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RESUMO 

 

A reciclagem de resíduos tem-se mostrado excelente oportunidade de alavancagem de 

novos empreendimentos, traduzindo-se em geração de emprego e renda para diversos 

níveis da pirâmide social. Diversas experiências bem-sucedidas de gestão, a partir de 

práticas alternativas, mostram que é possível engajar a população em ações pautadas 

pela corresponsabilização e comprometimento com a defesa do meio ambiente e da 

saúde pública através da segregação e reciclagem de resíduos. Este trabalho 

apresenta o estudo de caso da Unidade de Valorização de Resíduos (UVR) de Campo 

Magro, Estado do Paraná, em terreno de propriedade do município de Curitiba-PR. Foi 

descrito um modelo de arranjo físico atualmente operacionalizado e servindo como 

referencial ao desenvolvimento e implantação de UVR de menor porte. A descrição e o 

dimensionamento da UVR (layout), dos equipamentos utilizados, e as análises de 

viabilidade econômico-financeira e social são objetivos deste estudo. A partir deste, foi 

sugerido um layout para municípios paranaenses com capacidade de 350 ton/mês. A 

análise comprovou que a implantação da UVR é viável do ponto de vista econômico, 

financeiro e social, destacando o aspecto social das atividades dos catadores de 

recicláveis. Os mesmos representam um dos principais integrantes do processo de 

segregação de recicláveis. 

 

 

Palavras-chave: Resíduos Sólidos, Coleta Seletiva, Usina de Reciclagem, Viabilidade 

na segregação de resíduos. 

 



 

 

ABSTRACT  

 

The recycling of solid waste has shown itself as an excellent opportunity for forging new 

enterprises, resulting in the creation of new jobs and income for many different levels of 

the social pyramid. Many successful management cases using alternative practices 

have shown that it’s possible to engage the population with actions based on co-

responsibility and commitment to environmental protection and public health through the 

segregation and recycling of waste. This work presents the case study of the Unity of 

Waste Valorization of Campo Magro (in Portuguese – Unidade de Valorização de 

Resíduos – UVR), site located in the State of Paraná, on land which is property of the 

municipality of Curitiba. This work described a current operational physical arrangement 

and this served as a reference for the development and implantation of a smaller UVR. 

The description and the design of the UVR (layout) of existing technology and the 

compiling of results in a project sketch based on existing activities and contemplating 

the economical and social feasibility are the main goals for this study in small and 

medium municipalities of Paraná. Based on these characteristics a layout for 

municipalities in Paraná with a capacity for 350 tons per month is proposed. The 

analysis has shown that the implantation of the UVR is feasible from the economical, 

financial and social point of view, highlighting the social aspect related to the recyclable 

waste collector activity, since this class represents the main participant of the process 

and they are the ones who realize the collection and selection of materials with 

recycling potential.  

 

Key words: Recyclable Waste, Selective Collection, Recycling Plant, Feasibility of 

Waste Segregation.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Com a crescente urbanização, o desenvolvimento de novas tecnologias 

produtivas e a utilização de novos produtos industriais, a geração de resíduos 

urbanos tem passado por aumento gradativo.  

O desperdício é uma das características da sociedade moderna. O 

acelerado processo de industrialização trouxe ao seu lado a urbanização e a 

concentração populacional e, consequentemente, a geração de resíduos em 

quantidade cada vez maior devido ao surgimento de produtos descartáveis. Essa 

cultura de bens descartáveis criou inúmeros problemas ambientais. 

A dificuldade de disposição dos resíduos por parte das prefeituras faz com 

que eles sejam descartados inadequadamente em vales, depressões naturais, 

barrancos, margens de rios, a céu aberto ou em aterros desprovidos de qualquer 

tratamento adequado, gerando com isto, poluição dos rios, do ar e do solo.  

A destinação inadequada dos resíduos também é decorrente da falta de 

conhecimento de grande parte da população, que não se interessa pela destinação 

final dos seus resíduos gerados, assim como a maioria não conhece a complexidade 

das operações que englobam o gerenciamento de resíduos sólidos urbanos.  

A gestão sustentável desponta como uma questão socioambiental de 

relevante importância e requer uma busca pela redução de resíduos, do reuso e da 

reciclagem, tratamento e direcionamento final de forma ambientalmente segura.  

Há carência de usinas de reciclagem nas cidades de pequeno e médio 

porte, que possam atender as prefeituras e as empresas privadas, abrindo 

possibilidades de investimento neste ramo de economia visto sua importância tanto 

ambiental quanto social, produzindo reflexos benéficos para a comunidade como um 

todo. Paralelamente, é preciso lembrar-se da relevante participação dos catadores 

de resíduos e que representa seu meio de subsistência, faz-se de extrema urgência 

a adoção de ações integração social.  A ausência de mais usinas de reciclagem é 

decorrente da necessidade de aporte de recursos financeiros, além do fato de que 

os governantes e o empresariado privado não procuram viabilizar tal atividade.  

Em relação às usinas de reciclagem comercializadas no Brasil, a maioria 

utiliza tecnologia obsoleta, transferida dos países desenvolvidos para os países 

pobres. Apesar destes inconvenientes, muitas usinas se mantêm no País, operadas 
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por empreiteiras remuneradas pelas prefeituras de acordo com o número de 

toneladas de resíduos processadas. 

Apesar de a reciclagem ter sofrido alguns anos de baixa por causa da 

aceitação do público e do mercado de bens reciclados estarem estagnado, esta, de 

modo geral, tem apresentado crescimento expressivo ano após ano, graças aos 

catadores informais.  

A região sul apresenta o maior número de cidades aderentes a esta 

modalidade de serviço, correspondendo em torno de 5% da média nacional. Esta 

região é mais desenvolvida em relação às outras macrorregiões brasileiras, 

apresentando coleta seletiva em aproximadamente 280 municípios, o que 

corresponde a 24% de cidades desta macrorregião.  

A região sudeste, que tem o parque industrial mais desenvolvido e também 

maior contingente populacional, apresenta apenas 8,4% de seus municípios com 

coleta seletiva (140 municípios), seja ela total ou parcial, correspondendo a 2,54% 

do total nacional.  

A reciclagem não deve ser vista como a principal solução para os resíduos, 

mas como uma das alternativas para o problema, pois nem todos os materiais que 

compõem os resíduos podem ser reciclados. 

Neste trabalho são também identificados os pontos relevantes da presença e 

da ação das cooperativas de catadores e/ou associações de catadores como melhor 

alternativa de emprego e renda para seu corpo de colaboradores.  

 A população mundial atingiu a marca de sete bilhões de pessoas ao final do 

ano 2012, de acordo com a Organização das Nações Unidas (ONU). Desta forma a 

redução da produção e a reciclagem de resíduos sólidos fazem-se necessárias para 

o crescimento e a sustentabilidade econômica mundial.  

 

1.1 Definição do Problema  

  

A reciclagem brasileira ainda ocorre de forma lenta, sendo que a 

obrigatoriedade na execução desta atividade está determinada em legislação 

vigente, a qual em sua maioria vem sendo realizada por entidades não 

governamentais de diversas formas, mediante a elaboração de projetos e educação 

ambiental, entre outros.  
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Há anos a reciclagem no Brasil é sustentada pela catação informal de 

resíduos recicláveis encontrados nas ruas e nos lixões. Estima-se hoje em Curitiba a 

atuação de cerca de 3,5 mil catadores de rua responsáveis pela coleta de resíduos 

recicláveis. A participação de catadores na segregação informal dos resíduos é o 

ponto mais agudo e visível da relação dos resíduos com a questão social 

(D’ALMEIDA e VILHENA, 2000). 

A origem dos catadores na coleta de resíduos recicláveis é recorrente da 

grave crise social existente no país, que tem uma das piores distribuições de renda 

do mundo.  

A preocupação com a preservação ambiental e a busca pela sustentabilidade 

vem se constituindo grandes desafios da humanidade e, assim, conquistando a 

atenção dos mais diversos ambientes sociais e econômicos do mundo. 

Identifica-se que no contexto educacional, a problemática ambiental demanda 

a formação de docentes, técnicos e estudantes ambientalmente mais 

instrumentalizados e reflexivos em todas as áreas de atuação, uma vez que os 

estudantes de hoje serão os futuros formadores de opinião e tomadores de decisões 

das organizações e sociedade em geral. 

 

1.2 Motivação e Justificativa do Estudo 

 

A motivação deste trabalho está relacionada à dificuldade que os municípios 

têm para dar um destino adequado aos resíduos gerados pelas residências, 

comércio e indústrias.  

A coleta seletiva se concentra em boa parte nas regiões de grande consumo 

de produtos industrializados, todavia, os problemas urbanos têm aumentado no que 

se refere à disposição adequada dos resíduos. Além disso, a coleta destes materiais 

representa substancialmente a única fonte de remuneração dos catadores.  

Os resíduos são um dos graves problemas do moderno urbano atual, haja 

vista que a prática de uma gestão inadequada tem propiciado prejuízos de ordem 

social e econômica. É importante também que ocorra um processo de construção 

educacional para que a reciclagem seja efetuada de maneira mais efetiva. 
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Um dos grandes desafios para os que vivem em cidades é saber como 

garantir a qualidade de vida dos seus moradores, promovendo o desenvolvimento 

sustentável, mas sem comprometer as necessidades das gerações futuras. 

O fato é que os custos ambientais, sempre foram socializados, ou seja, 

estão sob o respaldo e responsabilidade dos governos.  

 

1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 Objetivo Geral 

 

Apresentar a análise econômico-financeira e social da implantação de uma 

unidade compartilhada, na segregação de resíduos recicláveis, proveniente de 

coletas seletivas urbanas. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

• Elaborar e aplicar questionário socioeconômico aos catadores de resíduos 

recicláveis; 

• Identificar e obter informações sobre um modelo de Unidade 

Compartilhada de Resíduos Recicláveis; 

• Identificar os elementos necessários ao dimensionamento de unidade 

segregadora de resíduos recicláveis, considerando: infraestrutura, 

máquinas, equipamentos, mão de obra, arranjo físico, logística e 

referenciais de projeto de viabilidade econômico-financeira destinados à 

implantação de Unidade de Valorização de Resíduos (UVR), de forma 

compartilhada; 

• Sugerir um modelo de unidade segregadora baseado na UVR de Campo 

Magro, como alternativa viável à adoção de ações preventivas e 

corretivas dos resíduos sólidos urbanos, buscando uma atuação conjunta 

entre as comunidades envolvidas e o município na implementação de 

soluções viáveis para a questão dos resíduos; 
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• Analisar econômica e financeiramente com base no levantamento de 

dados obtidos na UVR de Campo Magro e a questão social com base nos 

resultados do questionário. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Para Pontes & Cardoso (2006), resíduos são tudo aquilo que sobra de uma 

atividade. Pode ser resultado de uma atividade realizada em residências, nas 

empresas, processos industriais ou comerciais.  Os mesmos autores relatam ainda 

que atualmente são três os modelos de reciclagem adotados regularmente no 

mundo para o tratamento dos resíduos e são eles: 

 

i) Reciclagem mecânica : um ou vários processos (lavagem, trituração, 

moagem, aglomeração, aglutinação, extrusão, granulamento, 

fundição, outros); 

ii) Reciclagem química:  processo tecnológico realizado a partir de 

conversão do resíduo sólido em matérias primas primárias. Este 

processo vem sendo o utilizado para conversão de plásticos em 

matérias-primas petroquímicas (gasolina, querosene, óleo diesel, 

outros, a partir de reações químicas). 

iii) Reciclagem energética : realizada com o objetivo de recuperar parte 

da energia calorífica contida nos constituintes dos resíduos sólidos 

considerados como combustíveis e ou putrescíveis. 

