, o valor mínimo para esse 
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item foi diferente em comparação com o grupo dos participantes da coleta 

seletiva, cujo valor mínimo foi de 1 ponto. No entanto, a mediana foi menor (6 

pontos) em relação ao grupo de participantes da coleta seletiva (7 pontos). Em 

relação ao item “culpa”, o grupo de não participantes da coleta seletiva forneceu 

respostas mais distribuídas, pois o primeiro quartil das notas foi de 3 pontos, 

enquanto que o primeiro quartil das respostas do grupo que participa da coleta 

seletiva foi de 4 pontos. Este resultado pode indicar que os que não participam da 

coleta seletiva se sentem menos culpados por não participar, em relação aos que, 

às vezes, não fazem a segregação de resíduos, mas que declaram participar do 

programa de coleta seletiva com alguma frequência.  

 

4.1.4 Conhecimento Sobre Pontos de Entrega Voluntária e Meios de 

Obtenção e Informação 
 

Os pontos de entrega voluntária de materiais recicláveis estão espalhados 

por diversas regiões do município. A maioria dos respondentes informou que não 

conhece nenhum ponto de entrega, ou seja, 58% responderam “não” à pergunta 

sobre se conhecia algum PEV e 14% responderam “não sabe/não opinou”. Dos 

respondentes que informaram ter o conhecimento sobre algum PEV (28%), as 

respostas mais frequentes foram: igreja católica, comprador de material reciclável, 

mercado, cooperativa, prefeitura e instituições de ensino. No mercado, o tipo de 

material descartado mencionado foi o óleo de fritura pós-consumo. Este resíduo 

não é coletado pelo serviço municipal de coleta seletiva porta-a-porta. É 

necessário, portanto, uma divulgação sobre a existência e localização de PEVs 

para outros tipos de resíduos, para estimular seu uso. A sugestão de instalação de 

PEV nos bairros foi mencionada em cerca de 11% das sugestões apresentadas 

para a melhoria do serviço de coleta seletiva. Sugere-se que a ampliação do 

número de PEVs e divulgação podem ser feitas por meio de projetos piloto em 

bairros selecionados, para avaliar a aceitação e utilização destes locais. O 

estabelecimento de metas graduais é fundamental para mudar o comportamento da 

população (HALPERN et al., 2004). 

Os PEVs mais conhecidos são os instalados nas igrejas do município. Tais 

locais são frequentados regularmente por algumas pessoas e também algumas 

igrejas fazem a divulgação da coleta seletiva.  
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As respostas referentes aos meios de obtenção de informação sobre o 

assunto “coleta seletiva/reciclagem” são mostradas pelo  Gráfico 9. 

 

Gráfico 9 - Fontes de informação sobre coleta seletiva e reciclagem mencionadas 

pelos respondentes 

 

Dentre os meios de comunicação, “televisão” foi a fonte de informação 

mais mencionada (25%), seguida por “rádio” (13%), “internet” (10%) e “jornal” 

(10%). Considerando simultaneamente as fontes de informação relacionadas a 

interações sociais no trabalho e com amigos e conhecidos, elas foram 

mencionadas em 17% dos casos. A fonte “escola” foi mencionada em 13% do 

total, sendo que ela se refere tanto à escola frequentada pelo respondente como 

por seus familiares, como filhos e netos. A fonte “panfletos” foi a menos 

mencionada (6%). Outras fontes foram mencionadas em um total de 5%. São elas, 

em ordem decrescente de participação: carro de som, igreja, família, associação de 

docentes universitários, festas, curso de reciclagem, mutirão da prefeitura, 

palestra, pessoas que trabalham com reciclagem, política, prefeitura, reuniões e 

vizinhos. 

4.1.5 Sugestões para Melhorar o Serviço de Coleta Seletiva 

 

 As sugestões para melhoria do sistema de coleta seletiva do município, 

visando à melhoria para o usuário e para a cidade como um todo, foram fornecidas 

pelos respondentes por meio de uma resposta aberta. Dentre as sugestões obtidas, 

foi possível identificar alguns grupos de sugestões: “coleta com regularidade”, 

25% 

14% 

13% 

10% 

10% 

9% 

8% 

6% 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

TELEVISÃO

ESCOLA

RÁDIO

INTERNET

JORNAL

AMIGOS

TRABALHO

PANFLETOS



108 

 

“divulgação”, “PEV”, “coleta com maior frequência”, “dar embalagem” e 

“incentivo”. 

 Um total de 27% não forneceram sugestões. Do total de respostas que 

informaram sugestões, 31% forneceram sugestões relacionadas ao grupo “coleta 

com regularidade”. Os respondentes percebem a falta de coleta em seus 

domicílios. Algumas das respostas relacionadas a este grupo de sugestão são: 

“passar coletando mais vezes”, “ter um caminhão para coletar”, “coletar nos dias 

certos”, “estabelecer um dia fixo para coletar”, “coletar corretamente”, “informar 

o dia em que é feita a coleta”, “estipular dia de coleta para cada tipo de material”, 

“ter um programa mais planejado”, “coletar em dias e horários certos” e 

“continuar coletando”. 

 Respostas relacionadas ao grupo “divulgação” representaram um total de 

12% e foram: “palestras de conscientização”, “deixar informativo no correio”, 

“divulgar mais”, “orientação nos bairros”, “fornecer mais informação”, “divulgar 

o que é coletado e os dias da coleta”, “ter visita no condomínio por parte da 

prefeitura” e “fazer mais propaganda na televisão”. 

 Foi identificado nas respostas que 11% dos respondentes mencionaram a 

sugestão de instalação de um ponto de entrega voluntária de materiais recicláveis 

no bairro. Um total de 7% relataram a necessidade de aumentar a frequência da 

coleta e 5% sugeriram que fosse fornecida embalagem para armazenar o material 

reciclável, como sacos maiores, a exemplo de outros municípios que já adotam 

esta prática. O uso de incentivo foi mencionado por 4% do total, porém não foi 

discriminado o tipo de incentivo. 

A maioria (31%) das sugestões de melhoria informadas não está 

relacionada a mudanças que exigem maiores investimentos, como a compra de 

caminhões, ações de divulgação ou instalação de PEVs. A maioria dos 

respondentes sugeriu como melhoria a coleta com regularidade. Ou seja, eles 

percebem que há falta de coleta constante nos bairros. Isso pode diminuir a 

aderência ao programa. A regularidade envolve a coleta em dias e horários fixos. 

Ações de divulgação foram o segundo grupo de sugestões mais mencionado. 

Conclui-se que a população sente a falta da coleta e de informações instrutivas e 

de conscientização. Como mencionado anteriormente, a instalação de PEVs nos 

bairros também foi mencionada (11% das sugestões). Portanto, reforça-se a ideia 

de criação de projetos piloto em bairros do município para a instalação de tais 
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pontos, realizando o monitoramento do seu uso. A instalação de PEVs pode 

contribuir para resolver um problema relacionado à proibição de transporte de 

trabalhadores em estribos de caminhões coletores de resíduos, determinada pelo 

Código de Trânsito Brasileiro, em seu artigo 235 (BRASIL, 1997). O PEV, 

juntamente com recipientes adequados e adaptados para os veículos coletores, 

apoia a otimização da coleta, favorecendo o transporte dos trabalhadores dentro 

do veículo.  

 Em relação à nota dada ao serviço de coleta seletiva prestado atualmente 

pelo município, 5% dos respondentes não informaram uma nota. Os motivos 

identificados são de que o respondente não participa da coleta ou não possui 

informações suficientes para avaliar o serviço. O Gráfico 10 mostra a distribuição 

das notas atribuídas pelos respondentes. 

 Observa-se que há uma grande dispersão nos dados sobre a nota do 

serviço. A nota média é de 6 pontos com um desvio padrão de aproximadamente 3 

pontos, o que gera um coeficiente de variação de cerca de 52%. Mais de 50% das 

respostas atribuíram uma nota igual ou superior a 6 pontos, ou seja, maior que o 

valor médio de 5 pontos. 

 

Gráfico 10 - Notas atribuídas ao serviço de coleta seletiva do município pelos 

participantes do programa de coleta seletiva 

 

 

Ao avaliar a qualidade do serviço, os respondentes puderam considerar 
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do serviço de coleta seletiva do município apresentou uma média superior ao 

valor intermediário da escala. Pode-se concluir que a população está percebendo o 

empenho da prefeitura do município em providenciar o serviço de coleta seletiva. 

No entanto, 35% ainda percebem que o serviço está abaixo da qualidade média. 

Para melhorar este índice, é proposto que sejam atendidas as sugestões fornecidas 

pelos moradores. 

Considerando o grupo de respondentes que nunca participaram do 

programa de coleta seletiva ou que pararam de participar, um total de 11 

respondentes não atribuíram nota ao serviço de coleta. Com os dados de nota dos 

77 respondentes que atribuíram alguma nota, foi montado o Gráfico 11. 

A nota média para o caso dos não participantes do programa de coleta 

seletiva foi de 5 pontos. É possível notar no gráfico que a frequência da nota mais 

baixa de 1 ponto é maior para este grupo de respondentes. 

 

Gráfico 11 - Notas atribuídas ao serviço de coleta seletiva do município pelos não 

participantes do programa de coleta seletivab 

 

 

 Pode-se notar uma opinião um pouco mais equilibrada entre os extremos 

para este grupo de respondentes em comparação com os que participam do 

programa de coleta seletiva.  

4.2 FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE COLETA SELETIVA DO 

MUNICÍPIO DE MARINGÁ 
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A disposição final dos resíduos sólidos em Maringá foi realizada, 

inicialmente, em 1957, em um lixão localizado no atual Jardim Aclimação. 

