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INTRODUÇÃO

A população mundial passa hoje dos 6 bilhões de habitantes e a preocupação com o
meio ambiente e sua sustentabilidade vem modificando os hábitos da população. Com o
crescimento das cidades e do consumo, o desafio do poder público não consiste apenas em
remover os resíduos de logradouros e edificações, mas principalmente, em dar um
tratamento e um destino final adequado aos resíduos coletados, buscando novas alternativas
e tecnologias para solucionar o problema destes resíduos.
A maioria dos municípios brasileiros dispõe seus resíduos de forma inadequada em
lixões a céu aberto e outros dispõem em aterros controlados ou sanitários. Mesmo aqueles
municípios em que os resíduos são dispostos em aterros, o alto custo com de seu
aterramento e ainda a falta de áreas disponíveis para novos aterros representam dificuldades
a serem enfrentadas.
Essa realidade tem se tornado cada vez mais freqüente na busca de alternativas para
o gerenciamento integrado dos resíduos sólidos dos municípios brasileiros, alternativas como
a compostagem, a incineração e a reciclagem, que são formas de tratamento dos resíduos
sólidos e melhoram as formas de destino final dos resíduos gerados.
A reciclagem no Brasil existe oficialmente há cerca de 20 anos, quando por iniciativa
governamental foi elaborado o PRONAR – Programa Nacional de Reciclagem, que não foi
implementado. Apesar disto a reciclagem foi viabilizada em alguns municípios do país
através de diversos Programas de Coleta Seletiva.
Diversas cidades brasileiras implementaram e mantêm seu Programa de Coleta
Seletiva, implantado e funcionando como é o caso de Curitiba, Porto Alegre, Santo André,
Belo Horizonte, Florianópolis, entre outros.
Em todos os programas implantados, independente da intensidade, observa-se que a
coleta seletiva está baseada em três importantes aspectos: econômico, social e ambiental.
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O aspecto econômico está relacionado principalmente a comercialização dos materiais
recicláveis, gerando postos de trabalho e renda.
Outro aspecto importante destes programas de coleta seletiva é a reintegração social
de um segmento da sociedade marginalizado, o catador de materiais recicláveis.
Organizados em cooperativas/associações ou não eles atuam como agentes ambientais
separando os resíduos recicláveis nas ruas e lixões e promovendo em alguns casos ações
de educação ambiental. A renda média mensal destes catadores varia de 01 a 03 salários
mínimos. O trabalho de coleta de materiais recicláveis significa garantir alimentação, moradia
e condições mínimas de sobrevivência para uma parcela significativa de nosso povo
brasileiro.
Os aspectos que tornam a reciclagem de resíduos viável convergem todos para o
aspecto ambiental, promovendo inúmeros benefícios para toda sociedade, dentre eles:
•

Diminuição da extração de recursos naturais como: minérios, petróleo e árvores;

•

Redução do acúmulo desses materiais em lixões e aterros aumentando a vida útil
destes;

•

Redução da poluição dos rios e das cidades;

•

Contribuição para o controle de epidemias e doenças, etc.

•

Geração de novas frentes de trabalho;
Os sistemas de coleta seletiva existentes foram implantados pelo poder público cujo

papel principal é promover a integração de todos os segmentos da sociedade com o objetivo
de instituir a Coleta Seletiva. A população, incentivada por campanhas na mídia e nas
escolas e pela distribuição de materiais educativos, tem atentado para o seu papel como
cidadã, participando dos programas através da separação correta dos resíduos recicláveis.
Na maioria dos municípios brasileiros a coleta dos resíduos recicláveis é feita pelo
poder público através dos PEVs – Pontos de Entrega Voluntária ou porta-a-porta, conforme
realidade de cada município. Os resíduos recicláveis são em sua maioria destinados às
cooperativas e associações de catadores. Apresentamos abaixo a sistemática da cadeia
produtiva da reciclagem no Brasil.
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CADEIA PRODUTIVA DA RECICLAGEM NO BRASIL

GERAÇÃO /
POPULAÇÃO

 CONDOMINIOS
(Verticais / Horizontais);
 RESIDENCIAIS;
 EMPRESAS;
 INDÚSTRIAS
 COMÉRCIO;
 POSTOS SAÚDE;
 CONSTRUÇÃO CIVIL.






COLETA /
TRANSPORTE

TRATAMENTO
DE RESÍDUOS

PODER PÚBLICO;
CATADORES;
COOPERATIVAS;
ASSOCIAÇÕES.

 COOPERATIVAS;
 ASSOCIAÇÕES;
 CENTRAIS DE TRIAGEM;
 EMPRESAS DE
RECICLAGEM.

DESTINO
FINAL

INDÚSTRIAS

Em Goiânia, a Prefeitura Municipal possui um Programa de Coleta Seletiva que tem
como objetivo principal unir o poder público e toda sociedade nos processos de educação
ambiental, nas mudanças de hábitos e na valorização do trabalhador autônomo de coleta, o
catador, promovendo assim a reciclagem dos resíduos sólidos domiciliares.
O Programa elaborado em 2005 previa a instalação de 12 Centrais de Triagem
distribuídas uma em cada região administrativa de Goiânia onde a população poderia
entregar os materiais recicláveis gerados em seu domicílio. Cada central de triagem seria
gerenciada por um grupo de catadores organizados por meio de associações e cooperativas.
No local haveria a triagem do material, a prensagem, o enfardamento, a estocagem e a
posterior venda ao mercado.
No entanto foram criados 08 PEVs (Pontos de Entrega Voluntária), que são pontos para
entrega do material reciclável segregado nas residências e nos comércios da região
adjacente e uma Central de Triagem no bairro Vera Cruz I em parceria com o apoio da
Fundação Banco do Brasil. Foram realizados também: diagnóstico com aproximadamente
400 catadores, visitas a outros municípios com o objetivo de conhecer seus respectivos
Programas de Coleta Seletiva, conscientização e capacitação dos catadores organizados em
cooperativas, além da criação, da DSU – Divisão de Serviços Urbanos, pela COMURG –
Companhia de Urbanização de Goiânia, com o objetivo de orientar a população quanto aos
serviços executados pela Limpeza Urbana da Companhia e realizar educação ambiental
necessária a implantação de Programa de Coleta Seletiva.
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Houve também a tentativa de promover a Coleta Seletiva em escolas da rede municipal
através do programa “Coletar é Preservar”, porém problemas operacionais inviabilizaram a
consolidação do programa.
A atividade desenvolvida pelos catadores de materiais recicláveis, em Goiânia, teve
início em 1950 e se fortaleceu com o aumento do desemprego, a necessidade de
sobrevivência, fortalecimento da migração e do êxodo rural. As pessoas desempregadas
começam a perceber o valor e a utilidade dos materiais recicláveis jogados pela cidade e
passaram a coletá-los, levando-os para sua própria casa. O aparecimento de compradores
destes materiais fortaleceu esta atividade como alternativa de renda para subsistência de
muitas famílias.
No município existem seis Cooperativas/Associações que congregam os catadores de
materiais recicláveis. Elas foram formadas com os objetivos principais de promover a
colaboração entre os cooperados/as, promover o crescimento do IDH (índice de
desenvolvimento humano), comercializar os produtos resultantes das atividades da
cooperativa e capacitar os cooperados/as para o gerenciamento do próprio negócio. A
prefeitura apóia estas cooperativas/associações através de apoio financeiro, assessoria
técnica e operacional.
Embora existam estas seis entidades, a maior parte dos catadores da cidade são
moradores de depósitos, que não possuem nem mesmo o carrinho que é seu instrumento de
trabalho e vendem o material a preços baixos para empresas que exploram seu trabalho.
Em 2006, uma nova etapa do Programa de Coleta Seletiva foi lançada com a
disponibilização de 03 caminhões para recolhimento dos materiais recicláveis, utilizados
pelas cooperativas/associações de catadores e um serviço de atendimento à população que
podia solicitar por telefone o recolhimento do material reciclável segregado, ou levá-lo em
algum PEV, que estão localizados em vários pontos da cidade. Todo material recolhido pelo
Programa era destinado às cooperativas/associações de catadores do município.
Em 2007, em virtude da proximidade do término da vida útil do Aterro Sanitário
Municipal, estimado em aproximadamente mais 2 anos, juntamente com a necessidade
urgente de inclusão social do segmento dos catadores e em atendimento ao disposto no
Plano Diretor de Goiânia, que recomenda uma nova área a ser destinada ao futuro aterro
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sanitário, foi proposta por meio de uma Comissão composta por um representante de cada
órgão da administração municipal, a elaboração do presente programa.
O Programa de Coleta Seletiva apresentado a seguir propõe a minimização dos
resíduos encaminhados ao Aterro Sanitário por meio de ações desenvolvidas sob o princípio
dos Três Erres: Reduzir, Reutilizar e Reciclar. O programa prevê a coleta seletiva de
materiais recicláveis como estímulo para a reutilização de materiais e sua posterior
reciclagem, lembrando sempre a importância de se reduzir a crescente geração de resíduos.
A coleta seletiva pode representar vantagens aos municípios, desde que seja
realizada de forma planejada, por etapas, de forma envolvente e participativa, demonstrando
sempre os ganhos que o programa está alcançando. Os principais ganhos são: o ambiental,
social, econômico, sanitários, cultural e educacional.
A Agenda 21 do município de Goiânia faz referência ao manejo ambientalmente
saudável dos resíduos sólidos e as questões relacionadas com os esgotos, sugerindo a
importância de tornar o gerenciamento dos resíduos sólidos uma ação contínua dentro da
administração pública municipal, na busca de melhoria ambientais e sociais.
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02