 

De acordo com Ruberg et. al., (2000), citado por Martins (2005), o processo 

de reciclagem de materiais abrange, em geral, três etapas: 

 

i) Coleta seletiva:  pode ser do tipo porta a porta, isto é, o recolhimento 

de materiais recicláveis pelos serviços de limpeza pública municipal, 

por empresas privadas, por catadores de rua, ou por outras 

entidades, diretamente nos domicilios. A coleta pode ocorrer, 

alternativamente, com participação direta da população; nesse tipo de 

coleta, conjuntos de contêineres são instalados em diversos pontos 

da cidade pelo poder público municipal, para que a população 

deposite ali os recicláveis. 

ii) Triagem e pré-beneficiamento do material recicl ável em galpões, 

usinas: Nessa etapa - pós-coleta -, faz-se a seleção dos materiais 

inorgânicos, de acordo com o tipo de material e um beneficiamento 
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preliminar, com atividades como lavagem, prensagem e 

enfardamento. Os materiais considerados sem potencial de 

reciclabilidade, como alguns inorgânicos que ainda não são vendidos 

para indústrias recicladoras por questão de viabilidade, ou mesmo 

material orgânico que vem misturado aos recicláveis, constituem os 

rejeitos não aproveitáveis, que são, em geral, descartados nos aterros 

após a seleção; 

iii) Beneficiamento do material em uma indústria re cicladora:  

Modificando suas características fisicas e resultando na fabricação de 

um produto novo.   

 

2.1 Gerenciamento integrado e Política  Nacional de Resíduos Sólidos 

 

Segundo o Manual elaborado pelo IPT em conjunto com o CEMPRE (2000), 

o gerenciamento integrado dos resíduos municipal é um conjunto articulado de 

ações normativas, operacionais e financeiras e de planejamento que uma 

administração municipal desenvolve com base em critérios sanitários, ambientais e 

econômicos para coletar, segregar, dispor e tratar os resíduos de um determinado 

município.  

Para o entendimento do conceito de gestão compartilhada dos resíduos 

sólidos é preciso retroceder à Constituição de 1988 que representou o momento em 

que os novos arranjos participativos foram reforçados, abrindo espaço para o 

desenvolvimento de práticas democráticas e participativas. Atuando paralelamente 

aos serviços municipais, milhares de trabalhadores informais são responsáveis pela 

coleta de cerca de 90% do material que alimenta a indústria de reciclagem no Brasil. 

A Constituição Brasileira de 1988, em seu artigo 30, I, II e V, estabelece que 

seja competência do município legislar sobre assuntos de interesse local, 

suplementar as legislações federal e estadual, quando necessário, organizar e 

prestar, diretamente, ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços 

públicos de interesse local. 

Fritsch (2000) enfatiza quanto à importância da proteção do meio ambiente 

no Brasil e se fundamenta da Constituição Federal de 1988 em seu artigo 23, o qual 
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se explicita quanto à competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal 

e dos municípios a manutenção da qualidade ambiental.  

A Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/10) foi aprovada após 

quase 20 anos de discussão no Congresso Nacional, mas a maioria dos 5.565 

municípios brasileiros não tem condições de adotar medidas adequadas para 

tratamento dos resíduos nos prazos legais estabelecidos. O texto da lei estabelece 

que os municípios elaborem os planos e substituam os lixões por aterros sanitários. 

No que se refere a esta lei, a mesma determinou que, até agosto de 2012, todas as 

prefeituras do país deveriam apresentar um plano de gestão de resíduos sólidos e 

colocá-lo em operação em 2014. No plano a ser apresentado, todos os geradores de 

resíduos - governos, empresas e cidadãos – devem ser responsáveis pelo ciclo de 

vida dos produtos. 

O desafio se resume em buscar meios de realizar esse trabalho de forma 

adequada e no prazo previsto, o que inclui orientação técnica e profissional.  

 

2.2 Classificação de Resíduos Sólidos 

 

Segundo o Manual de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos do 

Instituto Brasileiro de Administração Municipal - IBAM (2001), citado por Delmont 

(2007), existem duas formas mais comuns de classificar os resíduos sólidos: pelos 

riscos potenciais de contaminação do meio ambiente e quanto à natureza ou origem 

dos resíduos. O Instituto de Pesquisas Tecnológicas IPT/CEMPRE classifica os 

resíduos quanto a: 

 

Características físicas 

 

Seco:  Papéis, plásticos, metais, couros tratados, tecidos, vidros, madeiras, 

guardanapos e toalhas de papel, ponta de cigarro, isopor, lâmpadas, parafina, 

cerâmicas, porcelana, espuma, cortiças, 

 

Molhado:  restos de comida, cascas e bagaços de frutas e verduras, ovos, 

legumes e alimentos estragados. 
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Composição química 

 

Orgânico:  pó de café e chá, restos de alimentos, cascas e bagaços de frutas 

e verduras, ovos, legumes, alimentos estragados, ossos, aparas e podas de jardim. 

 

Inorgânico:  composto por produtos manufaturados como plásticos, vidros, 

borrachas, tecidos, metais (alumínio, ferro, etc.), tecidos, isopor, lampadas, velas, 

parafina, cerâmicas, porcelanas, espumas e cortiças. 

 

Quanto à sua origem: 

 

• Domiciliar:  Aquele originado na vida diária, produzido nos domicílios, 

residenciais e consistem basicamente de restos de alimentos, cascas 

de frutas, verduras, embalagens, etc.; 

• Comercial: Aquele originado nos diversos estabelecimentos 

comerciais e de serviços, tais como bancos, instituições financeiras, 

supermercados, escritórios, etc.; 

• Industrial: Consistem, geralmente, de aparas de fabricação, rejeitos de 

diversos ramos da indústria; 

•  Hospitalar: Originário de ambulatórios, hospitais, laboratórios de 

exames clínicos; constituem-se resíduos sépticos, tais como: seringa, 

gases, tecidos removidos, etc.; 

• Público: Aquele originado dos serviços de limpeza pública urbana, 

varrição de vias publicas, limpeza de praias, limpeza de feiras, etc.; 

• Agrícola: Composto de resíduos sólidos das atividades agrícolas e 

pecuárias, podendo incluir também as embalagens de fertilizantes e 

defensivos agricolas que, geralmente, são altamente tóxicos e devem 

possuir um destino diferenciado das demais embalagens utilizadas nas 

lavouras; 

• Nuclear: Composto de bastões de combustível radioativo que sobram 

das usinas nucleares aos quais ainda hoje, não se sabe que destino 

dar; 
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• Entulho: Formado por resíduos normalmente originados de construção 

civil, composto por matérias de demolição ou restos de matérias de 

construção tais como: pisos, azulejos, metais, cimentos, tijolos, etc. 

 

2.3 Coleta Seletiva 

 

A existência de programas de coleta diferenciada como a coleta segregada e 

a coleta seletiva é um dos fatores fundamentais no sucesso de tratamento dos 

resíduos sólidos urbanos. A coleta segregada consiste na separação por tipo de 

material no momento da geração do resíduo, já a coleta seletiva é utilizada para 

denominar a coleta de materiais recicláveis. Ambos os tipos exigem um grande 

investimento em educação ambiental, uma vez que as pessoas devem separar os 

resíduos em seus domicílios por conscientização.  

Ribeiro & Lima (2000), afirmam que nas cidades, a coleta seletiva é um 

instrumento concreto de incentivo a redução, a reutilização e a segregação do 

material para a reciclagem, buscando uma mudança de comportamento, 

principalmente em relação aos desperdícios inerentes à sociedade de consumo.  

Cidades de Porto Alegre (RS) e Belo Horizonte (MG) implantaram programas 

de coleta seletiva baseadas nas propostas da Agenda 21, obtendo sucesso e 

reconhecimento internacional. A política governamental desses municípios aliada à 

conscientização populacional, proporcionou uma melhoria na qualidade de vida local 

e uma redução na quantidade de resíduos gerados (JACOBI & TEIXEIRA, 1998). 

É fundamental que os municípios paranaenses conheçam os objetivos do 

Programa Estadual de Coleta Seletiva e Reciclagem da SEMA (Secretaria Estadual 

do Meio Ambiente), uma vez que este é referência quanto as ações de:  

a. Implementação de programas de parcerias com empresas 

corresponsáveis pela geração de materiais potencialmente recicláveis; 

b. Implementação de um programa interno de coleta seletiva, visando 

implantar coleta seletiva nos órgãos vinculados a SEMA (1ª etapa) e em 

todos os órgãos do Estado (2ª etapa), criando um programa modelo para o 

Estado, fortalecendo o espírito corporativo e a consciência ambiental; 
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c. Comercialização através da elaboração de diagnóstico e análise de 

mercado, visando à definição de propostas de fortalecimento do mercado 

de resíduos recicláveis;  

d. Coleta e armazenamento de informações em um banco de dados sobre os 

resíduos gerados no Estado, disponibilizando as mesmas para serem 

utilizadas nos processos de comercialização. 

A coleta seletiva ocorre de duas formas diferentes: pela prefeitura e pelos 

catadores. A coleta pela prefeitura é realizada de porta a porta, nas residências, por 

caminhões específicos e devidamente identificados, nos dias e horários 

predeterminados e por Pontos de Entrega Voluntária (PEV) distribuída pela cidade, 

em locais de maior circulação de pessoas (PAES & DA SILVA, 2012). 

Em um programa de coleta seletiva, é a própria comunidade que realiza a 

separação dos resíduos em seus próprios domicílios e estabelecimentos e, a 

finalização é feita por alguns funcionários, sem necessidade de maquinário especial, 

em uma central de triagem. A instituição da coleta seletiva se torna essencial para se 

atingir a meta de disposição final ambientalmente adequada dos resíduos. 

Treinamento e capacitação de equipes na implantação e gerenciamento de 

coleta seletiva são fundamentais para as prefeituras terem um plano de acordo com 

a lei vigente (Política Nacional de Resíduos Sólidos) e gerenciar os seus resíduos e 

rejeitos de forma correta, com disseminação de informações que funcionem na 

prática.  

A coleta seletiva é um sistema de recolhimento de materiais potencialmente 

recicláveis como: papéis, plásticos, vidros, metais e orgânicos e, para que os 

resultados sejam satisfatórios a coleta seletiva deve estar baseada em: 

• Técnicas e procedimentos adequados: desde a coleta passando pelos 

processos de separação, armazenamento até finalmente ser destinado a 

uma usina de reciclagem; 

• Mercado absorvedor: ditado pelo valor do reciclável e existência de 

mercado consumidor para absorção dos resíduos a serem reciclados; 

• Ações de incentivo e educação ambiental para que a população em geral 

participe no processo de separação de resíduos na sua fonte geradora. 

A coleta seletiva, a construção de aterros controlados e aterros sanitários, as 

cooperativas de catadores e a logística reversa, integram as referencias pontuais e 

que devem fazer parte dos planos e das preocupações das prefeituras de todo o 
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país desde dezembro de 2010, quando foi regulamentada a nova Política Nacional 

de Resíduos Sólidos.   

A coleta seletiva e a reciclagem em seus aspectos jurídicos estão definidas 

na Lei Federal nº 12.305/2010, como a coleta de resíduos sólidos previamente 

separados de acordo com sua constituição e composição do material, devendo ser 

implementada pelos municípios como forma de encaminhar as ações destinadas ao 

atendimento do princípio da hierarquia na gestão de resíduos sólidos, dentre as 

quais se inclui a reciclagem, a qual, nos termos da lei, é o processo de 

transformação dos resíduos envolvendo a alteração de suas propriedades físicas, 

físico-químicas ou biológicas, com vistas à transformação destes em insumos ou 

novos produtos. 

A imposição de novas regras para a gestão e o gerenciamento de resíduos 

pode estimular as empresas a adotarem práticas para a redução dos custos totais de 

um produto ou que agreguem valor ao mesmo, tornando o processo produtivo mais 

rentável e competitivo.  

As parcerias com os catadores organizados podem consistir em uma forma 

eficiente de redução de custos dos programas, pois o poder público pode 

disponibilizar áreas, recursos financeiros, equipamentos, materiais diversos e não 

precisa contratar a mão de obra para a implementação de programas de coleta 

seletiva. 

Apesar destes desafios, a coleta seletiva passou a fazer parte do 

gerenciamento integrado de resíduos sólidos urbanos e os catadores organizados 

passaram a desenvolver a gestão compartilhada destes. O modelo de gestão 

integrada e compartilhada de gerenciamento dos resíduos sólidos foi defendido por 

especialistas de instituições da sociedade civil, como o Compromisso Empresarial 

para a Reciclagem (CEMPRE) e, posteriormente, pelo Fórum Resíduos e Cidadania, 

rompendo com a visão de engenharia de limpeza pública, predominante no campo 

dos resíduos sólidos, que privilegiava uma abordagem estritamente técnica, em 

detrimento de uma abordagem socioambiental. 