Posteriormente, em 1974, devido a problemas ambientais causados pelo antigo 

lixão, o destino dos resíduos sólidos passou a ser na Gleba Ribeirão Pinguim, ao 

lado do atual aterro sanitário. O novo lixão recebia resíduos domiciliares, 

indústrias, de serviços da saúde, de postos de combustíveis, de empresas 

limpadoras de fossas, entre outros. Em 1994, o Instituto Ambiental do Paraná 

(IAP), declarou o lixão irregular e recomendou a construção de um aterro 

controlado e uma usina de reciclagem. Foi nesta mesma época que o programa de 

coleta seletiva foi iniciado no Município. Registra-se que o programa evoluiu aos 

poucos e, em 2001, começou a atender os bairros (PREFEITURA MUNICIPAL 

DE MARINGÁ 2017b). 

O Quadro 18 apresenta alguns acontecimentos relacionados ao 

desenvolvimento de ações sobre a coleta seletiva e educação ambiental no 

município. 

 

Quadro 18 - Acontecimentos relacionados à coleta seletiva e educação ambiental 

no município 

Data Acontecimento 

14/12/1998 Sanção da Lei Complementar 258/98 que institui o código municipal de limpeza 

urbana. Esta Lei obriga a fazer a coleta seletiva para os resíduos sólidos 

domiciliares que possuem valor energético ou utilidade. 

14/12/2005 Assinatura de Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta prevendo: 

 Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos Urbanos comtemplando a 

reciclagem e a compostagem de resíduos domiciliares 

 Organização de fóruns locais que visem à otimização da reciclagem 

 Campanhas no rádio e televisão visando à implementação de programas de 

reciclagem, compostagem e entrega voluntária de resíduos nos PEVs 

2006 Início da campanha “Maringá Recicla”, a cargo da empresa Transresíduos. 

Posteriormente a campanha passou a se chamar “Reciclação”, sob responsabilidade 

da Secretaria Municipal de  Meio Ambiente. 

07/07/2008 Apresentação do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos Urbanos com uma 

seção dedicada à coleta seletiva e reciclagem. 

15/12/2011 Prefeitura Municipal de Maringá organiza audiência pública informativa sobre o 

tema “Alternativas para a destinação final de resíduos sólidos para médias cidades e 

regiões metropolitanas”. 

16/01/2012 Aprovação da Lei Municipal nº 9.134/2012 que trata dos Ecopontos em escolas 

públicas municipais para coleta de resíduos de frituras. 

20/06/2012 Aprovação da Lei Ordinária Municipal nº 9.241/2012 que dispõe 

sobre a criação do programa de coleta seletiva com inclusão social e econômica dos 

catadores de material reciclável - PRÓ-CATADOR - e o sistema de logística 

reversa e seu conselho gestor. 

26/11/2013 Por meio da Lei Ordinária Municipal nº 9.615/2013 é concedida nova 

regulamentação ao Programa de Coleta Seletiva com Inclusão Social e 

Econômica dos catadores de Materiais Recicláveis - PRÓ·CATADOR - e seu 

Conselho Gestor, criado pela Lei Ordinária Municipal nº 9.241/2011. 
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14/02/2014 Assinatura de termo de cooperação entre Prefeitura Municipal de Maringá, 

SINDIBEBIDAS, Instituto Lixo e Cidadania e CATAPARANÁ (Cooperativa de 

catadores de materiais recicláveis, Rede de transformação, beneficiamento e 

valorização de materiais recicláveis do Paraná) para fins de implantação de Central 

de valorização de materiais recicláveis na cidade de Maringá. 

19/08/2014 Obrigação de encaminhar o resíduo proveniente da coleta seletiva para as 

cooperativas de catadores de materiais recicláveis. Determinação estabelecida pela 

Lei Ordinária nº 9.845/2014 

11/09/2014 Especificação dos requisitos para que o programa Municipal de Coleta Seletiva 

com Inclusão Social seja implantado. A especificação foi dada pelo Conselho 

Gestor do Programa Pró-Catador e incluía: 

 Construção de barracões 

 Conclusão do processo de locação de barracão para a instalação da Central 

de Valorização de Materiais Recicláveis 

 Implantação da coleta seletiva mista: coleta porta-a-porta; PEVs; coleta 

em órgãos públicos 

Agosto de 

2016 

Serviço de coleta de resíduos passa a ser de responsabilidade da empresa 

Constroeste Construtora e Participações Ltda. 

Início de 

2017 

Ampliação da coleta seletiva para toda área urbana do município 

Abril de 

2017 

Elaboração do novo Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Resíduos 

Sólidos 

Agosto de 

2017 

Retomada do serviço da coleta seletiva pela prefeitura e suspensão do contrato de 

serviço prestado por empresa privada 

Fonte: adaptado de Prefeitura Municipal de Maringá (2017b) e O Diário do Norte 

do Paraná (2017) 
 

 Observa-se no quadro que as ações voltadas para a coleta seletiva possuem 

um histórico de cerca de dezenove anos, sendo a coleta feita ora pela Prefeitura, 

ora por empresa contratada. Um plano de gerenciamento de resíduos sólidos foi 

elaborado no ano de 2008 e uma nova versão foi feita apenas no ano de 2017, ou 

seja, não houve a revisão durante o período transcorrido entre 2008 e 2017. As 

ações para promover a coleta seletiva devem ser planejadas com base no potencial 

de geração de resíduos recicláveis no município. Para tanto, é preciso conhecer a 

composição gravimétrica dos resíduos sólidos domiciliares.  

 A composição do resíduo domiciliar gerado no município possui a 

predominância do resíduo orgânico, seguida pelo plástico, resíduos domésticos 

variados, resíduos de varrição, vidro, papel e papelão etc. A Tabela 8 mostra a 

composição gravimétrica dos resíduos sólidos residenciais do município, em 

termos de massa total. Destaca-se que estes valores foram obtidos no PMGIRS do 

município que, por sua vez, utilizou dados da composição gravimétrica do bairro 

Vila Morangueira, por ser considerado uma área representativa do município. 

Tabela 8 - Composição gravimétrica dos resíduos sólidos urbanos residenciais do 

município de Maringá 

Tipo de resíduo % (massa total) 
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Orgânico 46,1 

Plástico 18,4 

Resíduos domésticos variados 13,9 

Resíduos de varrição 11,2 

Vidro 3,6 

Papel e papelão 3,2 

Têxteis 1,6 

Metais 1,1 

Inertes 0,8 

Madeira 0,4 

Produtos complexos 0,3 

Fonte: Prefeitura Municipal de Maringá (2017b) 

Por meio dos dados de composição gravimétrica, pode-se estimar que 

cerca de 26,3% da massa total de resíduos sólidos gerada é reciclável. 

Considerando a produção média de resíduos sólidos na cidade de 300 ton/dia, há 

um potencial de reciclagem de 79 ton/dia (PREFEITURA MUNICIPAL DE 

MARINGÁ, 2017b). Com base nesta estimativa, a Tabela 9 mostra o potencial de 

reciclagem por tipo de resíduo reciclável presente no resíduo sólido domiciliar. 

 

Tabela 9 - Potencial de reciclagem no município por tipo de material presente no 

resíduo sólido domiciliar 

Material reciclável 

 
% 

Total 

(kg)/dia 
Total (kg)/mês 

Papel e papelão 3,2 9.600 288.000 

Plástico 18,4 55.200 1.656.000 

Vidro 3,6 10.800 324.000 

Metais 1,1 3.300 99.000 

 

Total 
             

78.900             2.367.000  

Fonte: adaptado de Prefeitura Municipal de Maringá (2017b) 

  

Para processar e triar todo o material reciclável seria necessário ter uma 

capacidade suficiente no sistema de triagem, representado pelas cooperativas de 

catadores de materiais recicláveis. Destaca-se que, além dos resíduos produzidos 

nos domicílios, há a produção de resíduos nos grandes geradores. A quantidade 

coletada de resíduos em grandes geradores totaliza um valor médio de 955 
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toneladas/mês, produzidas por 702 grandes geradores (PREFEITURA 

MUNICIPAL DE MARINGÁ, 2017b). 

Dada a composição gravimétrica dos resíduos municipais, há um potencial 

de mais de 2.000 toneladas por mês a ser explorado, sendo o plástico e o vidro os 

materiais mais representativos. Com fins de priorização de ações, trabalho 

adicional de informação e monitoramento, enfocando um destes tipos de materiais 

recicláveis, pode ser feito para potencializar o volume de material coletado. 

 

4.2.1 Coleta Porta-a-Porta 
 

 De acordo com o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos 

Sólidos (PMGIRS), a coleta dos resíduos oriundos de empreendimentos 

empresarias ou comerciais não é de responsabilidade do serviço público 

(PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGÁ, 2017b). O fundamento para tão 

entendimento é que a PNRS estabelece, em seu artigo 36, a responsabilidade 

compartilhada do serviço público de limpeza de dar a destinação ambientalmente 

adequada aos rejeitos oriundos dos serviços públicos de limpeza urbana e de 

manejo de resíduos sólidos. Assim, segundo o PMGIRS, a coleta seletiva, 

realizada pelo Município, do grande gerador de resíduos não é permitida. Este 

entendimento também está pautado na Lei Estadual nº 12.493, de 22 de janeiro de 

1999. Esta lei determina que atividades geradoras, de qualquer tipo de resíduo 

sólido, são responsáveis pelo acondicionamento, armazenamento, coleta, 

transporte, tratamento e disposição final. Para ser objeto da coleta municipal 

porta-a-porta regular, o resíduo sólido precisa ser gerado em até 100 litros 

(medida de volume) ou 50 kg (medida de massa) diários. 