JUSTIFICATIVA
O aumento no consumo de energia, água e elementos da biodiversidade gera grande
parte dos problemas ambientais sofridos pelo planeta na atualidade como a escassez e a má
distribuição hídrica, poluição generalizada, aumento da geração de resíduos, entre outros.

Os elementos da natureza são encarados, dentro da visão de mundo produtivista, como bens
de produção destinados ao aumento do consumo. Este consumismo exacerbado representa
para a maioria da população mundial símbolo do “sucesso das economias capitalistas
modernas” (Brasil, 2005), ao mesmo tempo em que se configura um dos principais
problemas das sociedades industriais modernas.
Este padrão de consumo, fundamentado pela sociedade ocidental, tornou-se, ao longo
dos anos, insustentável. Os problemas ambientais trouxeram a realidade de que não é
possível a incorporação de toda a população nesse universo de consumo em função da
capacidade de recomposição do planeta.
Toda e qualquer ação humana sobre o planeta gera impactos negativos, de maiores
ou menores proporções. Contudo, no que diz respeito aos padrões de consumo este impacto
torna-se cada vez maior, na medida em que quanto mais se consome, mais matéria-prima é
necessária para produção de bens de consumo e algumas matérias tidas como supérfluas e
desnecessárias, são descartadas. Dentro desta perspectiva a geração de resíduos,
principalmente nos grandes centros urbanos tem se tornado um grande problema para
gestores públicos.
E na tentativa de solucionar os problemas relativos ao gerenciamento dos resíduos
sólidos urbanos (RSU) a Prefeitura Municipal de Goiânia formou uma Comissão para
elaboração deste programa ressaltando os ganhos relacionados abaixo:
Ganhos Ambientais:
-

Aumento da vida útil do Aterro Sanitário a partir da minimização de resíduos
que deixarão de ser encaminhados ao mesmo para serem comercializados
por meio da reutilização ou reciclagem destes materiais;
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-

Aumento do ciclo de vida das matérias-primas de cada material coletado;

-

Redução do volume de gases colaboradores do efeito estufa que seriam
lançados na atmosfera com a queima a céu aberto realizada atualmente no
aterro sanitário.

Ganhos Sociais:
-

Geração de trabalho e renda aos catadores de materiais recicláveis;

-

Resgate da cidadania dos catadores por meio de sua organização em
cooperativas.

Ganhos Educacionais:
-

Estímulo a mudança de hábitos e valores no que diz respeito à proteção
ambiental e conservação da vida.

Ganhos Culturais:
-

Criação de novas práticas de separação dos resíduos, considerando que os
materiais recicláveis permeiam por todas as atividades sociais.

Ganhos Econômicos:
-

Redução de gastos com aterramento dos resíduos;

-

Geração de rendimentos financeiros a partir da aquisição de créditos de
carbono;

-

Diminuição de gastos com a limpeza pública;

-

Abertura de novos postos de trabalho formal para os catadores de materiais
recicláveis.

O Programa de Coleta Seletiva será implementado em três momentos:
a) Segmentos da sociedade;
b) Setor educacional;
c) Por região geográfica.
Dessa forma espera-se a adesão de todos os segmentos da sociedade e a
adequação no tratamento e disposição final dos resíduos recicláveis.
Além dos problemas do gerenciamento dos resíduos sólidos, também é grave a
situação na qual os catadores de materiais recicláveis se encontra, sendo marginalizados e
explorados na função que exercem vivendo em situação muitas vezes de total miséria.
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A organização dos catadores em cooperativas contribui para melhorar a condição de
vida das pessoas envolvidas, criando um ambiente de trabalho digno e com novas
oportunidades, justiça social e maior equilíbrio na distribuição de renda.
A cooperativa de materiais recicláveis se destaca dos demais tipos de segmentos da
sociedade por unir os aspectos sociais, econômicos e ambientais, sendo considerada uma
das formas mais avançadas de organização social.
Desde o princípio, a cooperativa deve buscar uma maneira de se integrar com outras
cooperativas para a troca de experiências e o fortalecimento conjunto. Ë importante destacar
ainda a importância do estabelecimento de parcerias entre as cooperativas de catadores,
poder público e iniciativa privada.
Nesse aspecto, a capacitação permanente dos cooperados deve preparar o
trabalhador para a vida e para o exercício da cidadania, preparando-o para atuar
profissionalmente no mercado, de forma empresarial e competitiva.
A organização desses trabalhadores pode ajudar a racionalizar a coleta seletiva e
triagem, reduzindo custos e aumentando a comercialização de materiais recicláveis.
Portanto, a Prefeitura de Goiânia através da Companhia de Urbanização de Goiânia –
COMURG vem implementar ações de incentivo à criação de cooperativas de materiais
recicláveis, ajudando a formalizar uma atividade vista de forma marginalizada pela sociedade
e auxiliando na sua estruturação, objetivando o resgate da cidadania deste segmento
excluído.
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03

OBJETIVOS DO PROGAMA

3.1 OBJETIVO GERAL
O Programa de Coleta Seletiva para o Município de Goiânia tem como objetivo
implantar, na cidade, a Coleta Seletiva de resíduos sólidos públicos e domiciliares, a partir do
desenvolvimento de subprogramas em diferentes segmentos sociais, de forma a criar,
gradativamente, a cultura da separação e do destino correto dos resíduos sólidos urbanos
por toda comunidade.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•

Elaborar diretrizes para implementação da Coleta Seletiva através de três
subprogramas: por segmentos da sociedade, setor educacional e por regiões
geográficas;

•

Determinar as ações necessárias ao comprometimento do público envolvido em cada
subprograma da Coleta Seletiva;

•

Apresentar as atribuições de cada Órgão Municipal para a devida execução do
presente Programa;

•

Garantir a formação e a capacitação da comunidade, por meio de ações da Educação
Ambiental, visando à ampliação da consciência pública sobre a importância da Coleta
Seletiva;

•

Fortalecer as cooperativas/associações de catadores de materiais recicláveis
existentes;

•

Criar novas cooperativas/associações de catadores de materiais recicláveis;

•

Reduzir os custos com os serviços de limpeza urbana;

•

Aumentar a vida útil do aterro sanitário;

•

Organizar os catadores em cooperativas e/ou associações.
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Além do desenvolvimento dos subprogramas acima citados, o Programa Goiânia
Coleta Seletiva deverá considerar:
•

O cumprimento de sua função social, através de apoio e fornecimento de subsídios
necessários à organização e ao fortalecimento dos catadores de materiais
recicláveis. Estes são considerados atores fundamentais para o sucesso deste
programa;

•

A relevância de seu aspecto ambiental, no que diz respeito ao entendimento de
que a reciclagem é o terceiro elo de uma rede de ações necessárias à mitigação
da problemática dos resíduos nos grandes centros urbanos. Portanto, é necessário
e fundamental, considerar primeiramente a redução do consumo, a reutilização de
materiais e finalmente a reciclagem.
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04

DIRETRIZES
O Programa Goiânia Coleta Seletiva será implementado por meio das seguintes
diretrizes:
1. Elaborar o programa e seus projetos incluindo os oito objetivos do milênio segundo
ONU principalmente nos itens 1, 6, 7 e 8.