A participação do setor público é fundamental para garantir o funcionamento 

destes grupos, ainda que a coleta seletiva seja realizada. Alguns fatores 

interdependentes certamente pesam mesmo quando a coleta seletiva é realizada 

oficialmente por meio de cooperativas de catadores: i) ela exige informação e 

educação das pessoas para que elas possam separar o material reciclável e 
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conservá-lo num estado tal que ele possa ser reinserido na cadeia produtiva, 

reduzindo, assim, o percentual de rejeito; ii) quanto menor a fração não 

reaproveitável, maior a sustentabilidade de um projeto de coleta seletiva, seja do 

ponto de vista ambiental, seja do ponto de vista socioeconômico; iii) para que a 

coleta seletiva se viabilize, é preciso haver mercado consumidor para os produtos 

recicláveis no setor produtivo. 

 

2.4 Coleta Seletiva no Brasil  

 

A associação sem fins lucrativos Compromisso Empresarial para reciclagem 

(CEMPRE) apresentou os números da pesquisa Ciclosoft 2012, sempre realizada de 

dois em dois anos, com números atualizados mês a mês diretamente com as atuais 

766 prefeituras de municípios brasileiros que operam com programas de coleta 

seletiva. O mapeamento situou, geograficamente, a localização desses municípios, 

sendo 14 na região Norte, 18 no Centro-Oeste, 401 no Sudeste, 257 na Sul e 76 no 

Nordeste. 

A avaliação dos resultados da pesquisa apontou dados relacionados ao 

volume coletado em cada região, ao acesso aos programas municipais, separação 

por tipo de material, participação de cooperativas e catadores, entre outros. Ela 

registra também os gargalos municipais quando o assunto é capacitação técnica, a 

conscientização crescente da população com o tema reciclagem e que a contratação 

das cooperativas pelas prefeituras traz benefícios, além de econômicos, ambientais 

e sociais. A Figura 1 apresenta o mapeamento da coleta seletiva no Brasil, de acordo 

com a pesquisa do CEMPRE. Observa-se visualmente que os estados de São Paulo 

e Paraná possuem maior densidade de pontos, indicando maior número de coleta 

seletiva realizada. 
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Figura 1 - Mapeamento da Coleta Seletiva no Brasil 

FONTE: CEMPRE (2012) 

 

Baseado em ABRELPE (2011), apresenta a porcentagem de coleta seletiva 

nos municípios brasileiros, comparando-se as diferentes regiões. Esse resultado 

corrobora com os resultados obtidos em CEMPRE (2012) e indicam que a região Sul 

e Sudeste apresenta maior número percentual de coleta seletiva. (Figura 2). 

 

Figura 2 - Porcentagem de coleta seletiva dos municípios brasileiros, por região. 

Fonte: ABRELPE - Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública, (2011). 
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2.5 Coleta Seletiva em Curitiba e Região Metropolitana 

 

Em Curitiba e na sua região metropolitana, em especial a capital 

paranaense, o sistema de coleta seletiva de resíduos consiste na separação dos 

recicláveis, ainda nos domicílios, pela população. O recolhimento dos materiais 

separados é feito por caminhões, nas próprias residências ou entregues pela 

população em pontos de entrega voluntária (PEV). Os caminhões da Cavo, empresa 

contratada pela prefeitura de Curitiba para a coleta de resíduos, recolhem em torno 

de 25% dos resíduos recicláveis da cidade (Figura 3). 

 

 

 

 

Figura 3 - Caminhão de Coleta Seletiva (Programa” Lixo que não é lixo”) 

Fonte: Cavo 

 

A UVR – Unidade de Valorização de Resíduos – de Campo Magro recebe 

somente parte dos resíduos coletados no Programa Lixo que não é Lixo e Câmbio 

Verde devido à capacidade insuficiente de triagem de sua unidade.  
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De acordo com os dados da Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SMMA, 

2013) de Curitiba, foi coletado no ano de 2012, um total de 32.109,01 toneladas, o 

que representa um acréscimo de 20,89% em relação ao ano de 2011.  

No ano da implantação do programa “Lixo que não é lixo” (LQNL) de outubro 

de 1989 o volume recolhido foi de 1.045,22 toneladas. No ano de 2008 o total 

recolhido foi de 14.889,97 toneladas com a média mensal de 1.240,83 toneladas. O 

ano de 2012 apresentou o volume na ordem de 32.109,01 toneladas com média 

mensal de 2.675,75 toneladas, o que representou um crescimento de 521,91% em 

relação ao ano de 1990, que recolheu o total de 5.162,69 toneladas. Esta expansão 

está baseada no aumento populacional com consequente aumento do consumo 

(SMMA, janeiro de 2013). 

A coleta mensal em Curitiba e Região Metropolitana de Curitiba (RMC) 

resultam em aproximadamente de 2.400 toneladas de resíduos recicláveis, das 

quais são direcionadas em torno de 600 toneladas/mês à UVR de Campo Magro. O 

restante dos resíduos coletados é distribuído em galpões de reciclagem 

credenciados pelo Fundo de Assistência Social (FAS). 

A Prefeitura Municipal de Curitiba (PMC) detém atualmente 36 depósitos 

cadastrados e com autorização para receber os resíduos excedentes da UVR.  

De acordo com informações obtidas na UVR de Campo Magro-PR, no 

programa de coleta seletiva recupera-se cerca de 90% de recicláveis, sendo que os 

10% restantes são rejeito.  

Em relação ao município de Curitiba, é sempre bom lembrar que está em 

pleno desenvolvimento o projeto Ecocidadão que atualmente conta com 16 parques 

de reciclagem onde trabalham perto de 400 catadores. Este projeto é iniciativa da 

Prefeitura Municipal de Curitiba, através da SMMA e da Fundação de Ação Social, 

numa parceria com a Aliança Empreendedora, Fundação Avina e Movimento 

Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis. Este programa implantado em 

2007 objetiva contribuir para inclusão social dos catadores informais, melhora da 

saúde, a renda das famílias e a melhoria das condições ambientais dos fundos de 

vale e rios da cidade. Curitiba conta ainda com uma usina de processamento de 

garrafas pet. O equipamento foi inaugurado em julho de 2012, na Cidade Industrial 

de Curitiba e faz parte do programa Ecocidadão (SMMA, janeiro 2013). 

Os recursos financeiros oriundos da parceria Prefeitura Municipal de Curitiba 

e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) se destinam 
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a disponibilização de carrinhos elétricos, assim como na construção de 13 novos 

parques de recepção de recicláveis. Haverá ainda a aquisição de novas máquinas e 

equipamentos, sendo que até o final de 2013, a previsão é de que 27 Parques de 

Recepção de Recicláveis estejam em funcionamento na cidade, atendendo mais de 

mil catadores. 

 

2.6 Usinas de Reciclagem e Compostagem de Resíduos Urbanos 

 

Conforme Pontes & Cardoso (2006), a sequência do funcionamento de uma 

Usina de Reciclagem e Compostagem de Resíduos Urbano (URCL) inserida no 

Sistema Integrado de Resíduos Sólidos se apresenta como segue: geração 

(resíduos em geral); coleta domiciliar; tratamento, (separação de materiais); material 

reciclável para reaproveitamento; compostagem, para utilização em adubação e 

rejeitos e descartes finais, para aterros sanitários. Os mesmos autores ainda relatam 

que se pode definir uma URCL como sendo um centro de triagem e compostagem 

dos resíduos sólidos, nas suas funções orgânica e inorgânica.  

Para Pontes & Cardoso (2006, p. 07), a implantação de uma URLC 

possibilita a geração de empregos diretamente proporcional ao total da demanda de 

resíduos gerada no município, minimiza o envio de resíduos para aterro sanitário 

devido o aproveitamento de materiais recicláveis existentes, a transmissão de 

doenças relacionadas com os resíduos, a necessidade de retirada ou extração de 

matéria prima da natureza em função do aproveitamento de materiais recicláveis e a 

minimização de enchentes com quedas de barreiras em função de uma maior 

normalidade na coleta dos resíduos em ruas e encostas.  

2.7 Destinação de resíduos sólidos no Brasil 

 

Apesar de não ser objeto deste estudo, é abordada a questão da destinação 

dos resíduos no Brasil para demonstrar a importância da coleta seletiva, da triagem, 

do aproveitamento, da reciclagem e da destinação adequada para a sustentabilidade 

do meio ambiente. 

Os chamados lixões, locais onde são depositados resíduos a céu aberto, sem 

nenhuma forma de minimização de impacto, são a forma mais comum de disposição 
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final de resíduos no Brasil, seguidos pelos aterros controlados e aterros sanitários. 

Os catadores que atuam nesses locais têm contato direto com os resíduos, ficando 

mais vulneráveis a enfermidades. A prevalência dos lixões no Brasil demonstra que 

grande porcentagem dos resíduos gerados diariamente não recebe o tratamento 

adequado, representando as inconsistências e fragilidades da gestão pública de 

resíduos. A Pesquisa Nacional de Saneamento Básico do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE, 2008) revelaram que cinco em cada dez municípios 

despejam resíduos sólidos em vazadouros a céu aberto.  

Segundo D’Almeida e Vilhena (2000), o aterro controlado é uma técnica de 

disposição de resíduos sólidos municipais no solo que busca minimizar os impactos 

ambientais da disposição a céu aberto. Esse método utiliza alguns princípios de 

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

material inerte na conclusão de cada jornada de trabalho. Geralmente, não dispõe 

de impermeabilização de base nem de sistema de tratamento de percolado ou 

biogás gerado, o que causa o comprometimento da qualidade do solo e das águas 

subterrâneas, além de não aproveitar metano gerado.  

De acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT, 1984), 

aterro sanitário é definido como uma técnica de disposição de resíduos sólidos 

urbanos no solo que não causa danos à saúde pública e à sua segurança, 

minimizando os impactos ambientais. Este método utiliza princípios de engenharia 

para confinar os resíduos sólidos à menor área possível e reduzi-los ao menor 

volume permissível, cobrindo-os com uma camada de terra na conclusão de cada 

jornada de trabalho, ou em intervalos menores, se necessário. Possui sistema de 

impermeabilização de base e sistema de coleta e tratamento do percolado e do gás 

gerado. 

O depósito direto de resíduos em aterros consiste em uma prática 

considerada obsoleta em termos tecnológicos, propiciando desperdícios financeiros, 

uma vez que simplesmente enterra grandes volumes de resíduos que poderiam, 

alternativamente, ser reciclados ou transformados em combustíveis.  

A Pesquisa Nacional de Saneamento Básico (PNSB) de 2008, realizada pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e editada em 2010, identificou 

que a disposição final de resíduos nos municípios brasileiros é dividida da seguinte 

forma: 50,8% em lixões, 22,5% em aterros controlados e 26,7% em aterros 

sanitários. 
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De acordo com o Ministério do Meio Ambiente (MMA, 2011), a maioria dos 

resíduos sólidos gerados no Brasil, é disposta em vazadouros a céu aberto (53%). 

Apenas 5% dos resíduos são destinados a usinas de reciclagem. A Figura 4 

apresenta um gráfico com a destinação final dos resíduos sólidos no Brasil. 

  

 

Figura 4 - Destinação final dos resíduos no Brasil 

Fonte: MMA , (2011) 

 

Os aterros não controlados, quando esgotada sua capacidade de receber 

resíduos, se transformam em perigosos depósitos, inviabilizando o uso seguro da 

área e poluindo o meio ambiente por dezenas de anos após seu encerramento.  

Os problemas mais comuns gerados ao meio ambiente e à saúde humana 

pela disposição irregular dos resíduos sólidos são:  

 

• Proliferação de vetores de doenças;  

• Contaminação do solo e da água subterrânea pela infiltração do 

chorume;  

• Geração de metano, derivado da decomposição da matéria orgânica; 

marginalização do homem;  
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2.8 Produção de Resíduos no Brasil   

 

Segundo dados do Ministério do Meio Ambiente, o Brasil produz, em média, 

90 milhões de toneladas de resíduos por ano. Cada brasileiro gera, 

aproximadamente, 500 gramas de resíduos por dia, podendo chegar a mais de 1 kg, 

dependendo do local em que mora e do seu poder aquisitivo.  

A Figura 5 apresenta a quantidade de resíduos sólidos produzida no Brasil, 

por região, de acordo com dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 

(IPEA, 2012).  

 

Figura 5 - Quantidade de resíduos sólidos produzidos no Brasil, por região. 

FONTE: IPEA, (2012). 

 

A região Sudeste continua respondendo por mais da metade dos RSU 

coletados no Brasil, com 53,65%. Em seguida, vem o Nordeste, com 22%, o Sul, 

com 10,8%, o Centro-Oeste, com 8% e por último o Norte, com 6,1%.  