 O PMGIRS sugere que a coleta porta-a-porta seja realizada todos os dias 

na região central do município, considerando o fluxo diário de pessoas nessa 

região. A coleta em condomínios sugerida pelo PMGIRS não obriga a separação 

do resíduo reciclável em mais de uma fração, sendo que esta característica deve 

ser estabelecida em cada condomínio, podendo ser decidida pelos 

empreendimentos de catadores que apontarão como deve ser feita a separação. 

Ainda, tais empreendimentos, devidamente cadastrados na Secretaria Municipal 

de Serviços Públicos (SEMUSP) e/ou Secretaria do Meio Ambiente (SEMA), 
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podem aplicar o treinamento em condomínios, explicando como manusear o 

material reciclável (PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGÁ, 2017b). 

 A coleta seletiva porta-a-porta é feita por meio de 5 veículos do tipo baú 

com capacidade de 15 m
3
. Além destes, são utilizados mais 3 caminhões 

compactadores. A coleta ocorre de segunda-feira a sábado, das 07 horas às 16 

horas. A coleta em cada rua ocorre uma vez por semana, em dias alternados da 

coleta de resíduos domiciliares. Cada equipe de coleta, por veículo, é composta 

por um motorista e três coletores. A equipe de coleta reporta como dificuldades a 

mistura de material orgânico ou não reciclável no material reciclável. 

 Após a realização da coleta seletiva porta-a-porta ou da coleta nos pontos 

de entrega voluntária, os veículos coletores vão até às cooperativas para 

descarregar o material reciclável. O material é distribuído nas cooperativas de 

acordo com a capacidade de processamento do material reciclável em cada uma 

delas. 

 Algumas das dificuldades reportadas para estruturar o programa da coleta 

seletiva são o baixo número de pessoas alocadas na coleta e a quantidade de 

veículos coletores insuficiente para atender a todo município. A gestão municipal 

prevê a contratação de 5 a 10 caminhões para realizar a coleta seletiva de forma 

terceirizada. Também está prevista a compra de 1,5 milhões de sacos 

biodegradáveis com capacidade mínima de 100 litros a serem distribuídos nos 

domicílios do município. Outra ação ligada ao aumento do volume de material 

coletado na coleta seletiva é a proposta de inclusão da instalação de lixeiras para 

material reciclável em eventos promovidos pela prefeitura. A instalação de 

lixeiras fará parte de um check list para a aprovação do evento.
 

 

4.2.2 Coleta em Pontos de Entrega Voluntária 

 

 O município possui pontos de entrega voluntária (PEV) ou Ecopontos 

instalados em diversas regiões. A Figura 25 mostra a localização dos Ecopontos 

no mapa do município.  

 

Figura 25 - Localização dos Ecopontos para coleta de óleo pós-fritura 
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Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGÁ (2017b) 

 Existem 52 Ecopontos para a coleta de óleo de fritura pós-consumo, por 

meio de parceria entre Secretaria da Educação (SEDUC), SEMA e Instituto 

Cidade Canção. Estes pontos estão instalados nas escolas municipais. 

No município há também outros PEVs para coleta dos seguintes materiais: 

sucatas eletrônicas (9 PEVs), vidros (7 PEVs) e materiais recicláveis gerais (9 

PEVs). Os locais dos PEVs são: Paço Municipal, Mercado, Instituições de Ensino, 

Polícia Militar, Câmara Municipal, Tiro de Guerra, Igrejas Católicas, Prefeitura de 

Iguatemi, Corpo de Bombeiros e Cooperativas. A Figura 26 mostra a localização 

destes Ecopontos no mapa do município. 

 

Figura 26 - Localização de Ecopontos para coleta de materiais recicláveis 
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Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGÁ (2017b) 

 

 De acordo com o PMGIRS do Município, os locais para a instalação dos 

PEVs ou Ecopontos devem ser locais de referência, como igrejas, centros 

comunitários, instituições de ensino, shopping centers e condomínios. Também, 

em eventos de grande porte, é recomendada a instalação de PEVs. O PMGIRS 

sugere também a instalação de PEVs em áreas rurais. A coleta do material 

disposto nos PEVs é feita uma vez por semana. Apesar deste contingente de PEVs 

instalados na cidade, conforme apresentado na seção 4.1, mais de 60% dos 

respondentes dos domicílios amostrados desconhece a localização de algum PEV 

na cidade. Dos que conhecem algum PEV na cidade, foram mais mencionados os 

pontos em igrejas, compradores de materiais recicláveis, mercado, cooperativa, 

prefeitura e instituições de ensino.  

4.2.3 Monitoramento e Fiscalização da Coleta 
 

 Os dados de indicadores de monitoramento da coleta seletiva foram 

obtidos no PMGIRS e por meio de entrevista com os gestores da coleta seletiva. 

 No PMGIRS foram identificados alguns indicadores relacionados à coleta 

seletiva, conforme mostra o Quadro 19. 
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Quadro 19 - Indicadores relacionados à coleta seletiva constantes no PMGIRS 

Indicador Metas 

Campanha informativa Coleta seletiva 

- Elaborar  e implementar  no 

sistema  156  o  item e  conteúdo 

específico  de indicadores  de 

coleta (em 1 ano); 

- Continuar  a atender. Manutenção  e 

avaliação  do sistema. Fortalecer o 

canal direto  de comunicação através 

do 156 (nos próximos 2 a 10 anos). 

Abrangência Coleta Seletiva 

Frequência Coleta Seletiva 

Material Reciclado Percentual  Coletado  do  

Total de Resíduos 

Inserção  dos  Catadores  de  Materiais  

Recicláveis em Políticas Públicas Específicas 

Resíduos  Orgânicos  Percentual  Coletado  e  

Tratado do Total de Resíduos 

Abrangência Coleta Convencional 

Idade da Frota da Coleta Convencional 

Idade da Frota da Coleta Material Reciclado 

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGÁ (2017b) 

 

Observa-se no quadro a existência de 9 indicadores. As metas 

estabelecidas não estão quantificadas. O tempo de abrangência de cumprimento 

das metas é de 10 anos. Novos indicadores e metas podem ser estabelecidas, tais 

como metas para recuperação de resíduos secos e úmidos em curto, médio e longo 

prazo (OLIVEIRA; GALVÃO JUNIOR, 2016). 

Em relação ao indicador de cobertura de atendimento do programa, não foi 

possível estimar o total da população atendida atualmente pelo programa de coleta 

seletiva. As regiões da coleta que foram elaboradas no mapa da coleta seletiva são 

atendidas de forma parcial. 

 A Tabela 10 apresenta o total de material reciclável coletado no ano de 

2017 e entregue a seis cooperativas do município. 
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Tabela 10 - Total de material reciclável coletado no ano de 2017 

 

Mês 
Cooperativas - Total entregue (kg) 

Total (kg) 
A  B  C  D  E  F  

Janeiro 
          

114.250,00  

        

94.310,00  

        

49.140,00  

        

15.568,00  

        

16.470,00  

          

6.910,00  
          296.648,00  

Fevereiro 
          

137.760,00  

        

81.720,00  

        

55.870,00  

        

13.030,00  

        

16.560,00  

        

11.710,00  
          316.650,00  

Março 
          

158.640,00  

      

104.780,00  

        

69.030,00  

        

17.440,00  

        

15.380,00  

        

16.540,00  
          381.810,00  

Abril 
          

127.650,00  

        

91.496,00  

        

57.530,00  

        

22.270,00  

        

14.180,00  

          

9.900,00  
          323.026,00  

Maio 
          

121.200,00  

        

92.019,00  

        

70.331,00  

        

25.230,00  

        

19.640,00  

        

16.420,00  
          344.840,00  

Junho 
            

93.540,00  

        

97.570,00  

        

61.680,00  

        

20.660,00  

        

16.160,00  

        

23.850,00  
          313.460,00  

Julho 
            

94.970,00  

        

96.030,00  

        

70.270,00  

        

12.090,00  

        

17.010,00  

        

21.360,00  
          311.730,00  

Agosto 
            

73.020,00  

        

28.850,00  

        

28.800,00  

        

16.070,00  

        

15.030,00  

          

3.230,00  
          165.000,00  

Setembro 
            

81.720,00  

        

55.950,00  

        

44.420,00  

        

15.310,00  

        

10.690,00  

          

9.720,00  
          217.810,00  

Outubro 
            

82.910,00  

        

43.000,00  

        

55.290,00  

        

17.800,00  

        

18.620,00  

        

10.430,00  
          228.050,00  

Novembro 
            

80.160,00  

        

62.430,00  

        

51.480,00  

        

10.810,00  

        

18.600,00  

        

13.950,00  
          237.430,00  

Dezembro  -   -   -   -   -   -  - 

Total 1.165.820,00 848.155,00 613.841,00 186.278,00 178.340,00 144.020,00 3.136.454,00 
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Com base nos dados da Tabela 10, pode-se concluir que o valor médio da 

quantidade mensal coletada seletivamente foi de 285 toneladas. Este valor 

engloba tanto o material reciclável como o rejeito da coleta seletiva. Este valor 

representa 12% do total estimado de resíduos que poderia ser reciclado no 

município (2.367 toneladas). Destaca-se que, no mês de agosto de 2017, houve 

uma queda de 49% em relação à média entre os meses de janeiro e julho. Tal 

queda pode estar relacionada ao início da coleta feita pela prefeitura no mês de 

agosto. Isso por que o contrato com a empresa que realizava então a coleta 

seletiva porta-a-porta venceu no dia 31 de julho de 2017. 

