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1. O que é Coleta Seletiva? 

A coleta seletiva pode ser determinada como a fase que se interpõe entre a separação de 

materiais tidos como resíduos secos, comumente representados por papeis, plásticos, 

vidros, metais e biodegradáveis, e o processo industrial de reciclagem, isto é, a sua 

transformação no mesmo material ou em outro tipo de produto. 

Para tanto, o sucesso de qualquer programa de coleta seletiva está diretamente ligado à 

fatores que despertem a sensibilidade para o assunto, aprimorando, acima de tudo, 

elementos ligados à educação ambiental, através da informação, sensibilização, 

participação e responsabilização dos geradores de resíduos, ou seja, os cidadãos e 

cidadãs, com vistas para que eles e elas percebam seu verdadeiro papel neste contexto e 

oportunizem novas formas de participação enquanto um compromisso para com a 

sociedade em que vivem. 

Nesse sentido, a coleta seletiva tem um papel fundamental na adequada destinação dos 

resíduos urbanos, mas também enfocam, num país como o Brasil, aspectos diretamente 

ligados à geração de emprego e renda, além de ser em parceria com o poder público, 

com a sociedade civil e iniciativa privada, o mote para o desenvolvimento de empresas 

recicladoras e, consequentemente, o progresso de uma política pública que objetiva 

desenvolver esse setor da economia. 

A coleta seletiva representa o alicerce para o processo de reciclagem e toda a cadeia 

produtiva e de suprimentos deste setor, a qual situa-se entre as mais destacadas questões 

emergentes no mundo, contribuindo efetivamente para a preservação de recursos 

naturais, além de agregar responsabilidade social às pessoas e empresas ligadas a esta 

atividade. 

Outro aspecto fundamental da separação dos resíduos sólidos urbanos (RSU) é a 

conservação de características desses resíduos, facilitando o processo de reciclagem que 

ainda oscila entre os extremos da solução para todos os problemas ambientais e o 

consumo total de recursos em troca de nada. 
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Figura 1 - Coleta Seletiva - Reciclagem - Mercado 

 
Fonte: CEMPRE (2014). 

A coleta seletiva deve estar de acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos 

(PNRS), Lei 12.305/10, a sua implantação é obrigação dos municípios, assim como as 

metas referentes a essa coleta devem fazer parte do conteúdo dos Planos de Gestão 

Integrada de Resíduos Sólidos dos municípios, ou mesmo em seu âmbito metropolitano 

e/ou regional. 

Para tanto, é necessário que ações de mobilização social sejam realizadas de forma 

permanente para que se obtenha sucesso na implantação ou ampliação da coleta seletiva 

no Município. Se essas ações não forem bem executadas podem findar ao fracasso antes 

mesmo do início do programa. Serão necessárias campanhas educativas nas escolas, 

espaços públicos, divulgação através de carro volante, nas diversas instituições e na 

porta a porta, para orientação da população sobre a forma correta de separar os 

materiais recicláveis. A separação deve ser iniciada na origem, para o máximo 

aproveitamento desses materiais pelos           catadores, aumentando assim o valor agregado ao 

material e diminuindo o tempo nos Aterros Sanitários e, obviamente, objetivando 

igualmente o fim dos lixões e a implantação de empreendimentos que deem à 

destinação correta e ambientalmente viável aos resíduos não recicláveis. 

Como já foi salientado, a coleta seletiva promove renda aos catadores e catadoras de 

materiais recicláveis e pode ser mais uma atividade ou nicho para o desenvolvimento 

econômico dos municípios brasileiros. Com a coleta seletiva sendo  realizada de forma 

adequada, a quantidade de resíduos sólidos depositados no aterro sanitário diminuirá, 

acarretando uma redução nos custos dos serviços de limpeza pública do município. 

A PNRS contempla fortemente o apoio à inserção dos catadores e catadoras no processo 

da coleta seletiva e, portanto, é necessário que os gestores adotem essa política para o 

bem coletivo. A coleta seletiva tem a possibilidade de ser um reflexo direto na 

economia da cidade, pois diferentemente do que ocorre com a destinação tradicional dos 

RSU, a implantação da coleta seletiva cria um fluxo de recursos na economia local, pelo 
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menos de duas formas: rendimento para os catadores envolvidos na operação, que se 

transformam em consumidores locais, e geração adicional de tributos, derivados desse 

aumento de consumo. Quando não houver catadores é possível envolver a população 

menos favorecida, gerando trabalho e renda (ARAÚJO, 2021). 

Para que a coleta seletiva obtenha sucesso, é importante que os gestores públicos 

subsidiem inicialmente o trabalho dos catadores, fornecendo-lhes o local e 

equipamentos necessários para triagem e armazenamento, tais como: galpão com 

energia e água, balança para pesagem, prensa, esteira, caminhão para coleta dos 

recicláveis e orgânicos. É importante que os gestores públicos entendam que a 

responsabilidade pelo gerenciamento RSU é do município, e, nesse sentido, devem 

permitir que a coleta seletiva se estabeleça, fortalecendo a salubridade ambiental e 

qualidade de vida para todos os munícipes.  

No que diz respeito à possibilidade da inserção dos catadores e catadoras no processo 

socioprodutivo da coleta seletiva, esta atitude provém da alteração do procedimento de 

licitação instituído pela Lei nº 12.305/10. Nela, há a seguinte determinação em seu 

parágrafo 1º, do artigo 18: 

Serão priorizados no acesso aos recursos da União referidos no caput os 

Municípios que: 

I - Optarem por soluções consorciadas intermunicipais para a gestão dos 

resíduos sólidos, incluída a elaboração e implementação de plano 

intermunicipal, ou que se inserirem de forma voluntária nos planos 

microrregionais de resíduos sólidos referidos no § 1o do art. 16; 

II - Implantarem a 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 (BRASIL, 2010). 

A implantação dos Programas de Coleta Seletiva alude a um processo de transformação 

sobre o fato de entender e gerenciar a gestão de RSU. Por exemplo, nessa atividade, a 

cidade pode ser dividida em setores para a realização da coleta seletiva, e ela passa a ser 

uma obrigação contratual. Entretanto, caso o município não se responsabilize pelo 

gerenciamento de todo o processo, a coleta seletiva pode ficar sob a responsabilidade de 

uma cooperativa ou associação de catadores e catadoras, a qual deverá ser contratada ou 

subsidiada pelo poder público e que, de acordo com a PNRS, dispensa, inclusive, 

licitação para o seu processo de contratação. 
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As empresas existentes na região poderão comprar, vender, trocar ou até mesmo doar os 

resíduos, como restos de plástico e papel, e sucatas metálicas que são geradas durante as 

atividades industriais. Além de evitar o desperdício, esse tipo de negociação reduz o 

impacto ambiental das empresas e traz benefícios econômicos.  

A triagem dos resíduos só é possível quando a coleta é feita em caminhões de 

carroceria livre, nunca em caminhão compactador. Nos municípios onde os resíduos são 

coletados e misturados, o processo de triagem é complexo e demorado. Por este motivo 

é importante que se faça uma ampla campanha educativa orientando a comunidade a 

separar os resíduos de forma tripartite, separando-os em seco, molhado e rejeito, isso 

facilitará todo o processo na usina de triagem.  

Para melhoria do trabalho da coleta seletiva pelos cooperados e/ou associados é 

importante que se possa por meio de uma lei a regulamentação do serviço de coleta 

seletiva solidária, que tem como objetivo formalizar o trabalho de pessoas que vivem 

com a renda da venda de recicláveis. O ideal é que o serviço municipal seja prestado 

exclusivamente por cooperativas e associações de catadores e recicladores registrados. 

Essa medida irá ajudar significativamente na melhoria da qualidade de vida dos 

catadores, bem como na qualidade ambiental. 

1.1 Como elaborar um projeto de reciclagem completo? 

Quando se concebe um projeto de reciclagem, é preciso estar atento a todas as fases que 

sustentam e determinam seu sucesso. A dinâmica da reciclagem de lixo pode ser 

entendida como uma corrente em que todos os elos devem se interligar e funcionar em 

perfeito equilíbrio. 

É importante ressaltar que esta corrente está sendo apresentada de forma simplificada. 

Sem uma estrutura eficiente de coleta seletiva, as outras etapas ficam comprometidas. 

Aqui, o terceiro elo está relacionado ao produto reciclado a ser colocado no mercado. 

Com o aumento progressivo do consumo de produtos reciclados, haverá a possibilidade 

de maiores investimentos em tecnologias (segundo elo) e aumento da capacidade 

instalada das indústrias recicladoras. Estes fatores irão refletir no primeiro elo da 

corrente, promovendo um aumento da procura por materiais recicláveis com 

consequente aumento do valor agregado do material coletado. Assim estará garantido o 
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fluxo contínuo necessário para recicláveis e reciclados, com melhores resultados 

econômicos para o projeto. 
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DIAGNÓSTICO PLANEJAMENTO IMPLANTAÇÃO MONITORAMENTO 

Organograma 1 - Implementação da Coleta Seletiva de Resíduos Sólidos Urbanos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SILVA et al. (2003). 

Perfil sócio- cultural 

da população 

 

 

Perfil dos resíduos 

 

Identificação de 

projetos de coleta 

seletiva em operação: 

catadores, ONGs, 

escolas e outros 

 

Avaliação de 

Tecnologias 

disponíveis. 

Máquinas e 

equipamentos 

 

Identificação de 

fontes extras de 

financiamento. 

Avaliação de 

impacto ambiental 

da implantação do   

projeto 

 

Definição do    

modelo de coleta 

 

Definição de 

abrangências 

 

Definição da 

estratégia: 

educação, 

sensibilização e 

conscientização 

da população 

 

Análise de custos 

operacionais 

Dimensionamento da 

coleta: mão-de-obra, 

veículos coletores, 

containers etc. 

Listagem dos 

compradores de 

sucata  e distâncias 

mais econômicas  

Estabelecimento 

de  parcerias: 

ONGs, 

empresas 

privadas. 

 

Avaliação da 

possibilidade de 

formação de 

consórcios 

 

Periodicidade da 

coleta porta a 

porta: dia da 

semana e 

número de 

viagens do 

veículo coletor 

 

Comunicação 

e Marketing 

 

Construção de 

galpões de recepção, 

triagem                                e estocagem 

 

Instalação de 

PEV’s ou LEV’s 

(localização) 

 
Apoio logístico a 

catadores: 

autônomos ou 

cooperativas 

Ações de 

marketing para 

os recicláveis 

coletados: 

Outros 

compradores; 

Monitoramento 

de preços; 

Lei da oferta e 

procura 

 

Investimentos 

constantes em 

informação / 

estímulo à 

participação da 

sociedade 

 

Avaliação de 

indicadores 

chaves de 

desempenho: 

Custo / tonelada 

coletada; 

Quantidade 

coletada total; 

Participação da 

população (ton. 

coletada à 

venda); Receita 

com a venda dos 

reciclados 

coletados; 

Outros 

Assistência social 

a catadores (inclui 

capacitação) 

 



                                                                                      

                                                                                                                                                  8 
 

1.2 Vantagens conferidas pelos programas de coleta seletiva 

O investimento em Programas de Coleta Seletiva pode resultar numa série de benefícios 

em diferentes âmbitos.  

Do ponto de vista da gestão pública, destacam-se: 

➢ Redução de custos com a disposição final do lixo (aterros sanitários ou 

incineradores). 

➢ Aumento da vida útil de aterros sanitários.  

➢ Diminuição de gastos com remediação de áreas degradadas pelo mal 

acondicionamento do lixo (por exemplo, lixões clandestinos).  

➢ Educação e conscientização ambiental da população. 

➢ Diminuição de gastos gerais com limpeza pública, considerando-se que o 

comportamento de comunidades educadas e conscientizadas ambientalmente 

traduz-se em necessidade menor de intervenção do Estado. 

➢ Melhoria das condições ambientais e de saúde pública do município. 

No que diz respeito aos efeitos sociais, listam-se: -se listar: 

➢ Geração de empregos diretos e indiretos com a instalação de novas indústrias 

recicladoras na região e ampliação de indústrias recicladoras já estabelecidas. 

➢ Resgate social de indivíduos através da criação de associações e cooperativas de 

catadores. 

Esses são alguns dos pontos mais comumente colocados em voga quando o assunto é a 

discussão a respeito dos prós trazidos pelos programas de Coleta Seletiva. Obviamente não 

existe contras, todavia, há de se ponderar que, para alcançar o bônus, é preciso passar pelo 

ônus que se refere ao desafio da implementação. Este texto trata-se de um documento cujo 

intuito é demonstrar às Prefeituras consorciadas ao CDS/TIPNI os passos e as diretrizes 

básicas para se desenvolver um programa como esse, definitivamente, bebe-se aqui de 

algumas experiências pretéritas, que, inclusive, encontram-se também nas referências 

bibliográficas que embasaram a análise presente. Porém, é necessário ressaltar que até 

chegar ao cenário optmum da eficiência e eficácia de um Programa de Coleta Seletiva, 

muitos gargalos e percalços serão enfrentados.  
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2. A Coleta Seletiva: processos e procedimentos. 

Existem diversas formas de se operar um sistema de coleta seletiva de RSU. Cada cidade 

carece aferir e seguir aquele sistema que melhor lhe convier e o mais “sustentável” para as 

fincas municipais. Em muitos casos, uma combinação de diferentes metodologias poderá 

gerar os melhores resultados. Nesse sentido, apresenta-se aqui, algumas alternativas para 

uma implementação e operação menos tumultuada. 

2.1. Metodologias de coleta seletiva 

2.1.1. Resíduos Orgânicos 

A compostagem é um processo realizado através da decomposição da matéria orgânica na 

presença de oxigênio, quando os microrganismos (bactérias, fungos e actinomicetose) 

atuam na decomposição da matéria orgânica (sobras de frutas, legumes e cultivos, restos de 

alimentos, folhas de poda de árvores, gramas, palhas de café e milho), gerando ao final o 

composto orgânico que pode ser usado para a agricultura em larga escala, seja nos 

domicílios, nas hortas comunitárias, nos trabalhos de paisagismo  e na manutenção de 

parques e jardins públicos. Podendo ser empregado para adição no solo para o plantio de 

hortaliças, plantio de árvores frutíferas, jardinagem (vasos, canteiros) e criação minhocas. 

Dentre as muitas vantagens da compostagem, a sua reciclagem representa a retirada da 

matéria orgânica que vai para os aterros sanitários, e que é cerca de 50% a 60% (CEMPRE, 

2016) do total de materiais aterrados diariamente, o que aumenta a vida útil dos aterros e 

reduz a poluição ambiental do solo e das águas (rios e do lençol freático), além de 

aprimorar a qualidade de vida da população. A Lei 12.305/10 estabelece que todos os 

municípios devem destinar corretamente os seus resíduos, sendo aterrados apenas os 

rejeitos (materiais que não são recicláveis ou compostáveis). 

Em Minas Gerais, por exemplo, de acordo com as orientações da FEAM (2005), o pátio de 

compostagem deve ter o piso pavimentado (concreto ou massa asfáltica), 

preferencialmente impermeabilizado, possuir sistema de drenagem pluvial e permitir a 

incidência solar em toda a área. As juntas de dilatação desse pátio necessitam de rejunte 

em tempo integral. A disposição da matéria orgânica no pátio deve ocorrer ao final da 

triagem de um volume de lixo produzido por dia, de modo a formar uma leira triangular 

com dimensões aproximadas de diâmetro entre 1,5 e 2,0m e altura em torno de 1,6m. 
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Alguns procedimentos devem ser levados em consideração tais como: 

➢ Na fase inicial a temperatura encontra-se (T < 35ºC) para a fase de degradação 

ativa (T < 65ºC), sendo ideal 55ºC, havendo depois a fase de maturação (T entre 30 

e 45ºC). As temperaturas devem ser verificadas pelo menos no meio da leira e 

quando a temperatura estiver acima de 65ºC é necessário o reviramento ou mesmo 

a modificação da configuração geométrica. 

➢ A temperatura começa a reduzir-se após os primeiros 90 dias, tendo início a fase de 

maturação, quando a massa da compostagem permanecerá em repouso, resultando 

em composto maturado. 

➢ Quando a temperatura demorar a subir para os limites desejáveis, verificar se o 

material está com baixa atividade microbiológica; neste caso, adicionar matéria 

orgânica, além de observar se o material está seco, com excesso de umidade ou 

muito compactado e adotar os procedimentos da rotina de operação (FEAM, 2005). 

Figura 2 - Dimensões aproximadas do diâmetro e da altura de cada leira para 

compostagem. 

 

Fonte: FEAM (2005). 

A aeração da matéria orgânica é um procedimento importante, pois é através dela que se 

fornece o oxigênio para a leira, o qual garante a respiração dos microrganismos e a 

oxidação de várias substâncias orgânicas presentes na massa de compostagem, facilitando 

o processo. Nesse tempo é importe que se faça o ciclo de reviramento, em média a cada 3 

dias durante os primeiros 30 dias e a cada 6 dias até terminara fase de degradação ativa 

para obter a aeração necessária. Este procedimento contribui para a remoção do excesso de 

calor, de gases produzidos e do vapor de água (FEAM, 2005). 
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Rotina de operação proposta nas orientações técnicas para a operação de UTC (FEAM, 

2005) 

Procedimentos diários: 

➢ Fazer uso rigoroso de EPIs. 

➢ Verificar a umidade das leiras. 

➢ Identificar as leiras, até os 120 dias de compostagem, com placas numeradas. 

➢ Ler e anotar a temperatura diária das leiras durante a fase de degradação ativa, 90 

dias, e durante a fase de maturação, 30 dias, até completar o ciclo de 120 dias de 

compostagem. 

➢ Promovera aeração a cada reviramento, na frequência de 3 em 3dias. Se o 

material estiver muito compactado, adicionar material fibroso, aumentando os 

vazios. 

➢ Retirar durante os reviramentos os inertes presentes nas leiras. 

➢ Eliminar as moscas, cobrindo as leiras novas com uma camada decomposto 

maturado e dedetizando as canaletas. 

➢ Impedir o armazenamento de resíduos e sucatas no pátio. 

➢ Retirar qualquer vegetação produzida nas leiras. 

Procedimentos mensais: 

➢ Limpar os ralos e as canaletas de drenagem. 

➢ Verificar as condições de impermeabilização do piso do pátio e das juntas de 

dilatação. 

➢ Testar o funcionamento e substituir, caso necessário, a torneira e a mangueira 

que abastecem o pátio de compostagem. 

Procedimento semestral ou anual: 

➢ Promover a poda da vegetação no entorno do pátio de compostagem para evitar  

qualquer sombreamento. 

Para obter sucesso nos procedimentos é necessário verificar as orientações técnicas de 

operação da Usinas de Tratamento e Compostagem de Lixo - UTC (FEAM, 2005). 

Outra maneira de tratar os resíduos orgânicos é através do biodigestor. Este é uma central 

tecnológica que acelera o processo de decomposição da matéria orgânica e otimiza os 
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produtos resultantes desse processo. É uma solução ideal para o tratamento de resíduos 

sólidos orgânicos de todos os tipos. 

Para atuar com o biodigestor o município tem as seguintes alternativas: ou se faz uma 

parceria entre o consórcio e os geradores para implantação de unidades de compostagem 

de uso comum do consórcio e dos geradores, ou o consórcio pode assumir a atividade 

cobrando dos geradores os custos na forma de preço público por tonelada de resíduo 

processado (MMA, 2010).  

Em biodigestores, a decomposição acontece na ausência de oxigênio, sendo, portanto, 

uma decomposição anaeróbia. O resultado dessa decomposição é então o biogás, uma 

mistura de gás carbônico e metano, e biofertilizantes. 

O biodigestor pode ser utilizado para o tratamento de vários resíduos sólidos orgânicos, 

entre os principais, vale citar os dejetos de animais e os resíduos do setor da agricultura. 

O marco legal através da Lei nº 12.305/10 recoloca a compostagem como parte do 

processo de manejo dos resíduos sólidos, especialmente os domicílios que evidentemente 

são os grandes geradores de resíduos orgânicos. 

Já está em tramitação desde 2017 a resolução do Conselho Nacional de Meio Ambiente 

(CONAMA), n.º 481, que define os critérios para produção de composto orgânico. Por este 

motivo é importante que os municípios se adaptem a essa nova realidade. 

2.1.2 Metodologias de coleta seletiva de resíduos secos 

A segregação do resíduo de ser feita pelo próprio morador ou moradora, que separa e 

acondiciona os recicláveis entre secos, úmidos (orgânicos) e rejeitos - nota-se, portanto, a 

importância dos trabalhos de mobilização social e educação ambiental para a 

implementação desse novo “hábito social”. Para tanto, é preciso desenvolver essa 

organização interna às casas dos munícipes de acordo com o modelo de seleção que for 

adotado pelo município. A seguir, apresentam-se os modelos mais praticados. 

2.1.2.1 Segregação total na fonte 

A separação na fonte geradora dos diferentes tipos de materiais recicláveis presentes no 

resíduo promove inúmeros ganhos que se traduzem em redução de custos nas etapas 
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posteriores e uma economia de gastos e custos desse processo, no caso dos custos, estes 

estão associados a triagem, lavagem, secagem e transporte, por exemplo. 

Exemplo clássico de “modelo de seleção”: separação entre resíduo seco (plásticos, papéis, 

vidros, metais, longa-vida, pneus etc.), resíduo  úmido (resíduos orgânicos, tais como 

restos de alimentos, cascas de frutas e legumes etc.) e os rejeitos (fraldas descartáveis, 

absorventes, preservativos usados etc.).  

Figura 3 - Sistema de coleta seletiva secos e úmidos 

 

Fonte: https://zonasul.portalje.com.br/casa-e-cia/35-de-aumento-na-reciclagem-em-sao-paulo/2020/07/28/ 

2.1.2.3 Separação em centrais de triagem  

Um galpão de triagem representa a base de um processo que representa o melhor cenário 

para os Programas de Coleta Seletiva por, obrigatoriamente, agregar uma organização 

operacional que pode ser tanto do poder público quanto dos catadores e catadoras, e destes 

últimos em parceria com o primeiro. Lá, após a segregação na fonte ou mediante o sistema 

de coleta nos PEVs de um respectivo município, haverá a separação dos secos (papéis, 

plásticos, vidros etc.) e úmidos que forem gerados pelos municípios e outros (considerados 

rejeito). É claro que, dependendo da dimensão do programa, o galpão poderá ser 

transformado em uma estrutura mais simples e de menor custo, ou dependendo do 

investimento que se queira dar, pode até mesmo se transformar numa pequena planta 

industrial e oferecer além do serviço de segregação e comercialização, a atividade de 

transformação dos recicláveis em produtos ou bens de consumo (ARAÚJO, 2021). A 

imagem abaixo é meramente ilustrativa, mas ela denota uma realidade mais avançada 

nesse processo, com equipamentos de separação e segregação que diminuem o esforço dos 

catadores e catadoras. 

 

  

https://zonasul.portalje.com.br/casa-e-cia/35-de-aumento-na-reciclagem-em-sao-paulo/2020/07/28/
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Figura 4 - Galpão de triagem de resíduos sólidos com esteira 

 

Fonte: https://www.lippel.com.br/usina-de-triagem-para-reciclagem/usina-de-triagem-para-reciclagem/ 

2.1.2.4 Coleta multisseletiva 

Trata-se da coleta dos diferentes tipos de materiais recicláveis, todos recolhidos 

simultaneamente, mas com a separação rigorosa entre todos os tipos na própria fonte 

geradora. O método se aplica tanto ao sistema voluntário quanto ao sistema porta a porta. 

Para sua implantação, deve-se levar em conta uma série de aspectos técnicos e 

econômicos, como por exemplo: 

➢ Necessidade de veículos coletores especiais. 

➢ Espaço físico para armazenamento dos materiais a serem separados. 

➢ Maior frequência (dias) de coleta. 

➢ Capacidade de escoamento (venda) de todos os materiais. 