Segundo o Compromisso Empresarial para Reciclagem (CEMPRE, 2011), a 

quantidade de resíduos reciclados passou de 5 milhões de toneladas em 2003 para 

7,1 milhões de toneladas em 2008, o que corresponde a 13% dos resíduos 

produzidos nas cidades. Se considerada apenas a fração seca (plástico, vidro, 

metais, papel e borracha), o índice de reciclagem subiu de 17% em 2004 para 25% 

em 2008. O retorno financeiro é visível: o setor já movimenta R$ 12 bilhões por ano. 
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Em levantamento efetuado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 

(IPEA, 2012) mostrou que o Brasil poderia economizar cerca de R$ 8 bilhões por 

ano se reciclasse todos os resíduos que são encaminhados aos lixões e aterros 

sanitários. 

Atualmente, a economia gerada com a atividade de reciclagem varia de R$ 

1,5 bilhões a R$ 3 bilhões por ano, segundo fontes do Ministério do Meio Ambiente 

(MMA, ano 2012).  

 

2.9 Composição gravimétrica dos resíduos brasileiros  

 

Denomina-se composição gravimétrica dos resíduos como sendo a razão 

entre o peso de um componente e peso total de resíduos em percentuais. A 

determinação da composição gravimétrica dos resíduos é um dado essencial a ser 

obtido. No caso dos resíduos de origem domiciliar e comercial, os componentes 

comumente discriminados na composição gravimétrica são: matéria orgânica 

putrescível, metais ferrosos e ou metais não ferrosos, ou papel, papelão, plásticos, 

trapos, vidro, borracha, couro, madeira, entre outros.  

A determinação da composição gravimétrica possibilita desde o 

dimensionamento e melhoria da coleta até a viabilização do tratamento e disposição 

final adequada.  

A maior parte da composição gravimétrica dos resíduos sólidos urbanos é 

composta por aparas de papel/papelão, que continua sendo os tipos de materiais 

recicláveis mais coletados por sistemas municipais de coleta seletiva (em peso). O 

segundo tipo de resíduo mais coletado são plásticos em geral, seguido de vidros, 

metais e embalagens longa vida. A porcentagem de rejeito ainda é elevada. Faz-se 

necessário investir em comunicação para que a população separe os resíduos 

corretamente.  

A Tabela 1 apresenta a estimativa da composição gravimétrica média dos 

resíduos sólidos urbanos coletados no Brasil em 2008, (MMA, 2009) e foi obtida pela  

média de 93 estudos realizados entre 1995 e 2008. 
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Tabela 1 - Estimativa da composição gravimétrica dos RSU no Brasil em 2008 

    Resíduos       Porcentagem          Toneladas/dia  

Metais reciclavéis               31,9 58.527,40 

Metais 2,9 5.293,50 

Aço 2,3 4.213,70 

Alumínio 0,6 1.079,80 

Papel, papelão e tetra pak 13,1 23.997,40 

Plástico total 13,5 24.847,90 

Plástico filme 8,9 16.399,60 

Plástico rígido 4,6 8.448,30 

Vidro 2,4 4.388,60 

Matéria orgânica 51,4 94.335,10 

Outros 16,7 30.618,90 

Total 100,0 183.481,50 

FONTE: MMA. (2011). 

 

2.10 Definição do layout de uma UVR  

 

Gaither & Frazier (1999), citado por Bósoli et al., (2009), afirmam que ao 

planejar o arranjo físico, ocorrem implicações práticas e estratégicas para as 

organizações. O fornecimento suficiente para a capacidade de produção, a redução 

do custo e o manuseio dos materiais, a garantia de espaço para as máquinas, a 

adequada utilização de recursos e mão-de-obra e a redução de investimento são os 

principais objetivos desse tipo de planejamento.  

Junkes (2002), afirma que as usinas de triagem e compostagem, muitas 

vezes qualificadas como galpões de triagem, podem variar bastante seu layout de 

acordo com o esquema de recebimento e separação dos recicláveis. Como não 

existe um padrão estático, as etapas clássicas segundo Reichert (1999) citado por 

JUNKES (2002), são: recebimento/estocagem, separação (em esteiras, silos ou 

mesas/bancadas) e prensagem/enfardamento.  

Marinho, et al., (2006) relatam que a elaboração do layout de um arranjo físico 

determina a forma e aparência de uma operação produtiva, além de determinar o 

fluxo de recursos ao longo de todo o processo produtivo. Um layout mal elaborado 

pode gerar uma série de problemas para a operação como: estoques 

desnecessários, fluxos longos ou confusos, deslocamentos extras, filas de clientes e 
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altos tempos de produção, bem como acarreta implicações práticas e estratégicas 

para as organizações.  

De acordo com Savi (2006), o aspecto mais importante na fase de 

implantação de um Centro de Triagem é, sem dúvida, a escolha da área de 

implantação, ou seja, o espaço físico e geográfico para o projeto.  

 Os itens que deverão ser levados em consideração na escolha da 

implantação do layout são: 

 

i) Espaço físico interno para a locação de equipamentos; 

ii)  Área para recepção e expedição; 

iii) Área para estocagem de materiais beneficiados; 

iv) Espaço para movimentação de materiais e pessoas; 

v) Ventilação apropriada; 

vi) Rede elétrica dimensionada para suprir o consumo dos equipamentos; 

vii) Iluminação apropriada, preferencialmente natural; 

viii) Condições físicas e estruturais do local de implantação; 

ix) Fácil localização, o mais próximo possível dos compradores (menor 

custo com transporte); 

x) Área reservada para a administração/escritório. 
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3 METODOLOGIA  

3.1 Levantamento e Análise das Condições Socioeconômicas dos Catadores. 

 

Para a pesquisa sobre as condições socioeconômicas dos catadores, foi 

elaborado e aplicado um questionário socioeconômico junto aos mesmos, residentes 

na cidade de Curitiba-PR, mais especificamente na região dos bairros Portão e 

Boqueirão. 

Este questionário foi aplicado entre os dias 20 de setembro de 2012 e 31 de 

janeiro de 2013, com uma amostra de 21 entrevistados. O modelo de questionário 

aplicado está apresentado a seguir: 

 

QUESTIONÁRIO SOCIO-ECONÔMICO APLICADO AOS CATADORES  DE RESIDUOS 

RECICLÁVEIS   

1) Nome completo (opcional):  

2) Idade:  

3) Sexo: (  ) M      (  ) F 

4) Local de nascimento: 

5) Local de moradia anterior: 

Município:                                                    Estado: 

(  ) Zona rural        (  ) Zona urbana 

6) Grau de escolaridade: 

(  ) Analfabeto        (  ) Fundamental incompleto      (  ) Fundamental completo 

(  ) Médio incompleto      (  ) Médio completo 

(  ) Superior incompleto      (  ) Superior completo 

(  ) Outros: _______________________ 

7) Estado Civil: 

(  ) Solteiro (a)      (  ) Casado (a)      (  ) Divorciado (a)      (  ) Desquitado (a)       

(  ) Viuvo (a)  

8) No que você trabalha hoje: ________________________________________________ 

9) Sua profissão anterior: ___________________________________________________ 

10)  Tempo na atividade atual: ________________________________________________ 

11)  Principal fonte de renda: 

(  ) Trabalho      (  ) Aposentadoria      (  ) Aluguel      (  ) Outra: ______________ 

Esposo (a): (  ) Trabalho      (  ) Aposentadoria      (  ) Aluguel      (  ) Outra: ____________ 

12)  Outras fontes de renda: _________________________________________________ 

13)  Número de pessoas na casa: _____________________________________________ 
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14)  Número de pessoas na casa que trabalham: _________________________________ 

15)  Você(s) recebe(m) alguma ajuda do governo ou da prefeitura? 

(  ) Nenhuma      (  ) Cesta básica      (  ) Vale transporte      (  ) Dinheiro       

(  ) Outro: _______________________________________ 

16)  Renda familiar (mais ou menos) 

(  ) Até R$ 622,00      (  ) De R$ 623,00 a R$ 918,00   (  ) De R$ 919,00 a R$ 1.224,00 

(  ) Acima de R$ 1.225,00 

17)  Número de filhos:________________ 

18)  Grau de escolaridade dos filhos 

(  ) Analfabeto      (  ) Fundamental incompleto      (  ) Fundamental completo 

(  ) Médio incompleto      (  ) Médio completo       

(  ) Superior incompleto      (  ) Superior completo      (  ) Outro: ________________ 

19)  Número de equipamentos que possui em casa 

(  ) Fogão      (  ) Televisão      (  ) Geladeira      (  ) Freezer       

(  ) Microondas      (  ) Aparelho de som      (  ) Outro (s): ___________________________ 

20)  Tem casa própria?    

(  ) Sim      (  ) Não 

21)  Possui veículo próprio? 

(  ) Carroça      (  ) Bicicleta      (  ) Motocicleta      (  ) Automóvel       

(  ) Outro: __________________________________ 

22)  Qual a maior dificuldade que você enfrenta? 

R: _____________________________________________________________ 

23)  Você já ouviu falar de coleta seletiva? 

(  ) Sim      (  ) Não 

24)  Você é catador? 

(  ) Sim      (  ) Não 

Caso SIM. Quanto tempo? __________________________________ 

25)  Que tipo de material recolhe?  

R: ______________________________________________________________ 

26)  Por que você coleta? 

R: _____________________________________________________________ 

 

27)  Onde você coleta? 

R: _____________________________________________________________ 

 

28)  Para quem você vende? 

R: _____________________________________________________________ 

 

Data: __________________Responsável pela entrevista:_________________ 
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Para a análise as respostas foram divididas em classes, conforme a seguir: 

 

i) A idade foi classificada em quatro intervalos: de 21 a 35 anos de idade; 

de 36 a 49 anos de idade: de 50 a 63 anos de idade; e acima de 63 

anos de idade. 

ii) O grau de escolaridade foi dividido em: fundamental incompleto e 

fundamental completo; 

iii) O tempo de atividade como catador em: 1 a 7 anos; de 8 a 15 anos e 

acima de 16 anos de atividade; 

iv) O número de pessoas em uma residência foi devidido em 3 classes: de 

1 a 2 moradores; de 3 a 4 moradores; acima de 4 moradores. 

  

O cálculo utilizado para determinar o número de catadores (n) necessário 

para representar uma população (N) de 3.500 catadores estimados para a região de 

estudo da (RMC) foi: 

 

                            

 

 Conforme cálculo de Amostra Probabilística onde o2 é o nível de confiança, 
sendo o mesmo 4; p é a

 
verificação do fenômeno com 10%; q é o valor 

complementar ao p, isto é 90%; e2 é o erro máximo admissível de 13%. Desta forma 
os parâmetros apresentados trazem o n ou número de amostras ou entrevistas a 
serem realizadas, neste caso 21 amostras para uma N ou população de 3500 
catadores. 
 

3.2 Levantamento de dados da UVR de Campo Magro e proposição de UVR 

padrão 

Esta etapa da pesquisa compreendeu o levantamento junto à UVR de 

Campo Magro e das seguintes informações:  

• Dados da empresa; 

• Estrutura funcional; 

• Administração; 

• Layout da unidade; 
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• Fontes supridoras dos materiais e 

• Mercado fornecedor dos resíduos. 

 

  O objetivo desse levantamento é avaliar a estrutura de uma UVR e o seu 

layout para ser sugerido como estrutura tipo ou padrão para as cidades paranaenses 

de pequeno e médio porte. 

 

3.3 Avaliação econômico-financeira de uma UVR para municípios de pequeno e 

médio porte  

Os dados obtidos junto à UVR de Campo Magro serviram de fundamentação 

para a elaboração dos aspectos econômicos e financeiros destinados à proposição 

de uma unidade de segregação com capacidade dimensionada para 350 toneladas 

por mês. O objetivo principal do levantamento dos aspectos econômicos e 

financeiros desta unidade proposta é analisar a sua viabilidade.   

As informações levantadas foram: 

• A quantidade de vendas/kg dos resíduos segregados no período de 

2008 a 2012; 

• A média de preços/ano no período 2008 a 2012; 

• A estratificação (previsão) dos custos médios mensais e consolidados 

para os anos 2013 a 2015; 

• Média mensal (previsão) dos custos/ kg para os anos 2013 a 2015; 

• Média mensal (previsão) dos preços de venda por kg para os anos de 

2013 a 2015; 

• Balanço patrimonial - previsão de balanço patrimonial para os anos 

2013 a 2015; 

• Estratificação dos custos da mão de obra referente a 117 

colaboradores; 

• Demonstração do resultado do exercício (DRE), previsão para os anos 

de 2013 a 2015. 