Estima-se que há uma taxa de rejeito de aproximadamente 15%. O total de 

material coletado na coleta convencional, entre os meses de janeiro e novembro de 

2017, foi de 96.872.140 kg. Assim, utilizando os dados da Tabela 10, é possível 

calcular o indicador de índice de recuperação de materiais: 

 

IRMR = 
𝑞𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑐𝑙á𝑣𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑙𝑒𝑡𝑎𝑑𝑎−𝑞𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑗𝑒𝑖𝑡𝑜𝑠

𝑞𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠í𝑢𝑑𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑙𝑒𝑡𝑎𝑑𝑎
=

3136454−470468,1

(96872140+3136454)
≈ 0,03            

 

 O valor calculado considerou a coleta feita em toda a cidade, mesmo que a 

coleta não atenda de forma integral todos os domicílios. 

 Em relação aos custos do programa de coleta seletiva, para o mês de maio 

de 2017 (22 dias de trabalho), a Tabela 11 mostra a sua composição. 

 

Tabela 11 - Custos do programa de coleta seletiva no mês de maio de 2017 

Item Valor (R$) 

Custo diário com mão-de-obra (equipe de trabalho atuando no 

período diurno e noturno, composta por 1 motorista e 3 coletores) 

1.158,54 

Custo diário da frota (manutenção, pneus e combustível) 240,47 

Custo mensal de repasse para cooperativas (6 cooperativas) 44.000,00 

  

 

 Embora não tenha sido possível encontrar os valores detalhados de custo 

do pessoal da triagem, custo do material para a triagem e custo de equipamentos 

da triagem, tem-se o custo total do repasse feito pela prefeitura municipal às seis 

cooperativas que recebem o material dos veículos coletores (R$ 44.000,00). 
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Assim, com esse dado, foi calculado o custo de triagem para o mês de maio de 

2017, considerando um total coletado de 344.840 kg com 75.750 kg de rejeito: 

 

 

Custo triagem = 
(𝑐𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑜 𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎𝑙 𝑑𝑎 𝑡𝑟𝑖𝑎𝑔𝑒𝑚+𝑐𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑜 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑎 𝑡𝑟𝑖𝑎𝑔𝑒𝑚+𝑐𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑎 𝑡𝑟𝑖𝑎𝑔𝑒𝑚)

𝑞𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑐𝑙á𝑣𝑒𝑙 𝑡𝑟𝑖𝑎𝑑𝑎
       

 

Custo triagem = 
44000

269090
≈ 𝑅$ 0,163/𝑘𝑔 = 𝑅$ 163/𝑡𝑜𝑛        

 

  

Ainda, utilizando os dados da Tabela 11, pode-se calcular o custo total do 

programa de forma parcial. Isso por que não foi possível obter valores 

satisfatórios da receita de venda do material reciclável nas 6 cooperativas no mês 

de maio. Também, para o cálculo, foi considerado que o custo da coleta e o custo 

do transporte são referentes ao valor gasto com mão de obra e frota (manutenção, 

pneus e combustível), totalizando R$ 30.778,22. O custo da destinação do 

material reciclável foi calculado com base no custo do rejeito produzido no 

processo de triagem, que totalizou R$ 7.918,00, considerando o valor de R$ 

104,53 por tonelada disposta no aterro. O valor da economia de transbordo, 

transporte e destinação final também foi calculado utilizado o valor de R$ 104,53 

por tonelada, neste caso, que não foi disposta no aterro. Este valor de economia 

totalizou R$ 28.127,98. O valor calculado para o mês de maio foi: 

 

Custo total = 

𝑐𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑐𝑜𝑙𝑒𝑡𝑎+𝑐𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒+𝑐𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑟𝑖𝑎𝑔𝑒𝑚+𝑐𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑠𝑡𝑖𝑛𝑎çã𝑜 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑐𝑙á𝑣𝑒𝑙−
𝑒𝑐𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑏𝑜𝑟𝑑𝑜,𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝.𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑡𝑖𝑛𝑎çã𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙−𝑟𝑒𝑐𝑒𝑖𝑡𝑎  𝑣𝑒𝑛𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑐𝑙á𝑣𝑒𝑙

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑐𝑙á𝑣𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑙𝑒𝑡𝑎𝑑𝑜
   

Custo total = 
30778,22+44000+7918−28127,98

344840
≈ 𝑅$ 0,158/𝑘𝑔 = 𝑅$ 158/𝑡𝑜𝑛       

 

 

Considerando o custo para dispor o material em aterro, no valor de R$ 

104,53/ton, o custo total do programa de coleta seletiva é 52% maior que o custo 

da disposição do material no aterro. No entanto, no cálculo, não foram 

considerados os benefícios ambientais gerados pela economia de material no 

aterro. Além disso, conforme comentado, não foi considerada a receita de venda 

do material reciclável. O valor de custo pode ser reduzido aumentando-se a 

quantidade coletada e reduzindo o total de rejeitos no processo de triagem, o que 

implica encontrar novos compradores para os materiais recicláveis. 
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4.3 OPERAÇÕES E ASPECTOS ECONÔMICOS DA COLETA NA CIDADE 

DE MARINGÁ 
 

 Os próximos itens apresentam dados coletados junto a catadores 

autônomos de materiais recicláveis, cooperativas de catadores e comerciantes de 

material.  

 

4.3.1 Dados de Catadores autônomos de Materiais Recicláveis 
 

 Foram coletados dados junto a catadores autônomos de materiais que 

atuam no município. A amostra de catadores foi não probabilística e sim por 

conveniência, conforme a facilidade de acesso ao catador. Esta escolha foi 

baseada no fato de não se conhecer a população de catadores do município e 

principalmente pela facilidade operacional. No entanto, destaca-se que existe uma 

estimativa de 1,46 catadores para cada 1000 habitantes residentes  na área urbana 

municipal (NAIME; ABREU, 2010). 

 Foram coletadas respostas com seis catadores autônomos. O Quadro 20 

apresenta um resumo dos dados coletados junto a seis catadores. 

 

Quadro 20 - Aspectos operacionais e econômicos da atividade de reciclagem 

relacionados a catadores autônomos 

Regiões da 

coleta 

Veículos 

utilizados na 

coleta 

Atividades 

realizadas 

Dedicação à 

atividade 

Renda mensal 

obtida com a 

comercialização 

do material 

Maringá Velho; 

Av. Mandacaru; 

Região Central; 

Cidade inteira; 

Zona 7; Av. 

Pedro Taques; 

Jardim Alvorada; 

Av. Cerro Azul 

Carrinho de 

mão; camionete; 

bicicleta 

Coleta e posterior 

separação do 

material; entrega do 

material ao 

comprador; venda de 

caixas de papelão em 

bom estado 

Trabalham 

somente 

com o 

material 

reciclável 

Entre R$ 350,00 

a R$ 2.000,00 

  

 

 Os catadores atuam geralmente em regiões próximas, não se dispersando 

por toda a cidade. Utilizam desde carrinhos de mão até camionete para a coleta do 
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material. Além da coleta, fazem uma triagem do material, geralmente em seus 

domicílios.  Na maioria das respostas, os compradores do material fazem a coleta 

nos domicílios dos catadores ou então estes levam até o comprador. A dedicação é 

exclusiva para a atividade de coleta do material reciclável. A renda obtida com a 

venda do material é variável com um valor médio mensal de R$ 1.190,00, valor 

um pouco superior à renda média obtida nas cooperativas de catadores de 

materiais recicláveis (R$ 990,00) que recebem o material da coleta seletiva. Tal 

diferença entre os valores ganhos por catadores autônomos pode ser explicada 

tanto pelo volume coletado individualmente como pelo preço pago por material. A 

tabela a seguir mostra os valores de compra informados pelos catadores, por tipo 

de material reciclável. 

 

Tabela 12 - Preço de compra de materiais recicláveis informado por catadores 

autônomos 

Material Valor mínimo 

(R$/kg) 

Valor máximo 

(R$/kg) 

Valor médio (R$/kg) 

Alumínio(Latinha) 2,50 3,50 3,20 

Ferro 0,30 0,30 0,30 

Papelão 0,18 0,33 0,26 

Plástico 0,12 0,50 0,35 

Sucata 0,12 0,25 0,19 

Vidro  0,08 0,08 0,08 

  

 Os valores de compra variam conforme o comprador de material. Observa-

se que há uma variação de mais de 300% para o material “plástico”. Esta variação 

pode ser explicada pelas diferentes categorias de plásticos comercializadas. Já 

para o caso do papelão, que possui apenas uma categoria, a variação chega a 83%. 

Destaca-se também que o material “vidro” não sofreu variação de preço. 

 

4.3.2 Dados das Cooperativas de Catadores de Materiais Recicláveis 
 

 De acordo com o PMGIRS do município, existem 7 cooperativas com 

contrato firmado com a Prefeitura. Elas fazem a segregação e comercialização dos 

materiais recicláveis. Além das 7 cooperativas contratadas existe uma cooperativa 

de segundo grau que recebe materiais das 7 cooperativas, para agregar valor e 
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permitir a comercialização em volume e valor maiores. O material coletado porta-

a-porta e nos PEVs é encaminhado para 6 das 7 cooperativas. A Tabela 13 mostra 

o número de cooperados e renda média obtida por cooperado nas 6 cooperativas. 

Para preservar a identidade das cooperativas, elas foram identificadas como 

cooperativas “A”, “B”, “C”, ”D”, “E” e “F”. 

 

Tabela 13 - Número de cooperados e renda mensal nas cooperativas que recebem 

o material da coleta porta-a-porta e PEVs 

Cooperativa Número de cooperados Renda mensal (R$) 

A 24 a 32 800,00 

B 15 a 20 - 

C 7 1.350,00 

D 7 a 8 650,00 

E 10 1.400,00 

F 15 750,00 

 

O número de cooperados varia entre 7 a 32 pessoas em cada cooperativa. 