➢ Necessidade de uma campanha educativa mais detalhada. 

Para transpor estas “barreiras” técnicas, investimentos serão maiores, o que irá ampliar os 

custos gerais do projeto. Contudo, este tipo de coleta pode ser bom para os casos das 

comunidades que atingiram altos índices de participação ou mesmo para a coleta seletiva 

específica de determinados tipos de materiais. No entanto, em geral, recomenda-se a 

adoção do modelo “secos/úmidos”. 

  

https://www.lippel.com.br/usina-de-triagem-para-reciclagem/usina-de-triagem-para-reciclagem/
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2.2. Modelos de coleta seletiva 

2.2.1 Coleta seletiva porta a porta 

Modelo próximo à coleta convencional de RSU, possui, porém, algumas variações que 

caracterizam a coleta seletiva. Normalmente, os veículos coletores percorrem as 

residências em dias e horários exclusivos, para, se possível, não coincidirem com a coleta 

dos rejeitos e orgânicos. Nesse sistema, os moradores e moradoras devem colocar os 

recicláveis nas calçadas em contêineres; hoje, necessariamente, não é preciso mais a 

distinção em cores, desde que os recicláveis estejam acondicionados da forma correta. 

O material coletado é destinado a galpões de triagem onde é feita então uma segunda 

separação em esteiras, em “silos de ordenha” ou simplesmente em bancadas. A coleta de 

todos os materiais em separado pode ser feita (coleta multisseletiva), mas deve-se estar 

atento para a relação custo-benefício. 

Figura 5 - Caminhão coletor não compactador para coleta seletiva porta a porta 

 
Fonte: https://www.directindustry.com/pt/prod/hidromak/product-180350-2250794.html  

 

  

https://www.directindustry.com/pt/prod/hidromak/product-180350-2250794.html
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Figura 6 - Caminhão não compactador 

 

Fonte: http://www.nascentesdopantanal.org.br/noticias/funasa-e-consorcio-nascentes-do-pantanal-entregam-

equipamentos-e-veiculos-de-coleta-de-residuos-aos-municipios-consorciados  

2.2.2 Coleta seletiva voluntária  

Esse é o modelo cuja principal característica é fazer com que as pessoas levem a um 

determinado ponto de entrega os seus materiais recicláveis, espontaneamente. Esses pontos 

são popularmente conhecidos como PEVs (Pontos de Entrega Voluntária) ou LEVs 

(Locais de Entrega Voluntária), trata-se de contêineres ou mesmo pequenos depósitos 

colocados em pontos fixos pré-determinados de uma cidade e seus principais pontos, onde 

cada material deve ser colocado num recipiente específico (com nome e cor).  

Figura 7 - PEVs (Pontos de Entrega Voluntária) 

 

Fonte: https://pocosdecaldas.mg.gov.br/site/wp-content/uploads/2018/07/pev-zona-sul-02.jpg  

http://www.nascentesdopantanal.org.br/noticias/funasa-e-consorcio-nascentes-do-pantanal-entregam-equipamentos-e-veiculos-de-coleta-de-residuos-aos-municipios-consorciados
http://www.nascentesdopantanal.org.br/noticias/funasa-e-consorcio-nascentes-do-pantanal-entregam-equipamentos-e-veiculos-de-coleta-de-residuos-aos-municipios-consorciados
https://pocosdecaldas.mg.gov.br/site/wp-content/uploads/2018/07/pev-zona-sul-02.jpg
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O sucesso da coleta seletiva voluntária está diretamente associado aos investimentos em 

educação – ou sensibilização e conscientização – ambiental da população, que irá variar 

bastante entre os municípios brasileiros. Deve-se fazer, portanto, uma análise criteriosa de 

cada caso com o objetivo de ter certeza de que vale a pena investir num projeto de coleta 

voluntária. Se o projeto for bem concebido e a participação da população for efetiva, os 

custos gerais com o programa serão sensivelmente reduzidos. 

2.2.3 Os catadores 

Historicamente, a participação dos catadores como “agentes” da coleta seletiva é crucial 

para o abastecimento do mercado de materiais recicláveis e, consequentemente, como 

suporte para a indústria recicladora. Um programa de coleta seletiva deve contemplar o 

trabalho destes indivíduos, mesmo que não haja apoio direto à atividade.  

Estima-se que hoje, no Brasil, existem aproximadamente 800 mil a um pouco mais de um 

milhão de catadores e catadoras trabalhando nas ruas e nos lixões do país, boa parte 

encontra-se em situação de rua, isto é, trabalhando de forma autônoma, e um pequeno 

percentual cooperado, eles e elas são os responsáveis pela coleta de vários tipos de 

materiais.  

A valorização do trabalho dos catadores permite não só ganhos econômicos, mas também 

sociais. Muitos indivíduos que estavam à margem da sociedade por diversos motivos, ao 

ingressar no trabalho de catação, passam por um processo de “resgate de cidadania”, tendo 

novamente um papel definido e importante na sociedade, bem com uma fonte regular de 

renda.  

O trabalho autônomo dos catadores é importante, mas a organização em cooperativas 

ampliará significativamente a produtividade e mesmo os ganhos individuais. Encontra-se 

nas mãos do CDS/TIPNI, estudo desenvolvido com os catadores e catadoras dos 

municípios consorciados, demonstrando a partir das variáveis analisadas o contexto 

socioprodutivo que a maioria dos catadores e catadoras dessas cidades vivenciam no seu 

dia a dia, instrumento esse de suma importância para o planejamento dos Programas e 

Políticas de Coleta Seletiva que se queiram implantar na área do Consórcio. 
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Figura 8 - Catador em atividade 

 
Fonte: https://www.uninter.com/noticias/a-vulnerabilidade-dos-catadores-de-materiais-reciclaveis  

 

2.3 Monitoramento do programa de coleta seletiva 

É importante definir os parâmetros – indicadores-chave – de avaliação do desempenho do 

Programa de Coleta Seletiva. Segue os indicadores mais utilizados: 

➢ Despesas com campanhas de educação ($/domicílio/ano ou $/hab./ano). 

➢ Velocidade média de coleta, considerando paradas do veículo coletor por hora. 

➢ Custo de operação do veículo coletor por hora (inclui manutenção, mão de obra 

etc.). 

➢ Quantidade de materiais recicláveis triados (kg/funcionário/h). 

➢ Custo operacional de triagem ($/t). 

➢ Custo operacional total da coleta seletiva ($/t). 

➢ Receita com a venda dos recicláveis (por tipo e por tonelada). 

Uma estratégia para um planejamento que leve em consideração as contas municipais, é 

responder e acessar os dados do SNIS – Sistema Nacional de Informações sobre 

Saneamento. No site, poderão ser encontradas uma série de informações de outros 

municípios brasileiros de todos os portes populacionais, o que auxiliará principalmente às 

equipes de planejamento das pequenas cidades a terem uma noção dos valores de mercado 

praticado em relação aos indicadores acima referidos.  

https://www.uninter.com/noticias/a-vulnerabilidade-dos-catadores-de-materiais-reciclaveis
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3. Os recicláveis 

A seguir, serão apresentadas as principais características de cada tipo de material reciclável 

encontrado com mais frequência nos RSU. É muito importante conhecer os tipos de 

materiais e suas características básicas. Desta forma, fica mais fácil estruturar a coleta 

seletiva e, principalmente, as etapas de triagem e venda dos recicláveis. 

3.1 Papel/Papelão 

O Quadro a seguir enumera os tipos de papel que são recicláveis e quais são considerados 

não recicláveis, excluindo-se a possibilidade de incineração com recuperação de energia. É 

importante dominar essa informação pois isso aumenta o poder de negociação para a venda 

do material no mercado de recicláveis tradicional. 

Quadro 1 - Tipos de papeis, e se podem ser reciclados ou não 

RECICLÁVEL NÃO RECICLÁVEL 

Caixa de papelão  Papel carbono 

Jornal  Fotografias 

Revista  Fitas adesivas 

Impressos em geral  Etiquetas adesivas 

Fotocópias Papel vegetal 

Rascunhos Papel celofane 

Envelopes Embalagens de salgadinhos e biscoitos 

Papel timbrado Papel higiênico ou guardanapos engordurados 

Embalagens longa-vida*  

Cartões  

Copos descartáveis  

Fonte: BRACELPA (2011/2012). 

O Quadro 2 apresenta a classificação de aparas de papel no Brasil. Embora não seja 

necessário que os administradores do programa de coleta seletiva conheçam em detalhes 

esta classificação, é importante que tenham acesso a ela, uma vez que os compradores do 

material proveniente do programa poderão exigir esta separação de acordo com algumas de 

suas de especificações, refletindo, inclusive, no preço da compra. 

Quadro 2 - Classificação de aparas de papel no Brasil 

Tipos Origem das aparas Tu (%)1 Ti (%)2 Tm (%)3 

Cartões 

perfurados 

Cartões de material fibroso de alta qualidade para 

computação de dados 

10 1 0 

 

 
1 Tu = teor máximo de umidade. 
2 Ti = teor máximo de impurezas. 
3 Tm = teor máximo de materiais proibitivos. 
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Continuação  
Branco I  Papéis brancos sem impressão e sem revestimento 10 0 0 

Branco II Formulários contínuos de papel branco sem papel 

carbono entre as folhas e sem revestimento 

carbonatado 

10 3 0 

Branco III Papel de imprensa e jornal sem impressão de 

espécie alguma 

10 0 0 

Branco IV Papéis brancos de escritório, manuscritos, 

impressos, cadernos usados sem capa 

10 5 0 

Branco V Papéis brancos com grande quantidade de 

impressão ou com Revestimento 

10 2 0 

Jornal I  Aparas e restos de bobinas de papel imprensa e 

jornal, sem impressão  

10 0 0 

Jornal II  

 

Aparas de jornais gerados em redações, retorno de 

banca, livres de revistas e colas 

12 1 0 

Jornal III  

 

Aparas de jornais gerados em redações, coleta de 

rua, com presença de até 10% de revistas e outros 

papéis 

12 1 1 

Longa-vida  

 

Aparas de embalagens usadas ou não de cartão 

fabricado com fibra longa e laminado com 

polietileno e alumínio para alimentos 

15 3 1 

Kraft I  

 

Sacos multifolhados, sacos de papel kraft 

refugados por defeitos ou não usados 

15 3 1 

Kraft II  Sacos multifolhados já usados, com fibras e cores 

diversas, sem seleção 

15 5 1 

Kraft III  

 

Sacos multifolhados principalmente de cimento, 

misturados, sem batimento ou seleção 

20 7 5 

Aparas Paraná  Artefatos de papel produzidos integralmente de 

pasta mecânica 

12 0 0 

Cartolina I Cartão e cartolina, com ou sem revestimento, sem 

impressão 

10 0 0 

Cartolina II  

 

Cartão e cartolina, com ou sem revestimento, com 

impressão em 

cores variadas 

12 10 0 

Cartolina III  Cartão e cartolina brancos plastificados, com ou 

sem impressão 

12 3 7 

Ondulado I  Caixas de papelão ondulado fabricadas com capa 

de alta resistência 

15 3 0 

Ondulado II  

 

Caixas, chapas ou refugos de papelão ondulado 

com menor resistência do que o tipo anterior 

15 3 1 

Ondulado III  

 

Caixas, chapas ou refugos de papelão ondulado 

podendo conter até 20% dos outros tipos 

15 5 3 

Revistas  

 

Revistas velhas com defeitos ou impressas em 

papéis com ou sem Revestimento 

12 2 1 

Misto I  

 

Papéis usados mistos de escritórios, gráficas, 

aparas coloridas, cartões etc. 

12 5 1 

Misto II  Papéis usados mistos de escritórios, lojas 

comerciais, residências 

15 10 3 

Misto III  Papéis usados mistos de todas as procedências 20 15 5 

Tipografia  Aparas de recortes coloridos de gráficas e 

tipografias 

10 1 0 

Fonte: BRACELPA (2011/2012). 
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3.2. Plástico 

A maior dificuldade para a reciclagem dos plásticos, levando em consideração os aspectos 

técnicos e econômicos, diz respeito à obrigação de separá-los entre tipos. Raras são as 

indústrias recicladoras de plásticos brasileiras que operam com os diferentes tipos 

simultaneamente. A separação pode ser feita de várias maneiras. 

3.2.1 Separação por densidade 

A separação por densidade é um método de segregação de resíduos plásticos moídos 

bastante prático. Entretanto, sua utilização é recomendada em situações em que não venha 

a se tornar um “gargalo” na produção, ou seja, não prejudique o fluxo geral do processo 

que compreende não só a separação, mas também a recepção (oriunda da coleta) e a venda 

(do material selecionado). Para tanto, é necessário avaliar a quantidade de plásticos que 

será separada, os tipos e os custos envolvidos no processo. 

No caso da separação de poliolefinas (PEAD4, PEBD5, PP6 e PEBDL7) dos demais, o  

método é utilizado com relativa frequência, uma vez que estes são menos densos que a 

água pura, ao contrário dos demais, tornando baixo o custo do processo. Porém, se houver 

uma quantidade significativa de PEBD, PEAD e PEBDL e for necessário separá-los, o 

custo pode aumentar bastante e sua viabilidade deve ser cuidadosamente avaliada. 

Se o PP estiver presente na mistura citada, numa quantidade em peso acima de 5%, ele 

precisa ser separado sob pena de prejudicar sensivelmente a qualidade do produto final 

(reciclado). Isto se deve ao fato de o PP ser incompatível tecnicamente com o PEAD, o 

PEBD e o PEBDL. Assim, faz-se necessário avaliar custos e velocidade desta etapa frente 

a todo o processo de reciclagem. 

Durante a etapa de lavagem, que geralmente é feita em água (com densidade relativa igual 

à 1), pode ser feita a separação de fragmentos plásticos já moídos. Nesta fase, são 

separados os fragmentos plásticos menos densos que a água – PP, PEAD, PEBD e PEBDL 

– dos fragmentos plásticos mais densos - PS8, PVC9 e PET10 -, metais e outras impurezas 

 
4 Polietileno de alta densidade. 
5 Polietileno de baixa densidade. 
6 Polipropileno. 
7 Polietileno Linear de Baixa Densidade. 
8 Poliestireno. 
9 Policloreto de vinila. 
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mais pesadas, como areia, terra, pedra etc. O Quadro 3 indica a densidade dos plásticos e 

outros materiais mais comumente presentes nos resíduos sólidos urbanos. 

Quadro 3 - Densidade de materiais presentes nos resíduos urbanos 

Material Material Densidade (g/cm3) 

Madeira  0,40 a 0,80 

Polipropileno (PP)  0,90 a 0,91 

Polietileno de baixa densidade (PEBD)  0,91 a 0,93 

Polietileno de alta densidade (PEAD)  0,94 a 0,96 

Água 1,00 1,00 

Poliestireno (PS)  1,04 a 1,08 

Policarbonato (PC)  1,20 

Poli (tereftalato de etileno) (PET)  (PET) 1,22 a 1,40 

Poli (cloreto de vinila) (PVC)  1,22 a 1,40 

Vidro  2,40 a 2,80 

Alumínio  2,55 a 2,80 

Fonte: BRACELPA (2011/2012). 

O acompanhamento da variação de densidade da solução pode ser feito com um aparelho 

simples e barato chamado densímetro. 

3.2.2 Simbologia 

Para facilitar a etapa de separação manual dos artefatos por tipo de plástico, nos últimos 

anos, as indústrias de transformação de plásticos adotaram um sistema de codificação que 

consiste em um símbolo com três setas em sequência, identificando o tipo de plástico com 

o qual o produto foi fabricado, como é mostrado na figura 9. 

  

 
10  Polietileno Tereftalato. 
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Figura 9 - Símbolos utilizados para identificação de embalagens plásticas - NBR 13.230 da 

ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) 

 

Fonte: https://www.eletrothermo.com.br/news/voce-sabe-como-os-plasticos-sao-classificados-e-quais-

podem-ser-reciclados  

 

3.2.3 Plásticos rígidos e flexíveis 

Em relação ao processo de fabricação, embalagens decorrentes do pós-consumo devem ser 

separadas manualmente em dois tipos básicos a fim de viabilizar técnica e 

economicamente as próximas etapas da reciclagem: 

➢ Rígidos, compostos de artefatos moldados principalmente por sopro e injeção – 

baldes, bacias, tampas, embalagens de limpeza, recipientes em geral. 

➢ Flexíveis, moldados através da extrusão de filmes, constituídos de sacolas, bolsas, 

sacos de resíduo etc. 

É importante que os resíduos rígidos também sejam separados manualmente levando-se em 

conta seu processo de moldagem: artefatos moldados por sopro (principalmente frascos e 

garrafas) devem ser separados daqueles moldados por outros processos, principalmente 

injeção, a fim de melhorar a qualidade do produto final reciclado. 

  

https://www.eletrothermo.com.br/news/voce-sabe-como-os-plasticos-sao-classificados-e-quais-podem-ser-reciclados
https://www.eletrothermo.com.br/news/voce-sabe-como-os-plasticos-sao-classificados-e-quais-podem-ser-reciclados
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Figura 10 - Plásticos rígidos e flexíveis 

 
Fonte: CEMPRE (2014) 

 

3.3 Vidro 

Para a melhor valorização da sucata de vidro, tal como ocorre com os outros materiais, é 

indispensável que se retire os contaminantes indesejáveis, como por exemplo, lâmpadas, 

espelhos, plásticos e metais. No caso de embalagens de vidro, chapinhas, canudos e tampas 

também devem ser retiradas. O Quadro 5 apresenta uma distinção entre as sucatas de vidro 

que são ou não são recicláveis. 

Quadro 4 - Classificação de sucatas de vidro 

RECICLÁVEIS NÃO RECICLÁVEIS 

Garrafas de bebida alcoólica e não alcoólica 

(refrigerantes, cerveja, suco, água, vinho etc.) 

Espelhos, vidros de janela e box de banheiro, 

lâmpadas e cristal 

Frascos em geral (molhos, condimentos, remédios 

e perfumes) 

Formas, travessas e utensílios de mesa de vidro 

temperado 

Potes de produtos alimentícios  
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Continuação 

Cacos de embalagens  

Vidros de automóveis  

Fonte: ABIVIDRO (1994). 

Salientamos que estes contaminantes causam trincas e defeitos nas embalagens, 

especialmente por apresentarem uma composição química diferente, ocorrendo da mesma 

forma se os cacos estiverem misturados com terra, cerâmicas, louças etc.  

Outra forma de aumentar o valor de venda da sucata de vidro é separando-a por cores e 

lavando-a. Os recicladores precisam separar o material por cor – transparente, verde, 

âmbar etc. – para evitar alterações de padrão visual do produto final e reações que formam 

espumas indesejáveis no forno. Os limites de contaminação de outras cores para os vidros 

verde e âmbar são, respectivamente, 3 e 2% aproximadamente. 

3.4. Metais 

3.4.1 Alumínio 

O alumínio está entre os recicláveis com os melhores preços de mercado, principalmente 

quando é comercializado como sucata. A relação preço/peso/volume confere a ele um bom 

valor agregado, especialmente quando são retirados as pedras, areia, canudos de plástico, 

pontas de cigarro, pedaços de vidro, entre outros materiais que o desvalorizam no ato 

comercial. Um outro detalhe importante: a sucata de alumínio não deve conter ferro; no 

caso das latas de aço, elas devem ser comercializadas separadamente. Com estas medidas, 

o valor de venda do produto pode aumentar mais de 20%.  

Quadro 5 - Classificação de sucatas de alumínio 

TIPO DESCRIÇÃO 

Bloco (Tense/Trump) 

 

Blocos de alumínio isentos de contaminantes (ferro 

e outros), com teor máximo de 2% de óleos e/ou 

lubrificantes. 

Borra (Thirl) Borra de alumínio com teores variáveis e 

percentual de recuperação a ser estabelecido entre 

vendedor e comprador. 

Cabos com alma de aço (Taste) 

 

Retalhos de cabos de alumínio não ligados, usados, 

com alma de aço. 

Cabos sem alma de aço (Taste) 

 

Retalhos de cabos de alumínio não ligados, usados, 

sem alma de aço. 

Cavaco (Teens/Telic) Cavacos de alumínio de qualquer tipo de liga, com 

teor máximo de 5% de umidade/óleo, isentos de 

contaminantes (ferro e outros). 
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Continuação 

Chaparia (Taint/Tabor) 

 

Retalhos de chapas e folhas, pintadas ou não, com 

teor máximo de 3% de impurezas (graxa, óleo, 

parafusos, rebites etc.); chapas usadas de ônibus e 

baús, pintadas ou não; tubos de aerossol (sem 

cabeça); antenas limpas de TV; cadeiras de praia 

limpas (isentas de plástico, rebites e parafusos). 

Chaparia Mista (Taint/Tabor) 

 

Forros, fachadas decorativas e persianas limpas 

(sem cordões ou outras impurezas). 

Chapas off-set (Tablet/Tabloid) 

 

Chapas litográficas soltas, novas ou usadas, da 

série 1000 e/ou 3000, isentas de papel, plástico e 

outras impurezas. 

Estamparia branca (Taboo) 

 

Retalhos de chapas e folhas, sem pintura e outros 

contaminantes (graxa, óleo, parafusos, rebites etc.), 

gerados em atividades industriais. 

Latas prensadas (Taldack) 

 

Latas de alumínio usadas decoradas, prensadas 

com densidade entre 400 kg/m3 e 530 kg/m3,com 

fardos paletizados ou amarrados em lotes de 1.500 

kg, em média, com espaço para movimentação por 

empilhadeira, teor máximo de 2,5% de impurezas, 

contaminantes e umidade. 

Latas soltas ou enfardadas (Talc) 

 

Latas de alumínio usadas decoradas, soltas ou 

enfardadas em prensa de baixa densidade (até 100 

kg/m3), com teor máximo de 2,5% de impurezas, 

contaminantes e umidade. 

Panela (Taint/Tabor) Panelas e demais utensílios domésticos (“alumínio 

mole”), isentos de cabos – baquelite, madeira etc. – 

e ferro – parafusos, rebites, etc. 

Perfil branco (Tread) Retalhos de perfis sem pintura ou anodizados, 

soltos ou prensados, isentos de contaminantes 

(ferro, óleo, graxa e rebites). 

Perfil misto (sem identificação específica) 

 

Retalhos de perfis pintados, soltos ou prensados, 

com teor máximo de 2% de contaminantes (ferro, 

óleo, graxa e rebites). 

Pistões (Tarry) Pistões automotivos isentos de pinos, anéis e bielas 

de ferro, com teor máximo de 2% de óleos e/ou 

lubrificantes. 

Radiador alumínio-alumínio (Taint/Tabor) Radiadores de veículos automotores desmontados, 

isentos de cobre, “cabeceiras” e outros 

contaminantes (plástico e ferro). 

Retalho industrial branco de chapa para lata (Take) Retalhos de produção industrial de latas e tampas 

para bebidas, soltos ou prensados, isentos de 

pintura ou impurezas. 

Retalho industrial pintado de chapa para lata (Take) 

 

Retalhos pintados de produção industrial de latas e 

tampas para bebidas, soltos ou prensados, isentos 

de impurezas. 

Telhas (Tale) Retalhos de telhas de alumínio, pintados em um ou 

ambos os lados, isentos de parafusos ou rebites de 

ferro, revestimentos de espuma ou assemelhados. 

Fonte: ISRI (2005). 

3.4.2 Aço - latas de aço (ferrosos)  

A exemplo do alumínio, a sucata de ferrosos que será encaminhada para reciclagem deve  

estar isenta de metais de outros tipos de composição. Para garantir que não haverá 
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“contaminação” por outros metais, recomenda-se a utilização de separadores magnéticos 

simples, de baixo custo, a exemplo das “bobinas imantadas”. 