1. Erradicar a extrema pobreza e a fome;
2. Atingir o ensino básico universal;
3. Promover a igualdade entre os sexos e a autonomia das mulheres;
4. Reduzir a mortalidade infantil;
5. Melhorar a saúde materna;
6. Combater o HIV/Aids, a malária e outras doenças;
7. Garantir a sustentabilidade ambiental;
8. Estabelecer uma Parceria Mundial para o Desenvolvimento.
2. Articular a Agenda 21 Municipal como instrumento norteador, considerando o princípio
dos 3R’s: reduzir, reutilizar e reciclar;
3. Seguir as determinações do Plano Diretor 2007, principalmente no que diz respeito ao
eixo temático de sustentabilidade sócio-ambiental;
4. Articular ações estratégicas juntamente com o Fórum Permanente da Coleta Seletiva
dos Materiais Recicláveis e Inclusão Social dos Catadores;
5. Estabelecer parcerias para implementação do programa com setor público, privado e
terceiro setor;
6. Considerar como princípio geral do programa os aspectos de relevância e urgência
ambiental, justiça e resgate social e sustentabilidade econômica, respeitando a
diversidade cultural do povo goianiense;
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7. Formação de equipe multidisciplinar, envolvendo os órgãos públicos municipais
inseridos no processo de discussão da coleta seletiva para elaboração e execução do
programa;
8. Elaborar e Implementar o Programa Goiânia Coleta Seletiva por meio de três
Subprogramas: Segmentos da Sociedade, Setor Educacional e Regiões Geográficas;
9. Desenvolver o Programa por meio das seguintes fases: planejamento, implantação,
monitoramento e institucionalização;
10. Propor e Instalar uma infra-estrutura que permita o gerenciamento integrado dos
materiais recicláveis em todas as suas etapas, desde a geração, segregação,
acondicionamento, coleta, transporte, tratamento e destinação final;
11. Estabelecer um Plano de Mídia para divulgação e manutenção do programa;
12. Estabelecer um Plano de Educação Ambiental que garanta a sustentabilidade do
programa no que se refere à participação continua e crescente da comunidade;
13. Valorizar os catadores de materiais recicláveis e suas famílias, assistidos por um
Plano de Assistência que garanta o resgate da cidadania e a melhoria da qualidade de
vida dos mesmos;
14.Organizar o trabalho dos catadores de materiais recicláveis por meio de um Plano de
Reestruturação das Cooperativas e Associações de Catadores de Materiais
Recicláveis;
15. Criar um Plano de Monitoramento contemplando a formatação de um banco de
dados da coleta seletiva;
16. Desenvolver ações de proteção e preservação ambiental;
17. Garantir a redução da quantidade de materiais recicláveis encaminhados ao Aterro
Sanitário;
18. Implementar o programa por meio de metas a curto, médio e longo prazo no horizonte
de projeto;
19. Estabelecer uma política municipal de resíduos sólidos, com criação de um
arcabouço legal e de uma estrutura administrativa que garanta o adequado
gerenciamento integrado dos resíduos sólidos valorizando a coleta seletiva como medida
mitigadora da problemática ambiental;
20.Utilizar o Guia de Implantação da Coleta Seletiva dos Materiais Recicláveis,
proposto por este programa, para implementação do mesmo nas diversas localidades do
município e segmentos da sociedade.
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GESTÃO DO PROGRAMA
5.1. EQUIPES DE TRABALHO

Para o desenvolvimento eficaz e participativo do Programa Goiânia Coleta Seletiva
um grupo de trabalho multidisciplinar, envolvendo várias Secretarias foi formado pela
Prefeitura Municipal. Cada equipe recebeu atribuições conforme sua competência,
estabelecendo parcerias com a iniciativa privada e com o terceiro setor, conforme a
necessidade. Discriminamos a seguir no texto e na Figura 01 a composição de cada uma
das equipes de trabalho:
1) Equipe Técnica – responsável pela elaboração do programa, definição de
diretrizes, projetos e ações, levantamento de dados e o devido gerenciamento
das demais equipes. Órgão envolvido: COMURG.
2) Equipe de Infra-estrutura – responsável pela infra-estrutura necessária à
implementação e manutenção do programa, desde a instalação dos PEVs, rota
de coleta e transporte, infra-estrutura das centrais de triagem e sistematização
de dados. Órgãos mais envolvidos: COMURG, COMDATA e SEPLAM.
3) Equipe de Economia – responsável pelo orçamento, cronograma financeiro,
estudo de viabilidade econômica e captação de recursos junto a entidades
públicas e privadas. Órgãos mais envolvidos: COMURG e SEPLAM.
4) Equipe de Marketing – responsável pela identidade visual do programa,
confecção do material educativo e elaboração do Plano de Marketing. Órgãos
mais envolvidos: COMURG, SECOM e SECULT.
5) Equipe de Assistência Social – responsável pelo cadastramento dos
catadores de materiais recicláveis, assistência social, pedagógica, médicoodontológica, habitacional, etc. Órgãos mais envolvidos: COMURG, SEMAS e
SMS.
6) Equipe de Organização das Cooperativas – visa intermediar junto aos
catadores a regulamentação das cooperativas e associações a serem
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organizadas e estruturadas, a intenção é apoiar a legalização destas entidades.
Órgãos mais envolvidos: COMURG, SEPLAM, AMMA e SEMAS.
7) Equipe de Educação Ambiental – responsável pela elaboração do Plano de
Educação Ambiental cujos objetivos maiores são sensibilizar e informar os
segmentos envolvidos e a comunidade quanto à cultura da separação e
aproveitamento dos resíduos sólidos, realização de ações de caráter contínuo e
permanente, utilizando sempre o princípio dos 3Rs: reduzir, reutilizar e reciclar.
Órgãos envolvidos: AMMA, SME e COMURG.

Figura 01 – Equipe de Trabalho.

5.2. SUBPROGRAMAS
O Programa Goiânia Coleta Seletiva foi dividido em subprogramas setoriais,
conforme diretrizes anteriormente mencionadas. Dessa forma, têm-se os seguintes
subprogramas principais:
1) Subprograma I - Coleta Seletiva nos Segmentos da Sociedade
O Subprograma I foi elaborado com o propósito de implementar a coleta seletiva nos
segmentos da sociedade como órgãos públicos, empresas privadas, entidades
financeiras, instituições religiosas, comércio, entre outros, iniciando a experiência nos
órgão públicos municipais.
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2) Subprograma II - Coleta Seletiva no Setor Educacional
Este é um subprograma elaborado para se implementar a coleta seletiva no setor
educacional, começando pelas escolas públicas municipais e se estendendo as
instituições de ensino públicas estaduais e federais, particulares, ensino superior e ensino
profissionalizante. Entendemos que a forma mais eficaz de obter o sucesso e a
consolidação deste Programa é a mobilização e a adesão setor educacional.
3) Subprograma III - Coleta Seletiva nas Regiões Geográficas
É o subprograma responsável pela implementação da coleta seletiva em todos os
bairros da cidade, incluindo os condomínios horizontais e verticais.
Os indivíduos que compõem cada um desses subprogramas serão, ao longo da
atividade, multiplicadores da coleta seletiva de maneira gradual e efetiva, em toda
comunidade, sendo, portanto responsáveis por implementar a coleta seletiva em toda a
cidade conforme apresentado na Figura 2.

PROGRAMA
GOIANIA COLETA SELETIVA

SUBPROGRAMA 1
GOIANIA COLETA
SELETIVA NOS
SEGMENTOS DA
SOCIEDADE

Órgãos Públicos
MUNICIPAIS Estaduais,
Federais, Entidades de
Classe, Bancos, Igrejas,
Shopping Centers,
Grandes Geradores, etc.