A quantidade de cooperados nas cooperativas “A”, “B” e “D” é informada por 

meio de dois números, sendo um valor a informação obtida no PMGIRS e o outro 

valor obtido junto aos cooperados em entrevista. Observa-se na tabela sobre a 

renda mensal dos cooperados em cada cooperativa uma diferença significativa de 

renda. Essa diferença pode ser explicada tanto pelo fato que as cooperativas 

recebem um valor diferente de repasse mensal por parte da prefeitura como 

também pela diferença de renda obtida com a venda do material reciclável. A 

cooperativa E, por exemplo, comercializa principalmente material eletrônico, 

enquanto que a cooperativa F comercializa apenas papelão, plásticos, alumínio e 

vidro. 

O trabalho é realizado de segunda-feira a sexta-feira e, às vezes, aos 

sábados. De forma geral, as cooperativas possuem a seguinte infraestrutura: 

triturador de vidros; balança; prensas de papel, papelão e embalagem longa vida; 

transpalete; empilhadeira; fragmentador de papéis; bancada para triagem; esteira; 

extrusão de isopor; caminhão; veículo van; e veículo Kombi. Os materiais triados 

pelas cooperativas são: papelão, papel misto, embalagem tipo longa vida, papel 

branco, PET cristal, PET verde, PET de embalagem para óleo, PP, loninha, 
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alumínio, sucata, vidro, cobre, baterias, e peças eletrônicas diversas (disquete, 

máquinas de lavar e microondas, interruptor, placas eletrônicas, etc). 

O Gráfico 12 mostra a eficiência física das cooperativas, calculada a partir 

da divisão do valor médio mensal de material reciclável entregue em cada 

cooperativa pelo total de cooperados. Esta medida é assim chamada conforme 

Movimento Nacional Dos Catadores De Materiais Recicláveis (2006). Os valores 

foram calculados com base na quantidade entregue de material reciclável entre os 

meses de janeiro a novembro de 2017. 

 

Gráfico 12 - Eficiência física das cooperativas do município de Maringá 

 

 

É possível notar que existe uma diferença de até 8 vezes em relação à 

eficiência física das cooperativas. No entanto, o valor calculado não é baseado na 

quantidade real de material triado e sim na quantidade de material entregue pelos 

veículos do município em cada cooperativa. É preciso considerar que uma 

cooperativa pode receber material de outras fontes, como doações e coletas feitas 

pela própria cooperativa. 

Em relação ao preço pago pelos compradores de materiais recicláveis das 

cooperativas, não foi possível obter dados de comercialização para todos os meses 

do ano de 2017 para todas as cooperativas. Foi possível obter o valor pago pela 
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cooperativa de segundo grau, por material, referente ao mês de outubro de 2017. 

Os dados são apresentados na Tabela 14. 

 

Tabela 14 - Preço pago pela cooperativa de segundo grau por material 

Material Preço (R$/kg) 

Papelão 0,40 

Papel misto/terceiro 0,24 

Papel branco 0,42 

Embalagem tipo Longa Vida 0,22 

PET cristal e verde (prensado) 1,85 

PET cristal e verde (solto) 1,40 

PET de garrafa de óleo (prensado) 0,70 

Loninha (prensada) 0,50 

Garrafa PEAD 1,30 

PP/Balde/Bacia 0,60 

 

Pelos valores apresentados na tabela, é possível observar que o valor pago 

por quilograma para os materiais papelão e plástico é maior que o valor pago aos 

catadores autônomos, apresentados na Tabela 12. Com base nos dados da Tabela 

14, foi calculado o valor obtido com a venda dos materiais para a cooperativa de 

segundo grau. A Tabela 15 mostra os valores obtidos com a venda de materiais no 

mês de outubro de 2017. Este mês foi escolhido para ser representado por possuir 

dados com um histórico maior de vendas para a cooperativa de segundo grau, 

tendo em vista que as cooperativas começaram a vender o material aos poucos 

para a Central de Valorização de Materiais Recicláveis (CVMR). Em alguns 

meses algumas cooperativas também venderam o material para outros 

compradores, além da CVMR.  

A tabela contempla apenas os materiais recicláveis que são 

comercializados pela CVMR, pois os dados fornecidos pela CVMR por tipo de 

material foram os mais completos, abrangendo valores para mais de uma 

cooperativa. Os materiais recicláveis comercializados pela CVMR são: papelão, 

papel misto, embalagem longa vida, papel branco, PET cristal, PET verde, PET 

óleo, loninha, garrafas PEAD e PP.  
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Os valores de quantidade estão em quilogramas por mês. Observa-se que a 

cooperativa A não vendeu material para a cooperativa de segundo grau no mês de 

outubro. Considerando o total de cooperados em cada cooperativa, foi calculada a 

eficiência econômica em cada cooperativa, por tipo de material. Esta medida é 

assim chamada conforme Movimento Nacional Dos Catadores De Materiais 

Recicláveis (2006). 
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Tabela 15 - Quantidade vendida de material reciclável para a cooperativa de segundo grau, por cooperativa (outubro/2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cooperativa 

Material 

Papelão Papel misto Longa Vida Papel branco PET cristal/verde PET Óleo Loninha Garrafas PEAD PP/Balde/Bacia 

Qtde Valor(R$) Qtde Valor(R$) Qtde Valor(R$) Qtde Valor(R$) Qtde Valor(R$) Qtde Valor(R$) Qtde Valor(R$) Qtde Valor(R$) Qtde Valor(R$) 

A  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

B 
    
7.746          3.098  

  
5.676          1.362  

  
1.095             241          -                 -         699          1.293       -                 -    

  
1.192             596    738             959       -                 -    

C 
  
10.680          4.272  

  
5.963          1.431  

     
587             129  

  
3.317          1.393  

  
1.633          3.021      88               62          -                 -         -                 -         -                 -    

D 
    
2.950          1.180  

  
2.354             565  

     
673             148  

     
505             212       680          1.258    273             191  

     
289             145    852          1.108       -                 -    

E 
    
2.604          1.041  

  
1.199             288  

     
181               40  

  
1.547             650       378             699      45               31          -                 -         -                 -         -                 -    

F           -                 -    
  
3.116             748  

     
568             125          -                 -         478             884    129               90          -                 -         -                 -      456             274  
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O Gráfico 13 mostra um comparativo entre as cinco cooperativas (B,C,D,E 

e F). 

 

Gráfico 13 - Comparativo da eficiência econômica de cinco cooperativas por tipo 

de material 

 

 

De forma geral, o papelão e o PET cristal/verde são os materiais com 

melhor eficiência econômica. A diferença de eficiência econômica entre a 

cooperativa C e a cooperativa E, para o papelão, chega a um valor superior a 

480%. Assim, a cooperativa C possui tanto uma maior eficiência econômica como 

também eficiência física, conforme mostrado anteriormente no Gráfico 13. Os 

valores de eficiência física e econômica podem ser monitorados nas cooperativas, 

buscando identificar necessidades de melhorias nas cooperativas com eficiências 

mais baixas. 

Foram identificadas algumas dificuldades enfrentadas pelas cooperativas 

como: necessidade de venda do material semanalmente (para gerar receita e 

também por restrições de espaço); falta de área coberta para armazenamento do 

material, o que causa a umidificação do mesmo quando chove; condições 

precárias de algumas instalações, como refeitórios e banheiros; falta de materiais 

para comercialização em rede; e desconto no preço do material devido à umidade.  
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A remuneração média dos cooperados é de R$ 990,00. Em algumas 

cooperativas há o recolhimento de INSS e em outras o pagamento fica por conta 

dos cooperados. Em relação à possibilidade de divisão de lucro, há casos de 

cooperativas com um pagamento fixo e também com pagamento conforme a 

produção do cooperado. Também, há caso em que o lucro é usado para 

investimento na própria cooperativa. 

As cooperativas recebem um apoio principal da prefeitura, por meio do 

valor mensal de repasse para a prestação do serviço de triagem do material 

reciclável. Há ainda o apoio de outras organizações, como o Instituto Ilog 

(fornecimento de equipamentos), empresas privadas (doação de material 

reciclável), Unitrabalho (treinamentos e organização de documentos), Governo 

Federal (pagamento de aluguel de barracão) e da Associação de Reciclagem 

Popular e Solidária (Arpsol) (organização de documentos). 

As cooperativas comercializam o material com 4 a 6 compradores 

diferentes. São compradores localizados na cidade de Maringá, Sarandi, Marialva, 

Paiçandu, Arapongas, Londrina, Telêmaco Borba e São Paulo. Algumas das 

exigências impostas pelos compradores são: ausência de lâmpadas (para a 

comercialização de vidro); padronização de fardos; e baixo teor de umidade. 

Os erros de separação do material reciclável que chega até às cooperativas 

são: envio de jornal sujo; presença de material orgânico; envio de panos; presença 

de sujeiras em fardos de papel/papelão (se refere aos fardos enviados até a 

cooperativa que representa a Central de Valorização de Materiais Recicláveis); 

envio de embalagem de café; envio de material de construção; envio de tijolo, 

madeira, embalagem de Yakult e de shampoo. Algumas cooperativas reportaram 

que não conseguem comercializar o plástico PS de copos de café, devido ao baixo 

volume e também isopor e borracha. Os rejeitos identificados nas cooperativas 

devem-se à separação incorreta, por parte dos moradores, e também devido a falta 

de triagem na própria cooperativa. Sugere-se buscar a comercialização de 

materiais que atualmente são considerados rejeitos, como algumas embalagens 

plásticas. 

 

4.3.3 Dados de Intermediários que Comercializam Materiais Recicláveis 
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 Os comerciantes possuem empresas de pequeno porte com até 22 

funcionários. Comercializam sucata, alumínio e plástico. O Quadro 21 mostra um 

resumo das atividades realizadas pelos comerciantes, bem como sua capacidade 

de processamento de materiais. 