É comum encontrar estes separadores magnéticos acoplados a esteiras de separação em 

galpões de triagem. A sucata de aço será comercializada com sucateiros ou mesmo 

indústrias que incorporam este tipo de resíduo como matéria-prima em seu processo 

produtivo. A venda direta para o reciclador irá exigir grandes quantidades e regularidade 

de fornecimento. 

Figura 11 - Separador magnético 

 

Fonte: https://www.oximag.com/separador-magnetico-automatico-oximag.html  

3.4.3 Embalagens tipo longa-vida 

Crescem as oportunidades para reciclagem destas embalagens. Prefeituras, cooperativas e 

sucateiros no Brasil comercializam o material proveniente da coleta seletiva. As 

possibilidades de reaproveitamento são: 

➢ Separação e reutilização das fibras de celulose, que entram nos processos 

tradicionais de reciclagem de papel. 

➢ Extrusão e/ou injeção dos componentes plástico e alumínio (misturados).  

➢ Prensagem (compactação) da embalagem triturada em moinhos especiais para 

fabricação de chapas com diversas aplicações (por exemplo, telhas).  

https://www.oximag.com/separador-magnetico-automatico-oximag.html
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➢ Tecnologia de plasma permite a recuperação do alumínio separadamente dos 

demais componentes. 

Para aumentar o valor de venda, o material deve ser comercializado de forma compactada e 

com o menor grau de umidade possível. O ideal seria a ausência total de água e/ou outros 

líquidos.  

Figura 12 - Fardo de embalagens tipo longa-vida para reciclagem 

 
Fonte: http://coopreronreciclagem.no.comunidades.net/reciclados 

 

  

http://coopreronreciclagem.no.comunidades.net/reciclados
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4. Venda do material reciclável coletado e separado 

A venda ou doação é parte fundamental de todo o processo, pois garante o escoamento do 

material coletado e armazenado. Recomenda-se acertar os termos de comercialização com 

cooperativas de catadores, sucateiros e/ou indústrias recicladoras antes de iniciar o 

programa. 

O segredo para promover um fluxo contínuo de venda dos recicláveis está na regularidade 

do fornecimento, tanto sob o ponto de vista de qualidade quanto de regularidade. O 

comércio de sucatas no Brasil está estruturado da seguinte forma: 

Figura 13 - Estrutura do mercado de sucatas no Brasil 

 
Fonte: CEMPRE (2014). 

Dependendo da quantidade e regularidade de coleta, o material poderá ser comercializado 

com sucateiros ou cooperativas de catadores. Caso a quantidade de material separado seja 

grande, existe a possibilidade de venda direta para a indústria recicladora. 

Quanto mais eficiente for a separação dos diferentes tipos de materiais, melhor será a 

qualidade de cada um e, consequentemente, seu valor de mercado. A qualidade do serviço 

é um fator importante para a sobrevivência daqueles que dependem desse mercado. Fatores 

como honestidade e credibilidade são importantíssimos para o bom relacionamento 

comercial. Com a ampla confiança do cliente nos produtos e serviços oferecidos, 

solidificasse esta relação. É importante lembrar que a qualidade percebida pelo cliente é 

função da relação entre serviço esperado e recebido. O Quadro 7 mostra a evolução do 

conceito de qualidade entre alguns dos fornecedores de materiais recicláveis. 
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Quadro 6 - Evolução dos conceitos de qualidade entre os fornecedores de materiais  

recicláveis 

SETOR DA SOCIEDADE ANTIQUADO MODERNO 

Atividades dos catadores • individualismo 

• sujeira 

• marginalidade 

• desorganização 

• má remuneração 

• falta de motivação 

• inadimplência 

• formação de cooperativas 

• limpeza 

• confiança 

• credibilidade 

• organização 

• boa remuneração 

• motivação 

Atividades dos sucateiros • pouca visão empresarial 

• irregularidades administrativas 

• desorganização 

• concorrência desleal 

• incremento das relações 

comerciais 

• estruturação 

• organização 

• profissionalismo 

Escolas e associações de 

moradores 

• indiferença quanto aos 

problemas ambientais 

engajamento em questões 

ambientais 

Fonte: CEMPRE (2014). 
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5. Armazenagem  

5.1 Papel 

Todo cuidado é pouco com a estocagem de papel. O material pode inflamar-se facilmente, 

principalmente durante o verão. Aconselha-se não empilhar o material até a proximidade 

do teto do galpão de armazenagem para evitar risco de combustão. Além disso, deve haver 

extintores de incêndio espalhados em locais estratégicos. Há registro de galpões e usinas 

no Brasil que já tiveram problemas com incêndios, contraindo grandes prejuízos. 

O papel deve ser armazenado em local coberto para evitar a absorção de água da chuva sob 

pena de se tornar necessária a secagem do material para venda, o que acarretará custos 

extras. Alguns indivíduos desonestos insistem em molhar propositalmente o papel para 

obterem vantagens na venda do fardo “mais pesado”. Esta prática contribui para a 

depreciação da imagem da coleta seletiva perante os recicladores e a opinião pública, 

reduzindo sua eficiência. É, portanto, uma atitude insensata que deve ser evitada. 

Figura 14 - Armazenagem de papel e papelão 

 
Fonte: https://www.cbsaparasdepapel.com.br/reciclagem-papelao 

 

5.2 Plástico 

A sucata de plástico deve ser geralmente armazenada em locais cobertos para evitar 

absorção de água (por alguns tipos) e a degradação do material por ação dos raios solares. 

Quanto ao perigo de incêndio, os plásticos são inflamáveis e de alto poder calorífico - 

variando com o tipo - e, portanto, deve-se tomar os devidos cuidados. No entanto, a 

combustão espontânea do plástico é mais improvável do que a do papel. 

https://www.cbsaparasdepapel.com.br/reciclagem-papelao
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Figura 15 - Armazenagem plástico 

 
Fonte: https://www.neuplast.com.br/blog/reciclagem-de-plastico-conheca-o-processo/ 

5.3 Vidro 

A sucata de vidro não triturada e previamente selecionada pode ser estocada em tambores  

e/ou engradados em lugares descobertos (tipo “baias”) para posterior reutilização, 

reduzindo-se os gastos com armazenagem. O mesmo pode ser dito em relação aos cacos 

que serão utilizados no processo de fabricação de novos produtos de vidro. 

Figura 16 - Armazenagem de vidro 

 
Fonte: https://www.reciclasampa.com.br/artigo/reciclagem-de-vidro:-aprenda-como-fazer  

  

https://www.neuplast.com.br/blog/reciclagem-de-plastico-conheca-o-processo/
https://www.reciclasampa.com.br/artigo/reciclagem-de-vidro:-aprenda-como-fazer
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5.4 Aço (latas de aço) 

Os metais ferrosos não precisam ser estocados em lugares cobertos, o que reduz 

sensivelmente os gastos com sua armazenagem. A oxidação (“ferrugem”) da camada 

externa do metal serve como proteção anticorrosão para as camadas mais internas e é 

benéfica ao processo de reciclagem. Por outro lado, deve-se tomar cuidado com o acúmulo 

de águas pluviais, que pode acarretar problemas de transmissão de doenças, como a 

dengue. 

Figura 17 - Armazenamento de aço 

 
Fonte: https://www.istoedinheiro.com.br/reutilizacao-de-latas-de-aco-cresce-179-em-2020/  

5.5 Alumínio 

Devido ao curto espaço de tempo em que o alumínio ficará estocado, não se faz necessário 

guardá-lo em locais cobertos, apesar de ser mais indicado, pois evita o acúmulo de águas 

pluviais. Como o alumínio apresenta alto valor agregado (R$/kg), é aconselhável guardá-lo 

em locais seguros, com trancas e cadeados se necessário. 

Figura 18 - Armazenamento de alumínio 

 
Fonte:https://www.uol.com.br/ecoa/ultimas-noticias/2021/01/12/como-a-bilionaria-reciclagem-de-latinhas-

pode-inspirar-mais-empresas.htm 

https://www.istoedinheiro.com.br/reutilizacao-de-latas-de-aco-cresce-179-em-2020/
https://www.uol.com.br/ecoa/ultimas-noticias/2021/01/12/como-a-bilionaria-reciclagem-de-latinhas-pode-inspirar-mais-empresas.htm
https://www.uol.com.br/ecoa/ultimas-noticias/2021/01/12/como-a-bilionaria-reciclagem-de-latinhas-pode-inspirar-mais-empresas.htm
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5.6 Embalagens longa-vida 

Caso estejam enfardadas, podem ser estocadas ao ar livre, pois a camada de polietileno e a 

pressão do fardo protegem a camada de papel.  

  



                                                                                      

                                                                                                                                                  35 
 

6. Galpões de triagem  

O layout de um galpão de triagem pode variar bastante de acordo com o esquema de 

recebimento e separação dos recicláveis. Não existe um padrão estático para operação 

destes galpões. As etapas são: 

➢ Recebimento/estocagem. 

➢ Separação (em esteiras, silos ou mesas/bancadas). 

➢ Prensagem/enfardamento. 

Em alguns casos pode ser feito um pré-beneficiamento que irá agregar valor à sucata a ser 

comercializada. Este procedimento envolve: 

➢ Para plásticos: retirada de rótulos, lavagem, moagem, limpeza manual, separação 

por cor, separação por tipo. 

➢ Para papel: limpeza manual, secagem, separação por tipo. 

➢ Para vidro: lavagem, trituração, separação por cor, separação por tipo (exemplo: 

embalagens x vidro plano). 

➢ Para metais: retirada de contaminantes (pedras, areia, plásticos etc.), separação por 

tipo. 

Figura 19 - Vista externa de um galpão de triagem 

 
Fonte: https://construtoralcl.com.br/portfolio/construcao-de-galpao-de-triagem-de-residuos-solidos/ 

  

https://construtoralcl.com.br/portfolio/construcao-de-galpao-de-triagem-de-residuos-solidos/
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Figura 20 - Layout interno de um galpão de triagem 

 
Fonte: MINISTÉRIO DAS CIDADES (2005). 

Na construção dos centros de captação e triagem, é importante considerar a lei da 

gravidade, ou seja, conceber a estrutura de modo a aproveitar a energia máxima possível. 

Sendo assim, cada etapa descrita anteriormente seria realizada em nível (altura) compondo 

o chamado “efeito escada”. 

Figura 21 - “Efeito escada” na construção de galpões 

 
Fonte: MINISTÉRIO DAS CIDADES (2005). 

 

6.1 Recebimento de recicláveis 

Seja qual for o modelo de coleta seletiva, deve estar prevista uma área específica para 

estocagem dos recicláveis seguindo as prerrogativas assinaladas anteriormente. Se for 

possível, a área de armazenagem deve ser totalmente coberta, mas parte dela pode ser ao ar 

livre, desde que para acomodar alguns tipos de sucata. 
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Em processos de escala reduzida (por exemplo, nas pequenas cidades), mesas de separação 

podem ser suficientes. 

Figura 22 - Foto de área de estocagem 

 
Fonte: FUÃO et al. (2010). 

6.2 Triagem 

Para a separação manual realizada por indivíduos treinados para tal, recomenda-se a 

utilização de esteiras transportadoras ou mesmo silos de armazenamento. Em processos de 

escala reduzida (por exemplo, nas pequenas cidades), mesas de separação podem ser 

suficientes. 

6.2.1 Com esteira 

O resíduo reciclável é conduzido por esteiras e é separado continuamente, de forma 

manual. Para efeito de maximizar a eficiência do processo, alguns parâmetros devem ser 

analisados cuidadosamente, a saber: 

➢ Quantidade de material a ser separado. 

➢ Número de pessoas que irão trabalhar na esteira. 

➢ Área disponível (atenção para comprimento e largura). 

➢ Capacitação técnica para manutenção. 

Estes parâmetros irão influir em: 

➢ Velocidade da esteira. 

➢ Tipo de esteira. 
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Para aumentar a produtividade na etapa de triagem, que muitas vezes se constitui num 

“gargalo” para o processo como um todo, recomenda-se o trabalho em turnos nas esteiras, 

permitindo uma operação de 24 horas/dia. A terceirização do serviço de triagem tem 

apresentado ótimos resultados no Brasil, com ganhos significativos de produtividade e boa 

relação custo-benefício. 

Figura 23 - Esteira transportadora de separação 

 
Fonte: http://jzardo.com.br/products/esteira-de-triagem 

6.2.2 Com silos 

Em alguns casos, a velocidade de separação (velocidade de esteira) é insuficiente para 

cobrir a quantidade de recicláveis a ser separada. Nestes casos, a utilização de silos pode 

resultar em melhor produtividade no processo, inclusive diminuindo a quantidade de 

rejeitos gerados. 

Importante: quanto menor a eficiência de separação, maior a quantidade de 

“rejeitos” gerados, pois estará incluída nesta categoria um percentual elevado de 

materiais recicláveis que não foram segregados. 

  

http://jzardo.com.br/products/esteira-de-triagem
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7. Investimentos e custos 

Este é um quesito extremamente importante e que, por motivos óbvios, desperta grande 

interesse por parte das prefeituras ou outras iniciativas espontâneas que pretendam 

implantar e operar um programa de coleta seletiva. Contudo, os investimentos necessários 

irão variar bastante de acordo com as dimensões do projeto. A seguir, serão apresentados 

os custos relativos a alguns itens importantes. 

7.1. Itens de investimento 

7.1.1 Infraestrutura  

➢ Terreno, geralmente cedido pelo município. 

➢ Obras civis do galpão industrial, com escritório (mesas, cadeiras, armários, 

computador, impressora, telefone), vestiário e sanitários, além da área para triagem 

e armazenamento dos materiais recicláveis, tanto aqueles que serão triados, nos 

silos, quanto os materiais já prensados.  

➢ Máquinas e equipamentos: esteira transportadora; prensa vertical com capacidade 

para 25.800 fardos de até 200 kg; 2 EPIs por trabalhador: óculos, capacete, calçado 

de borracha, protetor auricular e luvas; Balança eletrônica para 1.000 kg; 

contêineres/caçambas coletoras; triturador de vidro com capacidade para 500 kg/h; 

picotadora de papel; carrinho elétrico para coleta 11.500 transporta até 400 kg, 

elétrico ou motorizado; empilhadeira 23,5 HP de potência, 318 kg de capacidade de 

operação; elevador de fardos manual com capacidade de até 500 kg/h. 

7.1.2 Máquinas e equipamentos 

7.1.2.1 Prensas 

Normalmente, para prensar resíduo sólido coletado seletivamente em programas 

municipais, utilizam-se prensas hidráulicas com capacidade média de 15 toneladas. A 

prensa poderá ser do tipo vertical ou horizontal. 
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Figura 24 - Prensa hidráulica vertical 

 

Fonte: https://iguacumec.com.br/produtos-iguacumec/prensas-enfardadeiras/prensa-phv-150/  

 

Figura 25 - Prensa horizontal 

 
Fonte: http://www.metalurgicamenonita.com.br/wp-content/uploads/prensa-joao-menon-em-01do08.jpg 

 

7.1.2.2 Esteiras 

As esteiras seguem o seguinte padrão usual (sujeito a alterações de acordo com as 

necessidades): esteira de ferro com proteções de aço e borracha, correia em PVC, largura 

entre 600 e 800 mm, comprimento de 10.000 mm (variável), tensão de 220 V, com 

velocidade de transporte de 12 a 15 m/min, acompanhada de separador magnético. 

  

https://iguacumec.com.br/produtos-iguacumec/prensas-enfardadeiras/prensa-phv-150/
http://www.metalurgicamenonita.com.br/wp-content/uploads/prensa-joao-menon-em-01do08.jpg
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7.1.2.3 Moinhos 

Para a moagem de plásticos, podem ser utilizados moinhos de facas objetivando a 

fragmentação em partes menores. A tela do moinho possui orifícios com o tamanho 

adequado para estes fragmentos, também conhecidos como flakes. 

Figura 26 - Moinho para moagem de plástico 

 
Fonte: https://www.tudosobreplasticos.com/processo/moagem.asp  

7.1.2.4 Balança 

A etapa de pesagem é importante para que haja controle do fluxo de entrada e saída de 

materiais. A balança pode ser do tipo eletrônica com capacidade de 200 kg. 

Figura 27 - Balança  

 
Fonte: https://www.horiz.com.br/balanca-digital-industrial-preco#group1-1  

https://www.tudosobreplasticos.com/processo/moagem.asp
https://www.horiz.com.br/balanca-digital-industrial-preco#group1-1
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7.1.2.5 Triturador de vidros 

Moagem de garrafas e frascos de vidro, garantindo a segurança do operador por isolar o 

processo de quebra. Carcaça metálica em aço ASTM A36, rotor com palhetas em aço SAC 

50, placa de sacrifício em aço SAC 50. Item importante para combater a venda de garrafas 

inteiras para o mercado ilegal. 

Figura 28 - Triturador de vidros 

 
Fonte: https://www.horiz.com.br/balanca-digital-industrial-preco#group1-1  

7.1.2.6 Carrinhos elétricos para catadores 

Veículo ágil, resistente e de fácil manejo, criado para atender a etapa da coleta e transporte  

de materiais recicláveis. Transporta mais de 300kg, com velocidade média de 10 a 15km/h. 

Tem autonomia de oito horas ininterruptas de trabalho, tensão 110/220V e dimensões 

0,90m de largura X 2,00m de comprimento (gaiola opcional). 

7.2 Itens de custos 

Os principais itens de custo fixo são: mão de obra, seguros, luz e comunicação. Quanto aos 

custos variáveis destacam-se: energia elétrica, manutenção de máquinas e equipamentos, 

água e impostos. 

7.2.1 Mão de obra 

Um aspecto muito importante no trabalho de segregação dos recicláveis no galpão é quanto 

à segurança do trabalho. Desta feita, em todas as etapas do processo devem ser utilizados 

https://www.horiz.com.br/balanca-digital-industrial-preco#group1-1
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os EPIs pertinentes com o objetivo de garantir a segurança do trabalhador. Os EPIs básicos 

são: 

➢ Óculos de segurança. 

➢ Luvas protetoras. 

➢ Protetores auriculares. 

➢ Botas com biqueira de aço.  

➢ Avental. 

Nos galpões de triagem, pode-se utilizar mão de obra alternativa com sucesso. Neste caso, 

os trabalhadores podem ser presidiários e/ou deficientes físicos. É uma excelente 

oportunidade de geração de atividade útil a estas pessoas, que têm dificuldades de 

encontrar trabalho em muitos setores da economia, tanto formais quanto informais. A 

adoção deste procedimento também provoca redução de custos. 

Figura 29 - EPI ’s 

 
Fonte: https://www.portalsaudenoar.com.br/catadores-de-reciclaveis-ganham-certificacao-e-epi/  

  

https://www.portalsaudenoar.com.br/catadores-de-reciclaveis-ganham-certificacao-e-epi/
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8. Aplicações dos materiais recicláveis 

8.1 Papel e papelão 

As aplicações para o papel reciclado são as mais variadas: 

➢ Caixas de papelão. 

➢ Sacolas. 

➢ Embalagem para ovos. 

➢ Bandejas para frutas. 

➢ Papel higiênico. 

8.2 Plástico 

O plástico reciclado tem infinitas aplicações, tanto nos mercados tradicionais das resinas 

virgens quanto em novos mercados. O plástico reciclado pode ser utilizado para fabricação 

de: 

➢ Garrafas e frascos. 

➢ Baldes, cabides, pentes e outros artefatos produzidos pelo processo de injeção. 

➢ “Madeira plástica”. 

➢ Cerdas, vassouras, escovas e outros produtos que sejam produzidos com fibras. 

➢ Sacolas e outros tipos de filmes. 

➢ Painéis para a construção civil. 

➢ Cadernos e livros. 

➢ Material de escritório. 

➢ Envelopes. 

➢ Papel para impressão, entre outros. 

 

8.3 Metais 

Geralmente, os metais ferrosos são direcionados para as usinas de fundição, onde a sucata 

é colocada em fornos elétricos ou a oxigênio, aquecidos a 1.550 ºC. Após atingir o ponto 

de fusão e chegar ao estado líquido, o material é moldado em tarugos e placas metálicas 

que serão cortadas na forma de chapas de aço. A sucata demora somente um dia para ser 

reprocessada e transformada novamente em lâminas de aço usadas por vários setores 

industriais – das montadoras de automóveis às fábricas de latinhas em conserva. 
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O alumínio também é encaminhado para a fundição, obedecendo parâmetros específicos de 

processamento. O alumínio reciclado está presente na indústria de autopeças, na fabricação 

de novas embalagens, automóveis, aviões, entre outros. 

8.4 Vidros 

Os cacos de vidro são conduzidos para a indústria de vidro que irá utilizá-los como 

matéria-prima na fabricação de novas embalagens de vidro. O material é fundido em 

fornos de altas temperaturas junto à matéria-prima virgem (calcário, barrilha, feldspato, 

entre outros). O vidro reutilizado (exemplo: embalagens) é enviado para novo envase de 

produtos na indústria. 

8.5 Longa-vida 

As opções são cada vez maiores e dependem diretamente do processo de reciclagem. 

Exemplos: 

➢ Pelo processo de desagregação das fibras e separação das frações papel e plástico + 

metal, as opções de aplicação são: 

✓ Papel: envelopes, papel ondulado/papelão, papel higiênico, entre outros. 

✓ Plástico + metal: cabides, réguas, entre outras peças injetadas e extrusadas. 

➢ Pelo processo de prensagem e fabricação de chapas, as opções de utilização são: 

✓ Substituição de painéis utilizados na construção civil, fabricação de bancos, 

telhas, cadeiras, mesas, entre outros; 

➢ Pelo processo de plasma, as possibilidades de aplicação são: 

✓ Utilização de alumínio em pó ou na forma de lingotes, parafina e outros 

produtos de maior valor agregado como matéria-prima da indústria química. 

8.6 Orgânicos 

Os resíduos orgânicos são conduzidos para a compostagem. O composto é o resultado da 

degradação biológica da matéria orgânica em presença de oxigênio do ar e pode ser 

utilizado como adubo ou fertilizante para enriquecimento de solos. 

A incineração pode ser considerada uma alternativa de tratamento final do resíduo, desde 

que seja contemplada a recuperação de energia e haja um controle rigoroso na emissão de 

efluentes gasosos, filtrando-os e neutralizando seus efeitos com rigor. 
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9. Incineração de rejeitos 

Nos sistemas onde ocorre geração de cinzas, estas devem ser destinadas a aterros 

sanitários. Os materiais recicláveis devem ser separados antes do processo de incineração, 

sendo destinados à indústria da reciclagem. 

Cuidados devem ser tomados para que os processos descritos anteriormente não venham a 

gerar impactos ambientais negativos. 
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10. Impactos ambientais  

10.1 Saúde  

Já foi mencionada anteriormente a importância da utilização de EPIs para garantir a 

integridade física e a saúde dos indivíduos que estiverem trabalhando no projeto. Contudo, 

é importante estar atento também às condições de limpeza e higienização dos locais de 

triagem e estocagem. 

A preocupação com os aspectos sanitários deve ser máxima face à natureza do 

empreendimento. Caso não haja rigor neste quesito, tornam-se significativas as chances 

de proliferação de insetos, vetores etc., tornando o ambiente propício à propagação de 

doenças. 

Outros cuidados não menos importantes: 

➢ Evitar a emissão de ruídos exagerados durante as etapas de coleta e operação dos 

galpões. 

➢ Estar atento à emissão excessiva de poeira e partículas finas dos galpões. 

Recomenda-se molhar o solo caso o ambiente se torne excessivamente seco. 

➢ Para a construção dos galpões, escolher locais arejados, com boa incidência de 

ventos, que evita possíveis focos de geração de odores desagradáveis. 

➢ Evitar o acúmulo de água parada, que pode se tornar foco de transmissão de 

doenças, tais como a dengue. 

10.2 Destino para rejeitos 

Os rejeitos gerados pela atividade de triagem devem ser separados, acondicionados de 

forma adequada e destinados a locais próprios: aterros sanitários e/ou incineradores com 

recuperação de energia e controle de emissões.  