SUBPROGRAMA 2
GOIANIA COLETA
SELETIVA NO SETOR
EDUCACIONAL

Escolas MUNICIPAIS,
Estaduais e Federais,
Particulares
Universidades e
Instituições de Ensino
em geral.

SUBPROGRAMA 3
GOIANIA COLETA
SELETIVA NAS
REGIÕES
GEOGRÁFICAS

Bairros Piloto: Jd.
América, St. Sul, St.
Marista, entre outros.
Além dos condomínios
horizontais e verticais.

CIDADE DE GOIÂNIA COMO UM TODO

Figura 2 – Organograma do Programa e seus Subprogramas.
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5.3. FASES DO PROGRAMA
A elaboração dos subprogramas deverá, seguir quatro etapas indispensáveis à sua
composição, conforme apresentado na Figura 3.

Fase 1

Fase 2

PLANEJAMENTO

IMPLANTAÇÃO

Fase 3

MONITORAMENTO

Fase 4

INSTITUCIONALIZAÇÃO

CONTINUIDADE

Figura 3 – Etapas do Programa Goiânia Coleta Seletiva.

5.3.1. PLANEJAMENTO
Nesta etapa é elaborado um diagnóstico através do levantamento das principais
informações necessárias ao desenvolvimento da coleta seletiva como: descrição do local,
conhecimento da quantidade e dos resíduos gerados no local, população envolvida, entre
outros. Os itens correspondentes a este diagnóstico variam de acordo com cada
subprograma podendo ser substituídos por outros de maior relevância conforme a
realidade local.
De acordo com os dados obtidos planeja-se a operacionalização do Programa
definindo itens como formas de acondicionamento do material, forma de realização da
coleta, destino do material coletado entre outros.
A Educação Ambiental é outro item a ser definido nesta fase. As ações de educação
ambiental devem ter caráter contínuo e permanente levando em consideração o princípio
dos 3Rs e a necessidade de sensibilizar e informar o público de interesse.
5.3.2. IMPLANTAÇÃO
Para a implantação efetiva do Programa são indispensáveis o diagnóstico, a definição
da operacionalização e as ações de educação ambiental, seguindo um Plano de
Implementação e contando com a parceria dos órgãos da administração municipal que
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são responsáveis diretos e indiretos pelas ações de gestão e saneamento ambiental e
com os demais parceiros do setor privado e terceiro setor.
5.3.3. MONITORAMENTO
O monitoramento do Programa Goiânia Coleta Seletiva deverá ocorrer de forma
permanente e contínua, por meio do levantamento da quantidade gerada de resíduos
recicláveis, do monitoramento do gerenciamento integrado dos resíduos recicláveis, de
relatórios e vistorias técnicas. Nesta fase é importante que o resultado do Programa seja
amplamente divulgado para que a comunidade tenha conhecimento e contribua para a
continuidade do Programa.
5.3.4. INSTITUCIONALIZAÇÃO
É a fase de regulamentação do Programa, através da criação de leis pelos órgãos
envolvidos que possibilite a sustentabilidade do mesmo e a sistematização das relações
sociedade-meio ambiente.

5.4. GERENCIAMENTO INTEGRADO DA COLETA SELETIVA
O gerenciamento integrado consiste numa série de ações que devem ser
realizadas para que a coleta seletiva aconteça de fato em todas as suas etapas desde a
geração dos resíduos, passando pela segregação na fonte, acondicionamento, coleta,
transporte, tratamento e encaminhamento ao mercado de recicláveis de forma eficaz e
integrada.
As etapas do gerenciamento encontram-se detalhadas abaixo.
5.4.1. SEGREGAÇÃO NA FONTE GERADORA
O público alvo envolvido em cada subprograma será instruído a separar os
resíduos gerados no momento do seu descarte em 2 grupos, conforme Figura 4.
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Figura 4 – Modelo dos Coletores do Programa Goiânia Coleta Seletiva

- Orgânicos e Outros: compreendem a matéria orgânica, como restos de comida,
rejeitos sanitários, podas de jardim, entre outros e demais materiais considerados não
recicláveis especificados na Tabela 1.
- Materiais Recicláveis: compreendem os diferentes tipos de papel, papelão, vidro, metal
e plásticos que sejam recicláveis conforme listado na Tabela 1.
Tabela 1 – Lista de Materiais Recicláveis e de Orgânicos e Outros.
MATERIAIS
PAPEL E
PAPELÃO

PLÁSTICO

METAL

VIDRO

MATERIAIS RECICLÁVEIS

ORGÂNICOS E
OUTROS

Embalagens longa vida, papelão, jornais, lista
telefônica, revistas, folhas de rascunho, folhetos,
papéis de embrulho.
Garrafas plásticas, tubos e canos, frascos de
xampu e produtos de limpeza, saquinhos plásticos,
copos descartáveis

Papel carbono,
celofane, de fax e
metalizado, papéis de
bala e de biscoito,
espelhos e acrílico.

Latas de cerveja e refrigerantes, enlatados,
arames, tampinhas, pregos, parafusos, objetos de
cobre, zinco, alumínio.
Garrafas em geral, potes e jarros, vidros de
conserva, cacos de vidro.

Restos de alimentos,
podas de jardim etc.
Resíduos de banheiro,
fraldas, pilhas e
baterias, curativos etc.

5.4.2. ACONDICIONAMENTO
Os resíduos sólidos domiciliares serão acondicionados em dois recipientes
específicos para cada tipo de material conforme indicado anteriormente na segregação na
fonte geradora e ilustrado anteriormente pela Figura 4.
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O coletor de materiais orgânicos e outros poderão ser feitos de plástico, metal,
madeira

ou

papelão,

desde

que

o

mesmo

tenha

identificação

padronizada

preferencialmente na cor marrom, e identificação na parte frontal do recipiente por meio
de adesivo ou impressão contendo em linguagem verbal a informação “Orgânico e
Outros” e linguagem visual com uso de figuras dos principais materiais a serem
depositados neste coletor.
O coletor de materiais recicláveis poderá também ser feito de plástico, metal,
madeira ou papelão, desde que o mesmo tenha preferencialmente identificação
padronizada na cor verde e também tenha identificação na parte frontal do recipiente por
meio de adesivo ou impressão contendo em linguagem verbal a informação ‘Materiais
Recicláveis’ e linguagem visual com uso de figuras dos principais materiais a serem
depositados neste coletor, conforme adesivo.
Os materiais orgânicos e outros e os materiais recicláveis deverão ser dispostos no
coletor individual de resíduos de cada residência em dia e horário específico para cada
material. Os materiais orgânicos e outros serão recolhidos nos dias usuais da coleta
convencional que já acontece atualmente, e os materiais recicláveis serão recolhidos de
acordo com as modalidades de coleta seletiva (porta-a-porta, PEVs, entre outros).
5.4.3. COLETA E TRANSPORTE
A coleta é a etapa do gerenciamento em que os materiais recicláveis são
recolhidos de acordo com as modalidades adotadas no programa, que são:
-

Coleta porta-a-porta: aquela coleta em que os trabalhadores (catadores
ou coletores) recolhem os materiais diretamente nos locais de geração
dos mesmos, de domicílio em domicílio.