 

Quadro 21 - Atividades realizadas pelos comerciantes de materiais recicláveis 

Comerciante Materiais comercializados Atividades 

realizadas 

Capacidade 

A Sucatas de alumínio (panelas, 

latinha, chaparia, alumínio 

duro, radiador, inox, 

chumbo) 

Limpeza (tirar 

material que não é 

vendido); Prensagem 

Não informada 

B Lata de alumínio; panelas; 

perfis; chaparia; bateria; 

motor de geladeira; cobre; 

sucata não ferrosa; inox 

Limpeza de 

impurezas em 

panelas, perfis, 

latinhas. 

Latas: 25 ton/mês 

C Sucata em geral (fundido, 

miúda, graúda, lata e 

escolha) 

Separação em 5 

classificações 

(fundido, miúda, 

graúda, lata e 

escolha). Prensa em 

fardos de 45x45 cm 

(cerca de 40 a 60Kg) 

1.000 ton/mês 

D PET, PP, PE, PEAD Triagem, moagem e 

venda em cargas de 

14 a 22 toneladas 

PET: 300 ton/mês; PE 

e PP: 60 ton/mês 

  

 As principais atividades que agregam valor ao material reciclável é a sua 

limpeza, classificação e agregação em cargas maiores. A capacidade de 

processamento de materiais, dos comerciantes amostrados, é inferior ao total 

estimado de resíduo reciclável gerado na cidade (2.367 toneladas/mês). Além 

disso, os comerciantes também recebem materiais de grandes geradores. Para 

suprir a demanda por processamento de materiais recicláveis dos domicílios e 

grandes geradores (que no total geram um valor estimado de 955 toneladas/mês, 

de todo o tipo de resíduo) é necessária uma capacidade maior de processamento 

dos diversos tipos de materiais. 
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5 CONCLUSÃO 

 

Passados mais de vinte anos, desde a primeira experiência sistemática de 

coleta seletiva no Brasil em 1990, ainda faltam avanços significativos para que a 

meta de redução de resíduos secos em aterros sanitários seja atingida. Enquanto a 

coleta convencional de resíduos sólidos domiciliares não ocorre na totalidade do 

país, a coleta do resíduo reciclável está longe de atender a toda a população. No 

contexto local, na cidade de Maringá-PR, foi observada a falta de avanço 

significativo na redução de resíduos secos enviados ao aterro sanitário do 

município de Maringá. O baixo volume de materiais recicláveis coletados (3%), 

em especial de embalagens plásticas, pode ameaçar a sustentabilidade do sistema 

de coleta e aumentar seus custos. Atualmente, no município está previsto o 

funcionamento de uma usina de processamento de materiais plásticos que precisa 

ser abastecida continuamente com materiais para gerar um retorno do 

investimento. Destaca-se portanto a importância de aumentar a quantidade 

coletada atualmente de materiais, além da capacitação dos operadores da usina. 

O presente trabalho levantou dados sobre a coleta seletiva realizada na 

cidade de Maringá. Os dados coletados abrangem a coleta do material (resíduo 

gerado nos domicílios; coleta realizada pelo serviço de coleta seletiva do 

município e por catadores autônomos), processamento (triagem em cooperativas 

de catadores de materiais recicláveis) e comercialização (comerciantes de 

materiais recicláveis). Assim, buscou-se apresentar um panorama geral dos 

elementos que constituem um sistema de coleta seletiva. 

Em relação aos aspectos operacionais do sistema de coleta seletiva 

conclui-se que o total médio de material coletado mensalmente representa apenas 

12% do total que poderia ser coletado, sendo que 3% de todo o resíduo sólido 

domiciliar é encaminhado para reciclagem. A ampliação do sistema depende da 

capacidade de processamento de materiais nas cooperativas e a ampliação da 

capacidade de processamento de materiais recicláveis nas cooperativas depende 

da existência de um maior número de cooperados e da ampliação do número de 

compradores de materiais recicláveis. A política de instalação de PEVs deve 

evitar a escolha de locais onde não há fluxo de pessoas e falta de divulgação no 

local. Metas graduais devem ser estabelecidas no PMGIRS para os indicadores de 

cobertura de atendimento do programa, índice de recuperação de materiais 
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recicláveis, quantidade mensal coletada seletivamente, custo de triagem, 

quantidade de itens de materiais recicláveis comercializados e custo total do 

programa. Observa-se também que o custo com a triagem de materiais recicláveis, 

representado pelo valor gasto com o repasse às cooperativas, é 56% maior que o 

custo para a disposição de resíduo no aterro. É preciso portanto aumentar a 

quantidade de material reciclável triada nas cooperativas para reduzir essa 

diferença. 

Em relação ao comportamento da população do município de Maringá 

sobre a coleta seletiva é possível concluir que a população sente como principal 

dificuldade para participar ativamente do programa de coleta seletiva a 

irregularidade do dia e horário da coleta. Tendo em vista a limitação de recursos 

para investir na ampliação da coleta seletiva, recomenda-se que a ampliação seja 

feita de forma gradual, priorizando a regularidade no lugar da abrangência. A 

confiança no serviço de coleta seletiva é fundamental para o seu sucesso. Cumprir 

com o horário, dia de coleta e informar como a segregação de resíduos pode ser 

feita, de forma simples, contribuem para superar as duas principais dificuldades 

relacionadas à falta de regularidade e tempo/esforço requeridos. Desconsiderando 

a falta de regularidade do serviço, tempo e esforço para fazer a segregação de 

resíduos são as principais barreiras para participar do programa de coleta seletiva. 

Portanto, inicialmente, programas de coleta seletiva devem ser simplificados. 

Tanto o grupo de participantes do programa de coleta seletiva como o grupo dos 

que não participam do programa reportam dificuldades semelhantes, no entanto, 

os que não participam do programa de coleta seletiva se sentem menos culpados 

quando não fazem a segregação do material. Mas também aqueles que participam 

do programa, quando não fazem a segregação do material, sentem culpa, 

indicando que a segregação de material reciclável é um dever que quando não 

cumprido gera um sentimento de culpa. Cerca de 27% dos participantes do 

programa de coleta seletiva transformam atitudes positivas quanto à coleta 

seletiva e reciclagem em comportamentos positivos, utilizando lixeiras específicas 

para o material reciclável e/ou sacos maiores para armazenar o material. Portanto, 

até para os que declaram participar da coleta seletiva é preciso realizar a educação 

ambiental, mostrando a maneira mais adequada de manusear o material reciclável 

no domicílio. As pessoas reconhecem a importância da reciclagem para o meio 

ambiente. Porém, o assunto reciclagem não é tratado comumente nas interações 
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sociais com pessoas fora da família. As razões para participar do programa de 

coleta seletiva são, em ordem de prioridade: contribuir para o meio ambiente; 

ajudar pessoas; agir conforme conscientização recebida; e manter a limpeza e 

organização do domicílio. No momento do fechamento dessa pesquisa, a 

prefeitura Municipal iniciou um processo de aquisição de sacos biodegradáveis de 

100l para serem distribuídos nos domicílios do município para o 

acondicionamento do material reciclável. Assim, destaca-se que esta medida pode 

servir como um fator motivador inicial, porém, conforme discorrido no referencial 

teórico, o uso de incentivos pode ter um efeito apenas a curto prazo. Assim, é 

preciso que haja campanhas de educação ambiental de longo prazo. Essas 

campanhas precisam explorar mais as razões para a participação no programa de 

coleta seletiva, informando números sobre a quantidade de emprego gerada e 

economia para o meio ambiente. A instalação de PEVs em bairros, a princípio, é 

aceitável para alguns moradores. Pode-se fazer a implantação e monitoramento 

gradual em alguns bairros do município. Os PEVs mais lembrados são aqueles 

que possuem fluxo de pessoas e divulgação do PEV no próprio local onde está 

instalado.  

Em relação às operações e aspectos econômicos da coleta seletiva no 

município de Maringá é possível concluir que o trabalho nas cooperativas de 

catadores de materiais recicláveis gera renda próxima ou inferior à renda obtida 

por catadores autônomos de materiais recicláveis. Isso pode ser um fator 

desmotivador para haver mais cooperados nas cooperativas. Catadores autônomos 

do sexo masculino tendem a ficar nessa posição, enquanto que catadores 

autônomos do sexo feminino tendem a atuar nas cooperativas, onde as condições 

de trabalho são melhores. O valor de repasse pago pela prefeitura municipal para 

as cooperativas é baseado no valor da tonelada triada por cada uma delas. A 

princípio, as cooperativas de catadores de materiais recicláveis possuem 

eficiências física e econômica diferentes. Sugere-se o monitoramento e 

balanceamento destes valores entre as cooperativas. Catadores autônomos de 

materiais recicláveis poderiam obter uma renda maior com o material coletado se 

ele fosse vendido pelo preço pago às cooperativas. Embora a renda de um catador 

autônomo chegue a ser maior do que a renda mensal de um cooperado, o preço 

unitário pago por material tende a ser menor.  
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No desenvolvimento deste trabalho ficou evidente a necessidade de um 

trabalho sistêmico para que o programa de coleta seletiva do município de 

Maringá, assim como das demais cidades brasileiras, consiga atingir a meta 

proposta pela Política Nacional de Resíduos Sólidos sobre a coleta de resíduos 

recicláveis. Esse trabalho sistêmico envolve: preparação, educação e motivação da 

população atendida pelo serviço de coleta; configuração da infraestrutura do 

sistema de coleta seletiva com a definição do modelo de coleta, tipos de veículos 

utilizados e uso de indicadores para monitorar e fiscalizar a execução dos 

serviços; ampliação gradual da abrangência da coleta seletiva, priorizando a 

continuidade nos locais onde já foi iniciada; e existência de mais atividades que 

agreguem valor em cooperativas de catadores de materiais recicláveis, assim 

como a sustentação das mesmas, o que envolve o abastecimento constante desses 

empreendimentos com resíduo separado na fonte geradora e a existência de uma 

rede de compradores de materiais. 
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ANEXO A – MODELO DO TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E 

ESCLARECIDO 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Gostaríamos de convidá-lo a participar da pesquisa intitulada Comportamento da população e 

aspetos operacionais relacionados à coleta seletiva: um estudo de caso na cidade de Maringá-PR, 

que faz parte do curso de Mestrado em Engenharia Urbana e é orientada pelo professor Dr. 