É importante ressaltar que alguns materiais podem ser considerados rejeitos apenas por não 

possuírem mercado numa determinada localidade ou região onde o programa de coleta 

seletiva é operado ou até mesmo por dependerem de fatores sazonais. 
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Estrutura de Gerenciamento para um 

Programa de Coleta Seletiva 
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O gerenciamento integrado dos resíduos domiciliares corresponde a todas as ações 

realizadas para conduzir de forma adequada a coleta, tratamento e destino final de todos os 

resíduos produzidos dentro do limite espacial considerado. Antes do município 

implementar a gestão integrada dos resíduos domiciliares, deve se reportar à estrutura 

administrativa necessária, a qual deve apresentar competência para a realização dessa 

tarefa. Se se reportar ao histórico dos resíduos domiciliares vai-se encontrar um longo 

período em que os resíduos foram considerados como material inservível. Este fato pode 

ser claramente observado quando se refere à palavra "lixo".  

As equipes encarregadas de trabalhar os resíduos eram compostas por funcionários ditos 

merecedores de “castigos” e o trabalho se resumia à retirada dos resíduos da frente dos 

domicílios e descarga deles em algum local distante, onde não "incomodasse". A gestão 

integrada exige que haja um setor dentro da administração municipal que seja responsável 

pelo gerenciamento desses resíduos, de forma a implementar um tratamento para cada 

parcelai de resíduo, conduzindo ao aterro: a menor parte possível. Desta forma, a equipe de 

trabalho deve ser multidisciplinar e formada a partir da capacitação dos profissionais e do 

comprometimento com o trabalho a ser realizado. Essa equipe irá apoiar-se nos 

instrumentos legislativos e no planejamento das atividades do município. 

Os municípios organizam as atividades relativas ao meio ambiente através de secretarias e 

ou departamentos, dependendo do seu porte e da vocação do mesmo. Desta forma, em 

municípios com menos de 20.000 habitantes pode-se criar uma Assessoria de Meio 

Ambiente ou um Departamento de Meio Ambiente inserido nas Secretarias de Agricultura, 

Turismo ou Saúde, de acordo com a vocação do município; enquanto em municípios 

maiores é justificável a existência de uma Secretaria de Meio Ambiente. Mas, em todas as 

situações é necessária a criação do Conselho de Meio Ambiente (CONDEMA ), bem como 

de amparo legal. 

Além da existência da Secretaria de Meio Ambiente, deve ocorrer uma grande integração 

entre as áreas de Educação, Saúde, Agricultura, Turismo e Obras, principalmente, pois as 

ações de limpeza urbana se desenvolvem dentro da área de atuação da Secretaria de Obras. 

No sistema gerencial dos resíduos sólidos urbanos pode-se especificar um pequeno 

organograma simplificado de forma a situar a coleta seletiva. 
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A estrutura organizacional dos municípios, necessária para a implantação do 

gerenciamento integrado dos resíduos sólidos, é apresentada a seguir. 

Fluxograma 1 - Organização administrativa do gerenciamento dos serviços de limpeza 

urbana 

 
Fonte: BENETTI (2000). 

Da forma como atualmente vem sendo considerado, o gerenciamento integrado dos 

resíduos domiciliares deve encontrar uma alternativa de trabalho que abranja todas as 

frações do resíduo, buscando, de forma racional, encontrar um modelo adequado para a 

situação específica que se está considerando. A coleta seletiva está sendo vislumbrada 

como parte integrante desse modelo de gestão de resíduos, que deverá apresentar, como já 

mencionado, sustentabilidade. 
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Fluxograma 2 - Gerenciamento da Coleta Seletiva 

 
Fonte: BENETTI (2000). 
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11. Variáveis de Modelo 

A formulação de um modelo de coleta seletiva leva em consideração três tipos de 

variáveis: 1. Variáveis peculiares, características de cada município, 2. Variáveis de 

gerenciamento, e 3 Variáveis específicas do sistema de coleta. 

11.1 Variáveis de Caracterização 

As variáveis características dos municípios e que são semelhantes para as faixas 

consideradas dizem respeito especialmente à vocação de cada município. A grande maioria 

dos municípios apresenta uma grande diversidade de atividades econômicas, entretanto, 

uma dessas atividades se destaca das demais, fornecendo a vocação do município. Dentro 

das várias categorias de municípios de pequeno porte a carência de dados não nos permite 

avaliar a predominância de uma vocação sobre as demais em cada faixa de municípios. O 

tipo de atividade econômica predominante irá influenciar no tipo de coleta a ser planejada 

e no tipo de tratamento a ser dados aos resíduos. Desta forma, pode-se ter: 

a. Municípios Industriais  

O programa de coleta seletiva deve ser planejado de forma a ser implantado dentro das 

repartições públicas, escolas e nas indústrias, de forma a atingir a grande maioria da 

comunidade. Nesse tipo de município tem-se a possibilidade de buscar recursos para a 

implantação, principalmente para a aquisição de containers, junto às indústrias locais. 

Sendo que a coleta deverá ter a ênfase dos resíduos secos ou recicláveis. 

b. Municípios de Serviços 

Como o nome diz, nesse tipo de município há muitos estabelecimentos que prestam 

serviços à comunidade, tais como o comércio em geral, estabelecimentos de saúde, órgão 

públicos etc. Pode-se esperar uma grande produção de resíduos de empacotamento, o que 

implicará numa maior periodicidade de coleta na região central, onde se concentram os 

estabelecimentos comerciais. 

c. Municípios Agrícolas 

Nesse tipo de município a parte urbana geralmente apresenta alguns hábitos rurais, como 

por exemplo utilizar o resíduo orgânico para compostagem; isso poderá acarretar numa 

produção percentualmente menor de resíduos orgânicos sendo um indicativo de que o 
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programa de coleta seletiva deverá investir na coleta dos resíduos secos e na compostagem 

domiciliar (trabalho educativo). 

d. Municípios Turísticos 

Esses municípios apresentam a peculiaridade de, além da variação qualitativa e 

quantitativa que ocorre durante o ano devido a sermos um país tropical, apresentam um 

acréscimo exagerado na quantidade de resíduos produzidos durante o período de alta 

temporada. Esses municípios zelam pela impecável limpeza de suas cidades, investem em 

paisagismo e apresentam ainda a peculiaridade de terem uma grande rede de hotéis e 

restaurantes. Nesses municípios a coleta seletiva pode ser implantada de forma a atender a 

necessidade da grande geração dê resíduos orgânicos (por serem estes os resíduos que 

causam maior preocupação aos proprietários dos hotéis e restaurantes), sendo implantado 

dois tipos distintos de coleta seletiva: a coleta dos resíduos recicláveis, com frequência 

adequada à situação, e a coleta dos resíduos orgânicos, objetivando a compostagem, 

diretamente na rede de hotéis e restaurantes durante o período de "temporada", o qual 

depende da atividade turística desenvolvida pelo município. 

11.2 Variáveis de Gerenciamento 

Influenciam na concepção geral do modelo, não se atendo a detalhes, o que será feito pela 

análise das variáveis específicas. São consideradas nessa categoria: 

a. Forma de Tratamento adotada para os Resíduos 

Aqui considerar-se-á apenas duas formas: 1. Onde há tratamento - reutilização, reciclagem 

e compostagem e; 2. Não é adotada nenhuma forma de tratamento. 

b. Porte dos Municípios 

Apresentando duas faixas: 1. Municípios de pequeno porte A - com menos de 20.000 

habitantes e; 2. Pequeno porte B - entre 20.000 e 100.000 habitantes. 

c. Forma de Gestão dos Resíduos Coletados 

São consideradas duas formas: 1. Realizado pela municipalidade e; 2. Por associação ou 

cooperativas de catadores (neste caso o poder público realiza apenas a tarefa de coletar, 

sendo de responsabilidade dos catadores a preparação e a comercialização do material sob 

a orientação técnica do poder municipal). 

d. Comercialização 
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A localização geográfica dos municípios, com relação aos compradores de materiais, 

influencia diretamente no custo dos materiais a serem separados e na forma organizacional 

da comercialização desses materiais. O município pode estar próximo ou distante do 

mercado de reciclados. 

11.3 Variáveis Específicas da Coleta 

Dizem respeito às peculiaridades do sistema de coleta propriamente dito, sendo: 

a. Tipo de coleta 

A coleta pode ser porta a porta e/ou através de Pontos de Entrega Voluntária - PEVs. A 

união das duas formas de coleta provou ser mais eficiente que se forem implantadas 

isoladamente. 

b. Frequência de coleta 

A frequência, ou o número de vezes que os resíduos são coletados num intervalo 

delimitado de tempo, pode ser semanal, bissemanal ou até diária em casos especiais, 

normalmente é utilizada a coleta semanal. No caso dos locais com grande produção de 

reciclados como centros comerciais é adotada a coleta diária na forma de PEVs. 

b.1 Dia de coleta 

A coleta pode ser realizada juntamente com a coleta convencional (exige veículo 

especialmente projetado, até o momento não foi utilizada no Brasil) e a coleta em dia 

especial, utilizando veículo diferenciado. 

c. Número de segregações 

A coleta pode ser conduzida com uma única segregação, ou seja, os materiais recicláveis 

são coletados todos misturados (plásticos, vidros, papéis etc.) e com várias segregações, 

cada material numa embalagem separada. A experiência mostrou que a participação da 

população é maior quando a coleta exigir apenas uma segregação. 

d. Incentivos econômicos 

Os incentivos econômicos para que a comunidade participe da coleta de forma seletiva 

aumentam a participação, mas corre-se o risco de o trabalho estar sendo realizado apenas 

pelo incentivo econômico, não promovendo assim uma sensibilização da comunidade com 

as questões ambientais, e, no momento que cessarem os incentivos pode ocorrer uma 

drástica redução da participação, reduzindo assim a eficiência do programa. 
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e. Tipo de programa educacional 

O programa educacional deve se adequar ao tipo de coleta a ser implantado e às 

características locais, muitos pesquisadores afirmam ser de fundamental importância o 

trabalho educativo e o de divulgação da coleta. 
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12. Estruturação do Modelo Metodológico de Formulação e Implantação de Sistema 

de Coleta Seletiva de Resíduos Domiciliares 

Um modelo de coleta seletiva visa orientar e facilitar o processo de tomada de decisão 

sobre â forma de dimensionar um sistema de coleta seletiva de resíduos domiciliares, 

adequado à situação que se está considerando. Esse modelo, no entanto, limita-se aos 

resíduos sólidos produzidos nos núcleos urbanos e que são administrados pela 

municipalidade. Apresenta a amplitude dos municípios de pequeno porte e, por isso, não 

deve ser entendido como específico para cada município em particular. Cada cidade ou 

Município apresenta peculiaridades que os diferenciam de todos os demais, sendo 

necessária, na montagem do projeto de coleta seletiva, a consideração dessas variáveis 

peculiares a cada local em específico. 

Entretanto, para se estruturar um modelo geral e que seja ao mesmo tempo aplicável a uma 

amplitude tão grande de municípios, é necessário estabelecer também a metodologia geral 

do modelo de coleta seletiva. Desta forma, será apresentado um modelo geral de sistema de 

coleta seletiva dentro do qual está inserido o modelo específico de coleta seletiva. 

O fluxograma 3 apresenta, de forma lógica, a concepção geral do modelo de sistema de 

coleta seletiva, o qual abrange a toda a sua trajetória, desde a concepção até os últimos 

resultados. Este modelo está estruturado em submodelos que auxiliarão no 

dimensionamento e escolha do programa específico de coleta seletiva adequado a cada 

situação. O modelo inicia com o diagnóstico geral, o planejamento do programa (onde se 

situa o submodelo específico de Planejamento); implantação; operação e monitoramento; 

reavaliação, se necessário o retomo à fase de planejamento para modificações, e, resultados 

a nível ambiental, econômicos e sociais. 
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Fluxograma 3 - Concepção Geral do Modelo de Implantação dos Sistemas de Coleta 

Seletiva  

 
Fonte: BENETTI (2000). 

 

12.1 Diagnóstico 

O diagnóstico é de fundamental importância para o equacionamento das atividades 

relacionadas com a limpeza urbana, desde a coleta dos resíduos até o destino final dos 

mesmos. O diagnóstico objetivando a concepção e implantação de sistemas de coleta 

seletiva tem a seguinte abrangência, como mostra o fluxograma 4 é composto pelas 

características da população; caracterização do gerenciamento dos resíduos (caracterização 

dos resíduos); caracterização da estrutura de comercialização dos materiais; pesquisa de 

programas de coleta seletiva em operação em municípios de porte semelhante; avaliação 

das tecnologias disponíveis para o preparo dos resíduos para a comercialização, busca de 

fontes de financiamento e a da legislação e avaliação do impacto ambiental no meio em 

que será instalado o sistema. 
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Fluxograma 4 - Modelo com a abrangência do diagnóstico 

 
Fonte: BENETTI (2000). 

 

12.1.1 Caracterização da população 

Os programas de coleta seletiva são direcionados para a população que reside nos 

municípios, desta forma, o diagnóstico enfocando o aspecto populacional deve abranger a 

área social - cultural e econômica. 

Na área sociocultural deve-se investigar as atitudes; costumes e hábitos da população; seu 

nível educacional; percepção ambiental; representatividade social; e organização 

(associações, ONGs). Ainda em relação a este aspecto devem ser levantados os hábitos 

alimentares das comunidades, em função da sua estreita relação com a qualidade ou o tipo 

de resíduos gerados. 

Com relação a este aspecto é de fundamental importância o conhecimento da relação que a 

população faz com os resíduos. Essa relação diz respeito à forma da população encarar o 

trato com os resíduos que ela mesma gera. Se a comunidade simplesmente acondiciona e 

“livra-se” dos resíduos depositando-os no passeio para que o mesmo faça a sua viajem ao 

destino final, ou se a comunidade o encara como o resultado do atendimento às suas 

necessidades diárias e o vê como um recurso que pode ser utilizado para gerar riquezas, 

seja através do reuso, da reciclagem ou do processo de compostagem. 

A situação econômica da população se apresenta de forma muito variada dentro de uma 

mesma cidade e de uma cidade para outra (de um município para o outro). Considerando-

se uma mesma cidade, há formas de ocupações diferenciadas (bairros, vilas, favelas) que 
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irão apresentar resíduos diferentes. Assim como de uma cidade para a outra, quanto à sua 

atividade de subsistência, pode-se citar as diferenças entre as cidades com vocação 

agrícola, industrial e turística. 

A atividade econômica tem influência marcante na organização dos serviços de coleta, no 

tratamento e destino final dos resíduos, e, de forma significativa, quando existe no 

município a atividades de catação de resíduos, especificamente a existência de catadores 

que desenvolvem suas atividades nas ruas, lixões e/ou aterros. Essas influências podem ser 

visualizadas observando-se a caracterização física dos resíduos de um determinado 

município em comparação a outro. 

12.1.2 Gestão dos Resíduos 

Segundo o CEMPRE (2000, p. 35), gerenciar os resíduos domiciliares de forma integrada 

representa: 

atender 100% da população com coleta regular de lixo, implementar e 

operacionalizar um sistema adequado de coleta seletiva, identificar e estabelecer 

canais permanentes para o fluxo de materiais recicláveis em direção às indústrias 

recicladoras e, finalmente, dispor adequadamente aquilo que não foi possível 

reciclar em aterros sanitários. 

Analisando-se a definição acima, verifica-se que o CEMPRE define o tipo de tratamento 

que deve ser dado aos resíduos, ou seja, o trabalho deve ser conduzido seguindo as 

seguintes diretrizes: 1. universalidade da coleta (coletar todo o lixo produzido); 2. reciclar 

os materiais passíveis de serem reciclados e; 3. dispor os rejeitos (todos os resíduos que 

não podem serem reciclados) em aterros sanitários. 

Entretanto, os resíduos domiciliares, produzidos nos municípios brasileiros, apresentam em 

sua composição uma grande fração (em tomo de 60%) de materiais orgânicos. Seguindo a 

orientação do CEMPRE a maior parcela dos resíduos domiciliares será encaminhada para 

os aterros. Decorrem deste fato duas considerações: 1. as áreas destinadas a receberem 

esses resíduos, “áreas de sacrifício”, representam um grande número, visto que, a maior 

parcela de resíduos seria encaminhada para os aterros e; 2. os municípios que apresentam 

uma pequena produção de resíduos, não dispõem de equipe técnica e de equipamentos 

(quando o município dispõe de equipamento, não é viável economicamente que um 

equipamento trabalhe durante poucas horas do dia e permaneça as demais ocioso) para 

realizarem os aterros de forma sanitariamente adequada.  
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O resultado observado junto aos municípios é que, quando os resíduos são dispostos em 

aterros acabam se tornando aterros controlados (recebem uma cobertura quando há 

disponibilidade de equipamento, ou quando os veículos coletores encontram muitas 

dificuldades em realizar a tarefa de descarga dos resíduos). Entretanto, na busca por 

melhor alternativa, alguns municípios implementaram a operação do aterro sanitário de 

forma consorciada com outros municípios que se situam a uma distância economicamente 

viável, esta viabilidade é determinada de forma particular considerando-se cada situação; 

atendendo, desta forma, aos critérios do aterro sanitário. 

12.1.3 Caracterização física dos Resíduos 

A caracterização dos resíduos fornece informações básicas especificamente sobre a 

quantidade e qualidade dos resíduos sólidos domiciliares produzidos. Os dados necessários 

para o planejamento de sistemas de coleta seletiva, dizem respeito ao tipo de resíduos que 

são produzidos, ou seja, a composição física do mesmo e quanto é produzido. Como se 

objetiva implantar a coleta seletiva, é importante que, além dos dados gerais de produção 

de resíduos no município, sejam levantados os dados por bairros, o que irá auxiliar no 

momento da implantação setorizada da coleta. 

A caracterização física deve seguir a metodologia utilizada por Sartori (1996). Tal 

metodologia recomenda uma análise gravimétrica indicando as parcelas constituintes pelos 

itens encontrados, ou seja, por tipo de material produzido. A caracterização bairro a bairro 

apoia-se na hipótese de que a coleta seletiva apresenta uma maior eficiência se forem 

respeitadas as peculiaridades de cada bairro ou região dentro de uma mesma cidade, além 

de se ter um "raio X" da produção de resíduos. 

A caracterização deve determinar a produção mensal de resíduos durante o ano, 

determinando assim a sazonalidade da produção de materiais, esta variação ocorre de 

forma qualitativa e quantitativa na grande maioria dos municípios, principalmente em 

função das variações climáticas que ocorrem no período de um ano, e, de forma mais 

acentuada, nos municípios que desenvolvem o seu potencial turístico. Esses dados serão 

importantes para as etapas de dimensionamento da estrutura física e da estratégia de 

comercialização. 

Na determinação da produção de resíduos, considerando a oferta de materiais para a 

comercialização, deve-se levar em consideração que a eficiência dos programas de coleta 
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seletiva está diretamente ligada ao componente educação, e que exige uma mudança de 

costumes. Logo, seria imprudente considerar-se que a eficiência do programa de coleta 

seletiva atinja desde o seu início 100%, ou seja, todos os materiais possíveis de serem 

reciclados são efetivamente recuperados na coleta seletiva. Pode-se considerar duas 

alternativas:  

1) O tratamento de resíduos opta pela recuperação dos resíduos orgânicos 

(compostagem), sendo necessário uma boa separação, ou seja, devem ser retirados 

dos materiais orgânicos todos os resíduos recicláveis e os não recicláveis (rejeitos) 

que interferem no processo de compostagem, acarretando uma redução da 

qualidade do produto final (composto orgânico) e a elevação dos custos. Nesta 

alternativa pode-se considerar que todos os materiais passíveis de serem reciclados 

o serão, e a quantidade de materiais a ser preparada para a comercialização é a 

parcela total de resíduos recicláveis. 

2) Quando a alternativa de tratamento dos resíduos é a coleta seletiva com aterro 

sanitário, deve-se estimar a eficiência a ser atingida para se quantificar os resíduos 

que poderão ser comercializados. 

No Brasil, a eficiência de coleta varia de acordo com o tipo de programa implantado, em 

média é de 4,6 %, tendo atingido o valor máximo de 10,7 % em peso com relação ao total 

de resíduos produzidos. Com a realização do planejamento da coleta seletiva de forma 

estruturada, ou seja, para o efetivo início da coleta será necessário um período de trabalho 

educacional (conscientização) e uma infraestrutura que permita o adequado fluxo dos 

materiais, espera-se um acréscimo na eficiência. 

12.1.4 Mercado de Resíduos 

A comercialização dos materiais é de vital importância para a condução de um programa 

de coleta seletiva, pois se não existir mercado para os recicláveis não haverá justificativas 

técnicas para que a implantação seja efetivada. 

Para a estruturação da comercialização apresenta-se um modelo, intitulado "modelo de 

comercialização", sendo um modelo lógico que apresenta os passos a serem dados para a 

elaboração do plano de comercialização. Este plano, por sua vez, objetiva organizar a 

forma de comercializar os materiais. 
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Figura 30 - Receita dos resíduos coletados diariamente e sua organização para a 

precificação 
 

Fonte: SILVA et al. (2003). 

 

 

12.1.4.1 Modelo de Comercialização 

O modelo de comercialização pode ser dividido em algumas etapas, as quais buscam as 

variáveis necessárias para a elaboração do plano de comercialização. 

➢ Etapa n.° 01: Determinação dos materiais comercializáveis e das exigências de 

comercialização. 

Partindo-se do mapa "vias de comercialização" devem ser traçadas as linhas que ligam o 

município aos compradores de materiais recuperados na coleta seletiva (sucateiros e 

indústrias), essas linhas formarão uma teia de comercialização. A partir da teia, poder-se-á 

verificar a localização geográfica (distâncias) dos compradores, o tipo de material a ser 

comercializado e, posteriormente, as exigências de venda desses materiais. Essas 

exigências dizem respeito ao tipo de separação (por exemplo, os plásticos são separados 

por tipo - PVC, PET etc.; e por cor transparente, verde etc.), à quantidade mínima de 

material a ser comercializada, à forma de apresentação dos materiais (enfardados, a granel 

etc.) e à forma de transporte (o transporte poderá ser realizado pelos compradores ou pelo 

produtor). 

➢ Etapa n° 02: Determinação da oferta de materiais. 

Os materiais de venda (materiais que apresentam comercialização) correspondem aos tipos 

de materiais que serão pesquisados na caracterização física dos resíduos, ou seja, são esses 
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materiais que constituirão a análise qualitativa e quantitativa dos resíduos. A caracterização 

fornece as informações sobre a quantidade de materiais produzidas mensalmente, durante o 

período mínimo de um ano. Determinando assim a sazonalidade da produção de materiais 

recuperados. 

Outro aspecto de relevante importância na determinação da oferta de materiais (produção) 

é a eficiência dos programas de coleta seletiva, a qual está diretamente relacionada ao 

componente educação e à modificação de hábitos e costumes. De qualquer forma, seria 

imprudente considerar que a eficiência do programa de coleta seletiva atinja 100%, ou seja, 

todos os materiais possíveis de serem reciclados serão efetivamente recuperados na coleta 

seletiva.  

Fluxograma 5 - Modelo de organização da estratégia de comercialização 

 
Fonte: BENETTI (2000). 

Poder-se-á considerar duas alternativas principais: 

1. A alternativa de tratamento dos resíduos opta pela recuperação dos resíduos 

orgânicos (compostagem), onde é necessária uma boa separação. Devem ser 

retirados dos materiais orgânicos todo os demais resíduos, recicláveis e não 



                                                                                      

                                                                                                                                                  64 
 

recicláveis (rejeitos), os quais interferem no processo de compostagem acarretando 

a redução da qualidade do produto final (composto orgânico), e no acréscimo do 

custo final de tratamento. Pode-se considerar que todos os materiais passíveis de 

serem reciclados o serão, e a oferta de materiais para a comercialização será a 

fornecida na caracterização física. 