 

O procedimento de análise econômico-financeira obedeceu aos seguintes 

critérios: 

i) Estratificação do material que compõe os resíduos sólidos; 
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ii) Verificação do preço médio de vendas de cada material segregado; 

iii) Verificação do dimensionamento da mão de obra necessária no 

processo de segregação; 

iv) Verificação do dimensionamento de espaço físico (layout) adequados à 

atividade de segregação; 

v) Verificação do dimensionamento das maquinárias e equipamentos 

utilizados na segregação na segregação e acondicionamento; 

vi) Análise do fluxo de caixa para se obter informações quanto à: Valor 

Presente Líquido (VPL); Payback ( PB); Taxa Interna de Retorno 

(TIR); Taxa Mínima de Atratividade (TMA) e Índice de Benefício e 

Custos (IBC). 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

4.1 Dados socioeconomicos dos catadores 

A aplicação dos questionários resultou nas seguintes informações: 

i) Quanto à idade: 

- 21 a 35: 9 catadores; 

- 36 a 49: 7 catadores. 

- 50 a 63: 4 catadores. 

- Acima de 64: 1 catador. 

ii) Quanto ao sexo: 

Homens: 14 catadores. 

Mulheres:  7 catadoras. 

iii) Quanto à escolaridade: 

Fundamental incompleto: 14 catadores. 

Fundamental completo: 7 catadores. 

iv) Quanto ao estado civil: 

Solteiro(a): 9 catadores. 

Casado(a): 7 catadores. 

Divorciado(a): 4 catadores. 

Viúvo(a): 1 catador. 

v) Quanto ao tempo na atividade como catadores: 

- de 1 a 7 anos: 9 catadores. 

- de 8 a 15 anos: 6 catadores. 

-Acima de 16 anos: 1 catador. 

vi) Número de pessoas na residência: 

- De 1 a 2 moradores: 5 catadores 
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- de 3 a 4 moradores: 10 catadores 

- acima de 4 moradores: 6 catadores 

vii) Quantos recebem ajuda de Governo: 

- Nenhuma ajuda governamental/assistencial: 16 catadores. 

-Recebem bolsa família: 5 catadores. 

viii) Renda individual: 

- Até R$ 622,00: 4 catadores. 

-De 623,00 a R$ 918,00: 8 catadores. 

- Acima de 919,00: 9 catadores. 

ix) Número de filhos: 

- de 1 a 2 filhos: 14 catadores. 

-de 3 a 4 filhos: 5 catadores. 

-Acima de 4 filhos: 2 catadores. 

x) Possuem casa própria: 

- Possuem casa própria: 8 catadores. 

- Não possuem casa própria: 12 catadores. 

- Residência na casa dos pais: 1 catador. 

xi) Onde são vendidos/comercializados os resíduos: 

-às Cooperativas: 13 catadores. 

-aos intermediários: 8 catadores. 

De acordo com os resultados obtidos das entrevistas observou-se: 

 

• A faixa etária entre 21 a 35 anos representou 42,86% dos 

entrevistados;  

• Os catadores do sexo masculino representaram 66,7%, o que 

corresponde a dois terços do total;  

• Quanto à escolaridade, a pesquisa indicou que 85,71% dos catadores 

entrevistados não completaram o ensino fundamental; 
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• A maior parte dos catadores (47,62%) mora com mais de duas ou três 

pessoas na mesma casa; 

• 76,19% não recebem quaisquer tipos de suporte/ajuda do poder 

público; 

• A maioria dos entrevistados (42,86%) consegue uma renda mensal 

entre R$ 919,00 e R$ 1.214,00; 

• 66,67% dentre os pesquisados têm entre 1 e 2 filhos; 

• 57,14% não possuem residência própria. 

 

Esta pesquisa permitiu conhecer um pouco mais da realidade de vida dos 

catadores e aos seus anseios quanto a uma efetiva inserção no contexto de uma 

sociedade mais justa e humana, se refletindo numa melhor qualidade de vida aos 

mesmos.  

 

4.2  Unidade de valorização de resíduos (UVR) em Campo Magro 

   

O Instituto Pró Cidadania de Curitiba administra desde 1998 a UVR de 

Campo Magro, mais conhecida como usina de reciclagem, local este onde são 

separados e comercializados os resíduos para indústrias recicladoras. A receita 

operacional bruta é destinada às comunidades menos favorecidas, se permitindo 

com isto uma melhoria na qualidade de vida de pessoas mais carentes. São também 

desenvolvidas ações de ordem educacional relativas ao meio ambiente, através de 

palestras destinada à classe estudantil da rede pública e privada. 

 

4.2.1 Operação da UVR de Campo Magro 

 

Na UVR os resíduos sólidos coletados e depositados na área da usina de 

reciclagem são conduzidos através de esteiras mecânicas operadas por um sistema 

intermitente em velocidade adequada para que os classificadores possam efetuar a 

separação do material. Os resíduos são segregados por tipo e passam pelo seguinte 

processo.  
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1) Papel e papelão são prensados, amarrados, pesados e estocados; 

2) Latas de alumínio são prensadas, amarradas, pesadas e estocadas; 

3)  Plástico é separado conforme sua composição química, prensado, 

amarrado, pesado e estocado;  

4) Vidro é conduzido ao pátio de estocagem, separados por cor, lavado, 

descontaminado e estocado;  

5) Sucata ferrosa grande é estocada no pátio de sucata;  

6) Outros materiais são colocados no museu; 

7) Rejeito é destinado ao aterro sanitário.  

 

Os resíduos recicláveis são negociados livremente com sucateiros e 

indústrias, de conformidade com a relação mercado-oferta-demanda.  

A eficiência das operações está diretamente ligada à capacitação da mão-

de-obra e melhor qualificação do quadro funcional na realização de suas atividades, 

à frente das esteiras quando na separação do material, propiciando um ganho no 

desempenho da mesma pela melhor seleção dos materiais, reduzindo-se a 

vulnerabilidade (seleção, destinação e manuseio inadequado) no processo 

atualmente utilizado.  

O rejeito é entrave para produção de material, reduz o aproveitamento e a 

qualidade do material encaminhado para reciclagem e foi estimado em 11% pela 

associação Compromisso Empresarial para Reciclagem, CEMPRE (2013), que 

avaliou material de 327 programas de coleta seletiva de prefeituras de cidades 

brasileiras. 

 

A Figura 6 apresenta o sistema de coleta de resíduos recicláveis observada 

na RMC que é a destinada a UVR de Campo Magro. 
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Figura 6 - Sistema de coleta de resíduos recicláveis. 

Foto: Autor 

 

 

A Figura 7 mostra uma foto da entrada dos resíduos na UVR de Campo 

Magro. A Figura 8 e a Figura 9 mostram o processo de separação manual dos 

resíduos nesta UVR.  

 

 
Figura 7 - Entrada dos resíduos para separação. 

Foto: Autor 
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Figura 8 - Processo de separação dos resíduos (1). 

Foto: Autor 

 

 
Figura 9 - Processo de separação dos resíduos (2). 

Foto: Autor 

 

Os resíduos são separados, prensados e armazenados em pátio externo 

(Figura 10) e ou somente depositados em áreas cobertas ou não (Figura 11), até que 

sejam recolhidos pela empresa compradora, que irá efetivamente transformar o 

resíduo em um novo produto. 
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Figura 10 - Estocagem externa dos resíduos prensados. 

Foto: Autor 

 

 
Figura 11 - Estocagem de resíduos eletrônicos. 

Foto: Autor 
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4.2.2 Transporte dos resíduos pelos catadores 

 

O transporte de resíduos pelos catadores é realizado, na grande maioria das 

vezes, com o modelo de carrinho apresentado na Figura 12 (a e b). 

 

 

 

 

 

(a)         (b) 

Figura 12 - Modelo padrão de carrinho de mão utilizado pelos catadores. a) Detalhe do 

carrinho e b) Catador em escala com o carrinho. 

Foto: Autor 

 

O trabalho dos catadores na coleta de resíduos se utilizando de carrinho de 

mão é sempre repetitivo e tem apresentado lesões nos membros superiores devido 

ao expressivo tempo trabalhado e relataram que sofrem de dores e incômodos, haja 

vista que ao final de sua atividade laboral dia/dia o carrinho de transporte (tração 

humana) se encontra bastante pesado com o volume de resíduos coletados. 

É oportuno registrar que os catadores de material reciclável de Curitiba 

receberam, no ano de 2012, 108 carrinhos elétricos, que fazem parte de um lote de 

504 equipamentos, que serão completados e disponibilizados até o final do ano de 
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2013, segundo a Prefeitura Municipal de Curitiba. O valor de cada carrinho está em 

torno de 8 mil reais.  

A Figura 13, A, B e C, apresenta o carrinho elétrico entregue aos catadores, 

evidenciando o dispositivo frontal de direção, a parte traseira e o mecanismo elétrico, 

respectivamente. 

 

 
Figura 13 - Carrinho elétrico fornecido aos catadores. 

Foto: Autor 

 

Em relatos obtidos junto aos catadores que já se utilizaram deste 

equipamento, ao registro fotográfico e à observação pessoal, visando uma melhor 

adequação e otimização do carrinho elétrico, bem como a melhoria de seu 

desempenho e segurança, é importante e necessária a implementação de alguns 

quesitos para a utilização pelos catadores, conforme  os itens a seguir.  

A B 

C 
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a) Abertura nas laterais, com trava, visando facilitar o acondicionamento dos 

materiais; 

b) Abertura na parte traseira para facilitar a coleta de materiais mais 

pesados; 

c) Suporte na parte inferior destinado à proteção da parte mecânica, em 

relação ao meio fio, tampa de bueiro e outros; 

d) O equipamento pode gerar acidentes graves quando de sua 

movimentação (arrancada inicial), significando que o usuário necessita 

receber capacitação adequada para o seu uso; 

e) Sistema de varão – retirar o atual disponibilizado no equipamento, 

adequando-o de forma mais racional, facilitando o seu controle quando de 

sua movimentação, evitando-se inclusive um exagerado esforço físico e 

atenção redobrada de seu usuário. O modelo disponibilizado está 

refletindo no aumento de cansaço ao seu usuário e fatalmente contribuirá 

para contraí-lo doenças como LER (lesão de esforço repetido), tendinite, 

entre outras; 

f) Freio: rever o sistema de funcionamento da frenagem, haja vista que a 

atual disponibilizado não contempla as 4 rodas; 

g) Adequar/rever a possibilidade de ampliar o diâmetro atual (aro 10) das 

rodas, as quais não fornecem segurança ao usuário;  

h) Quando o material está mal distribuído no interior do equipamento, a roda 

do carrinho tende a patinar e, para tanto, estudar a possibilidade de 

inserção de amortecedores, o que refletirá em substancial redução de 

desgaste físico de seu condutor; 

i) Fixação de lanternas sinalizadoras e ou faixas refletivas na parte superior 

traseira com pisca-pisca intermitente (relê duplo), com chave individual de 

liga e desliga, em separado do interruptor central (principal). 

 

Apesar dos governos estarem buscando melhores condições de trabalho aos 

catadores, ainda a maioria se utiliza da força física para tracionar os carrinhos de 

mão. Com o objetivo de avaliar as condições de vida, trabalho e saúde, Porto et, al. 

(2004) realizou uma pesquisa sobre as condições de vida, trabalho e saúde com 218 

catadores no aterro do Gramacho, no Rio de Janeiro. Com base nos resultados 
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obtidos identificou que 42,3% dos trabalhadores se alimentavam do que encontram 

nos resíduos, 71,7% já tinham tido algum acidente (corte com vidro, topada, 

queimaduras, atropelamento, perfurações, quedas e contusões na cabeça), 72% 

reconheciam que existiam riscos no local de trabalho, mas somente 47,5% 

identificam que esses riscos poderiam causar danos à saúde. Outras doenças 

também levantadas pelo autor na pesquisa, citadas pelos trabalhadores foram: 

hipertensão (31,1%), varizes (20,2%), problemas osteomusculares (13,8%), 

problemas cardíacos (9,6%) e asma (4,2%).  