Generoso de Angelis Neto da Universidade Estadual de Maringá. O objetivo da pesquisa é  

analisar o comportamento da população e os aspectos operacionais da coleta seletiva e reciclagem 

na cidade de Maringá. Para isto a sua participação é muito importante, e ela se daria por meio da 

resposta às perguntas do questionário sobre a realização da coleta seletiva na cidade de Maringá. 

Informamos que poderão ocorrer os riscos/desconfortos a seguir: Emocionais/Psicológicos – pode 

haver o sentimento de constrangimento ao responder as perguntas do questionário. Assim, garante-

se o anonimato das informações e o participante pode parar de responder as perguntas sempre que 

desejar.  Gostaríamos de esclarecer que sua participação é totalmente voluntária, podendo você: 

recusar-se a participar, ou mesmo desistir a qualquer momento sem que isto acarrete qualquer ônus 

ou prejuízo à sua pessoa. Informamos ainda que as informações serão utilizadas somente para os 

fins desta pesquisa, e serão tratadas com o mais absoluto sigilo e confidencialidade, de modo a 

preservar a sua identidade. Os benefícios esperados são: Análise para fundamentar melhorias no 

sistema de coleta seletiva do município de Maringá; análise para elaborar campanhas de educação 

ambiental mais efetivas; geração de informações para serem usadas pelos gestores da coleta 

seletiva de Maringá. Caso você tenha mais dúvidas ou necessite  maiores  esclarecimentos,   pode   

nos  contatar nos endereços abaixo ou procurar o Comitê de Ética em Pesquisa da UEM, cujo 

endereço consta deste documento. Este termo deverá ser preenchido em duas vias de igual teor, 

sendo uma delas, devidamente preenchida e assinada entregue a você. 

Além da assinatura nos campos específicos pelo pesquisador e por você, solicitamos que sejam 

rubricadas todas as folhas deste documento. Isto deve ser feito por ambos (pelo pesquisador e por 

você, como sujeito ou responsável pelo sujeito de pesquisa) de tal forma a garantir o acesso ao 

documento completo. 

 

Eu,………………………………………………........................................................ declaro que fui 

devidamente esclarecido e concordo em participar VOLUNTARIAMENTE da pesquisa 

coordenada pelo Professor Dr. Generoso de Angelis Neto. 

_____________________________________   Data:…………………….. 

Assinatura ou impressão datiloscópica 

 

 

Eu,………………………………………………(nome do pesquisador ou do membro da equipe 

que aplicou o TCLE), declaro que forneci todas as informações referentes ao projeto de pesquisa 

supra-nominado. 

 

________________________________________ Data:.............................. 

Assinatura do pesquisador 

 

 

 

Qualquer dúvida com relação à pesquisa poderá ser esclarecida com o pesquisador, conforme o 

endereço abaixo: 

Nome: Maílson José da Silva. 

Endereço: Avenida Colombo, 5790. Campus Sede da UEM. 

(telefone/e-mail): 44 9 9136 3136 / mailsson@hotmail.com 

 

Qualquer dúvida com relação aos aspectos éticos da pesquisa poderá ser esclarecida com o Comitê 

Permanente de Ética em Pesquisa (COPEP) envolvendo Seres Humanos da UEM, no endereço 

abaixo:  

COPEP/UEM 

Universidade Estadual de Maringá.  

Av. Colombo, 5790. Campus Sede da UEM.  

Bloco da Biblioteca Central (BCE) da UEM.  

CEP 87020-900. Maringá-Pr. Tel: (44) 3261-4444 

E-mail: copep@uem.br 
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APÊNDICE A – MODELO DO QUESTIONÁRIO APLICADO JUNTO À 

POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ 
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SEÇÃO 1 - PERFIL PESSOAL DO ENTREVISTADO__________DATA:____/___/___ QUADRÍCULA: 
1) SEXO: 
[A] MASCULINO            [B] FEMININO           [C] NÃO SABE/NÃO OPINOU 
2) ESCOLARIDADE: 
[A] ANALFABETO/LÊ E ESCREVE    [B] ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO OU INCOMPLETO     [C] ENSINO MÉDIO COMPLETO OU INCOMPLETO       [D] 
SUPERIOR COMPLETO OU INCOMPLETO       [E] NÃO SABE / NÃO OPINOU 

3) FAIXA ETÁRIA DO RESPONDENTE: 
[A] 18-24 ANOS             [B]25-34 ANOS          [C] 35-44 ANOS           [D] 45-59 ANOS            [E] 60+             [F] NÃO SABE/NÃO OPINOU 

4) QUANTAS PESSOAS MORAM NO DOMICÍLIO ALÉM DO RESPONDENTE E QUAIS SÃO SUAS IDADES? 
[A] NÃO SABE/NÃO OPINOU 
[B] RESPOSTA: 

IDADE QUANTIDADE DE PESSOAS IDADE QUANTIDADE DE PESSOAS 

    

    

    
 

5)         OCUPAÇÃO 
[A] RESPOSTA:________________________________________________________________________ 
[B] NÃO SABE/NÃO OPINOU 

6)         ENDEREÇO DO ENTREVISTADO: 
 
RUA:                                                                                                     NÚMERO:                           BAIRRO: 

SEÇÃO 2 – DIFICULDADES PERCEBIDAS NA REALIZAÇÃO DA COLETA SELETIVA/RECICLAGEM_____ 

 
7) QUAL A PRINCIPAL DIFICULDADE PERCEBIDA POR VOCÊ PARA PARTICIPAR ATIVAMENTE DA COLETA SELETIVA E RECICLAGEM? 
[A] NÃO SABE/NÃO OPINOU 
[B] RESPOSTA:_______________________________________________________________________________________________ 

SEÇÃO 3 – ATITUDES RELACIONADAS À COLETA SELETIVA E RECICLAGEM____________________  
8) COM QUE FREQUÊNCIA VOCÊ PARTICIPA DA COLETA SELETIVA? 
[A] SEMPRE (TODAS AS SEMANAS DO MÊS)        [B] REGULARMENTE (ALGUMAS SEMANAS DO MÊS)          [C] ÀS VEZES (UMA VEZ POR MÊS) 
[D] NUNCA, MAS PARTICIPAVA HÁ_________      [E] NUNCA PARTICIPEI                                                  [F] NÃO SABE/NÃO OPINOU 
9) PODERIA DESCREVER BREVEMENTE COMO VOCÊ FAZ A COLETA SELETIVA/RECICLAGEM EM SUA RESIDÊNCIA? 
[A] NÃO SABE/NÃO OPINOU 
[B] RESPOSTA: 
 
 
 
(PARA OS ITENS A SEGUIR, MOSTRAR ESCALAS) 
10) COM QUE FREQUÊNCIA VOCÊ PROCURA LIMPAR O LIXO RECICLÁVEL ANTES DE JOGAR NA LIXEIRA? [A] NOTA:______[B] NÃO SABE 

11) CONSIDERANDO TODOS OS CÔMODOS DE SUA RESIDÊNCIA (COMO BANHEIRO, QUARTOS E COZINHA), COM QUE FREQUÊNCIA  

VOCÊ PROCURA SEPARAR O LIXO RECICLÁVEL E O LIXO ORGÂNICO EM LIXEIRAS SEPARADAS? [A] NOTA:______[B] NÃO SABE 

12) COM QUE FREQUÊNCIA VOCÊ CONVERSA COM SUA FAMÍLIA SOBRE A RECICLAGEM? [A] NOTA:______[B] NÃO SABE 

13) COM QUE FREQUÊNCIA VOCÊ CONVERSA COM SEUS CONHECIDOS E AMIGOS SOBRE A RECICLAGEM? [A] NOTA:______[B] NÃO SABE 

SEÇÃO 4 – OPINIÃO SOBRE A COLETA SELETIVA E RECICLAGEM____________________________  
14) POR QUE VOCÊ PARTICIPA DA COLETA SELETIVA/RECICLAGEM? 
[A] NÃO SABE/NÃO OPINOU 
[B] RESPOSTA:_______________________________________________________________________________________________ 
15) NA SUA OPINIÃO, QUAL É A IMPORTÂNCIA DA RECICLAGEM PARA A NATUREZA? [A] NOTA:______[B] NÃO SABE 

16) NA SUA OPINIÃO, QUAL É A QUANTIDADE DE EMPREGOS QUE A RECICLAGEM PROPORCIONA? [A] NOTA:______[B] NÃO SABE 

17) VOCÊ SE SENTE CULPADO QUANDO NÃO SEPARA O LIXO RECICLÁVEL? [A] NOTA:______[B] NÃO SABE 

18) NA SUA OPINIÃO, QUAL É A IMPORTÂNCIA DA RECICLAGEM PARA ECONOMIZAR RECURSOS NATURAIS (ÁGUA, ENERGIA, 

 MINÉRIOS)? [A] NOTA:______[B] NÃO SABE 

SEÇÃO 5 – CONHENHECIMENTO SOBRE PEVs E MEIOS DE OBTENÇÃO DE INFORMAÇÃO__________ 

19) VOCÊ CONHECE ALGUM PONTO DE ENTREGA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS? 