2. A alternativa de tratamento dos resíduos é a coleta seletiva com aterro sanitário. 

Neste caso, deve-se estimar a eficiência do programa de coleta seletiva para 

quantificar a oferta de resíduos, esta estimativa é realizada utilizando-se como base 

os valores de eficiência observados nos programas já implantados (ver o item 

caracterização dos resíduos). Objetiva-se um acréscimo da eficiência da coleta, no 

entanto, neste momento deve-se considerar a eficiência observada e, 

posteriormente, com os dados reais do programa, reavaliar a quantificação da oferta 

de materiais. 

 

➢ Etapa n.º 03: Levantamento do preço de venda dos materiais. 

Numa terceira etapa realiza-se a investigação do preço de venda dos materiais que serão 

comercializados. Esta investigação deve ser realizada no período mínimo de um ano, em 

função de que o preço dos materiais varia neste período. Os valores dos preços podem ser 

conseguidos diretamente junto aos compradores, que apresentam os preços de venda nas 

diferentes regiões do país. Entretanto, a averiguação dos preços junto aos compradores 

sempre fornecerá uma análise mais precisa do ganho obtido com a venda dos materiais. Os 

dados bibliográficos mostram que as indústrias oferecem um preço mais elevado do que os 

sucateiros, no entanto, a maioria das indústrias exige que o transporte seja realizado pelo 

produtor, a quantidade de materiais é relativamente elevada e são muito exigentes quanto à 

apresentação dos materiais. 

Os sucateiros oferecem um preço inferior ao praticado pelas indústrias, mas, na grande 

maioria dos casos, responsabilizam-se pelo transporte, compram pequenas quantidades de 

materiais e não fazem muitas exigências em termos de apresentação dos materiais. A 

comercialização será realizada de forma a ter o maior ganho possível, e a mesma pode ser 

realizada com os sucateiros ou indústrias. O estudo econômico dirá com qual será mais 

vantajoso. 
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Os municípios localizados geograficamente muito distantes dos pontos de comércio dos 

materiais podem partir para a venda dos materiais de forma consorciada, utilizando-se, 

para isso, da organização das associações municipais. Esta forma de trabalho fica ainda 

mais relevante quando se trata de municípios com população inferior a 10.000 habitantes, 

pois a sua produção de resíduos é muito baixa, o que tomaria impraticável a 

comercialização com as indústrias (necessidade de transporte e grande período de 

armazenamento dos materiais). 

Para se ter uma noção, segue abaixo os preços dos materiais recicláveis praticados na 

Bahia no ano de 2019, mensurados pela ANCAT. 

Tabela 1 - Preço médio dos materiais recicláveis praticados no estado da Bahia em 2019 

ESTADO CATEGORIA MATERIAL PREÇO MÉDIO 

BA 

Metais 

Aço INOX  R$                      1,52  

Alumínio  R$                      3,80  

Alumínio Duro  R$                      2,45  

Antimônio  R$                      2,88  

Bloco de alumínio  R$                      4,88  

Cobre  R$                    14,49  

INOX  R$                      2,22  

Lata de Alumínio  R$                      3,71  

Metal  R$                      7,56  

Outros Metais  R$                      6,86  

Raio X (un.)  R$                      0,69  

Sucata  R$                      0,52  

Papéis 

Embalagem Longa Vida  R$                      0,30  

Jornal  R$                      0,20  

Outros Papéis  R$                      0,36  

Papel Branco  R$                      0,37  

Papel misto  R$                      0,27  

Papel Misturado (jornal, revista, misto)  R$                      0,28  

Papelão Colorido  R$                      0,28  

Papelão Marrom  R$                      0,37  

Revista  R$                      0,22  
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Continuação 

ESTADO CATEGORIA MATERIAL PREÇO MÉDIO 

BA 

Plásticos 

ABS  R$                      0,75  

Isopor (kg)  R$                      1,00  

Outros Plásticos  R$                      0,83  

PEAD Branco  R$                      1,30  

PEAD Colorido  R$                      1,16  

PEAD Misturado  R$                      0,95  

PEBD Colorido (Filme)  R$                      0,67  

PEBD Misto  R$                      0,59  

Plástico 

PEBD Transparente (Filme)  R$                      1,21  

PET Azul  R$                      1,10  

PET Misturado  R$                      1,28  

PET Óleo  R$                      0,65  

PET Transparente  R$                      1,60  

PET Verde  R$                      1,60  

Plásticos (PP, PEAD, PEBD)  R$                      1,00  

PP Branco  R$                      1,05  

PP Colorido  R$                      0,61  

PP Misturado  R$                      0,71  

PVC  R$                      0,59  

Sacolinha  R$                      0,63  

Tampinha (plástico)  R$                      0,50  

Vidros 

Garrafão (un.)  R$                      0,22  

Garrafas vidro (un.)  R$                      0,13  

Misturado (Caco)  R$                      0,01  

Outros Vidros (un.)  R$                      0,69  

BA Total  R$                    1,66  

Fonte: ANCAT (2019). 

➢ Etapa 04: Elaboração do plano de comercialização. 

Com os dados da oferta de materiais e do preço de venda pode-se traçar o plano de 

comercialização, procurando maximizar o ganho obtido com a venda dos materiais. Esse 

plano estipula antecipadamente os períodos em que cada material será comercializado, de 

forma a administrar os períodos de baixa de preço com naturalidade, podendo-se assim 

definir a estrutura física necessária, principalmente no que diz respeito à área de estoque de 

materiais. 

O referido plano deverá ser reavaliado periodicamente, pois o desenvolvimento industrial 

busca, a cada dia, novas tecnologias, de forma a reintroduzir no ciclo produtivo os diversos 
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materiais que atualmente são destinados aos aterros. Assim, um material que hoje não 

apresenta comercialização pode, num período próximo, apresentar. 

12. 2  Programas de Coleta Seletiva em Operação 

A implantação dos programas de Coleta Seletiva geralmente é seguida de problemas 

originados pela desconsideração de algumas variáveis, ou pelo surgimento de ocorrências 

não previstas. Desta forma, é importante o conhecimento dos problemas enfrentados por 

municípios com características semelhantes e que já tenham implantado a coleta seletiva. 

O conhecimento das dificuldades encontradas traz o planejador à realidade dos fatos, 

impedindo que o programa seja somente programado movido por razões de cunho 

emocionais e que, na maioria das vezes, não correspondem à realidade. 

Deve-se buscar dentro do município a existência de atividades de coleta seletiva 

implementadas por condomínios, escolas, grupos de serviço etc., pois o programa 

municipal deverá ser planejado de forma integrada com estes já em andamento e propiciar 

a valorização das iniciativas por parte da comunidade. 

12.3 Tecnologias Disponíveis 

A comercialização dos materiais pode ser basicamente realizada com os sucateiros ou 

diretamente com as Indústrias Recicladoras. Em ambos os casos existe a necessidade de 

preparar os materiais para a comercialização. 

Quando se utiliza o modelo de coleta mista, os materiais são coletados todos misturados, 

necessitando, desta forma, separação e enfardamento (os materiais não metálicos como o 

caso das latas de alumínio, dos plásticos, dos papéis); quebrados (no caso de reciclagem do 

vidro, cacos), ou organizados para serem comercializados por unidade (caso da reutilização 

das embalagens). 

No modelo de coleta com várias segregações os materiais já se apresentam separados por 

tipo de material, entretanto, para a comercialização deve-se ainda separar os materiais 

visando atender as exigências específicas para cada tipo de material. É o caso dos plásticos 

que podem ser comercializados de acordo com o tipo de resina de que são constituídos, 

podendo ser: 1.PET - Polietileno tereftalato; 2. PEAD - Polietileno de alta densidade; 3. 

PVC - Policloreto de vinila; 4. PEBD - Polietileno de baixa densidade; 5. PP - 
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Polipropileno; 6. PS - Poliestireno; 7. Outros. Além desta separação alguns tipos de 

plásticos apresentam-se em várias colorações, por meio das quais devem ser separados. 

As exigências ou condições de apresentação dos materiais definirão o tipo de tecnologia 

necessária, tanto a nível de equipamento como de treinamento pessoal. A disponibilidade 

da tecnologia necessária garantirá uma melhor comercialização dos materiais. 

12.4 Fontes de Financiamento 

Nesta etapa, o diagnóstico enfoca todas as fontes de financiamento existentes para a 

implantação dos sistemas de coleta seletiva, sejam elas de ordem governamental ou não. 

Os recursos necessários para um programa de coleta seletiva basicamente podem ser 

divididos em duas categorias: 1. Recursos necessários para a implantação do programa e, 

2. Recursos necessários para a operação do sistema. 

12.4.1 Implantação do Programa 

Os recursos de implantação dizem respeito à fase diagnóstico, planejamento, infraestrutura 

e ao trabalho educativo inicial. A infraestrutura pode ser dividida em infraestrutura de 

coleta e de recebimento. 

Para a coleta será necessário veículos coletores, adequados para este fim e os containers de 

coleta ou PEVs. Para o recebimento será necessária uma edificação (também chamada 

"galpão de triagem ou separação"), onde os materiais, após serem recebidos, são 

preparados para a comercialização e estocados. Este galpão deverá estar guarnecido com 

equipamentos que possibilitem atender a atender as exigências da comercialização (prensas 

enfardadeiras específicas para os diversos materiais, picadores de vidro e outros). 

O trabalho educativo inicial diz respeito à criação do material de divulgação e reprodução 

dele, além da utilização da mídia e do trabalho corpo a corpo para a chamada inicial à 

sensibilização da comunidade, iniciando o processo de mudança da relação homem versus 

resíduos. 

Os recursos necessários para esta etapa são fixos e dependem de cada situação em 

específico, isto é, as variáveis que influenciam no curso serão o porte ou tamanho da 

edificação, depende da quantidade de resíduos produzidos; do tipo de edificação 

(características da construção, se simples ou mais arrojada); e do tipo de trabalho educativo 
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escolhido. A conclusão da infraestrutura deve obrigatoriamente antecipar o início do 

programa, ou a coleta seletiva propriamente dita. O processo ideal é aquele que coincide o 

auge do trabalho educativo com a conclusão da infraestrutura de coleta e de recebimento. 

Esses recursos poderão ser provenientes do poder municipal, de convênios com empresas, 

geralmente recicladoras, ou por financiamento de órgãos governamentais.  

Segundo as fontes de financiamento apresentadas no capítulo de referência bibliográfica, 

pode-se ressaltar que o Fundo Nacional de Meio Ambiente está analisando uma proposta 

que visa fornecer linhas de financiamento especiais para a implementação e 

melhoramentos de programas de coleta seletiva destinadas a Prefeituras Municipais. 

Entretanto, os demais órgãos de financiamento apresentam programas para o trabalho de 

destino final, supondo que o município já tem implantado o sistema de coleta (esta 

estratégia funciona como uma forma de evitar que os administradores municipais utilizem 

os recursos apenas para a aquisição de caminhões). 

Uma alternativa de trabalho é a implantação de programas de tratamento baseados no 

gerenciamento integrado dos resíduos sólidos, mais conhecido como "gerenciamento 

integrado do Lixo", do qual a coleta seletiva é parte integrante. Podem ser conseguidos 

recursos junto aos Ministérios do Planejamento; Saúde (Fundação Nacional de Saúde); 

Meio Ambiente (Fundo Nacional de Meio Ambiente), e, ainda, junto à Caixa Econômica 

Federal - Pró-Saneamento. Os recursos estão à disposição nas modalidades de fundo 

perdido (o município participa apenas com a contrapartida, que depende da localização 

geográfica do município. Por exemplo, os municípios localizados na Macrorregião Sul 

apresentam contrapartida de 30% do valor total do projeto), é o caso dos recursos 

disponíveis na Fundação Nacional de Saúde - Ministério da Saúde. Os recursos de 

financiamento, é o caso dos recursos obtidos junto à Caixa Econômica Federal, que são 

recursos do FGTS, mas, para isso, o município deve apresentar a capacidade de 

pagamento. 

Ambas as fontes de obtenção de recursos exigem projetos que apresentem viabilidade 

técnica, econômica e social, sendo aprovados previamente nos Órgãos Ambientais de cada 

Estado; isto dificulta a situação dos pequenos municípios, pois dificilmente apresentam 

corpo técnico capacitado para a realização de tais projetos. 
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As políticas governamentais apresentam variações significativas num tempo muito curto, 

por isso, deve-se continuamente estar em contato com esses Órgãos de forma a manter-se 

informado e optar pela melhor alternativa de busca de recursos para os programas a serem 

implantados nos municípios. 

É possível buscar os recursos junto ao setor privado, algumas empresas ligadas à área 

fazem convênios de modo a fornecer os recursos para o programa. Como exemplo pode-se 

citar a Abividro (containers de coleta de vidro). 

12.4.2 Manutenção dos Programas 

A partir o início do trabalho serão necessários recursos que são classificados como 

variáveis. Esses recursos custearão os gastos com a coleta, preparação do material para a 

comercialização e a continuidade do trabalho educativo. 

Tais recursos poderão ser obtidos por dotação orçamentária, ou por convênio com 

empresas (Por exemplo, o programa conduzido no Município de Niterói, coordenado pela 

Universidade Federal Fluminense, recebe verba mensal da Bhrama, para a manutenção do 

programa. Em troca faz o marketing da empresa). 

É importante ressaltar aqui que o programa de coleta seletiva não pode ser mantido com o 

recurso obtido com a venda dos materiais reciclados. Maiores comentários sobre este 

assunto serão realizados no item referente ao planejamento. 
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13. Planejamento dos Programas de Coleta Seletiva 

O planejamento dos programas de coleta seletiva objetiva o estudo e a proposição da forma 

mais adequada para conduzir o trabalho, a fim de evitar o interrompimento do programa 

por variáveis desconsideradas no momento da sua formulação.  

Esta etapa é de relevante importância para que sejam verificadas as reais condições de 

êxito da coleta seletiva num determinado local (município), fazendo com que as ações 

ocorram de forma técnica, consciente e programada. Esta atividade, coleta seletiva, 

comumente é acompanhada de uma fase de empolgação emotiva, entretanto, para que se 

atinjam os objetivos pré-fixados, esse período de empolgação deve ser acompanhado de 

argumentos técnicos que demostrem a realidade dos fatos, a fim de evitar problemas 

futuros. 

A falta de continuidade dos programas é apontada, por diversos autores, como o principal 

problema enfrentado nesse tipo de sistema. Na verdade, é um equívoco classificá-la como 

problema o problema, quando dever-se-ia considerá-la como a consequência fatal dos 

problemas enfrentados e não resolvidos. 

Os motivos pelos quais ocorre a falta de continuidade recaem principalmente sobre a falta 

de estrutura de comercialização (vias de comercialização para os materiais coletados); 

custos elevados (geralmente superiores aos estimados em projeto); paralização das 

campanhas educativas; a troca administrativa (mudança de governo e, principalmente, de 

siglas partidárias); e a implantação do programa sem respeitar as peculiaridades de cada 

localidade. Estes são os problemas "fatais" para um sistema de tratamento que inclua a 

coleta de forma diferenciada (seletiva). 

A fase de Planejamento é a base de formulação do programa de coleta seletiva e para 

melhor abordar o tema, ela será esquematizada a seguir. 

13.1 Modelo de coleta seletiva 

O modelo de programa de coleta a ser implantado deve levar em consideração todos os  

dados obtidos na fase de diagnóstico. Para o desenvolvimento do modelo são consideradas 

as variáveis de projeto discutidas no item relativo ao diagnóstico. 
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Fluxograma 6 - Etapas do planejamento de um programa de coleta seletiva 

 
Fonte: BENETTI (2000). 

13.1.1 Modelo A 

O modelo A enfoca os municípios que apresentam população total inferior a 20.000 

habitantes (estes dados populacionais referem-se à contagem populacional realizada em 

1996 e publicada pelo IBGE em 1997). 

Esses municípios apresentam a peculiaridade de não necessitarem, por obrigação legal, a 

realização do plano diretor do município. Este fato faz com que esses municípios 

apresentem, numa mesma região, vários tipos de atividades. Em alguns casos não há 

limites definidos para o perímetro urbano, pana a delimitação de bairros, uso e ocupação 

do solo, como a área industrial por exemplo. Onde seria mais adequada a implantação de 

um sistema de tratamento de resíduos, de forma a evitar que, num futuro próximo, tenha-se 

o problema, enfrentando hoje por muitos municípios, de nas imediações do local de 

tratamento ocorrer a implantação de núcleos residenciais. 

Apesar do fato anteriormente mencionado, 35,44 % dos programas de coleta seletiva estão 

implantados em municípios dessa categoria. Este dado à primeira vista parece animador, 

entretanto, se se observar que isso corresponde a 0,79% dos municípios de pequeno porte, 

percebe-se que há muito o que fazer em termos de expansão da coleta seletiva nesse grupo 

de municípios. 
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O modelo para a formulação de um programa de coleta seletiva para esses municípios está 

apresentado abaixo. O modelo está dividido em três etapas de formulação, as quis abordam 

os aspectos peculiares de pequenos grupos de municípios. As variáveis consideradas na 

elaboração do modelo foram as anteriormente citadas. Para a formulação do modelo, em 

função de uma determinada situação (município em particular), deve-se seguir, no 

esquema, os caminhos que atendem à situação particular que está sendo considerada. 

A comercialização é de vital importância na definição da viabilidade da coleta seletiva. 

Não existindo vias de realizar a comercialização, o programa não pode ser implantado nos 

moldes que vem sendo difundido, devendo-se partir para formas alternativas de trabalhar 

com os resíduos. De acordo com Benetti (2000, p. 101-102): 

Os resíduos sólidos urbanos são gerados pela população urbana e não pela 

população total, porém, utilizam-se os dados de população total pois os mesmos 

referem-se à contagem populacional e não ao censo demográfico. Deve-se 

salientar também que aproximadamente de 70% da população brasileira reside 

nas cidades, este percentual varia de município para município; e, em muitos 

municípios a coleta seletiva está sendo estendida até as regiões rurais. 

Parte l - Definição da viabilidade da coleta seletiva considerando a comercialização. 

Fluxograma 7 - Formulação do modelo A de comercialização 

 

 

Fonte: BENETTI (2000). 

A comercialização pode ser realizada basicamente com os sucateiros que adquirem todo o 

tipo de material e apresentam poucas exigências com relação à quantidade e forma de 
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apresentação do material, realizando o transporte dos resíduos; ou com as indústrias, que 

fazem exigências superiores a dos sucateiros, geralmente não realizam o transporte, mas 

oferecem um preço de venda superior. Tendo condições de atender as exigências (obtidas 

no levantamento de dados) deve-se realizar a comercialização com as indústrias. 

Como esse grupo de municípios apresenta uma baixa produção de resíduos, recomenda-se 

a instituição de consórcios com os municípios vizinhos, desta forma, torna-se mais fácil 

atender às exigências de comercialização das indústrias e maximizar o ganho com a venda 

dos materiais separados. 

O dimensionamento da infraestrutura será determinado no item referente especificamente à 

infraestrutura, nesta etapa do modelo apenas mostra-se que há necessidade de uma 

infraestrutura e como será esquematizada a coleta. 

Parte 2 - Definição da forma de coleta a partir da infraestrutura 
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Fluxograma 8 - Formulação do modelo de coleta seletiva 

 
Fonte: BENETTI (2000). 

Para os municípios desse porte não há a necessidade de um veículo exclusivo, que é, no 

entanto, necessário pelo menos durante 20 horas por semana. Deve-se tomar o cuidado de 

programar a utilização do veículo de forma a cumprir os horários de coleta nos diferentes 

bairros da cidade. 

Nos Municípios com atividade turística a coleta de resíduos orgânicos deve ser diária 

apenas nos locais que apresentam grande produção de resíduos, por exemplo os 

restaurantes. 
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Os programas educacionais, assim como a forma de implantação, dependerão 

exclusivamente das características da população alvo, não podendo ser formulado apenas 

um tipo de programa, pois ele será recebido de forma diferente em cada parcela da 

população. Devem ser respeitas a tipologia da comunidade e formular o programa 

respeitando as diferenças existentes em cada grupo mencionado no esquema acima. No 

item referente à estratégia do programa educacional será tratado com mais detalhes cada 

programa mencionado acima. 

Parte 3. Considerando a Variável Educacional 

Fluxograma 9 - Formulação do modelo dos programas educacionais 

 
Fonte: BENETTI (2000). 

 

13.1.2 Modelo B 

O modelo B enfoca os municípios que apresentam população entre 20.000 e 100.000 

habitantes, representando 24,79 % dos municípios brasileiros de pequeno porte. 

Nesses municípios estão localizados aproximadamente de 64,56% dos programas de coleta 

seletiva implantados em municípios de pequeno porte. Se se comparar este número com os 

valores em termos de municípios deste porte existentes no Brasil, verificar-se-á que 4,08% 

dos municípios apresentam coleta seletiva, este valor é cerca de 5 vezes maior que o 

correspondente para os municípios da faixa A (apresentando população inferior a 20.000 
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habitantes). Este valor se deve à grande quantidade de municípios do porte A existentes em 

nosso país, em vista do grande número de  emancipações ocorridas nos últimos tempos. 

O modelo de coleta seletiva segue a mesma metodologia dos municípios da classe A. 

Nesses municípios o fator de maior influência na comercialização recai sobre a localização 

geográfica com relação ao mercado consumidor de resíduos, visto que, o município produz 

resíduos em quantidades suficientes para manter um esquema de comercialização de 

resíduos, o que pode ser visualizado analisando-se as vias de  comercialização. 

Parte 1 - Viabilidade da coleta seletiva considerando a comercialização. 

Fluxograma 10 - Formulação do modelo B de comercialização 

 
Fonte: BENETTI (2000) 

Através de uma análise "grosseira" sobre a produção de resíduos, pode-se concluir que os 

municípios produzem mais de 10 toneladas de resíduos domiciliares por dia, e, 

considerando que 30% desses resíduos apresentam potencialidade de ser recuperados, 

pode-se concluir que há resíduos suficientes para a comercialização. 

O esquema acima formula a condução do programa de coleta seletiva em termos da 

comercialização, que é uma das variáveis bases de todo programa de coleta diferenciada. 

As partes seguintes do dimensionamento são formuladas utilizando-se os mesmos 

organogramas anteriores, entretanto, nesse porte de municípios será necessário o uso de 

veículos exclusivos par garantir o bom andamento e o cumprimento do programa. 
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13.2 Estratégia do Trabalho Educativo 

O trabalho educativo deve ser coordenado pelo setor responsável pela condução do 

trabalho com os resíduos sólidos urbanos (por ex. Setor de limpeza urbana) e elaborado em 

conjunto com as secretarias já mencionadas (Educação, Assistência Social, Agricultura e 

Urbanismo). 

Todo o trabalho educativo deve ser coordenado e supervisionado por um setor definido, 

dentro do organograma da prefeitura, mas, é de extrema importância que a definição e 

formulação do programa sejam realizadas em conjunto com os setores envolvidos. Por 

exemplo, o programa destinado às escolas deve ser formulado por uma equipe que inclua 

os representantes da Secretaria de Educação e das escolas, desta forma, os professores que 

implantarão o programa poderão ser ouvidos e auxiliarão para o bom planejamento e 

execução de todas as atividades programadas. 

13.2.1 Programa Escolar 

A título de ilustração , o trabalho objetivando atingir a comunidade escolar poderá ser 

organizado através de: 

1. Cursos de aperfeiçoamento para os professores no ensino fundamental e de 2º 

graus, os quais introduzirão em suas aulas o conteúdo referente ao controle de 

poluição visando a preservação do meio ambiente e o desenvolvimento sustentável. 

Esse programa deve abranger todas as escolas públicas e particulares, da área 

urbana e rural, incluindo também as creches. 

2. Oficinas - Trabalho em forma de oficinas visando despertar nos alunos, além da 

conscientização ambiental, a busca de novos conhecimentos e o interesse pela 

pesquisa. Por exemplo, as oficinas de papel reciclado, compostagem de resíduos 

orgânicos gerados na escola, brinquedos a partir de sucatas etc. 