-

Coleta Voluntária: aquela em que a população de forma voluntária
encaminha seus materiais recicláveis para os pontos da coleta seletiva
mais próxima de seu domicílio. Os locais de recolhimento são os PEVs
(Pontos de Entrega Voluntária) onde posteriormente o caminhão
recolherá os materiais e os encaminhará para as Centrais de Triagem
gerenciadas pelas cooperativas/associações de catadores. A população
também tem a opção de entregar os seus materiais nas próprias Centrais
de Triagem no caso desta se localizar próximo ao seu domicilio.
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A forma de recolhimento da modalidade porta-a-porta obedecerá as metas a curto,
médio e longo prazo propostas para esta etapa.
A curto prazo a coleta porta-a-porta será realizada em 10 bairros centrais do
município funcionando como um piloto do Programa. Os caminhões da Comurg passarão
semanalmente em todos os domicílios destes bairros coletando os materiais recicláveis
dispostos na calçada ou no recuo. Este piloto será monitorado e terá a função de orientar
a ampliação da coleta seletiva para o restante do município.
A médio prazo a proposta é que a coleta porta-a-porta tenha uma abrangência de
50% dos bairros do município e que os PEVs sejam remanejados, em comum acordo com
os patrocinadores, para o atendimento do restante dos bairros ainda não atendidos com a
coleta porta-a-porta. Os grandes geradores contarão com uma coleta especial dos
materiais recicláveis independente de sua localização.
A longo prazo dependerá da implantação das duas etapas anteriores e dos
resultados obtidos. Após avaliações técnico-econômicas será definido o modelo
implantado no restante da cidade (porta-a-porta ou continuidade do modelo voluntário) e
da possibilidade da freqüência da coleta (definição de rota exclusiva para grandes
geradores). Pretende-se que os catadores recebam os materiais recicláveis de toda
cidade nas centrais de triagem, excluindo assim o carrinho das vias públicas.
Esta meta a longo prazo não visa excluir o catador do processo de coleta seletiva,
pelo contrário, a intenção é fornecer um meio de transporte mais seguro no trânsito e que
garanta maior saúde, visto que a sobrecarga do carrinho cheio e a freqüência desse
trabalho comprometem a saúde do trabalhador principalmente no que diz respeito à
ergonomia.
Com a redução da mão-de-obra na coleta proporcionada pelo caminhão, os
catadores serão relocados para as demais atividades do gerenciamento, como triagem,
enfardamento, armazenagem, administração e principalmente na educação ambiental,
etapa que necessitará do maior número de agentes envolvidos.
5.4.4. TRATAMENTO
O tratamento é a etapa em que os materiais recicláveis são manipulados ou
processados recebendo algum tipo de beneficiamento ou valor agregado. Fazem parte do
tratamento dos resíduos sólidos:
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a) Triagem
A triagem é o processo de tratamento pelo qual os materiais recicláveis são
minuciosamente separados em cada tipo de material específico, como plásticos, papelão,
vidros, embalagens tetra pak, etc. A triagem será realizada nas Centrais de Triagem
gerenciadas pelos grupos de catadores em cooperativas.
No presente programa definiu-se que será utilizada a triagem manual por meio
de:
•

Mesa de separação: os materiais são despejados e cada trabalhador retira um
tipo de material específico e pré-estabelecido. Dessa forma o catador de PET,
por exemplo, recolhe na mesa o PET e o armazena num recipiente específico
para

posteriormente

encaminhá-lo

para

a

prensagem,

enfardamento,

armazenagem e finalmente para a comercialização.
b) Prensagem
A prensagem é o processo pelo qual o material reciclável, devidamente separado é
disposto em uma prensa elétrica (ou hidráulica) que faz a compactação do material
ocasionando a redução do volume dos materiais.
A prensagem será realizada pelos grupos de catadores em prensas instaladas nas
Centrais de Triagem.
c) Enfardamento
O enfardamento é o processo pelo qual o material reciclável depois de prensado é
agrupado em fardos para otimização do transporte.
O enfardamento será realizado nas Centrais de Triagem gerenciadas pelas
cooperativas de catadores.
d) Beneficiamento
O beneficiamento dos materiais é feito de forma específica, com técnicas
peculiares, para cada tipo de material. O objetivo do beneficiamento é transformar o
material reciclável bruto em um novo produto ou matéria-prima para outros produtos de
forma a ganhar também um maior valor agregado. Um exemplo de beneficiamento é a
transformação do plástico em grânulos de plástico e posteriormente em mangueiras ou
sacos de lixo.
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e) Comercialização
A venda dos materiais recicláveis varia de acordo com cada tipo de material, até
mesmo aqueles que possuem mesma matéria-prima e formas distintas possuem preços e
condições diferentes.

Na comercialização, quanto maior a quantidade de material

estocado, maior será o preço de venda. Quanto mais denso for o material, ou seja,
apresentar peso maior e volume menor, maior será o preço. Outro fator que interfere no
preço é o tratamento, o enfardamento, a prensagem ou outros tipos de transformação do
material agregam maior valor econômico a estes.
A proposta do Programa é que as cooperativas/associações realizem a venda
conjunta dos materiais, diretamente para as indústrias de reciclagem e posterior rateio
proporcional das quantidades comercializadas.
f) Reciclagem
É o processo pelos quais os materiais recicláveis depois de separados e
previamente tratados são destinados para usinas de beneficiamento ou indústrias de
reciclagem que utilizam estes materiais como matéria-prima na fabricação de novos
produtos. Em Goiânia existem várias indústrias de pequeno e médio porte de reciclagem
do plástico, papel, entre outras. Com a evolução do Programa será incentivada a
instalação de grandes empresas de reciclagem no estado visto que haverá disponibilidade
de matéria-prima.

5.5. INFRA-ESTRUTURA DO PROGRAMA
A infra-estrutura contempla com todo o planejamento e instalação de espaços
físicos, mobiliários, maquinários, equipamentos e materiais de divulgação a serem
adquiridos para que o gerenciamento integrado da coleta seletiva aconteça de forma
eficaz encontram-se descritos abaixo.

5.5.1. COLETORES INTERNOS
São considerados

coletores

internos,

aqueles

recipientes

destinados

para

armazenagem temporária de resíduos dispostos no interior do lote de cada
estabelecimento (residência, empresa, órgão, escolas, etc), podendo estar em área
coberta ou não coberta.
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Os coletores internos serão classificados em dois tipos: o primeiro é o de material
reciclável e o segundo de material orgânico e outros, conforme já ilustrado no item 5.4.1
deste Programa.
Cada tipo de estabelecimento deverá elaborar um projeto interno para adequar a
estrutura hoje existente para a necessária a um Programa de Coleta Seletiva.
Recomenda-se o aproveitamento dos recipientes existentes e sempre que possível a
identificação dos mesmos para uma maior facilidade do processo.
5.5.2. COLETORES EXTERNOS
São considerados coletores externos aqueles dispostos nos logradouros públicos.
Os mesmos também devem ser separados em dois tipos da mesma forma como os
coletores internos conforme Figura 5.

Figura 5 – Ilustração dos dois coletores.

Geralmente são utilizados para este fim contêineres plásticos ou metálicos de
tamanhos variados dependendo da quantidade de resíduos gerada. Recomenda-se que o
coletor de materiais recicláveis seja mantido no interior do lote até o momento da
destinação deste material evitando depredação do coletor e espalhamento dos materiais.

5.5.3. PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA
O Ponto de Entrega Voluntária (PEV) é um equipamento projetado para
armazenamento temporário dos materiais recicláveis doados pelo público de determinada
entidade ou população em geral para que posteriormente os mesmos sejam recolhidos
por caminhões da coleta seletiva e encaminhados para as Centrais de Triagem.
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Os PEVs devem possuir:
- cobertura para proteção dos materiais contra intempéries, evitando assim o
acúmulo de água, possível abrigo para mosquitos transmissores da dengue;
- devem estar identificados com a logomarca do programa e dos patrocinadores;
- devem estar instalados em locais de fácil visibilidade e acesso;
- não podem ser instalados em locais isolados, a fim de se evitar ação de vândalos
e marginal, e ainda retirada dos materiais por parte de outros catadores que não estejam
inseridos no programa.
O projeto dos PEVs foi definido pela equipe técnica responsável pelo projeto após
pesquisas e estudos quanto aos locais e à viabilidade dos modelos, conforme
demonstrado na Figura 6.

Figura 6 – Modelo do equipamento utilizado como PEV

A malha dos PEVs instalados no município atualmente encontra-se no Apêndice I.
5.5.4. CAMINHÕES
Os caminhões utilizados para a coleta seletiva serão do tipo baú ou gaiola,
devidamente identificado com a logo marca do programa e com sistema de
monitoramento via GPS conforme Figura 8.
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Figura 8 – Modelo dos caminhões identificados para a coleta seletiva.

Os caminhões devem ser adequados para assegurar a segurança dos
trabalhadores com local de apoio para os pés, alçar para as mãos e grade que evite o
retorno do material conforme Figura 9.

Figura 9 – Detalhes dos dispositivos de segurança necessários nos caminhões.