 

4.2.3 Ampliação e Modernização da UVR de Campo Magro 

 

Durante o levantamento das informações, verificou-se que para a UVR de 

Campo Magro, está prevista a ampliação da unidade, sendo que a nova estrutura 

pretendida permitirá a modernização da mesma, mantendo-se no nível de 

desempenho em torno de 600 toneladas mês. Com isso, serão otimizados 

substancialmente os recursos ali alocados.  

Como comparativo, a Figura 14 apresenta a vista frontal da atual UVR de 

Campo Magro e a Figura 15 a Figura 21 apresentam a vista frontal, lateral e interna 

da  ampliação e modernização pretendida da UVR. 
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Figura 14 - Vista frontal da atual UVR em Campo Magro-PR. 

Foto: Autor 
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Figura 15 - Vista frontal superior da UVR de Campo Magro - projeto. 

Fonte: UVR de Campo Magro 

 
Figura 16 - Vista lateral da UVR de Campo Magro - projeto. 

Fonte: UVR de Campo Magro 
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Figura 17 - Vista frontal da UVR de Campo Magro - projeto. 

Fonte: UVR de Campo Magro 

 

 
Figura 18 - Vista interna da UVR de Campo Magro – projeto. 

Fonte: UVR de Campo Magro 
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Figura 19 - Vista interna (barracão) da UVR de Campo Magro – projeto. 

Fonte: UVR de Campo Magro 

 
Figura 20 - Vista da cobertura da UVR de Campo Magro – projeto. 

Fonte: UVR de Campo Magro 
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Figura 21 - Vista lateral da UVR de Campo Magro. 

Fonte: UVR de Campo Magro 

 

 

4.3 Proposta de uma UVR com capacidade para 350 toneladas por mês 

  

A melhor alternativa para os pequenos e médios municípios é a construção de 

unidades de médio porte, cujo dimensionamento poderá atender municípios 

menores - entre dez mil a cem mil pessoas, dependendo de sua localização. Estas 

unidades devem ser integradas e servirão para segregação dos vários componentes 

dos resíduos. 

Uma unidade desta dimensão demanda em torno de seis meses para sua 

implantação e não apresenta um custo muito elevado, quando comparado com os 

elevados recursos financeiros a serem dispendidos para grandes usinas.   

Neste item é propor uma UVR para atender os municípios de pequeno e 

médio porte.  
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4.3.1 Investimento inicial do projeto  

 

Na Tabela 2 está descrito o custo das máquinas e equipamentos necessários 

para instalação de uma unidade de seleção e triagem de resíduos recicláveis com a 

capacidade para 350 toneladas por mês, com investimento inicial em torno de 

353.000,00 (trezentos e cinquenta e três mil reais).  

A Figura 22 apresenta ilustrações dos equipamentos necessários à 

implantação de uma UVR.  

 

Figura 22 - Máquinas e Equipamentos necessários para uma UVR. 

FONTE: Fornecido pela Kubitz Soluções Sociais e Ambientais (2013). 
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Tabela 2 - Investimento inicial em equipamentos 

 
FONTE: Fornecido pela Kubitz Soluções Sociais e Ambientais (2013). 
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4.4 Definição do modelo de layout padrão 

 

No item 2.10 foram descritos os itens importantes para a definição de uma 

UVR. Para este trabalho, foi tomado como base o modelo de layout do sistema 

produtivo de uma unidade de segregação de resíduos recicláveis, para pequenos e 

médios municípios e foi desenvolvido pela empresa Kubitz Soluções Sociais e 

Ambientais. Esta empresa, que tem sede na cidade de Cascavel, Paraná, é uma 

indústria de bens e serviços destinados a unidades segregadoras de portes 

variados, adequando-se o processo produtivo às necessidades identificadas. 

O modelo desenvolvido pela empresa Kubitz pode contribuir para os estudos 

sobre o layout padrão para a implantação de unidades segregadoras de resíduos 

recicláveis para pequenos e médios municípios paranaenses, mas não limita as 

possibilidades de existência de outros modelos de arranjo físico. Este material foi 

disponibilizado pelo próprio fabricante, face à sua efetiva presença no mercado 

nacional, oferecendo produtos e serviços com qualidade. A Figura 23 e a Figura 24 

apresentam um layout de uma unidade de triagem e reciclagem vista de ângulos 

diferentes. A Figura 25 mostra a planta baixa de uma UVR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23 - Layout de uma unidade de triagem e reciclagem - vista 1. 

Fonte: Fornecido pela Kubitz Soluções Sociais e Ambientais (2013) 
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Figura 24 - Layout de uma unidade de triagem e reciclagem - vista 2. 

Fonte: Fornecido pela Kubitz Soluções Sociais e Ambientais (2013) 
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Figura 25 - Planta baixa de uma UVR  

Fonte: Fornecido pela Kubitz Soluções Sociais e Ambientais (2013) 
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4.5 Análise dos dados dos materiais recicláveis da UVR de Campo Magro  

 

Na Tabela 3 está apresentada a quantidade de vendas de diferentes 

resíduos segregados na UVR de Campo Magro entre os anos de 2008 e 2012.  

Observa-se por essa tabela que o papel misto é o mais reciclado, 

representando 29,52% de todo material reciclado, seguido de aparas de papel 

ondulado pós-consumo e sucata ferrosa (20,16 %). 

Apesar de pequena quantidade (0,01 %) a reciclagem de baterias faz-se 

importante devido à presença de chumbo na sua composição. O chumbo é um 

elemento altamente tóxico quando disponível para assimilação pelos seres vivos. 
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Tabela 3 - Quantidade de vendas de resíduos segregados na UVR de Campo Magro entre 2008-

2012 

Al. latinha 6.526 16.939 30.401 35.704        42.841        132.411 0,50

Al.Marmitex 0 0 112 1.757          2.640          4.509 0,02

Al. panela 1.735 5.024 9.486 7.343          9.520          33.108 0,13

Al. perfil 992 2.154 1.455 2.064          4.280          10.945 0,04

Al. sprey 1.780 2.536 4.407 4.963          4.820          18.506 0,07

Aparas de Embalagem longa Vida Pos Consumo 117.746 201.897 288.022 263.639      312.605      1.183.909 4,50

Aparas de Papel Ondulado Pos Consumo 248.464 596.569 856.531 637.238      439.290      2.778.092 10,55

Bateria 836 531 639 677             1.120          3.803 0,01

Calota Plasticas 0 0 0 1.953          1.617          3.570 0,01

Computador 20.110 0 0 -             -             20.110 0,08
Chapa Rx 921 1.553 1.655 2.410          2.288          8.827 0,03

Eletroeletrônico domestico (chuveiro) 0 0 453 2.432          1.836          4.721 0,02

Fio sujo (cobre) 2.699 2.544 3.814 3.894          4.120          17.071 0,06

Inox 565 189 925 314             780             2.773 0,01

Isopor Branco 5.724 6.399 5.650 7.981          10.734        36.488 0,14

Isopor Colorido 0 682 241 149             46              1.118 0,00

Jornal 42.242 84.715 129.298 107.847      80.326        444.428 1,69

Mangueira 2.610 2.182 2.085 1.597          2.109          10.583 0,04

Peças Eletroeletronico (Material Sujo) 10.276 25.886 24.798 22.520        25.610        109.090 0,41

Óleo vegetal lt/kl 31.418 36.080 30.085 47.120        52.320        197.023 0,75

Papel branco 56.571 102.756 163.391 188.840      169.429      680.987 2,59

Papel misto 640.541 1.374.685 1.637.059 1.753.232    2.366.135    7.771.652 29,52

Pc Galoes 0 0 0 1.478          1.443          2.921 0,01

PEAD branco 72.005 71.697 86.297 83.352        96.959        410.310 1,56
PEAD colorido 45.769 80.688 96.208 85.539        95.912        404.116 1,53

PEAD preto 12.347 17.503 17.595 17.580        22.630        87.655 0,33
Pead Roto Moldagem 997 765 408 456             1.108          3.734 0,01

PEBD branco 6.215 5.156 5.998 5.012          3.795          26.176 0,10

PEBD colorido 5.469 10.375 14.037 13.731        16.497        60.109 0,23

Pet Azeite 13.920 25.995 33.717 32.257        41.488        147.377 0,56

Pet branco 80.117 161.797 215.192 220.665      246.940      924.711 3,51

Pet colorido 31.203 46.693 61.402 69.442        77.515        286.255 1,09

Plástico cristal 17.616 24.246 34.844 42.194        51.614        170.514 0,65

Plástico mole colorido 175.556 245.050 342.085 317.768      346.495      1.426.954 5,42

Plástico mole preto 0 0 21.875 60.752        71.228        153.855 0,58

Plástico seco 39.694 35.119 6.787 6.130          11.855        99.585 0,38

PP margarina 58.621 93.985 133.842 121.781      143.219      551.448 2,09

PP.Metalizado 0 0 7.269 144.591      33.012        184.872 0,70

PP mineral 3.381 276 585 384             320             4.946 0,02

PS cd´s / dvds 0 0 0 1.188          5.375          6.563 0,02

PS 13.901 17.191 19.947 16.370        22.696        90.105 0,34
Ps rigido 0 4.774 21.378 13.606        6.700          46.458 0,18

PVC 5.600 9.895 9.735 10.592        12.275        48.097 0,18
Ráfia 6.728 14.771 16.437 10.803        7.936          56.675 0,22

Suca. lata 89.306 161.575 195.365 190.183      190.416      826.845 3,14

Sucata ferrosa 270.246 563.515 582.325 568.750      546.160      2.530.996 9,61

Tampinha 6.734 11.937 16.623 22.502        22.792        80.588 0,31

Vidro bagulho 27.899 40.773 68.182 66.985        106.238      310.077 1,18

Vidro bocudo 6.291 10.667 21.306 22.305        28.538        89.107 0,34

Vidro bordalesa 4.248 4.755 8.649 9.517          9.517          36.686 0,14

Vidro Branco 185.668 333.090 301.690 253.100      270.520      1.344.068 5,10

Vidro garrafão 1.874 3.480 5.285 3.764          4.744          19.147 0,07

Vidro lt vinho 6.453 10.363 5.138 4.639          13.492        40.085 0,15

Vidro marrom 150.160 225.810 264.500 259.190      302.850      1.202.510 4,57

Vidro Verde 150.300 224.460 260.360 257.600      288.867      1.181.587 4,49

TOTAL 2.680.074 4.919.722 6.065.568 6.027.880    6.635.612    26.328.856 100,00

%VENDA ANO
QUANT.

VENDA (KG)
2008

QUANT.
VENDA (KG)

2009

QUANT.
VENDA (KG)

2011

QUANT.
VENDA (KG)

2010

TOTAL/KG
QUANT.

VENDA (KG)
2012

 

FONTE: Levantamento feito na UVR Campo Magro-PR (em Janeiro de 2013). 
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No ano de 2012, o total segregado foi na ordem de 6.635.612 kg, sendo que 

os três principais foram: papel misto com 2.366.135 kg, sucata ferrosa com 546.160 

kg, e aparas de papel ondulado com 439.290 kg e que representou 35,66%, 8,23% e 

6,62%, respectivamente, esses 3 materiais representaram 50,51%, em relação ao 

resíduo total coletado. 