3. Pesquisa de todos os pontos ou locais degradados e poluídos do município, 

incluindo a área urbana e rural, este trabalho visa localizar esses pontos e buscar 

formas de trabalhar de maneira a reduzir a degradação dos mesmos. 

4. Gincanas de Educação Ambiental 

Em escolas de ensino superior os trabalhos serão realizados de forma a um chamamento ou 

convite para que os alunos participem das campanhas. E, em cursos específicos, incluir 
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assuntos sobre a redução da geração de resíduos e os seus aspectos legais referentes à 

poluição e às consequências por eles gerados. 

13.2.2 Para a comunidade organizada 

A comunidade organizada constitui-se de instituições como as associações de bairro, 

associação de catadores etc. 

Assim como uma cidade é diferente da outra, um bairro é diferente do outro e devesse 

preparar um programa educacional de acordo com o nível de conscientização de cada 

bairro, (dados da fase de levantamento). Da mesma forma, o programa de coleta seletiva 

deve ser desenvolvido de maneira diferenciada para cada bairro. 

O trabalho educativo deve, desse modo, ser planejado por uma equipe constituída de 

representantes do bairro, assistência social e pelo setor de limpeza, além do setor 

encarregado do trabalho de Educação ambiental, observando-se os dados obtidos junto ao 

levantamento. Pode-se citar como exemplo de atividades: mutirões de limpeza nos bairros, 

a especificação de localização dos PEVs (se for o caso), reuniões de esclarecimento etc., 

implantação de programas como a compostagem domiciliar, arborização e ajardinamento. 

As associações de catadores, que após a implantação da coleta seletiva passaram a 

trabalhar de forma conjunta, em local específico (preparação do material para 

compostagem), experimentarão uma grande modificação em seu estilo de trabalho e 

necessitam ser preparadas para tal através de treinamento e período de adaptação para a sua 

nova condição. Sem a capacitação dos catadores não será possível o gerenciamento do 

preparo e comercialização da coleta por eles. 

13.2.3 Comunidade Geral 

Além do trabalho específico junto à comunidade organizada deve-se programar atividades 

para a comunidade geral, de forma a atingir as pessoas que não participam de comunidades 

organizadas. Isso ocorre principalmente em bairros centrais da cidade. Essas atividades 

recaem sobre informações e atividades de empolgação como, por exemplo, gincanas. 
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13.2.4 Divulgação 

A divulgação é relevante em qualquer trabalho de coleta de resíduos. Objetiva informar aos 

moradores os horários de coleta e quais resíduos fazem parte dos recicláveis e orgânicos. 

Em caso de coleta com várias segregações, a informação deve ser apresentada de forma 

mais detalhada. 

13.3 Estratégia de comercialização 

A estratégia de comercialização será responsável pelo contínuo fluxo dos materiais 

coletados e preparados de acordo com as exigências da comercialização. Utilizam-se aqui 

dos dados obtidos no levantamento da comercialização e dós resíduos. 

Para se montar o plano de comercialização devem ser levantados: 

• Distâncias econômicas para a comercialização. 

• Exigências das indústrias e dos sucateiros para a comercialização.  

• Variação do preço dos materiais durante o ano. 

• Variação da produção de resíduos recicláveis durante o ano. 

13.3.1 Distâncias Econômicas 

As distâncias econômicas para cada município e para cada tipo de material serão 

diferentes. As mesmas, as distâncias, serão definidas otimizando-se o ganho na venda dos 

materiais. 

13.3.2 Exigências 

As exigências são as condições impostas pelos comerciantes para a compra de materiais. 

De posse das exigências define-se se é possível a comercialização com as indústrias ou se 

ela será realizada com os sucateiros. As variáveis decisivas são a possibilidade de atender 

as exigências econômicas e o preço de venda. 

13.3.3 Variação do Preço de Venda 

Em função da oferta de materiais há uma variação ou flutuação no preço dos materiais 

durante o ano, e de um lugar para o outro. De acordo com essa variação define-se a época 

mais vantajosa para a realização da venda dos materiais de forma a otimizar o ganho. 
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13.3.4 Variação da Produção de Resíduos 

Com os dados de variação dos resíduos durante o ano pode-se esquematizar o fluxo de 

venda dos materiais também durante o ano. Sobrepondo os dados de variação de preço de 

venda com a variação na produção chegar-se-á ao fluxo, que pode ser apresentado em 

forma de planilha, como segue: 

Tabela 2 - Plano de comercialização 

 
Fonte: BENETTI (2000) 

 

Figura 31 - Plano de comercialização II 

 

Fonte: SILVA et al. (2003). 

13.4 Definição da Infraestrutura 

As informações obtidas nos passos anteriores permitem a realização do dimensionamento 

da estrutura necessária para a realização da coleta seletiva, esta estrutura servirá para 

realizar a coleta; a separação dos materiais; a preparação dos  mesmos para a 
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comercialização e a estocagem. A infraestrutura de coleta diz respeito aos veículos 

coletores e containers (PEVs) e as equipes de coleta. 

A infraestrutura de recebimento constitui-se de: 

1. Galpão coberto para o recebimento e preparação do material (separação de acordo 

com as exigências e enfardamento para os que forem necessário). 

2. Local de depósito enquanto os materiais aguardam a comercialização, a ser 

definido com base na tabela anterior. 

3. Equipamentos de enfardamento e/ou moagem (vidro).  

4. Equipamentos e/ou móveis de controle.  

5. Containers para os rejeitos. 

Caso o tratamento dos resíduos seja através de usinas de reciclagem, a construção da 

infraestrutura deve ser no mesmo local e o depósito de reciclados projetado para 100% dos 

materiais possíveis de serem reciclados. 

Se não é dado nenhum tipo de tratamento aos resíduos, deve-se buscar um local para a 

construção da infraestrutura de recebimento projetada para ..... % dos materiais passíveis 

de serem reciclados, entretanto adota-se 100% dos materiais prevendo o sucesso da coleta 

seletiva. 

Em termos dos recursos humanos necessários também pode-se dividir em coleta e 

recebimento: 

 

1. Para a coleta serão necessárias equipes constituídas de 3 coletores e um motorista, o 

n. de equipes depende do porte do município, essas equipes realizaram a coleta de 

porta a porta e nos PEVs. 

2. Para o recebimento deve-se considerar a forma de gerenciamento: 1. Pela 

Municipalidade - será necessária uma equipe para a preparação do material e para a 

comercialização, a ser dimensionada de acordo com a quantidade de resíduos 

coletados e; 2. Por associação ou cooperativa - não será necessária uma equipe de 

trabalho, entretanto, deverá ser realizada uma assessoria técnica para que o trabalho 

seja conduzido de forma a obter um máximo de reaproveitamento de materiais pelo 

setor responsável pela coleta seletiva. 
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Figura 32 - Infraestrutura para o início da coleta seletiva 

Fonte: SILVA et al. (2003). 

13.4.1 Determinação dos custos 

Os custos a que nos referimos são os custos de implantação e operação do sistema de 

coleta seletiva. Não se pode esquecer que existe o custo do projeto, constituído pelo 

levantamento de dados e projeto propriamente dito. 

13.4.2 Custo de Projeto 

Os custos para a elaboração dos projetos de coleta seletiva podem ser divididos em: 1. 

Custo do levantamento de dados e 2. Custo de formulação do programa. O custo de 

levantamento de dados engloba todas as fases explicitadas no item levantamento de dados 

ou diagnóstico. Além da coleta dos dados faz-se o tratamento dos mesmos, de forma a 

estarem em condições de ser utilizadas no momento da formulação do programa. 

Esta etapa é mais custosa que a etapa de formulação e será tanto mais quanto maior for o 

município, pois exigirá uma equipe maior de trabalho, entretanto, desta etapa dependerá o 

sucesso de um bom programa. Pois, todo o projeto mal formulado, por melhor que seja a 

sua implantação, terá problemas de operação. A estimativa do custo desta etapa, como já 

mencionado, dependerá do porte do município, em função do porte ser diretamente 

relacionado com a produção de resíduos. Será necessária uma equipe multidisciplinar 

composta, no mínimo, por engenheiro conhecedor da área de resíduos, sociólogo ou 

psicólogo (levantamento de dados referente à população) e alguns ajudantes; adicionado ao 

custo do tratamento dos dados. 

O custo da etapa de formulação ou planejamento do programa é de menor monta, pois 

incide somente sobre os gastos com a equipe, que, baseada nos dados, fará o planejamento 

do sistema de coleta seletiva. Esta equipe será constituída por profissionais da área 

educacional, social e técnica (conhecedores das condições de trafegabilidade da cidade), 
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não esquecendo da participação de representantes da comunidade, os quais são a ligação 

entre a equipe técnica e a comunidade, alvo do programa a ser formulado. 

Figura 33 - Custos mensais da coleta seletiva 

Fonte: SILVA et al. (2003). 

13.4.3 Custo de Implantação 

O custo de implantação é constituído pelo custo de infraestrutura (equipamentos e obras 

civis), do custo de educação e divulgação. Estes custos também podem ser classificados 

como custos fixos e variáveis. Os custos fixos são os veículos de coleta, containers, obras 

civis e equipamentos necessários. Seu valor não apresenta uma variação muito 

significativa, variará de acordo com o porte dos municípios, e representará mais para os 

municípios com pequena produção de resíduos, sendo uma das razões que motivam os 

municípios a formarem consórcios para o trabalho de recebimento, preparação do material 

para a comercialização e armazenamento. 

Os custos variáveis constituem-se do trabalho educativo de chamamento inicial, do 

treinamento da equipe de trabalho e do custo de divulgação. O trabalho educativo deve ser 

iniciado quando se inicia o levantamento de dados, sendo os dados utilizados para que a 

comunidade seja conhecedora da situação em que se encontra e o que se pretende fazer 

para a melhoria dela. A situação desejada é aquela onde, no momento do início da coleta, o 

trabalho educativo esteja no seu auge, isto é, com a comunidade ciente do problema e 

conhecedora da importância de sua participação e de como participar. 

O trabalho educativo de divulgação apresentará um custo adicional que é a criação do 

material de divulgação que identifique a cidade. Neste material deverão, no mínimo, 
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constar os horários de coleta e quais materiais fazem parte da mesma. Na criação do 

material deve-se buscar um slogan e um mascote que, como já mencionado, identifiquem o 

trabalho no município em questão. Este item é constituído de dois custos: 1. Os custos de 

criação ; 2. Os custos de reprodução. A divulgação deve ocorrer, de forma intensa e 

continuada, durante todo o período de implantação do programa e posterior ao mesmo. 

Os custos referentes ao treinamento incidem sobre os gastos com a equipe que irá 

operacionalizar o trabalho de coleta, de preparação e de comercialização. Atenção especial 

deverá ser dada quando a preparação e comercialização for realizada por catadores, a 

passagem do catador de rua ou de lixão até uma associação, capaz de separar, preparar e 

comercializar, irá necessitar de um longo trabalho a ser realizado por assistentes sociais, 

que deverá começar a trabalhar no início do levantamento de dados, para que no momento 

da implantação haja condições da mesma ocorrer com sucesso. 

13.4.4 Custo de Operação 

Os custos de operação dizem respeito ao custo de coleta e aos custos de preparação, 

comercialização e de educação. Os custos de coleta ocorrem sempre e podem ser estimados 

baseados na quilometragem a ser percorrida e no volume de resíduos a serem coletados. 

Estes dados fornecem o número de veículos necessários e o número de equipes. As equipes 

devem ser constituídas de, no mínimo, 04 funcionários: um motorista, um funcionário que 

acomoda os resíduos no caminhão e dois que recolhem os resíduos das ruas. 

Desse modo, obter-se-ão os custos com funcionários (pessoal), mais o custo de 

combustível, mais o custo de manutenção de veículos e containers. Os custos de preparo e 

comercialização dependem do tipo de gerenciamento, se realizado pelo poder municipal ou 

pela comunidade (associação ou cooperativas de catadores). 

Na hipótese de ser realizado pela comunidade os custos de operação resumem-se a 

orientação técnica para os mesmos e ao trabalho de educação ambiental. Caso contrário, o 

trabalho sendo realizado pela municipalidade, temos os custos da equipe de trabalho e do 

gerenciamento da comercialização e custos de materiais (energia + água + materiais de 

consumo). Neste caso o custo pode ser abatido pelo ganho com a venda dos materiais, os 

quais podem ser previamente calculados com os dados da estratégia de comercialização. 
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Os custos relativos ao trabalho educativo devem ser computados, pois é indispensável que 

ele continue, e, semestralmente, ocorra a divulgação do material publicitário. 

13.4.4.1 Considerações Sobre a Relação Custo/Toneladas 

A respeito da a publicação do custo médio da coleta seletiva por tonelada e a sua 

comparação com a coleta normal, tem-se algumas considerações a fazer: 1. A unidade 

utilizada R$/t deveria ser realizada de forma a ser similar para os dois tipos de coleta, ou 

seja, para ser feita a comparação necessitar-se-ia trabalhar com a mesma unidade, 

entretanto, existe uma diferença significativa entre a densidade e o peso específico de cada 

resíduo (normal e seco). Desta forma, a unidade de comparação não trata os resíduos da 

mesma maneira. No custo da coleta seletiva está computado o custo de coleta, mais o custo 

de beneficiamento, mais o custo de coleta. Por isso deve-se buscar uma metodologia de 

como avaliar o custo de ambas as coletas de forma a poder compará-los. 

13.5 Implantação 

A implantação é a etapa de preparação da estrutura necessária e do início do programa de 

coleta seletiva propriamente dito. Pode-se dividir a fase de implantação em: preparação da 

estrutura (infraestrutura), realização do trabalho educativo e início da coleta seletiva, os 

quais podem ser visualizadas de forma geral no fluxograma 11. 

13.5.1 Preparação para a Coleta 

A fase de preparação para a coleta constitui-se na agilização da infraestrutura necessária e 

no desenvolvimento do trabalho educativo. Para o início da coleta ou a inauguração do 

programa, esta fase deve estar completamente implantada e de forma que, no momento da 

conclusão da infraestrutura, o trabalho educativo tenha atingido o seu auge, tendo, assim, 

as condições necessárias para o êxito do programa de coleta seletiva. 

A infraestrutura de coleta constitui-se na disponibilidade dos veículos coletores, instalação 

dos PEVs e do treinamento da equipe de coleta. Ressalta-se aqui que a localização dos 

PEVs deve ser definida com a participação da comunidade, visto que será esta os utilizará. 

A infraestrutura de recebimento constitui-se no espaço físico necessário para o 

recebimento e preparação do material coletado, aquisição dos equipamentos e o 

treinamento da equipe de trabalho. Pode-se vislumbrar duas situações distintas.  
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Fluxograma 11 - Modelo de Implantação do Programa de Coleta Seletiva 

 

Fonte: BENETTI (2000). 
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13.5.2 Gerenciamento Comunitário 

O gerenciamento comunitário se faz com o trabalho de preparação e comercialização dos 

materiais, sendo realizado por associação ou cooperativa de catadores. A utilização dos 

catadores se faz necessária para equacionar o problema social que se provocaria com a 

desativação do lixão, local de catação, e, de forma a não gerar uma concorrência de coleta 

que ocorreria se estivessem nas ruas catadores e coleta seletiva, Esta alternativa aplica-se 

aos municípios que apresentam catadores, os demais podem considerar esta alternativa 

dando a oportunidade para que as associações de bairro se organizem e desenvolvam esta 

atividade. 

A organização dos catadores em associações deve ser realizada por uma equipe capacitada 

e que faça a transição dos mesmos do lixão para o local de recebimento dos materiais, 

capacitando-os para desenvolverem suas atividades, a preparação dos materiais e a 

comercialização, em associações. 

13.5.3 Gerenciamento Público 

Nesta alternativa de trabalho será formada uma equipe dentro do quadro de funcionários 

públicos, a qual receberá um treinamento visando a capacitação para o trabalho de 

preparação do material e a comercialização do mesmo. 

O trabalho educativo que foi iniciado junto ao levantamento de dados é intensificado nesta 

etapa, com programas direcionados para os vários segmentos da comunidade. Neste 

momento prepara-se o material da campanha de divulgação para o início do programa de 

coleta, de forma a sensibilizar a comunidade e a prepará-la para o início da coleta. 

13.5.4 Implantação do programa de coleta Seletiva 

A implantação da coleta deve ser realizada de forma gradativa para que a equipe 

responsável possa realizar os ajustes que se façam necessários e principalmente para 

manter o programa sobre controle não frustrando a comunidade com atitudes contraditórias 

aquelas abordadas no programa educativo. Este é um fator de fundamental importância 

para a credibilidade da comunidade com o programa de coleta seletiva e dessa forma, 

garantir-se uma boa eficiência de coleta. 
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Como o aspecto principal do programa é o educacional, a implantação da coleta faz-se 

inicialmente nas escolas. Juntamente com a equipe de trabalho educacional escolhe-se um 

grupo de escolas para o início do trabalho, onde se fará a inauguração da coleta seletiva. 

Após o período de adaptação e o trabalho estar sobre controle, procede-se a expansão para 

todas as escolas, da área urbana e rural. Somente após terem sido superadas estas duas 

etapas realiza-se o início da coleta em um bairro selecionado. O bairro deve ser o da escola 

que apresentou o melhor desempenho. 

Para a implantação no bairro deve-se mobilizar a associação de moradores, com reuniões 

para a comunidade do bairro escolhido. Para o lançamento do programa organiza-se uma 

mobilização pública de chamamento, com uma programação especialmente preparada de 

modo a atrair a atenção de toda a comunidade. De forma semelhante à da escola, após ter-

se o controle sobre o trabalho expande-se o mesmo para os demais bairros. 

13.6. Operação e Monitoramento 

A operação e o monitoramento do programa de coleta seletiva constituem-se de dois 

trabalhos distintos: o trabalho de coleta e o trabalho de preparação e comercialização. A 

organização desses trabalhos será demonstrada abaixo. 

13.6.1 Coleta 

A operação da coleta realiza-se através de uma ou mais equipes devidamente treinadas 

para o desenvolvimento da mesma, podendo este trabalho ser terceirizado ou não. O 

monitoramento do serviço de coleta obrigatoriamente é realizado pela equipe técnica 

responsável pelo programa de coleta seletiva, não podendo ser terceirizado. Para a 

realização do monitoramento utilizam-se indicadores de desempenho, os quais servirão 

posteriormente para a avaliação do trabalho. 
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Fluxograma 12 - Modelo de Operação e Monitoramento do Programa de Coleta Seletiva 

 
Fonte: BENETTI (2000). 

13.6.2 Preparação e comercialização 

Quando o trabalho de preparação e comercialização for realizado pela comunidade será 

orientado pela equipe técnica, de forma a auxiliar na superação das dificuldades que se 

apresentem. Caso for desenvolvido pela municipalidade será coordenado pela equipe 

técnica e submetido a avaliação constante. 

Para a comercialização dos materiais segue-se as estratégias de comercialização 

especificadas na fase de planejamento do trabalho, sendo elaborada com os valores reais 

das quantidades de materiais coletados. 

13.6.3 Indicadores de desempenho 

Os indicadores de desempenho constituem-se de variáveis que permitem o 

acompanhamento do andamento de todo o programa de coleta seletiva, sendo: 

13.6.3.1 Custo 

De acordo com Benetti (2000, p. 118): 

O custo do trabalho pode ser apresentado em R$/tonelada ou R$/m3, isso faz-se 

necessário devido ao baixo peso específico do resíduo coletado de forma 

seletiva. O custo total de manutenção do programa é dado por: Custo = Cpe + Cc 

+ Cr. Cpe é o custo dos programas de educação ambiental e de divulgação; Cc é 

o custo da coleta (pessoal + combustível + manutenção + depreciação veículo) e; 



                                                                                      

                                                                                                                                                  91 
 

Cr é o custo de recebimento, ou seja, da preparação do material e da 

comercialização. No caso do gerenciamento ser realizado pela comunidade esse 

custo é nulo. 

A comparação do custo da coleta seletiva com a coleta normal toma-se bastante 

problemática, visto que, não há uma unidade padronizada de comparação que trate de 

forma igual ambas as coletas e compute todos os ganhos da coleta seletiva em termos de 

redução de custo da coleta normal; redução de custo de destino final; empregos gerados e 

redução do custo de manutenção da limpeza da cidade. 

13.6.3.2 Eficiência de coleta 

A eficiência de coleta corresponde à quantidade de resíduos coletados, na forma seletiva, 

em relação ao total de resíduos que poderiam ser coletados. Esse valor, se analisado em 

termos percentuais, varia muito de município para município, devido a uma grande 

diversidade qualitativa na produção de resíduos. Por isso, para se comparar programas de 

coleta seletiva deve-se utilizar a eficiência em termos percentuais relacionados aos valores 

de resíduos possíveis de serem reciclados em cada município em específico. 

A eficiência também pode ser apresentada na forma de coleta porta a porta e da coleta nos 

PEVs, esses valores poderão direcionar os investimentos em termos de coleta no município 

e servirem de instrumento para novos programas que venham a ser implantados. 

13.6.3.3 Benefícios do Programa 

Pode-se avaliar os benefícios do programa de coleta seletiva com relação a variável 

ambiental, econômica e social. A variável ambiental considera, entre outros .aspectos 

como a economia de áreas de destino finai e a proteção do ambiente natural causada pela 

maior conscientização. 

A variável econômica computa, entre outros, os benefícios como o aumento da vida útil 

dos aterros sanitários, a redução dos custos de limpeza urbana e a geração de indústrias 

recicladoras no município. A variável social computa a geração de empregos diretos e 

indiretos com a coleta seletiva, o resgate social de catadores e a cidadania adquirida com a 

conscientização ambiental. 
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13.7 Avaliação do Programa 

A avaliação do programa de coleta seletiva realiza-se utilizando os indicadores de 

desempenho. Esses indicadores mostram as diretrizes para a continuidade do programa. 

O modelo de coleta seletiva constitui-se de um processo dinâmico, no qual vários atores 

interagem ao mesmo tempo. Portanto, ao longo do tempo toma-se necessário realizar 

modificações, as quais são necessárias para que o desempenho do programa seja crescente. 

Desta forma, este não é um modelo de coleta seletiva estático, pelo contrário, ele é 

dinâmico e modifica-se de acordo com os indicadores referendados anteriormente. 

13.8 Resultados 

Os resultados do programa de coleta seletiva necessitam ser divulgados com a finalidade 

de a comunidade manter-se informada sobre o trabalho desenvolvido, e para que mais 

pessoas sejam cativadas e venham a participar do programa. Os resultados podem ser 

computados em nível de receitas ambientais, como o aumento da vida útil dos aterros 

sanitários, a redução dos custos de limpeza urbana em função da maior conscientização da 

população, e, devido principalmente ao trabalho de educação ambiental. Em nível 

ambiental são observados resultados que não podem ser computados, pois dizem respeito à 

melhoria de qualidade de vida promovida pelas melhores condições de apresentação do 

ambiente. Essa melhoria se deve a trabalhos de ajardinamento, preservação do ambiente 

natural e construído, e, local de convívio da comunidade, ocasionado uma satisfação 

melhor no dia a dia da comunidade. 

Em nível de receitas econômicas pode-se computar a geração de recursos advinda da 

instalação e operação dos negócios com os resíduos. 

Já em nível social, as receitas podem ser computadas através da geração de empregos com 

os negócios originados com a comercialização e industrialização dos resíduos; o resgate 

social com a classe de catadores e carrinheiros e o aumento da consciência a nível de 

cidadania, o que traz resultados visíveis em termos de respeito e preservação do ambiente. 