5.5.5. CENTRAL DE TRIAGEM
As Centrais de Triagem serão organizadas no município de Goiânia conforme a
necessidade do Programa. As mesmas serão construídas em área cedidas pela Prefeitura
ou ampliadas nas áreas já existentes após avaliação da situação atual de funcionamento
das cooperativas e o número de catadores cadastrados.
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A localização das centrais de triagem existentes atualmente e das áreas futuras
encontra-se no Apêndice II.
Os

equipamentos

necessários

para

central

de

triagem

são

prensas

e

enfardadeiras, esteiras, moinhos, estrusoras, aglutinadores, picotadores, dentre outros.
Os mesmos são utilizados para tratamento dos resíduos recicláveis e serão adquiridos
conforme necessidade e operacionalização do Programa.
5.5.6. USINA DE BENEFICIAMENTO
A proposta do Programa é que ao longo do desenvolvimento do Programa sejam
incorporados alguns tipos de beneficiamento aos materiais agregando valor aos mesmos.
Hoje em dia a Comurg já conta com uma fábrica de vassoura funcionando na área do
Aterro Sanitário de Goiânia cuja matéria-prima são as garrafas PETs. Essas garrafas
estão sendo coletadas através dos PEVs e as vassouras fabricadas estão sendo
utilizadas na limpeza urbana do município conforme Figura 11.

Figura 11 – Modelo da vassoura fabricada com garrafas PET

5.5.7. MATERIAIS DE DIVULGAÇÃO
O Programa contará com vários materiais de divulgação que auxiliarão a
comunicação do Programa com os munícipes, entidades de classe, entre outros. Até o
momento já foram utilizados os seguintes materiais de divulgação: material da coleta
seletiva interna da Comurg, material do Programa Goiânia Coleta Seletiva e outros
conforme apresentado abaixo.
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5.5.7.1. Material da coleta seletiva interna da Comurg
Este material foi elaborado pela equipe técnica da Comurg e utilizado na
implantação da coleta seletiva na Comurg – Sede e Sesmt. Este material, conforme
demonstrado nas Figuras 12, 13, 14 e 15, pode ser utilizado como modelo para a
implantação da coleta seletiva de órgãos públicos em todas as esferas e em entidades
com finalidades semelhantes.

Figura 12 – Imã de geladeira

Figura 13 – Cartaz do Programa
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Figura 14 – Panfleto do Programa

Figura 15 – Modelo da caixa de papelão utilizada como coletor de recicláveis.

5.5.7.2. Material do Programa Goiânia Coleta Seletiva
Este material foi elaborado pela equipe técnica da Comurg juntamente com
empresa de publicidade contratada, conforme demonstrado nas Figuras 16 a 20, e estão
sendo utilizados para a mobilização da sociedade goianiense. Este material como ser
utilizado como modelo para implantação da coleta seletiva em outros municípios.
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Figura 16 – Logomarca do Programa

Figura 17 – Cartaz do Programa.

35

Figura 18 – Folder do Programa (frente)

Figura 19 – Folder do Programa (verso)

Figura 20 – Modelo do adesivo para o coletor de recicláveis (21 x 15)cm.

5.5.7.3. Outros materiais
Vários outros materiais podem ser utilizados na divulgação da coleta seletiva.
Abaixo estão citados alguns materiais que podem ser utilizados na divulgação e
educação ambiental em programas de coleta seletiva:
- Adesivos para veículos;
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- Adesivos para coletores;
- Camisetas;
- Cartazes;
- Coletores para automóveis;
- Folders;
- Cartilhas;
- Outdoors;
- Imã de geladeira, entre outros.

5.6. DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DOS PLANOS
Para o gerenciamento integrado correto e eficaz da coleta seletiva serão
elaborados pelos Órgãos da Prefeitura envolvidos e seus parceiros, 5 Planos específicos
que auxiliarão a implementação do Programa Goiânia Coleta Seletiva. Estes Planos estão
sendo elaborados, abaixo apresentamos uma breve descrição sobre a função de cada um
deles.

5.6.1. PLANOS DE MARKETING E MÍDIA
O plano de marketing e mídia é uma ferramenta que ajudará o Programa Goiânia
Coleta Seletiva a conhecer o seu público de interesse e estabelecer as estratégias que
vão ser adotadas para conquistá-lo.
O plano de marketing e mídia tem como finalidade ordenar as estratégias do
Programa através da Propaganda visando obter eficácia nas atividades orientadas do
marketing, interligando os principais meios de comunicação utilizados para a promoção
dos serviços de uma unidade de informação.
O plano estratégico de marketing e mídia pode ser feito através de diversos
instrumentos, tais como:
•

Jornal;

•

Televisão;

•

Relatório;

•

Mala direta;

•

Cartaz;

•

Revista;

•

Exposição;

•

Evento;

•

Folheto;

•

Impressos entre outros.

•

Guia;
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Outro ponto importante a ser levado em consideração no plano de marketing e
mídia é a educação do usuário que pode ser um fator determinante para o sucesso ou
fracasso de um sistema de informação, pois seu papel principal é assegurar a
credibilidade e confiança nos serviços/produtos e aumentar o entendimento e a
capacidade para utilização da informação. A educação dos usuários pode será feita
através de:
- Guias, manuais e formulários;
- Propaganda em cartazes, folhetos e através de outras mídias (botões, plásticos, quadro
de avisos);
- Publicidade em jornais, rádio, TV, entrevistas; artigos em periódicos profissionais, em
publicações internas do sistema ou da organização; através de conversas convidativas,
unidades móveis, em lojas;
- Abordagem pessoal - visita, observação, entrevista e orientação aos usuários,
demonstrações, apresentação de trabalhos em conferências, reuniões, cartas.
Para a eficiência do programa, a propaganda utilizada pelo plano deve ser
planejada como uma atividade contínua. O efeito da propaganda é cumulativo e não
ligado a um único esforço. Assim, a repetição e a experiência com abordagens variadas e
mesmo não convencionais são necessárias para o sucesso da transmissão de informação
desejada.

5.6.2. PLANO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL - PEA
As transformações políticas, culturais e econômicas na sociedade estão ligadas
as dos indivíduos e de suas instituições. E é por meio de um amplo processo de reflexão
da realidade atual e da aquisição de novas posturas e comportamentos, que se
desenvolve a capacidade de ação e construção de novos paradigmas. Assim, um dos
principais objetivos da educação ambiental consiste em permitir que o ser humano
compreenda a natureza complexa do meio ambiente, resultante das interações dos seus
aspectos biológicos, físicos, sociais, econômicos e culturais, que culminam em ações
individuais e coletivas de proteção e conservação do meio ambiente.
Portanto, este Plano de Educação Ambiental - PEA para o Programa Goiânia
Coleta Seletiva, tem como finalidade promover ações educativas e de informação
voltadas às ações de proteção, preservação e melhoria socioambiental, valorizando o
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papel da educação para o uso mais reflexivo e sustentável dos recursos naturais e
humanos do município de Goiânia.
Estas ações trazem em sua essência considerações aos valores cooperativos,
coletivos, harmoniosos para reger a relação humano/natureza, possibilitando a
transformação social, cultural e ambiental da sociedade goianiense.
5.6.3 PLANO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AOS CATADORES
O plano em questão visa auxiliar os profissionais que trabalham com materiais
recicláveis no que diz respeito a assistência social. O intuito é desenvolver esta classe de
trabalhadores em prol da melhoria da qualidade de vida e resgate da cidadania.
O plano compreende uma série de ações como:
- cadastramento dos catadores: para levantar o número real de catadores e o
seu crescimento demográfico, com informações sobre saúde, educação, condição
financeira, habitacional, número de membros da família, dentre outras;
- assistência à cidadania: visa realizar o registro de documentos pessoais dos
catadores, como certidão de nascimento, certidão de casamento, RG, CPF;
- assistência educacional: disponibilização de cursos profissionalizantes e de
alfabetização para os trabalhadores, disposição de creches e escolas para filhos dos
catadores;
- assistência médico-odontólogica;
- assistência habitacional: inserir os catadores nos planos de moradia popular do
município.
- geração de trabalho e renda: o programa visa incluir os catadores da coleta
seletiva informal nas cooperativas e associações onde se profissionalizarão, e garantindo
uma forma de trabalho mais digna e organizada.
5.6.4 PLANO DE ESTRUTURAÇÃO DAS COOPERATIVAS ATUAIS DE CATADORES
Este plano tem como objetivo organizar e adequar o funcionamento das
cooperativas existentes, além de fornecer subsídios para a instalação de futuras
cooperativas de catadores de materiais recicláveis. Atualmente existem no município seis
Cooperativas/ Associações, conforme Tabela 02.
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Tabela 2 – Cooperativas e Associações de Catadores existentes no município.
COOPERATIVAS /
ASSOCIAÇÕES