A Tabela 4 retrata a média de preços praticados pela UVR no período de 2008 

a 2012. 
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Tabela 4 - Média de preços/kg ano praticados na UVR entre 2008 a 2012 

2008 2009 2010 2011 2012 Média/período

Al. latinha 3.28 2,23 2,63 3,22 2,97 2,21

Al.Marmitex 0,00 0,00 1,25 1,04 0,88 0,63

Al. panela 4,34 3,42 3,42 3,69 3,40 3,65

Al. perfil 4,56 3,58 3,64 3,84 3,69 3,86

Al. sprey 3,26 2,13 2,52 2,95 2,62 2,70

Aparas de Embalagens Longa Vida Pos Consumo 0,28 0,11 0,23 0,28 0,18 0,22

Aparas de Papel Ondulado Pos Consumo 0,25 0,18 0,42 0,34 0,28 0,29

Bateria 1,78 1,39 1,44 1,48 1,52 1,52

Calota Plastica 0,00 0,00 0,00 0,40 0,40 0,16

Computador 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Chapa Rx 0,20 0,10 0,17 0,58 0,58 0,33

Eletroeletrônico domestico 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,60

Fio sujo (Cobre) 3,01 2,25 3,75 4,58 3,87 3,49

Inox 3,00 1,22 2,46 2,90 1,49 2,21

Isopor Branco 0,14 0,30 0,37 0,54 0,44 0,36

Isopor Colorido 0,14 0,25 0,26 0,50 0,50 0,33

Jornal 0,21 0,14 0,28 0,23 0,17 0,21

Mangueira 0,33 0,08 0,08 0,09 0,06 0,13

Peças de Eletroeletronico ( Material Sujo) 0,21 0,38 0,48 0,98 1,03 0,62

Óleo vegetal lt/kl 0,19 0,19 0,57 0,68 0,89 0,50

Papel branco 0,49 0,41 0,57 0,55 0,52 0,51

Papel misto 0,14 0.08 0,25 0,10 0,11 0,12

Pc Galoes 0,00 0,00 0,00 0,85 0,85 0,34

PEAD branco 0,81 1,14 1,28 1,28 1,22 1,15

PEAD colorido 0,92 0,97 1,08 1,14 1,11 1,04

PEAD preto 0,73 0,72 0,64 0,63 0,62 0,67

Pead Roto Moldagem 0,07 0,04 0,05 0,06 0,05 0,05

PEBD branco 1,20 1,01 0,73 0,64 0,69 0,85

PEBD colorido 1,27 1.03 1,17 1,27 1,30 1,00

Pet Azeite 0,32 0,17 0,38 0,42 0,36 0,33

Pet branco 1,00 0,59 1,02 1,19 1,63 1,09

Pet colorido 0,67 0,47 0,88 1,04 1,55 0,92

Plástico cristal 1,01 0,93 1,01 0,96 0,92 0,97

Plástico mole colorido 0,41 0,48 0,50 0,39 0,37 0,43

Plástico mole preto 0,41 0.48 0,50 0,37 0,37 0,33

Plástico seco 0,07 0,03 0,07 0,10 0,10 0,07

PP margarina 1,06 0,75 0,77 0,91 0,95 0,89

PP.Metalizado 0,00 0,00 0,10 0,06 0,06 0,04

PP mineral 0,05 0,97 1,11 1,12 1,10 0,87

PS cd´s / dvds 0,00 0,00 0,00 0,65 0,65 0,26

PS 0,35 0,10 0,10 0,26 0,31 0,22

Ps rigido 0,00 0,10 0,12 0,09 0,35 0,13

PVC 0,28 0,12 0,12 0,14 0,12 0,16

Ráfia 0,16 0,15 0,07 0,10 0,06 0,11

Suca. lata 0,35 0,15 0,29 0,23 0,32 0,27

Sucata ferrosa 0,35 0,15 0,31 0,24 0,28 0,27

Tampinha 0,72 0,49 0,69 0,41 0,59 0,58

Vidro bagulho 0,15 0,13 0,16 0,17 0,19 0,16

Vidro bocudo 0,24 0,13 0,16 0,17 0,19 0,18

Vidro bordalesa 0,29 0,13 0,16 0,17 0,19 0,19

Vidro branco 0,08 0,11 0,15 0,16 0,15 0,13

Vidro garrafão 0,62 0,13 0,23 0,53 0,58 0,42

Vidro lt vinho 0,19 0,13 0,15 0,17 0,19 0,17

Vidro marrom 0,06 0.08 0,13 0,14 0,15 0,10

Vidro Verde 0,06 0,07 0,14 0,13 0,13 0,11

TOTAL 36,43 28,72 40,06 46,16 44,30 39,13

R$ R$MÉDIA PREÇO ANO R$ R$ R$ R$

 

FONTE: Levantamento na UVR Campo Magro-PR., em  Janeiro/2013. 
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A receita bruta se fundamenta nas informações obtidas junto à UVR de 

Campo Magro, no preço médio praticado. Esta informação serviu como eixo 

orientador na estruturação das vendas e se projeta um volume médio anual na 

ordem de R$ 3.200.000,00 (três milhões e duzentos mil reais). Este valor refletirá 

uma média mensal de R$ 270.000,00 (duzentos e setenta mil reais), a uma unidade 

de segregação com capacidade para 350 toneladas mês, capacidade esta sugerida 

para o dimensionamento proposto para o layout padrão. 

 

4.6 Levantamento de custos 

 

A estratificação dos custos foi calculada para cada extrato da seguinte forma: 

 

(i)   Mão de obra – constituida de salários, 13º salário, férias, encargos 

previdenciários; 

(ii)  Energia elétrica: previsão de consumo; 

(iii)  Manutenção de equipamentos: pequenos custos destinados à 

manutenção dos equipamentos; 

(iv)  Contabilidade terceirizada: em se considerando o volume de papéis, a 

melhor opção é a terceirização da contabilidade; 

(v) Despesas com copa; destinado ao atendimento de necessidades 

básicas dos colaboradores; 

(vi)  Financiamento; referente à aquisição das máquinas e equipamentos 

necessários à implantação de uma UVR; 

(vii) Internet e linha telefônica: gastos destinados ao atendimento das 

necessidades tecnológicas; 

(viii) Consumo de água e esgoto; 

(ix)   Outros custos de menor valor. 

 

A Tabela 5, a Tabela 6 e a Tabela 7, são relativas à estratificação de custos 

consolidados para o período de 2013 a 2015 e se constituem no detalhamento dos 

custos da empresa. As informações antecipadas tornam possível um melhor 

planejamento e provisionamento de pagamentos. No orçamento consolidado pode 
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se aferir as seguintes referências: mão de obra direta, energia elétrica, manutenção 

de equipamentos mão de obra indireta, folha administrativa, dentre outras rubricas. 

Não foram considerados os valores relativos aos materiais para segregação e 

posterior comercialização, haja vista que esses são disponibilizados às unidades 

segregadoras/triagem, a custo zero. É importante registrar que não foi permitido 

conhecer os custos de produção o que dificulta o cálculo dos custos dos programas 

porventura existentes.  

 A Tabela 8 se refere à média (previsão) mensal dos custos de produção por 

kg de materiais para os anos 2013 a 2015. A Tabela 9 é referente à média (previsão) 

mensal dos preços de venda de material segregado por kg para os anos 2013 a 

2015. 
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Tabela 5 - Estratificação de custos médios (previsão) mensais e consolidados - Ano 2013 – em R$. 

Descrição dos Gastos jan fev mar abr mai jun jul ago set out n ov dez TOTAL ANUAL

Mão-de-obra direta 179.584,96 179.584,96 179.584,96 179.584,96 179.584,96 179.584,96 179.584,96 179.584,96 179.584,96 179.584,96 179.584,96 179.584,96 2.155.019,47 
Energia Elétrica 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 36.000,00 
Manutenção de equipamentos 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 3.000,00 
Mão-de-obra indireta 11.479,21 11.479,21 8.827,21 8.827,21 8.827,21 8.827,21 8.827,21 8.827,21 8.827,21 8.827,21 8.827,21 8.827,21 111.230,51 
Contabilidade Terceirizada 933,00 933,00 933,00 933,00 933,00 933,00 933,00 933,00 933,00 933,00 933,00 933,00 11.196,00 
Despesas c/ Copa 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 1.800,00 
Financiamento 12.217,48 12.217,48 12.217,48 12.217,48 12.217,48 12.217,48 12.217,48 12.217,48 12.217,48 12.217,48 12.217,48 12.217,48 146.609,72 
Folha Administrativa 23.366,06 23.366,06 23.366,06 23.366,06 23.366,06 23.366,06 23.366,06 23.366,06 23.366,06 23.366,06 23.366,06 23.366,06 280.392,71 
Internet 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 2.400,00 
Limpeza e Conservação 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 2.400,00 
Linha telefônica Fixa 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 1.800,00 
Material de Escritório 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 600,00 
Eco Salva 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 3.000,00 
Treinamento 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 2.400,00 
Consumo de Água e Esgoto 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 12.000,00 

Total 233.030,70 233.030,70 230.378,70 230.378,70 230.378,70 230.378,70 230.378,70 230.378,70 230.378,70 230.378,70 230.378,70 230.378,70 2.769.848,41  
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Tabela 6 - Estratificação de custos médios (previsão) mensais e consolidados - Ano 2014 em R$. 

Descrição dos Gastos jan fev mar abr mai jun jul ago set out n ov dez TOTAL ANUAL

Mão-de-obra direta 179.584,96 179.584,96 179.584,96 179.584,96 179.584,96 179.584,96 179.584,96 179.584,96 179.584,96 179.584,96 179.584,96 179.584,96 2.155.019,47 
Energia Elétrica 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 36.000,00 
Manutenção de equipamentos 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 3.000,00 
Mão-de-obra indireta 11.479,21 11.479,21 8.827,21 8.827,21 8.827,21 8.827,21 8.827,21 8.827,21 8.827,21 8.827,21 8.827,21 8.827,21 111.230,51 
Contabilidade Terceirizada 933,00 933,00 933,00 933,00 933,00 933,00 933,00 933,00 933,00 933,00 933,00 933,00 11.196,00 
Despesas c/ Copa 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 1.800,00 
Financiamento 12.217,48 12.217,48 12.217,48 12.217,48 12.217,48 12.217,48 12.217,48 12.217,48 12.217,48 12.217,48 12.217,48 12.217,48 146.609,72 
Folha Administrativa 23.366,06 23.366,06 23.366,06 23.366,06 23.366,06 23.366,06 23.366,06 23.366,06 23.366,06 23.366,06 23.366,06 23.366,06 280.392,71 
Internet 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 2.400,00 
Limpeza e Conservação 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 2.400,00 
Linha telefônica Fixa 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 1.800,00 
Material de Escritório 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 600,00 
Eco Salva 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 3.000,00 
Treinamento 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 2.400,00 
Consumo de Água e Esgoto 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 12.000,00 

Total 233.030,70 233.030,70 230.378,70 230.378,70 230.378,70 230.378,70 230.378,70 230.378,70 230.378,70 230.378,70 230.378,70 230.378,70 2.769.848,41  

 

Tabela 7 - Estratificação de custos médios (previsão) mensais e consolidados - Ano 2015 em R$. 

Descrição dos Gastos jan fev mar abr mai jun jul ago set out n ov dez TOTAL ANUAL

Mão-de-obra direta 179.584,96 179.584,96 179.584,96 179.584,96 179.584,96 179.584,96 179.584,96 179.584,96 179.584,96 179.584,96 179.584,96 179.584,96 2.155.019,47 
Energia Elétrica 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 36.000,00 
Manutenção de equipamentos 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 3.000,00 
Mão-de-obra indireta 11.479,21 11.479,21 8.827,21 8.827,21 8.827,21 8.827,21 8.827,21 8.827,21 8.827,21 8.827,21 8.827,21 8.827,21 111.230,51 
Contabilidade Terceirizada 933,00 933,00 933,00 933,00 933,00 933,00 933,00 933,00 933,00 933,00 933,00 933,00 11.196,00 
Despesas c/ Copa 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 1.800,00 
Folha Administrativa 23.366,06 23.366,06 23.366,06 23.366,06 23.366,06 23.366,06 23.366,06 23.366,06 23.366,06 23.366,06 23.366,06 23.366,06 280.392,71 
Internet 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 2.400,00 
Limpeza e Conservação 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 2.400,00 
Linha telefônica Fixa 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 1.800,00 
Material de Escritório 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 600,00 
Eco Salva 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 3.000,00 
Treinamento 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 2.400,00 
Consumo de Água e Esgoto 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 12.000,00 