[A] SIM.QUAL?____________________________________________________        [B] NÃO          [C] NÃO SABE/NÃO OPINOU 

20) DE ONDE VOCÊ JÁ OUVIU FALAR SOBRE A RECICLAGEM E COLETA SELETIVA? (PODE MARCAR MAIS DE UMA OPÇÃO) 

A) JORNAL B) RADIO C) TELEVISÃO D) PANFLETOS E) INTERNET 

F) AMIGOS G) ESCOLA H) TRABALHO  
I) OUTROS:________________________________ 

SEÇÃO 6 – AVALIAÇÃO DO SERVIÇO DE COLETA SELETIVA E SUGESTÕES DE MELHORIA__________  
21) VOCÊ TEM ALGUMA SUGESTÃO PARA QUE O SERVIÇO DE COLETA SELETIVA DA CIDADE FIQUE MELHOR PARA VOCÊ E PARA 

A CIDADE? 

[A] NÃO SABE/NÃO OPINIOU  [B] NÃO  [C] SIM, RESPOSTA: 

22) QUE NOTA VOCÊ DÁ PARA A QUALIDADE DO SERVIÇO DE COLETA SELETIVA/RECICLAGEM DA CIDADE? (APRESENTAR A ESCALA) 
[A] NÃO SABE/NÃO OPINIOU      [B]NOTA: 

 



154 

 

APÊNDICE B – MODELO DO QUESTIONÁRIO APLICADO JUNTO AO 

GESTOR DA COLETA SELETIVA 
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SEÇÃO 1 – ASPECTOS RELACIONADOS À COLETA, TRANSPORTE E 

DISPOSIÇÃO DO MATERIAL RECICLÁVEL 
 

1) Por favor, informar a quantidade de veículos utilizados na coleta seletiva: 

 

Modelo Quantidade Capacidade (ton) 

   

   

   

   

   

Observações:____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

2) Quais são os horários e dias da coleta cumpridos por cada veículo? 

 

Dia Horário Veículo 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Observações:____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

3) Como é feito o planejamento da rota dos veículos da coleta seletiva? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

4) Como são compostas as equipes que operam os veículos da coleta seletiva? 

 

Veículo Equipe 

  

  

  

  

  

 

Observações:____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

5) Qual é a frequência da coleta nos pontos de entrega voluntária? 
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_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

6) Como é distribuído nas cooperativas o material coletado na coleta seletiva? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

7) Quais são as dificuldades reportadas pelos trabalhadores da coleta seletiva? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

8) Quais são as principais dificuldades enfrentadas para estruturar o programa de coleta seletiva? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

9) Quais são os planos atuais e futuros para o programa de coleta seletiva? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

SEÇÃO II – ASPECTOS RELACIONADOS AOS RESULTADOS DO 

PROGRAMA DE COLETA SELETIVA 
 

 

10) Quais são alguns dos programas/projetos/eventos desenvolvidos para aumentar a coleta 

seletiva na cidade? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

11) Por favor, informar os valores dos seguintes indicadores: 

 

Cobertura de atendimento do programa (%):  

Índice de Recuperação de materiais (%)  

Quantidade mensal coletada seletivamente 

(ton/mês): 

 

Custo de triagem (R$/ton):  

Custo total do programa (R$/ton):  

 

 

*Cobertura de atendimento do programa = 
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎çã𝑜 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑝𝑒𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑙𝑒𝑡𝑎 𝑠𝑒𝑙𝑒𝑡𝑖𝑣𝑎

𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎çã𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑜 𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐í𝑝𝑖𝑜
 

 

*Índice de recuperação de materiais = 
𝑞𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑐𝑙á𝑣𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑙𝑒𝑡𝑎𝑑𝑎−𝑞𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑗𝑒𝑖𝑡𝑜𝑠

𝑞𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠í𝑢𝑑𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑙𝑒𝑡𝑎𝑑𝑎
 

 

 

* Quantidade mensal coletada seletivamente = ∑ 𝑞𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑐𝑙á𝑣𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑙𝑒𝑡𝑎𝑑𝑎 

 

 

* Custo de triagem = 
(𝑐𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑜 𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎𝑙 𝑑𝑎 𝑡𝑟𝑖𝑎𝑔𝑒𝑚+𝑐𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑜 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑎 𝑡𝑟𝑖𝑎𝑔𝑒𝑚+𝑐𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑎 𝑡𝑟𝑖𝑎𝑔𝑒𝑚)

𝑞𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑐𝑙á𝑣𝑒𝑙 𝑡𝑟𝑖𝑎𝑑𝑎
 

 

*Custo total do programa = 
𝑐𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑎 𝑐𝑜𝑙𝑒𝑡𝑎+𝑐𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑜 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒+𝑐𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑎 𝑡𝑟𝑖𝑎𝑔𝑒𝑚+𝑐𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑡𝑖𝑛𝑎çã𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑐𝑙á𝑣𝑒𝑙−

𝑒𝑐𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑏𝑜𝑟𝑑𝑜,𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑡𝑖𝑛𝑎çã𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙−𝑟𝑒𝑐𝑒𝑖𝑡𝑎 𝑑𝑎 𝑣𝑒𝑛𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑐𝑙á𝑣𝑒𝑙

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑐𝑙á𝑣𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑙𝑒𝑡𝑎𝑑𝑜
 

 

 

 

 

Identificação do informante:_______________________________________________________ 

 

Data:_____/_____/_________ 
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APÊNDICE C – MODELO DO QUESTIONÁRIO APLICADO AOS 

COOPERADOS NAS COOPERATIVAS DE CATADORES DE 

MATERIAIS RECICLÁVEIS 
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SEÇÃO I – ASPECTOS RELACIONADOS À ORGANIZAÇÃO DA 

COOPERATIVA 
 

 

 

1) Nome e localização da 

cooperativa:_____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

2) Número de cooperados:__________________________________________________ 

 

3) Horário de 

funcionamento:__________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

4) Como é o relacionamento da cooperativa com a vizinhança? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

5) Quais são as atividades desenvolvidas pela cooperativa? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

6) Como é a infraestrutura da cooperativa e quais são os equipamentos utilizados no processo 

produtivo? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

7) Quais são algumas das dificuldades e limitações enfrentadas pela cooperativa? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

8) Qual é o valor da remuneração mensal média dos cooperados? 
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_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

 

9) Como é feito o pagamento do INSS dos cooperados? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

10) Como é feita a divisão de lucro entre os cooperados? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

11) Qual é o apoio recebido da Prefeitura Municipal e demais entidades pela cooperativa? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

 

SEÇÃO II – ASPECTOS RELACIONADOS AO MATERIAL 

RECICLÁVEL 

 
12) Qual é a quantidade de material processada pela cooperativa mensalmente e por tipo de 

material? (anexar planilhas, se disponível) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13) Quais são os compradores dos materiais recicláveis? 

 

Identificação do comprador Localização do comprador Materiais comercializados 
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14) Quais são as exigências dos compradores quanto ao material reciclável? 

 

Identificação do comprador Exigências 

  

  

  

  

  

  

 

 

15) Qual é o valor pago pelos materiais recicláveis? (anexar planilhas, se disponível) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16) Como é feito o pagamento pelo material reciclável? 

 

Identificação do comprador Forma de pagamento 

  

  

  

  

  

  

 

17) Como o material reciclável chega até à cooperativa? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
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18) Como o material é transportado até os compradores? 

 

Identificação do comprador Forma de transporte 

  

  

  

  

  

  

 

19) Quais são alguns dos erros de separação de materiais recicláveis , cometidos pelos geradores 

dos resíduos, observados nas atividades de triagem? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

20) Quais são os matérias recicláveis que a cooperativa possui mas que não consegue ou tem 

dificuldades para comercializar? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

 

Identificação do informante:_______________________________________________________ 

 

Data:_____/_____/_________ 
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APÊNDICE D – MODELO DO QUESTIONÁRIO APLICADO JUNTO 

AOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS INDIVIDUAIS 
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ASPECTOS RELACIONADOS À COLETA DO MATERIAL RECICLÁVEL 

 

1) Para quem você vende os materiais recicláveis? 

Identificação do comprador Localização Materiais comercializados 

   

   

   

   

   

   

 

 

2) Como é feito o pagamento pelo material reciclável? 

Identificação do comprador Forma de pagamento 

  

  

  

  

  

  

3) Quais são os preços de compra do material reciclável? 

 

Material Preço(s) praticado 

  

  

  



165 

 

  

  

  

 

4) Em que região da cidade e locais você coleta o material reciclável? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) Qual é o veículo utilizado na coleta de materiais? 

 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

6) Quais são as atividades feitas para vender o material coletado? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

7) Qual é  a renda média mensal? 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

8) O catador trabalha apenas com a coleta do material reciclável? 

 

______________________________________________________________________________ 

 

Identificação do informante:_______________________________________________________ 

 

Data:_____/_____/_________ 
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APÊNDICE E – MODELO DO QUESTIONÁRIO APLICADO JUNTO 

AOS INTERMEDIÁRIOS QUE COMERCIALIZAM MATERIAIS 

RECICLÁVEIS 
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1) Identificação e localização da 

empresa:________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

2) Número de empregados:________________________________________________________ 

 

3) Infraestrutura e equipamentos utilizados: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

4) Atividades desenvolvidas: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

5) Capacidade de processamento de materiais: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

6) Dificuldades e limitações: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

7) Quais são os materiais comercializados pela empresa? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

8) Qual é a forma de pagamento praticada com os fornecedores? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

9) Quais são os preços praticados por tipo de material? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

10) Quais são as exigências impostas aos fornecedores? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

11) Quem paga o transporte dos materiais recicláveis entre o fornecedor e a empresa? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

12) Com quais indústrias recicladoras a empresa faz a comercialização do material? 