CONTATO

TELEFONE

ENDEREÇO

ACOP

José Iramar / Rafael

9151-9150/
3286-3064

BEIJA-FLOR

Vanuza / Raniele

3534-3014

COOPERMAS

Délcio José

3298-5816

COOPREC

Lucia

3208-4350

A AMBIENTAL

Milene

Rua C-121, Qd. 213, Lt. 14, Jd.
América.
Rua João Luiz de Almeida, qd. 05,
lts. 11 e 12 – Setor Criméia Oeste.
Av. Senador Canedo, nº. 31,
Conjunto Vera Cruz I.
Travessa Xingu, s/n – Jardim
Conquista.
Rua Monte Castelo, Quadra 09,
Lote 04, Jd. Pompéia
Rua JC-66, Qd. 145, Lt. 18 - Jd.
Curitiba III.

COOPER-RAMA

3205-2635
/9906-9446
Dulce Helena /Júlio / 9643-8895/
Fátima
3593-0465

A maioria das Cooperativas / Associações possui uma estrutura física precária com
poucos equipamentos para o processamento do material coletado. Este material fica
armazenado na maioria das vezes sem proteção adequada, a céu aberto. O número de
catadores varia entre as entidades, porém a média de materiais recicláveis processada é
de 40 t/mês. O objetivo deste Plano é estruturar fisicamente às cooperativas/associações
por meio de financiamentos públicos.
As principais dificuldades de trabalho observadas nestas cooperativas/ associações
são as relações de trabalho entidade-catador, a conscientização da sociedade para a
importância da coleta seletiva e dos catadores, a conscientização quanto ao uso de EPI’s,
a falta de assistência social ao catador, a necessidade de capacitação do catador para o
gerenciamento do próprio negócio e a regulamentação das cooperativas / associações.
Este Plano prevê a incubação destas cooperativas através de Universidades visando a
capacitação dos profissionais para o exercício do trabalho cooperado.

5.6.5. PLANO DE MONITORAMENTO
O Plano de Monitoramento dentre as suas ações pretende criar um banco de
dados relativo à coleta seletiva, suas devidas etapas.
São propostas do presente plano:
1. Sistema de controle das Cooperativas.
Módulos:
- Cadastro e Controle de Cooperados;
- Cadastro e Controle de Empresas de Reciclagem;
- Cadastro de Doadores;
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- Cadastro e Controle de Materiais Recicláveis;
- Cadastro e Controle de Rotas da Coleta Seletiva;
- Cadastro de Regiões de Coleta;
- Agendamento dos Caminhões para Coleta;
- Mapa de Pesagem;
- Mapa de Cotação de Materiais;
- Controle de Estoque;
- Controle de Pesagem e Venda de Doadores.
Relatórios e Consultas:
- Quantidades de resíduos recolhidos: por dia, por tipo de material, por
pessoa (catador), por rua, por bairro/setor, por região, a renda total que está
sendo gerada na Cooperativa e a renda per capita que está sendo gerada
na Cooperativa, etc.
Todas estas informações podem ser cruzadas, fornecendo com isto uma grande
variedade de informações gerenciais.
2. Página do programa constando informações de acesso ao público e de acesso
restrito à equipe técnica do programa. Criação de um site na página da web
contendo informações institucionais da coleta seletiva, cópia do programa, seus
planos, projetos e ações, metas e resultados alcançados, parceiros, contatos e
ainda teria formas de acesso ao público e acesso restrito.

41

06

METAS

Foram propostas diferentes metas para alcance dos resultados esperados do
programa em várias esferas: ambientais, sociais, econômicas e técnicas.
Para definição das metas consideraram-se os seguintes dados:
-

Horizonte do projeto: 10 anos;

-

Metas em curto prazo: 03 primeiros anos (de janeiro de 2008 a
dezembro de 2010) destinados para implantação dos projetos pilotos de
cada subprograma;

-

Metas em médio prazo: 04 anos (de janeiro de 2011 a dezembro de
2014) destinados para ampliação dos projetos piloto;

- Metas em longo prazo: 03 últimos anos (de janeiro de 2015 a dezembro
de 2017) destinados para consolidação do programa em todo o município.

6.1. METAS TÉCNICAS
Pretende-se com o programa reduzir ao máximo a quantidade de materiais
recicláveis que atualmente são depositados no Aterro Sanitário de Goiânia. Conforme
informações da COMURG são depositadas atualmente 36.000 toneladas de resíduos
sólidos domiciliares, públicos e comerciais por mês no Aterro, correspondendo a 1.200
toneladas por dia.
Segundo gravimetria (estudo da composição) realizada nos resíduos existentes,
30% deste total, é composto de materiais recicláveis totalizando 10.800 toneladas por
mês, ou seja, 360 toneladas de resíduos recicláveis por dia que são depositadas no
Aterro.
Desse total considera-se que exista uma parcela de rejeitos provenientes de
materiais plásticos, metálicos e celulósicos que não sejam recicláveis. Portanto
considerou-se que a meta a ser atingida, a longo prazo, é de 70% de redução do total de
recicláveis depositados no Aterro.
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6.2. METAS SOCIAIS
A Tabela 3 mostra as metas a serem alcançadas para o cumprimento do Plano de Assistência Social mencionado anteriormente.
Tabela 3 – Metas Sociais do Programa Goiânia Coleta Seletiva.
ITEM

METAS SOCIAIS POR ANO

1
2
3
4

Catadores Cadastrados
Assistência à cidadania
Assistência educacional
Assistência médico-odontólogica
Geração de trabalho e renda (número
de catadores por ano)
Famílias de catadores beneficiadas
pela assistência habitacional

5
6

CURTO PRAZO
2008
2009
2010
800
1200
1500
800
1200
1500
85
165
180
85
165
180
250
180
190
31

2011

190
190
205

MÉDIO PRAZO
2012
2013

205
205
205

205
205
270

2014

270
270
400

LONGO PRAZO
2015
2016
2017

400
400
500

500
500
600

1300
1300
700

TOTAL
3500
3500
3500
3500
3500
31

Obs.: A unidade utilizada nesta tabela, exceto para o item 6 é “catador/ano”.

O Programa inicialmente assistirá 120 família das 6 cooperativas / associações de catadores conveniadas. A intenção é que os
catadores existentes no município sejam identificados e mobilizados a participarem do Programa Goiânia Coleta Seletiva através da
organizaçã o do trabalho com a formação de cooperativas. Estas cooperativas devem possuir número de cooperados compatível a
estrutura (central de triagem) existente.
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A cada ano pretende-se realizar o cadastramento e geração de trabalho e renda
para catadores conforme mostrado na Tabela 3.

O número de catadores que terão

assistência educacional, médico-odontológica e habitacional de um determinado ano, será
o mesmo número de catadores incluídos na geração de trabalho e renda do ano anterior.

6.3. METAS AMBIENTAIS
Para traçarmos as metas ambientais a serem alcançadas com o Programa foi
considerada a geração mensal de resíduos sólidos domiciliares, públicos e comerciais
encaminhados para o Aterro Sanitário, mostrada no Gráfico 1, para os anos de 2004 a
2006 e o período de janeiro a julho de 2007.

Resíduos Domiciliares, Públicos e Comerciais Depositados no Aterro
Sanitário

Qunatidade Residuos
(ton/mês)

37000
36000
35000
34000
33000
32000
31000
30000
2004

2005

Fonte: COMURG (2007).