Para a divulgação dos resultados do programa de coleta seletiva pode-se utilizar eventos 

durante as comemorações da Semana de Meio Ambiente, do Município ou estipular uma 

determinada data para a realização de um Fórum que apresente os resultados da coleta 

seletiva e discuta os novos rumos dela, com a participação da comunidade. Ressalta-se a 
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participação da comunidade em muitas etapas do programa, isto deve-se ao fato de que 

sem a participação comunitária não é possível a implantação. O êxito de um programa de 

coleta seletiva depende exclusivamente da participação comunitária, desta forma, mais do 

que respeitar a vontade da comunidade, é uma estratégia inteligente considerar a 

participação dela. 
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LEGISLAÇÃO 

POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PNRS) LEI Nº 12.305, DE 2 DE 

AGOSTO DE 2010 Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos; altera a Lei 9.605, de 

12 de fevereiro de 1998; e dá outras providências. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12305.htm  

REGULAMENTAÇÃO DECRETO Nº 7.404, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2010 

Regulamenta a Lei 12.305, de 2 de agosto de 2010, que institui a Política Nacional de 

Resíduos Sólidos, cria o Comitê Interministerial da Política Nacional de Resíduos Sólidos 

e o Comitê Orientador para a Implantação dos Sistemas de Logística Reversa, e dá outras 

providências. http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-

2010/2010/decreto/d7404.htm  

PROGRAMA PRÓ-CATADOR DECRETO Nº 7.405, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2010 

Institui o programa Pró-Catador. http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-

2010/2010/Decreto/D7405.htm  

DESTINAÇÃO DE COLETA SELETIVA EM ÓRGÃOS PÚBLICOS FEDERAIS AOS 

CATADORES DECRETO Nº 5.940 DE 25 DE OUTUBRO DE 2006. Institui a separação 

dos resíduos recicláveis descartados pelos órgãos e entidades da administração pública 

federal direta e indireta, na fonte geradora, e a sua destinação às associações e cooperativas 

dos catadores de materiais recicláveis, e dá outras providências. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Decreto/D5940.htm  

CONSÓRCIOS LEI Nº 11.107, DE 6 DE ABRIL DE 2005 Dispõe sobre normas gerais de 

contratação de consórcios públicos e dá outras providências. 

http://www.cidades.gov.br/images/stories/ArquivosSNSA/Arquivos_PDF/Leis/3._Lei_n_1

1.107_de_6_ de_abril_de_2005.pdf LISTA BRASILEIRA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 1, DE 25 DE JANEIRO DE 2013 Regulamenta o 

Cadastro Nacional de Operadores de Resíduos Perigosos (CNORP) - Lista Brasileira de 

Resíduos Sólidos (Arquivo tipo Planilha Eletrônica) http://www.ibama.gov.br/areas-

tematicas-qa/controle-de-residuos  

DIRETRIZES NACIONAIS DE SANEAMENTO LEI Nº 11.445, DE 5 DE JANEIRO DE 

2007 Estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico; altera as Leis nos 6.766, de 

19 de dezembro de 1979, 8.036, de 11 de maio de 1990, 8.666, de 21 de junho de 1993, 

8.987, de 13 de fevereiro de 1995; revoga a Lei no 6.528, de 11 de maio de 1978; e dá 

outras providências. (O Artigo 57 modifica a Lei 8666/93 – previsão de dispensa de 

licitação para associações ou cooperativas) http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-

2010/2007/lei/l11445.htm  

REGULAMENTAÇÃO DECRETO Nº 7.217, DE 21 DE JUNHO DE 2010 Regulamenta a 

Lei 11.445, de 5 de janeiro de 2007, que estabelece diretrizes nacionais para o saneamento 

básico, e dá outras providências. http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-

2010/2010/Decreto/D7217.htm 

POLÍTICA NACIONAL DE MEIO AMBIENTE LEI Nº 6.938, DE 31 DE AGOSTO DE 

1981 Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de 

formulação e aplicação, e dá outras providências. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L6938.htm   

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12305.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/decreto/d7404.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/decreto/d7404.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Decreto/D7405.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Decreto/D7405.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Decreto/D5940.htm
http://www.ibama.gov.br/areas-tematicas-qa/controle-de-residuos
http://www.ibama.gov.br/areas-tematicas-qa/controle-de-residuos
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/lei/l11445.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/lei/l11445.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/Decreto/D7217.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/Decreto/D7217.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L6938.htm
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REGULAMENTAÇÃO DECRETO Nº 99.274, DE 6 DE JUNHO DE 1990. Regulamenta 

a Lei nº 6.902, de 27 de abril de 1981, e a Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, que 

dispõem, respectivamente sobre a criação de Estações Ecológicas e Áreas de Proteção 

Ambiental e sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, e dá outras providências. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/antigos/d99274.htm  

SANÇÕES PENAIS E ADMINISTRATIVAS – ATIVIDADES LESIVAS AO MEIO 

AMBIENTE LEI Nº 9.605, DE 12 DE FEVEREIRO DE 1998 Dispõe sobre as sanções 

penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá 

outras providências. http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9605.htm  

REGULAMENTAÇÃO DECRETO Nº 6.514, DE 22 DE JULHO DE 2008 Dispõe sobre 

as infrações e sanções administrativas ao meio ambiente, estabelece o processo 

administrativo federal para apuração destas infrações, e dá outras providências. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/decreto/D6514.htm  

POLÍTICA DE MUDANÇAS CLIMÁTICAS (PNMC) LEI Nº 12.187DE 29 DE 

DEZEMBRO DE 2009. Institui a Política Nacional sobre Mudança do Clima (PNMC) e dá 

outras providências. http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-

2010/2009/lei/l12187.htm  

REGULAMENTAÇÃO DECRETO Nº 7.390, DE 9 DE DEZEMBRO DE 2010 

Regulamenta os arts. 6o, 11 e 12 da Lei no 12.187, de 29 de dezembro de 2009, que institui 

a Política Nacional sobre Mudança do Clima - PNMC, e dá outras providências. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Decreto/D7390.htm  

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988 LEI Nº 

10.257, DE 10 DE JULHO DE 2001 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/ConstituicaoCompilado.htm  

Estatuto das Cidades LEI Nº 10.257, DE 10 DE JULHO DE 2001 Regulamenta os Artigos 

182 e 183 da Constituição Federal, estabelece diretrizes gerais da política urbana e dá 

outras providências. http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LEIS_2001/L10257.htm  

POLÍTICA NACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL LEI Nº 9.795, DE 27 DE 

ABRIL DE 1999 Dispõe sobre a educação ambiental, institui a Política Nacional de 

Educação Ambiental e dá outras providências. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9795.htm  

REGULAMENTAÇÃO DECRETO Nº 4.281, DE 25 DE JUNHO DE 2002 Regulamenta a 

Lei 9.795, de 27 de abril de 1999, que institui a Política Nacional de Educação Ambiental, 

e dá outras providências. http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/D4281.htm 

POLÍTICA NACIONAL DE MEIO AMBIENTE LEI Nº 6.938, DE 31 DE AGOSTO DE 

1981 Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de 

formulação e aplicação, e dá outras providências. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L6938.htm    

REGULAMENTAÇÃO DECRETO Nº 99.274, DE 6 DE JUNHO DE 1990. Regulamenta 

a Lei nº 6.902, de 27 de abril de 1981, e a Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, que 

dispõem, respectivamente sobre a criação de Estações Ecológicas e Áreas de Proteção 

Ambiental e sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, e dá outras providências. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/antigos/d99274.htm  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/antigos/d99274.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9605.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/decreto/D6514.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l12187.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l12187.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Decreto/D7390.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/ConstituicaoCompilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LEIS_2001/L10257.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9795.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/D4281.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L6938.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/antigos/d99274.htm
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SANÇÕES PENAIS E ADMINISTRATIVAS – ATIVIDADES LESIVAS AO MEIO 

AMBIENTE LEI Nº 9.605, DE 12 DE FEVEREIRO DE 1998 Dispõe sobre as sanções 

penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá 

outras providências. http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9605.htm   

REGULAMENTAÇÃO DECRETO Nº 6.514, DE 22 DE JULHO DE 2008 Dispõe sobre 

as infrações e sanções administrativas ao meio ambiente, estabelece o processo 

administrativo federal para apuração destas infrações, e dá outras providências. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/decreto/D6514.htm  

POLÍTICA DE MUDANÇAS CLIMÁTICAS (PNMC) LEI Nº 12.187DE 29 DE 

DEZEMBRO DE 2009. Institui a Política Nacional sobre Mudança do Clima (PNMC) e dá 

outras providências. http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-

2010/2009/lei/l12187.htm  

REGULAMENTAÇÃO DECRETO Nº 7.390, DE 9 DE DEZEMBRO DE 2010 

Regulamenta os arts. 6o, 11 e 12 da Lei no 12.187, de 29 de dezembro de 2009, que institui 

a Política Nacional sobre Mudança do Clima - PNMC, e dá outras providências. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Decreto/D7390.htm  

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988 LEI Nº 

10.257, DE 10 DE JULHO DE 2001 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/ConstituicaoCompilado.htm  

Estatuto das Cidades LEI Nº 10.257, DE 10 DE JULHO DE 2001 Regulamenta os Artigos 

182 e 183 da Constituição Federal, estabelece diretrizes gerais da política urbana e dá 

outras providências. http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LEIS_2001/L10257.htm  

POLÍTICA NACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL LEI Nº 9.795, DE 27 DE 

ABRIL DE 1999 Dispõe sobre a educação ambiental, institui a Política Nacional de 

Educação Ambiental e dá outras providências. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9795.htm  

REGULAMENTAÇÃO DECRETO Nº 4.281, DE 25 DE JUNHO DE 2002 Regulamenta a 

Lei 9.795, de 27 de abril de 1999, que institui a Política Nacional de Educação Ambiental, 

e dá outras providências. http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/D4281.htm 

 

RESOLUÇÕES DO CONSELHO NACIONAL DE MEIO AMBIENTE (CONAMA) 

RESOLUÇÕES GERAIS http://www.mma.gov.br/port/conama/legiano.cfm?codlegitipo=3    

DESTINAÇÃO DE PNEUS INSERVÍVEIS  - Resolução CONAMA 416/2009; 

http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=616  

ÓLEO LUBRIFICANTE USADO OU CONTAMINADO Resolução CONAMA 

362/2005, REVISADO PELA RESOLUÇÃO 450, DE 6 DE MARÇO DE 2012 

http://www.mma.gov.br/port/conama/res/res05/res36205.xml  

Resolução CONAMA 450/12 Altera 362/05 Artigo 24-A 

http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=674  

DESTINAÇÃO DE PILHAS E BATERIAS Resolução CONAMA 257/99 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9605.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/decreto/D6514.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l12187.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l12187.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Decreto/D7390.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/ConstituicaoCompilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LEIS_2001/L10257.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9795.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/D4281.htm
http://www.mma.gov.br/port/conama/legiano.cfm?codlegitipo=3
http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=616
http://www.mma.gov.br/port/conama/res/res05/res36205.xml
http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=674
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http://www.mma.gov.br/port/conama/res/res99/res25799.html  

CAMPANHAS, AÇÕES E PROJETOS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL Resolução 

CONAMA 422/2010 

http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=622  

RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL Resolução CONAMA 307/2002 (com alterações) 

http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=307  

LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE ATERRO SANITÁRIO DE PEQUENO PORTE 

DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS Resolução CONAMA N°404/2008 Estabelece 

critérios e diretrizes http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=592  

 

COMITÊS 

COMITÊ INTERMINISTERIAL DE INCLSUSÃO SOCIAL DE CATADORES DE 

MATERIAIS RECICLÁVEIS (CIISC) 

http://www.mds.gov.br/acesso-a-informacao/orgaoscolegiados/orgaos-em-destaque/ciisc  

COMISSÃO INTERMINISTERIAL PARA A MUDANÇA GLOBAL DO CLIMA 

(CIMGC) 

http://www.desenvolvimento.gov.br/sitio/interna/interna.php?area=1&menu=783&refr=48

2  

COMITÊS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS (CBHs) http://www.cbh.gov.br/  

COMITÊ GESTOR DO PROGRAMA BRASILEIRO DE AVALIAÇÃO DO CICLO DE 

VIDA DE PRODUTOS (PBACV) 

http://www.inmetro.gov.br/legislacao/resc/pdf/RESC000237.pdf  

 

SISTEMAS, PLANOS, PROGRAMAS, MANUAIS, RELATÓRIOS SOBRE 

RESÍDUOS SÓLIDOS E COLETA SELETIVA 

SISTEMA NACIONAL DE INFORMAÇÕES SOBRE A GESTÃO DOS RESÍDUOS 

(SINIR)  

Um dos instrumentos da PNRS http://www.sinir.gov.br/  

http://www.sinir.gov.br/documents/10180/12308/PNRS_Revisao_Decreto_280812.pdf/e18

3f0e7- 5255-4544-b9fd-15fc779a3657  

CONSULTA DE INDICADORES DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS 

http://www.sinir.gov.br/web/guest/consulta-de-indicadores  

RESÍDUOS SUJEITOS À LOGÍSTICA REVERSA 

http://www.sinir.gov.br/web/guest/residuos-sujeitos-a-logistica-reversa  

DOCUMENTOS/DIAGNÓSTICOS  

http://www.mma.gov.br/port/conama/res/res99/res25799.html
http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=622
http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=307
http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=592
http://www.mds.gov.br/acesso-a-informacao/orgaoscolegiados/orgaos-em-destaque/ciisc
http://www.desenvolvimento.gov.br/sitio/interna/interna.php?area=1&menu=783&refr=482
http://www.desenvolvimento.gov.br/sitio/interna/interna.php?area=1&menu=783&refr=482
http://www.cbh.gov.br/
http://www.inmetro.gov.br/legislacao/resc/pdf/RESC000237.pdf
http://www.sinir.gov.br/documents/10180/12308/PNRS_Revisao_Decreto_280812.pdf/e183f0e7-%205255-4544-b9fd-15fc779a3657
http://www.sinir.gov.br/documents/10180/12308/PNRS_Revisao_Decreto_280812.pdf/e183f0e7-%205255-4544-b9fd-15fc779a3657
http://www.sinir.gov.br/web/guest/consulta-de-indicadores
http://www.sinir.gov.br/web/guest/residuos-sujeitos-a-logistica-reversa
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http://www.sinir.gov.br/web/guest/documentos  

BANCOS DE DADOS E SISTEMAS AFINS  

http://www.sinir.gov.br/web/guest/bancos-de-dados-e-sistemas-afins  

MANUAIS PARA CONSÓRCIOS  

http://www.sinir.gov.br/web/guest/publicacoes  

 

SISTEMA NACIONAL DE INFORMAÇÃO SOBRE SANEAMENTO (SNIS)  

DIAGNÓSTICO DO MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS – 2010 

http://www.snis.gov.br/PaginaCarrega.php?EWRErterterTERTer=93  

MAPAS TEMÁTICOS – RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (SNIS) 

http://www.snis.gov.br/PaginaCarrega.php?EWRErterterTERTer=77  

PASSOS PARA ACESSAR O PROGRAMA SOBRE RESÍDUOS SÓLIDOS 

http://www.snis.gov.br/Arquivos_SNIS/6_COLETA%20DE%20DADOS/Manual/passo_a

_passoRS.pdf  

DIAGNÓSTICOS DO MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS 

http://www.snis.gov.br/PaginaCarrega.php?EWRErterterTERTer=16  

MINISTÉRIO DAS CIDADES 

http://www.pmss.gov.br/PaginaCarrega.php?EWRErterterTERTer=57   

RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E SEUS IMPACTOS SOCIOAMBIENTAIS 

http://www.iee.usp.br/destaques/Residuos_Solidos.pdf  

IBGE RESÍDUOS 

http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/condicaodevida/pnsb2008/defaulttabpd

f_man_res_sol.shtm  

RELATÓRIO IPEA 2012  

http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/relatoriopesquisa/121009_relatorio_res

iduos_ solidos_urbanos.pdf  

DIAGNÓSTICO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL EM RESÍDUOS SÓLIDOS (IPEA – 

EA)  

http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/relatoriopesquisa/121002_relatorio_ed

ucacao_ ambiental.pdf  

PASSO A PASSO DA COLETA SELETIVA – DIRETRIZES/ ROTEIRO PARA 

IMPLANTAÇÃO DO PROJETO  

http://www.coletasolidaria.gov.br/menu/implantacao-do-decreto/menu/implantacao-

dodecreto/5passo_a_passo.pdf  

http://www.sinir.gov.br/web/guest/documentos
http://www.sinir.gov.br/web/guest/bancos-de-dados-e-sistemas-afins
http://www.sinir.gov.br/web/guest/publicacoes
http://www.snis.gov.br/PaginaCarrega.php?EWRErterterTERTer=93
http://www.snis.gov.br/PaginaCarrega.php?EWRErterterTERTer=77
http://www.snis.gov.br/Arquivos_SNIS/6_COLETA%20DE%20DADOS/Manual/passo_a_passoRS.pdf
http://www.snis.gov.br/Arquivos_SNIS/6_COLETA%20DE%20DADOS/Manual/passo_a_passoRS.pdf
http://www.snis.gov.br/PaginaCarrega.php?EWRErterterTERTer=16
http://www.pmss.gov.br/PaginaCarrega.php?EWRErterterTERTer=57
http://www.iee.usp.br/destaques/Residuos_Solidos.pdf
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/condicaodevida/pnsb2008/defaulttabpdf_man_res_sol.shtm
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/condicaodevida/pnsb2008/defaulttabpdf_man_res_sol.shtm
http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/relatoriopesquisa/121009_relatorio_residuos_%20solidos_urbanos.pdf
http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/relatoriopesquisa/121009_relatorio_residuos_%20solidos_urbanos.pdf
http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/relatoriopesquisa/121002_relatorio_educacao_%20ambiental.pdf
http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/relatoriopesquisa/121002_relatorio_educacao_%20ambiental.pdf
http://www.coletasolidaria.gov.br/menu/implantacao-do-decreto/menu/implantacao-dodecreto/5passo_a_passo.pdf
http://www.coletasolidaria.gov.br/menu/implantacao-do-decreto/menu/implantacao-dodecreto/5passo_a_passo.pdf
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ELEMENTOS PARA A ORGANIZAÇÃO DA COLETA SELETIVA E PROJETO DOS 

GALPÕES DE TRIAGEM 

http://www.cidades.gov.br/images/stories/ArquivosSNSA/Arquivos_PDF/ManualColetaSe

letiva.pdf  

MANUAL DE ORIENTAÇÃO PARA PLANOS DE GESTÃO DE RESÍDUOS 

SÓLIDOS. APOIANDO A IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE 

RESÍDUOS SÓLIDOS: DO NACIONAL AO LOCAL 

http://www.mma.gov.br/estruturas/182/_arquivos/manual_de_residuos_solidos3003_182.p

df  

Pesquisa CICLOSOFT 2012  

http://www.cempre.org.br/ciclosoft_2012.php 

 

CATADORES 

MOVIMENTO NACIONAL DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS 

(MNCR)  

http://www.mncr.org.br/  

CERELATINO — Centro de Referência Latino-americano de profissionalização dos 

Catadores de Matérias Recicláveis da América Latina e Caribe  

http://www.cerelatino.org/  

RELATÓRIO DE PESQUISA E APRESENTAÇÃO SOBRE O PAGAMENTO POR 

SERVIÇOS AMBIENTAIS URBANOS PARA A GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

(PSAU) – MMA E IPEA 

http://www.mma.gov.br/estruturas/253/_arquivos/estudo_do_ipea_253.pdf 

http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/100514_aprespsau.pdf  

ANÁLISE DO CUSTO DE GERAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ECONOMIA 

URBANA PARA O SEGMENTO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS  

http://www.mds.gov.br/acesso-a-informacao/orgaoscolegiados/orgaos-em-

destaque/ciisc/arquivos/PDF%20-%20Estudo%20-

%20Geracao%20de%20Postos%20de%20Trabalho%20para%20 

Catadores%20de%20Reciclaveis.pdf/download 

http://www.coletasolidaria.gov.br/menu/material-de-

apoio/Analise%20do%20Custo%20de%20 

Geracao%20de%20Postos%20de%20Trabalho.pdf  

MANIFESTO CONTRA A INCINERAÇÃO, PELA RECICLAGEM E REUTILIZAÇÃO 

DOS MATERIAIS DO LIXO DOMICILIAR 

http://www.polis.org.br/uploads/1490/1490.pdf  

REDE LATINOAMERICANA DE RECICLADORES  

http://www.cidades.gov.br/images/stories/ArquivosSNSA/Arquivos_PDF/ManualColetaSeletiva.pdf
http://www.cidades.gov.br/images/stories/ArquivosSNSA/Arquivos_PDF/ManualColetaSeletiva.pdf
http://www.mma.gov.br/estruturas/182/_arquivos/manual_de_residuos_solidos3003_182.pdf
http://www.mma.gov.br/estruturas/182/_arquivos/manual_de_residuos_solidos3003_182.pdf
http://www.cempre.org.br/ciclosoft_2012.php
http://www.mncr.org.br/
http://www.cerelatino.org/
http://www.mma.gov.br/estruturas/253/_arquivos/estudo_do_ipea_253.pdf
http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/100514_aprespsau.pdf
http://www.polis.org.br/uploads/1490/1490.pdf
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http://www.redrecicladores.net/  

ALIANÇA GLOBAL DE CATADORES http://globalrec.org/ 

COOPERAÇÃO – COOPERATIVA REGIONAL DE COLETA SELETIVA E 

RECICLAGEM DA REGIÃO OESTE  

http://www.cooperacaoreciclagem.com.br/  

RECICLA OURINHOS http://www.reciclaourinhos.com.br/  

AVEMARE - COOPERATIVA DE CATADORES DA VILA ESPERANÇA 

http://www.avemare.org.br  

COOPERATIVA DE CATADORES DA VILA ZUMBI  

http://www.coopzumbi.com.br  

PRO RECIFE – COOPERATIVA DE CATADORES  

http://www.prorecife.blogspot.com  

“LIXO” É MATÉRIA PRIMA FORA DO LUGAR!  

http://profissaocatador.blogspot.com.br/2011/08/lixo-e-materia-prima-fora-do-lugar.html  

 

RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL 

Como Elaborar o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PGIRS) 

http://www.sindusconsp.com.br/envios/2012/eventos/residuos/folheto_sinduscon_2012_1.

pdf 

MANUAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA CONSTRUÇÕES SUSTENTÁVEIS 

http://www.iclei.org.br/residuos/wp-

content/uploads/2011/08/Manual_port_baixa_29abr11.pdf 

CONSELHO BRASILEIRO DE CONSTRUÇÃO SUSTENTÁVEL 

http://www.cbcs.org.br PLANO NACIONAL DE AGREGADOS MINERAIS PARA 

CONSTRUÇÃO CIVIL (PNACC) 

http://www.mme.gov.br/sgm/menu/Programas_Projetos/mineracao_sustenvavel.html  

PLANO NACIONAL DE MINERAÇÃO 2030 

http://www.mme.gov.br/mme/galerias/arquivos/noticias/2011/PNM_2030.pdf  

 