2006

2007

Ano

Gráfico 1 – Quantidade de resíduos sólidos domiciliares e públicos depositados no
Aterro Sanitário mensalmente em cada ano.
Como pode-se observar a variação da taxa de geração de resíduos de 2004 a 2007
foi de 11,85% em 04 anos, ou seja, 2,96% ano. Adotando a taxa de 3% de crescimento da
geração de resíduos sólidos por ano para os próximos 10 anos de programa e a partir da
quantidade de materiais recicláveis processada atualmente em cada cooperativa e/ou
associação (em média 40 t/mês) traçou-se as metas ambientais para o Programa,
conforme Tabela 4.
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Tabela 4 – Metas Ambientais do Programa Goiânia Coleta Seletiva.
CURTO PRAZO
ITEM

1

2

3

4

5

METAS AMBIENTAIS
Estimativa de geração de resíduos
sólidos encaminhados ao Aterro
Sanitário (em t./mês) para cada ano
Estimativa de geração de materiais
recicláveis encaminhados ao Aterro
Sanitário (em t./mês) para cada ano
Porcentagem de materiais recicláveis
encaminhados para as Centrais de
Triagem em relação aos materiais
recicláveis que vão para o Aterro
Sanitário (%)
Estimativa de materiais recicláveis a
serem encaminhados para as Centrais
de Triagem (em t./mês) para cada ano
Quantidade de materiais recicláveis a
serem processados e comercializados,
(descontando a média de 10 % de
rejeito) em t./mês para cada ano

2008

2009

MÉDIO PRAZO
2010

37.080,00 38.192,40 39.338,17

2011

40.518,32

2012

2013

LONGO PRAZO
2014

2015

2016

2017

TOTAL
GERAL (ao
final dos 10
anos)

41.733,87 42.985,88 44.275,46 45.603,72 46.971,83 48.380,99 5.100.967,73

370,80

381,92

393,38

405,18

417,34

429,86

442,75

456,04

469,72

483,81

51.009,67

50%

55%

60%

65%

70%

75%

80%

85%

90%

95%

-

185,40

210,06

236,03

263,37

292,14

322,39

354,20

387,63

422,75

459,62

37.603,06

166,86

189,05

212,43

237,03

262,92

290,15

318,78

348,87

380,47

413,66

33.842,75

Ao obter a quantidade mensal de materiais recicláveis a serem processados e comercializados em cada ano, verificou-se que no
final dos 10 anos o total de resíduos processados será de 33.842,75 t/mês.
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6.4. METAS ECONÔMICAS
Importante considerar, segundo Assessoria de Análises e Custos da COMURG (2007),
que:
-

Valor gasto com coleta, transporte e destinação final do material
reciclável no Aterro Sanitário: R$ 64,40 por tonelada.

-

Valor médio de venda dos materiais recicláveis:
o Metal: R$ 700,00 / t.;
o Papel e papelão: R$ 250,00 / t.;
o Plástico: R$ 650,00 / t.;
o Vidro: R$ 30,00 / t.;
o Valor médio de comercialização de todos os materiais
recicláveis: R$ 467,00 / t..

A partir desses dados, calculou-se o produto da quantidade mensal dos materiais
recicláveis pelo preço médio de comercialização destes em Goiânia para então obter-se
os resultados expressos na Tabelas 5.
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Tabela 5 – Metas Econômicas do Programa Goiânia Coleta Seletiva.
ITEM

1

2

3

4

ECONOMIA
REPRESENTADA
Estimativa de resíduos que
deixarão de ser
encaminhados ao Aterro
Sanitário por mês em cada
ano descontado os 10% de
rejeitos (t.)

CURTO PRAZO

MÉDIO PRAZO

LONGO PRAZO

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

TOTAL GERAL
(ao final dos
10 anos)

166,86

189,05

212,43

237,03

262,92

290,15

318,78

348,87

380,47

413,66

33.842,75

Valor Economizado com
coleta, tratamento e
disposição final dos
10.745,78 12.174,97 13.680,24 15.264,87 16.932,26 18.685,96 20.529,64 22.467,13 24.502,39 26.639,54 2.179.473,10
materiais recicláveis no
Aterro Sanitário por mês em
cada ano (R$)
Valor médio estimado da
venda dos materiais
77.923,62 88.287,46 99.203,00 110.694,02 122.785,21 135.502,25 148.871,80 162.921,58 177.680,36 193.178,03 15.804.568,02
recicláveis por mês em cada
ano (R$)
TOTAL ARRECADADO
COM O PROGRAMA (R$) 88.669,40 100.462,43 112.883,24 125.958,89 139.717,47 154.188,21 169.401,45 185.388,71 202.182,75 219.817,58 17.984.041,12

Com a economia gerada a partir da destinação correta dos materiais recicláveis, que não serão mais encaminhados para o Aterro
Sanitário teremos um total de arrecadação aproximada de R$ 18 milhões nos 10 anos do Programa Goiânia Coleta Seletiva .
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07

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Tabela 6 - Previsão Orçamentária (ações imediatas a curto prazo)
Item
1
1
2
2.1
2.2
3
3.1
3.2
4
4.1
4.2
4.3

D escrição
Carrinhos para transporte do material
Ponto de Entrega Voluntária - PEV
Novas C entrais de Triagem*
Custo de Construção
Custo dos Equipamentos - ver Apêndice 09
Reestruturação das Atuais Cooperativas
Cooprec (Ampliação e Equipamentos)***
Coopersol (Ampliação e Equipamentos)**
Materiais para acondicionamento
Sacolas Retornáveis
Sacolas Não-Retornáveis
Big-Bag
TOTAL GERAL

Qtde
100
150

Pr. Unit.
450,01
2.000,00

Pr. Total
45.001,00
300.000,00

4
4

188.349,96
69.306,00

753.399,84
277.224,00

1
1

200.000,00
250.000,00

200.000,00
250.000,00

50000
500000
500

1,00
0,25
10,00

50.000,00
125.000,00
5.000,00
2.005.624,84

* Construção das centrais de triagem para as associações (ACOP e Beija-Flor) e a expectativa de criação de
02 novas cooperativas;
** Ampliação total de 438,55 m² e aquisição de 02 esteiras mecânicas;
*** Ampliação de 250,00 m² e aquisição de 02 esteiras, 01 triturador de papel, 01 prensa e 02 esteiras
mecânicas.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Todo o processo de desenvolvimento do Programa Goiânia Coleta Seletiva deverá
considerar as metas dispostas até 2017, para avanço do projeto considerando a
continuidade e permanência das ações desde a implantação até a manutenção.
É importante ressaltar que a educação ambiental será o ponto de apoio de todas as
ações do projeto garantindo sua permanência e consolidação.

O

processo

de

acompanhamento e monitoramento também é fundamental para que os resultados sejam
alcançados e a partir deles propor novos avanços.
Este Programa é resultado de uma pesquisa realizada junto a várias Prefeituras,
entidades, que vem adotando práticas similares e de discussões e debates intensos de
vários órgãos da Prefeitura de Goiânia, da sociedade goianiense, principalmente de
segmentos sociais organizados, que almejam a implementação de um Programa de
Coleta Seletiva consolidado para nossa cidade.
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PROPOSTAS FUTURAS
O Programa pretende contemplar propostas futuras acerca de outros resíduos
sólidos para que o Município de Goiânia seja referência no gerenciamento integrado de
resíduos sólidos no país. Listamos abaixo algumas as propostas futuras que o Programa
prevê:
- Proposta de reaproveitamento de resíduos de coco verde;
- Proposta de recolhimento de pilhas e baterias;
- Proposta de recolhimento e reutilização de óleos e gorduras;
- Proposta de inclusão da Educação Ambiental como disciplina da grade curricular das
escolas do Município;
- Proposta para elaboração de um Plano de Gerenciamento Integrados dos Resíduos
Sólidos Urbanos do Município;
- Proposta para elaboração de um Plano de Gerenciamento dos Resíduos da Construção
Civil;
- Proposta para elaboração de um Código de Limpeza Urbana;
- Proposta de recolhimento e destinação final de lâmpadas fluorescentes;
- Proposta de inclusão do artesanato como fonte geradora de renda para as cooperativas
de catadores de materiais recicláveis.
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APÊNDICE I
O Apêndice I apresenta a malha (o mapa) da localização dos PEVs instalados
atualmente no município.
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APÊNDICE II
O

Apêndice

II

apresenta

a

malha

(o

mapa)

de

localização

das

cooperativas/associações conveniadas à Prefeitura atualmente e duas áreas já definidas
para a construção de centrais de triagem durante o ano de 2009.