RESÍDUOS ÔRGANICOS 

MANUAL DE COMPOSTAGEM 

http://www.mma.gov.br/estruturas/srhu_urbano/_arquivos/3_manual_implantao_composta

gem_ coleta_seletiva_cp_125.pdf  

http://www.redrecicladores.net/
http://globalrec.org/
http://www.cooperacaoreciclagem.com.br/
http://www.reciclaourinhos.com.br/
http://www.avemare.org.br/
http://www.coopzumbi.com.br/
http://www.prorecife.blogspot.com/
http://profissaocatador.blogspot.com.br/2011/08/lixo-e-materia-prima-fora-do-lugar.html
http://www.sindusconsp.com.br/envios/2012/eventos/residuos/folheto_sinduscon_2012_1.pdf
http://www.sindusconsp.com.br/envios/2012/eventos/residuos/folheto_sinduscon_2012_1.pdf
http://www.iclei.org.br/residuos/wp-content/uploads/2011/08/Manual_port_baixa_29abr11.pdf
http://www.iclei.org.br/residuos/wp-content/uploads/2011/08/Manual_port_baixa_29abr11.pdf
http://www.mme.gov.br/sgm/menu/Programas_Projetos/mineracao_sustenvavel.html
http://www.mme.gov.br/mme/galerias/arquivos/noticias/2011/PNM_2030.pdf
http://www.mma.gov.br/estruturas/srhu_urbano/_arquivos/3_manual_implantao_compostagem_%20coleta_seletiva_cp_125.pdf
http://www.mma.gov.br/estruturas/srhu_urbano/_arquivos/3_manual_implantao_compostagem_%20coleta_seletiva_cp_125.pdf
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VIVEIROS EDUCADORES PLANTANDO VIDA 

http://www.mma.gov.br/estruturas/educamb/_arquivos/vivseducs.pdf  

ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTURA ORGÂNICA (AAO)  

http://aao.org.br/aao/ 

MORADA DA FLORESTA (compostagem) 

http://www.moradadafloresta.org.br/produtos-principal/compostagem-empresarial 

http://www.moradadafloresta.org.br/produtos-principal/composteiras-domesticas  

 

INDICADORES 

GUIA REFERENCIAL PARA MEDIÇÃO DE DESEMPENHO E MANUAL PARA 

CONSTRUÇÃO DE INIDICADORES 

http://www.gespublica.gov.br/ferramentas/pasta.2010-05-

24.1806203210/guia_indicadores_ jun2010.pdf  

COLETA SELETIVA COM INCLUSÃO DE CATADORES: CONSTRUÇÃO 

PARTICIPATIVA DE INDICADORES E ÍNDICES DE SUSTENTABILIDADE - Tese 

de doutorado de Gina Rizpah Besen  

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/6/6134/tde-28032011-135250/pt-br.php  

GESTÃO PÚBLICA SUSTENTÁVEL DE RESÍDUOS SÓLIDOS – USO DE BASES DE 

DADOS OFICIAIS E DE INDICADORES DE SUSTENTABILIDADE (Gina Rizpah 

Besen e Sonia Maria Dias) 

http://www.fct.unesp.br/ceget/PEGADAESP2011/06BESENESP2011.pdf  

INDICADORES DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (IBGE, 2010) 

http://www.ibge.gov.br/home/geociencias/recursosnaturais/ids/default_2010.shtm  

 

MUDANÇAS 

CLIMÁTICAS PLANO NACIONAL SOBRE MUDANÇA DO CLIMA (PNMC) 

http://www.mma.gov.br/estruturas/smcq_climaticas/_arquivos/plano_nacional_mudanca_c

lima.pdf  

  

http://www.mma.gov.br/estruturas/educamb/_arquivos/vivseducs.pdf
http://aao.org.br/aao/
http://www.moradadafloresta.org.br/produtos-principal/compostagem-empresarial
http://www.moradadafloresta.org.br/produtos-principal/composteiras-domesticas
http://www.gespublica.gov.br/ferramentas/pasta.2010-05-24.1806203210/guia_indicadores_%20jun2010.pdf
http://www.gespublica.gov.br/ferramentas/pasta.2010-05-24.1806203210/guia_indicadores_%20jun2010.pdf
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/6/6134/tde-28032011-135250/pt-br.php
http://www.fct.unesp.br/ceget/PEGADAESP2011/06BESENESP2011.pdf
http://www.ibge.gov.br/home/geociencias/recursosnaturais/ids/default_2010.shtm
http://www.mma.gov.br/estruturas/smcq_climaticas/_arquivos/plano_nacional_mudanca_clima.pdf
http://www.mma.gov.br/estruturas/smcq_climaticas/_arquivos/plano_nacional_mudanca_clima.pdf
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PLANOS SETORIAIS DE MITIGAÇÃO  

http://www.mma.gov.br/clima/politica-nacional-sobre-mudanca-do-clima/planos-setoriais-

demitigacao-e-adaptacao  

REDUÇÃO DAS EMISSÕES NA DISPOSIÇÃO FINAL (MDL) Aplicação a resíduos 

sólidos 

http://www.mma.gov.br/estruturas/srhu_urbano/_publicacao/125_publicacao12032009023

918.pdf  

 

PRODUÇÃO E CONSUMO SUSTENTÁVEL 

PLANO DE AÇÃO PARA PRODUÇÃO E CONSUMO SUSTENTÁVEIS (PPCS) 2011 

http://www.akatu.org.br/Content/Akatu/Arquivos/file/11_11_24_PPCS_PARTE_I_Final.p

df  

http://pt.scribd.com/doc/79670209/Plano-de-acao-para-o-consumo-sustentavel-Governo-

Federal  

SUMÁRIO EXECUTIVO E SUBSÍDIOS PARA ELABORAÇÃO Plano de Consumo 

Sustentável  

http://www.mma.gov.br/responsabilidade-socioambiental/producao-e-consumo-

sustentavel/planonacional  

CONSUMO SUSTENTÁVEL – MANUAL DE EDUCAÇÃO 

http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/publicacao8.pdf  

AGENDA AMBIENTAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (A3P) 

http://www.mma.gov.br/responsabilidade-socioambiental/a3p  

COMPRAS PÚBLICAS SUSTENTÁVEIS E APRESENTAÇÃO 

http://cpsustentaveis.planejamento.gov.br/  

GUIA DE COMPRAS PÚBLICAS SUSTENTÁVEIS PARA ADMINISTRAÇÃO 

FEDERAL 

http://cpsustentaveis.planejamento.gov.br/wp-content/uploads/2010/06/Cartilha.pdf  

PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O MEIO AMBIENTE, CONSUMO E 

PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL http://www.pnuma.org.br/interna.php?id=63  

GUIA SOBRE RESPONSABILIDADE COMPARTILHADA  

http://cpsustentaveis.planejamento.gov.br/wp-content/uploads/2010/12/responsabilidade_ 

compartilhada.pdf  

MECANISMO DE DESENVOLVIMENTO LIMPO Aplicado a resíduos sólidos, 

agregando valor social e ambiental.  

http://www.cetesb.sp.gov.br/userfiles/file/mudancasclimaticas/biogas/file/docs/mdl/04_soc

ial.pdf 

http://www.mma.gov.br/clima/politica-nacional-sobre-mudanca-do-clima/planos-setoriais-demitigacao-e-adaptacao
http://www.mma.gov.br/clima/politica-nacional-sobre-mudanca-do-clima/planos-setoriais-demitigacao-e-adaptacao
http://www.mma.gov.br/estruturas/srhu_urbano/_publicacao/125_publicacao12032009023918.pdf
http://www.mma.gov.br/estruturas/srhu_urbano/_publicacao/125_publicacao12032009023918.pdf
http://www.akatu.org.br/Content/Akatu/Arquivos/file/11_11_24_PPCS_PARTE_I_Final.pdf
http://www.akatu.org.br/Content/Akatu/Arquivos/file/11_11_24_PPCS_PARTE_I_Final.pdf
http://pt.scribd.com/doc/79670209/Plano-de-acao-para-o-consumo-sustentavel-Governo-Federal
http://pt.scribd.com/doc/79670209/Plano-de-acao-para-o-consumo-sustentavel-Governo-Federal
http://www.mma.gov.br/responsabilidade-socioambiental/producao-e-consumo-sustentavel/planonacional
http://www.mma.gov.br/responsabilidade-socioambiental/producao-e-consumo-sustentavel/planonacional
http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/publicacao8.pdf
http://www.mma.gov.br/responsabilidade-socioambiental/a3p
http://cpsustentaveis.planejamento.gov.br/
http://cpsustentaveis.planejamento.gov.br/wp-content/uploads/2010/06/Cartilha.pdf
http://www.pnuma.org.br/interna.php?id=63
http://cpsustentaveis.planejamento.gov.br/wp-content/uploads/2010/12/responsabilidade_%20compartilhada.pdf
http://cpsustentaveis.planejamento.gov.br/wp-content/uploads/2010/12/responsabilidade_%20compartilhada.pdf
http://www.cetesb.sp.gov.br/userfiles/file/mudancasclimaticas/biogas/file/docs/mdl/04_social.pdf
http://www.cetesb.sp.gov.br/userfiles/file/mudancasclimaticas/biogas/file/docs/mdl/04_social.pdf
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ROTULAGEM AMBIENTAL (IPEA) Sustentabilidade Ambiental no Brasil: 

biodiversidade, economia e bem-estar humano. Eixos do Desenvolvimento Brasileiro – O 

Uso do Poder de Compra para a Melhoria do Meio Ambiente (2011) 

http://cpsustentaveis.planejamento.gov.br/wp-

content/uploads/2011/02/rotulagem_ambiental_ipea.pdf    

INSTITUTO BRASILEIRO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (IDEC) 

http://www.idec.org.br/  

 

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 

PLANO NACIONAL DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (PNEF) PREMISSAS E 

DIRETRIZES BÁSICAS 

http://www.mme.gov.br/mme/galerias/arquivos/noticias/2011/Plano_Nacional_de_Eficixn

cia_ Energxtica_-_PNEf_-_final.pdf   

PROGRAMA NACIONAL DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (PROCEL) 

http://www.eletrobras.com/elb/procel/main.asp  

PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO SETOR DE SANEAMENTO (PMSS) 

http://www.pmss.gov.br/PaginaCarrega.php?EWRErterterTERTer=52  

 

SUSTENTABILIDADE - PORTAIS DE INFORMAÇÃO 

PROGRAMA CIDADES SUSTENTÁVEIS  

http://www.cidadessutentaveis.org.br  

REDE NOSSA SÃO PAULO  

http://www.nossasaopaulo.org.br/  

FUNDACIÓN AVINA http://www.avina.net/esp/ Reciclaje sustentable y solidário 

(Reciclagem sustentável e solidária) 

http://avina.net/esp/wp-content/uploads/2011/11/rec.pdf  

DIREITO GV - ClÍnica de Desenvolvimento Sustentável  

http://direitogv.fgv.br/pratica-juridica/clinica-de-desenvolvimento-sustentavel  

INSTITUTO PÓLIS – INCLUSÃO E CIDADANIA – RESÍDUOS SÓLIDOS 

http://www.polis.org.br/inclusao-sustentabilidade/residuos-solidos/noticias  

INSTITUTO ETHOS – MEIO AMBIENTE  

http://www.ethos.org.br/DesktopDefault.aspx?TabID=3651&Alias=ethos&Lang=pt-BR  

http://cpsustentaveis.planejamento.gov.br/wp-content/uploads/2011/02/rotulagem_ambiental_ipea.pdf
http://cpsustentaveis.planejamento.gov.br/wp-content/uploads/2011/02/rotulagem_ambiental_ipea.pdf
http://www.idec.org.br/
http://www.mme.gov.br/mme/galerias/arquivos/noticias/2011/Plano_Nacional_de_Eficixncia_%20Energxtica_-_PNEf_-_final.pdf
http://www.mme.gov.br/mme/galerias/arquivos/noticias/2011/Plano_Nacional_de_Eficixncia_%20Energxtica_-_PNEf_-_final.pdf
http://www.eletrobras.com/elb/procel/main.asp
http://www.pmss.gov.br/PaginaCarrega.php?EWRErterterTERTer=52
http://www.cidadessutentaveis.org.br/
http://www.nossasaopaulo.org.br/
http://avina.net/esp/wp-content/uploads/2011/11/rec.pdf
http://direitogv.fgv.br/pratica-juridica/clinica-de-desenvolvimento-sustentavel
http://www.polis.org.br/inclusao-sustentabilidade/residuos-solidos/noticias
http://www.ethos.org.br/DesktopDefault.aspx?TabID=3651&Alias=ethos&Lang=pt-BR
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URBANISMO SUSTENTÁVEL Construção Sustentável, Mobilidade Sustentável, 

Prevenção de Desastres 

http://www.mma.gov.br/cidades-sustentaveis/urbanismo-sustentavel  

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL Tratado de educação ambiental para cidades 

sustentáveis  

http://pga.pgr.mpf.gov.br/boletins/arquivos-de-boletins-2009/tratado-de-educacao-

ambiental-parasociedades-sustentaveis-e-responsabilidade-global/?searchterm=FAO  

GOVERNOS LOCAIS PARA SUSTENTABILIDADE  

http://www.iclei.org/  

PORTAL DA INTERNACIONAL PARA PRODUÇÃO MAIS LIMPA, PREVENÇÃO 

DA POLUIÇÃO E NEGÓCIOS SUSTENTÁVEIS  

http://www.cleanerproduction.com/  

ROTULAGEM AMBIENTAL  

ABNT http://www.abntonline.com.br/rotulo/  

GLOBAL ECOLABELLING NETWORK (GEN)  

http://www.globalecolabelling.net/  

PLANETA SUSTENTÁVEL  

http://www.planetasustentavel.abril.com.br 

RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL SOBRE O LIXO  

http://www.lixo.com.br 

INSTITUTO DE PROJETOS E PESQUISAS SOCIOAMBIENTAIS  

http://www.ipesa.org 

MENOS LIXO  

http://www.menoslixo.com.br/  

SIMPLESMENTE DÁ PRA SER MUITO FELIZ CONSUMINDO MENOS 

http://conectarcomunicacao.com.br/blog/  

MUNDO SUSTENTÁVEL  

http://www.mundosustentavel.com.br  

REDE ECO BLOGS  

http://www.ecoblogs.com.br  

SITE DO GOVERNO FEDERAL SOBRE COLETA SELETIVA 

http://www.coletasolidaria.gov.br  

http://www.mma.gov.br/cidades-sustentaveis/urbanismo-sustentavel
http://pga.pgr.mpf.gov.br/boletins/arquivos-de-boletins-2009/tratado-de-educacao-ambiental-parasociedades-sustentaveis-e-responsabilidade-global/?searchterm=FAO
http://pga.pgr.mpf.gov.br/boletins/arquivos-de-boletins-2009/tratado-de-educacao-ambiental-parasociedades-sustentaveis-e-responsabilidade-global/?searchterm=FAO
http://www.iclei.org/
http://www.cleanerproduction.com/
http://www.abntonline.com.br/rotulo/
http://www.globalecolabelling.net/
http://www.planetasustentavel.abril.com.br/
http://www.lixo.com.br/
http://www.ipesa.org/
http://www.menoslixo.com.br/
http://conectarcomunicacao.com.br/blog/
http://www.mundosustentavel.com.br/
http://www.ecoblogs.com.br/
http://www.coletasolidaria.gov.br/
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ROTA DA RECICLAGEM  

http://www.rotadareciclagem.com.br  

CICLA BRASIL  

http://www.ciclabrasil.com.br  

GIRAL VIVEIRO DE PROJETOS  

http://giral.com.br/  

WWF Brasil  

http://www.wwf.org.br/natureza_brasileira/especiais/pegada_ecologica/  

 

ASSOCIAÇÕES DA INDÚSTRIA DA RECICLAGEM 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DO PET  

http://www.abipet.com.br  

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EMBALAGEM  

http://www.abre.org.br  

Plastivida Instituto Socioambiental dos Plásticos  

http://www.plastivida.org.br  

Associação Técnica Brasileira das Indústrias Automáticas de Vidro 

http://www.abividro.org.br  

COMPROMISSO EMPRESARIAL PARA RECICLAGEM (CEMPRE) 

http://www.cempre.org.br  

ASSOCIÇÃO BRASILEIRA DAS INDÚSTRIAS RECICLADORAS DE PAPEL 

http://www.abirp.org.br/  

RECICLANIP (PNEUS)  

http://www.reciclanip.com.br/ 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EMPRESAS DE LIMPEZA PÚBLICA E RESÍDUOS 

ESPECIAIS  

http://www.abrelpe.org.br/  

 

FINANCIAMENTOS 

BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL (BNDES) 

Apoio a Projetos de catadores de materiais recicláveis  

http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Institucional/Apoio_Financeiro/Prog

ramas_e_ Fundos/Fundo_Social/catadores.html 

http://www.rotadareciclagem.com.br/
http://www.ciclabrasil.com.br/
http://giral.com.br/
http://www.wwf.org.br/natureza_brasileira/especiais/pegada_ecologica/
http://www.abipet.com.br/
http://www.abre.org.br/
http://www.plastivida.org.br/
http://www.abividro.org.br/
http://www.cempre.org.br/
http://www.abirp.org.br/
http://www.reciclanip.com.br/
http://www.abrelpe.org.br/
http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Institucional/Apoio_Financeiro/Programas_e_%20Fundos/Fundo_Social/catadores.html
http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Institucional/Apoio_Financeiro/Programas_e_%20Fundos/Fundo_Social/catadores.html
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Fundo Social 

http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Institucional/Apoio_Financeiro/Prog

ramas_e_ Fundos/Fundo_Social/index.html 

Empreendimentos apoiáveis  

http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Institucional/Apoio_Financeiro/Prod

utos/ 

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CEF) Guia de consórcios públicos 

http://www.caixa.gov.br/Download/asp/download.asp  

Resíduos Sólidos 

http://www.caixa.gov.br/gov/gov_social/municipal/programa_des_urbano/saneamento_am

biental/residuos_sol_urb/index.asp 

Melhores Práticas em Gestão Local (PCMP) 

http://www.4.caixa.gov.br/portal/melhorespraticas Caixa - Saneamento - Meio Ambiente 

 

http://www.caixa.gov.br/gov/gov_social/municipal/assistencia_tecnica/categoria/saneamen

to_meio_ ambiente/index.asp 

MANUAL DE DIRETRIZES PROGRAMÁTICAS E PROCEDIMENTOS 

OPERACIONAIS PARA CONTRATAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS E 

AÇÕES DA SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS E AMBIENTE URBANO 

(SRHU/MMA) 

http://www.mma.gov.br/estruturas/srhu2008/_publicacao/157_publicacao12042012054359

.pdf 

BANCO DO BRASIL  

http://www.bb.com.br/docs/pub/inst/dwn/3FontesFinan.pdf 

Gestão Integrada de Resíduos Sólidos 

http://www.bb.com.br/docs/pub/inst/dwn/1PropAtuacCadeiaRec.pdf 

http://www.bb.com.br/docs/pub/inst/dwn/2Leis1230510e1110705.pdf 

http://www.bb.com.br/docs/pub/inst/dwn/4SugestoesPMGIRS.pdf 

Fundação BB – Editais  

http://www.fbb.org.br/ 

BANCO DO NORDESTE 

http://www.bnb.gov.br/content/aplicacao/fornecedores/Editais_Publicados/Conteudo/editR

el.asp 

http://www.bnb.gov.br/content/aplicacao/investir_no_nordeste/guia_do_investidor/gerados

/roteiro_ para_acesso_credito.asp 

  

http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Institucional/Apoio_Financeiro/Programas_e_%20Fundos/Fundo_Social/index.html
http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Institucional/Apoio_Financeiro/Programas_e_%20Fundos/Fundo_Social/index.html
http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Institucional/Apoio_Financeiro/Produtos/
http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Institucional/Apoio_Financeiro/Produtos/
http://www.caixa.gov.br/Download/asp/download.asp
http://www.caixa.gov.br/gov/gov_social/municipal/programa_des_urbano/saneamento_ambiental/residuos_sol_urb/index.asp
http://www.caixa.gov.br/gov/gov_social/municipal/programa_des_urbano/saneamento_ambiental/residuos_sol_urb/index.asp
http://www.caixa.gov.br/gov/gov_social/municipal/assistencia_tecnica/categoria/saneamento_meio_%20ambiente/index.asp
http://www.caixa.gov.br/gov/gov_social/municipal/assistencia_tecnica/categoria/saneamento_meio_%20ambiente/index.asp
http://www.mma.gov.br/estruturas/srhu2008/_publicacao/157_publicacao12042012054359.pdf
http://www.mma.gov.br/estruturas/srhu2008/_publicacao/157_publicacao12042012054359.pdf
http://www.bb.com.br/docs/pub/inst/dwn/3FontesFinan.pdf
http://www.bb.com.br/docs/pub/inst/dwn/1PropAtuacCadeiaRec.pdf
http://www.bb.com.br/docs/pub/inst/dwn/2Leis1230510e1110705.pdf
http://www.bb.com.br/docs/pub/inst/dwn/4SugestoesPMGIRS.pdf
http://www.fbb.org.br/
http://www.bnb.gov.br/content/aplicacao/fornecedores/Editais_Publicados/Conteudo/editRel.asp
http://www.bnb.gov.br/content/aplicacao/fornecedores/Editais_Publicados/Conteudo/editRel.asp
http://www.bnb.gov.br/content/aplicacao/investir_no_nordeste/guia_do_investidor/gerados/roteiro_%20para_acesso_credito.asp
http://www.bnb.gov.br/content/aplicacao/investir_no_nordeste/guia_do_investidor/gerados/roteiro_%20para_acesso_credito.asp
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PROGRAMAS BRASIL SEM LIXÃO, RECICLA BRASIL e PRÓ-CATADOR 

http://portal.mte.gov.br/data/files/8A7C816A3ADC4075013AFEED37B03643/RES%C3%

8DDUOS%20S%C3%93LIDOS%2020mar12.pdf 

Metas 

http://portal.mte.gov.br/ecosolidaria/metas-1.htm  

SRHU/MMA  

MODALIDADE DE APOIO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, CONSÓRCIOS 

PÚBLICOS E MUNICÍPIOS PARA A ELABORAÇÃO DOS PLANOS DE RESÍDUOS 

SÓLIDOS E PLANOS DE COLETA SELETIVA 

http://www.mma.gov.br/publicacoes/cidades-sustentaveis/category/68-residuos-solidos 

http://www.mma.gov.br/publicacoes/cidades-sustentaveis/category/68-

residuossolidos?download=884:manual-de-diretrizes-programaticas 

FINEP  

http://www.finep.gov.br/pagina.asp?pag=financiamento_modalidades 

Brasil Sustentável  

http://www.finep.gov.br/pagina.asp?pag=programas_brasil_sustentavel 

SEBRAE http://www.sebrae.com.br/ 56 Financiamento da sustentabilidade ambiental nas 

micro e pequenas empresas 

http://www.biblioteca.sebrae.com.br/bds/BDS.nsf/508B752D8B9A800383257A22006CE

E5C/$File/NT000476B6.pdf 

AVINA – Fundo para o desenvolvimento de projetos de tecnologia de caráter cívico 

http://www.avinaamericas.org/fondo-acelerador-de-innovaciones-civicas/ 

FUNDAÇÃO GERAÇÕES – LISTA DE OPORTUNIDADES 

http://www.fundacaogeracoes.org.br/index.php?page=oportunidades 

 

http://portal.mte.gov.br/data/files/8A7C816A3ADC4075013AFEED37B03643/RES%C3%8DDUOS%20S%C3%93LIDOS%2020mar12.pdf
http://portal.mte.gov.br/data/files/8A7C816A3ADC4075013AFEED37B03643/RES%C3%8DDUOS%20S%C3%93LIDOS%2020mar12.pdf
http://portal.mte.gov.br/ecosolidaria/metas-1.htm
http://www.mma.gov.br/publicacoes/cidades-sustentaveis/category/68-residuos-solidos
http://www.mma.gov.br/publicacoes/cidades-sustentaveis/category/68-residuossolidos?download=884:manual-de-diretrizes-programaticas
http://www.mma.gov.br/publicacoes/cidades-sustentaveis/category/68-residuossolidos?download=884:manual-de-diretrizes-programaticas
http://www.finep.gov.br/pagina.asp?pag=financiamento_modalidades
http://www.finep.gov.br/pagina.asp?pag=programas_brasil_sustentavel
http://www.biblioteca.sebrae.com.br/bds/BDS.nsf/508B752D8B9A800383257A22006CEE5C/$File/NT000476B6.pdf
http://www.biblioteca.sebrae.com.br/bds/BDS.nsf/508B752D8B9A800383257A22006CEE5C/$File/NT000476B6.pdf
http://www.avinaamericas.org/fondo-acelerador-de-innovaciones-civicas/
http://www.fundacaogeracoes.org.br/index.php?page=oportunidades