Total 220.813,23 220.813,23 218.161,22 218.161,22 218.161,22 218.161,22 218.161,22 218.161,22 218.161,22 218.161,22 218.161,22 218.161,22 2.623.238,69  
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Tabela 8 - Média mensal (previsão) dos custos de produção por kg de materiais segregados 

nos anos 2013 a 2015 – em R$ 

Ítem Descrição 2013 2014 2015

01 Al. latinha 2,75 2,88 3,00 
02 Al. Marmitex 0,81 0,85 0,89 
03 Al. panela 3,15 3,30 3,43 
04 Al. perfil 3,41 3,58 3,72 
05 Al. sprey 2,42 2,54 2,64 
06 Aparas de Embalagem Longa Vida 0,17 0,17 0,18 
07 Aparas de Papel Ondulado Pós 0,26 0,27 0,28 
08 Bateria 1,41 1,47 1,53 
09 Calotas Plásticas 0,37 0,39 0,40 
10 Chapa Rx 0,54 0,56 0,59 
11 Eletroeletronico doméstico 0,92 0,97 1,01 
12 Fio sujo (COBRE) 3,58 3,75 3,90 
13 Inox 1,38 1,45 1,50 
14 Isopor Branco 0,41 0,43 0,44 
15 Isopor Colorido 0,46 0,48 0,50 
16 Jornal 0,16 0,16 0,17 
17 Mangueira 0,06 0,06 0,06 
18 Óleo vegetal lt/kl 0,82 0,86 0,90 
19 Papel branco 0,48 0,50 0,52 
20 Papel misto 0,10 0,11 0,11 
21 PC GALOES 0,79 0,82 0,86 
22 PEAD branco 1,13 1,18 1,23 
23 PEAD colorido 1,03 1,08 1,12 
24 PEAD preto 0,57 0,60 0,63 
25 PEAD ROTO MOLDAGEM 0,05 0,05 0,05 
26 PEBD branco 0,64 0,67 0,70 
27 PEBD colorido 1,20 1,26 1,31 
28 Peças Eletroeletronicos (Mat. Sujo) 0,95 1,00 1,04 
29 Pet Azeite 0,33 0,35 0,36 
30 Pet branco 1,51 1,58 1,64 
31 Pet colorido 1,43 1,50 1,56 
32 Plástico cristal 0,85 0,89 0,93 
33 Plástico mole colorido 0,34 0,36 0,37 
34 Plástico mole preto 0,34 0,36 0,37 
35 Plástico seco 0,09 0,10 0,10 
36 PP margarina 0,88 0,92 0,96 
37 PP metalizado 0,05 0,05 0,06 
38 PP mineral 1,02 1,07 1,11 
39 PS 0,29 0,30 0,31 
40 PS CD´S/DVD´S 0,60 0,63 0,66 
41 Ps Rigido 0,32 0,34 0,35 
42 PVC 0,11 0,12 0,12 
43 Ráfia 0,06 0,06 0,06 
44 Suca. ferrosa 0,30 0,31 0,32 
45 Suca. lata 0,26 0,27 0,28 
46 Tampinha 0,55 0,57 0,60 
47 Vidro bagulho 0,18 0,18 0,19 
48 Vidro bocudo 0,18 0,18 0,19 
49 Vidro bordalesa 0,18 0,18 0,19 
50 Vidro branco 0,14 0,14 0,15 
51 Vidro garrafão 0,54 0,56 0,59 
52 Vidro lt vinho 0,18 0,18 0,19 
53 Vidro marrom 0,14 0,15 0,15 
54 Vidro Verde 0,12 0,13 0,13  
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Tabela 9 - Média mensal (previsão) dos preços de venda de material segregado por kg para 

os anos 2013 a 2015 – em R$ 

Ítem Descrição produtos - Atacado 2013 2014 2015
01 Al. latinha 2,97 3,12 3,27 
02 Al. Marmitex 0,88 0,92 0,97 
03 Al. panela 3,40 3,57 3,75 
04 Al. perfil 3,69 3,87 4,07 
05 Al. sprey 2,62 2,75 2,89 
06 Aparas de Embalagem Longa Vida 0,18 0,19 0,20 
07 Aparas de Papel Ondulado Pós 0,28 0,29 0,31 
08 Bateria 1,52 1,60 1,68 

09
Calotas Plásticas

0,40 0,42 0,44 
10 Chapa Rx 0,58 0,61 0,64 
11 Eletroeletronico doméstico 1,00 1,05 1,10 
12 Fio sujo (COBRE) 3,87 4,06 4,27 
13 Inox 1,49 1,56 1,64 
14 Isopor Branco 0,44 0,46 0,49 
15 Isopor Colorido 0,50 0,53 0,55 
16 Jornal 0,17 0,18 0,19 
17 Mangueira 0,06 0,06 0,07 
18 Óleo vegetal lt/kl 0,89 0,93 0,98 
19 Papel branco 0,52 0,55 0,57 
20 Papel misto 0,11 0,12 0,12 
21 PC GALOES 0,85 0,89 0,94 
22 PEAD branco 1,22 1,28 1,35 
23 PEAD colorido 1,11 1,17 1,22 
24 PEAD preto 0,62 0,65 0,68 
25 PEAD ROTO MOLDAGEM 0,05 0,05 0,06 
26 PEBD branco 0,69 0,72 0,76 
27 PEBD colorido 1,30 1,37 1,43 
28 Peças Eletroeletronicos (Mat. Sujo) 1,03 1,08 1,14 
29 Pet Azeite 0,36 0,38 0,40 
30 Pet branco 1,63 1,71 1,80 
31 Pet colorido 1,55 1,63 1,71 
32 Plástico cristal 0,92 0,97 1,01 
33 Plástico mole colorido 0,37 0,39 0,41 
34 Plástico mole preto 0,37 0,39 0,41 
35 Plástico seco 0,10 0,11 0,11 
36 PP margarina 0,95 1,00 1,05 
37 PP metalizado 0,06 0,06 0,06 
38 PP mineral 1,10 1,16 1,21 
39 PS 0,31 0,33 0,34 
40 PS CD´S/DVD´S 0,65 0,68 0,72 
41 Ps Rigido 0,35 0,37 0,39 
42 PVC 0,12 0,13 0,13 
43 Ráfia 0,06 0,06 0,07 
44 Suca. ferrosa 0,32 0,34 0,35 
45 Suca. lata 0,28 0,29 0,31 
46 Tampinha 0,59 0,62 0,65 
47 Vidro bagulho 0,19 0,20 0,21 
48 Vidro bocudo 0,19 0,20 0,21 
49 Vidro bordalesa 0,19 0,20 0,21 
50 Vidro branco 0,15 0,15 0,16 
51 Vidro garrafão 0,58 0,61 0,64 
52 Vidro lt vinho 0,19 0,20 0,21 
53 Vidro marrom 0,15 0,16 0,17 
54 Vidro Verde 0,13 0,14 0,14  
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 A Tabela 10 faz referência ao fato de que qualquer movimentação nas contas 

do balanço patrimonial deve ser registrada pela contabilidade e este documento 

deve apresentar bens, direitos (contas do ativo) e obrigações (contas do passivo) 

devidamente agrupados. Trata-se de um demonstrativo contábil, apurado 

periodicamente, que indica a situação econômico-financeira de uma empresa em 

determinado momento. Sua estrutura legal está embasada na Lei nº 11.638, de 28 

de dezembro de 2007. 

 

Tabela 10 - Previsão de Balanço Patrimonial para 2013 a 2015 – em R$ 

ATIVO 2.013 2.014 2.015
Ativo Circulante 490.245,89 649.373,88 863.559,91
Ativo Circulante Financeiro 461.266,21 618.945,21 831.609,81
Caixa 1.000,00 1.000,00 1.000,00
Conta Corrente 460.266,21 617.945,21 830.609,81

Ativo Ciclico Operacional 28.979,68 30.428,66 31.950,10
Clientes 28.979,68 30.428,66 31.950,10

Ativo Não Circulante  (Imobilizado) 348.962,33 292.283,56 235.604,79
Equipamentos (Máquinas) 353.039,00 353.039,00 353.039,00
Depreciação Equip. (Máq) -52.955,85 -105.911,70 -158.867,55
Equipamentos (Informática) 14.627,10 14.627,10 14.627,10
Depreciação Equip. (Inf) -2.925,42 -5.850,84 -8.776,26
Móveis (Utens) 7.975,00 7.975,00 7.975,00
Depreciação Móveis -797,50 -1.595,00 -2.392,50
Instalações 30.000,00 30.000,00 30.000,00
Intangíveis (Gastos c/ Abertura de Empresa) 2.000,00 2.000,00 2.000,00
Amortização -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00
TOTAL ATIVO 839.208,22 941.657,44 1.099.164,70

PASSIVO 2.013 2.014 2.015
Passivo Circulante 0,00 0,00 12.217,48
Outros impostos e taxas 12.217,48
Amortização Passivo Não Circ. 100.766,35 217.592,80 353.039,00
Passivo Não Circulante 353.039,00 353.039,00 353.039,00
Financiamento 252.272,65 135.446,20 0,00

Patrimônio Líquido 486.169,22 588.618,44 733.908,22
Capital Social 400.000,00 400.000,00 400.000,00
Lucros e Prejuízos Acumulados 86.169,22 188.618,44
Lucro e Prejuízos Período 86.169,22 102.449,22 145.289,78

TOTAL PASSIVO 839.208,22 941.657,44 1.099.164,70  
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 As contas do balanço patrimonial são representadas por bens, direitos e 

obrigações, além do patrimônio líquido. Essas contas se sub-dividem em contas 

patrimoniais ativas e contas patrimoniais passivas. De conformidade com a Lei 

vigente (nº 11.638, de 28.12.2007), o ativo possui a seguinte classificação: ativo 

circulante, ativo não circulante.  O ativo circulante é o grupo de contas composto por 

bens e direitos e estas contas são classificadas de acordo com o grau de liquidez 

descrescente, ou seja, as contas com maior grau de liquidez devem ser classificadas 

antes. O grupo de contas do Ativo não circulante é composto por bens e caracteriza-

se por contas com uma movimentação mais lenta. 

 O grupo de contas do passivo representa todas as obrigações da organização 

para com terceiros e possui a seguinte classificação: passivo circulante, passivo não 

circulante e patrimônio líquido. O passivo circulante representa o grupo de contas 

vencíveis em até 360 dias e são agrupadas em função do seu vencimento. O 

passivo não circulante é composto pelo grupo de contas que representa os valores 

das obrigações com prazo de pagamento superior a 360 dias. O patrimônio líquido é 

o grupo de contas que representa os valores que foram disponibilizados pelos 

proprietários. 

 Este estudo de caso representa todas as contas que constituem um balanço 

patrimonial em sua previsibilidade das contas para os anos 2013 a 2015. 

 

4.7 Dados Econômicos e Financeiros de uma Unidade de Segregação  

 

Os dados obtidos junto à UVR de Campo Magro serviram de fundamentação 

à elaboração dos aspectos econômicos e financeiros destinados a uma unidade de 

segregação com capacidade dimensionada para 350 toneladas/mês. A Tabela  11 

apresenta de forma sucinta a estratificação da mão de obra a ser utilizada e que 

totaliza em 117 colaboradores. 
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Tabela 11 - Estratificação dos custos da mão de obra – total de 117 colaboradores - em R$ 

  2013 2014 2015   

ADMINISTRATIVO SALÁRIOS BASE QUANT. PESSOAL  

Coordenador 6.740,00 7.077,00 7.430,85 1 

Gerente Administrativo e Financeiro 3.370,00 3.538,50 3.715,43 1 

Auxiliar Financeiro 2.022,00 2.123,10 2.229,26 2 

          

TOTAL ADMINISTRATIVO        4 

COMERCIAL SALÁRIOS BASE QUANT. PESSOAL  

Supervisor de recepção e vendas 3.370,00 3.538,50 3.715,43 1 

Vendedor 2.022,00 2.123,10 2.229,26 1 

Recepcionista 933,00 979,65 1.028,63 1 

          

TOTAL COMERCIAL        3 

PRODUÇÃO E MATERIAIS SALÁRIOS BASE QUANT. PESSOAL  

Gerente de Produção 3.370,00 3.538,50 3.715,43 1 

Supervisor de limpeza e manutenção 1.685,00 1.769,25 1.857,71 1 

Operador de Prensa Vertical 1.348,00 1.415,40 1.486,17 2 

Auxiliar de Produção Prensa 1.011,00 1.061,55 1.114,63 1 

Auxiliar de Produção Esteira 1.011,00 1.061,55 1.114,63 1 

Operador de Prensa Horizontal 1.685,00 1.769,25 1.857,71 1 

Auxiliar de Produção Separação 1.011,00 1.061,55 1.114,63 1 

Balanceiro 1.348,00 1.415,40 1.486,17 1 

Operador de Empilhadeira 1.348,00 1.415,40 1.486,17 1 

Supervisor de Depósito 1.685,00 1.769,25 1.857,71 1 

Motorista 1.348,00 1.415,40 1.486,17 1 
Operador de Máquina 
processamento 

1.011,00 1.061,55 1.114,63 1 

Auxiliar de Máquina processamento 1.011,00 1.061,55 1.114,63 1 

Classificador de Resíduos 842,50 884,63 928,86 96 

TOTAL PRODUÇÃO        110 

TOTAL DE PESSOAS        117 

 

 

A Tabela 11 apresenta a estratificação dos custos de mão de obra e a Tabela 

12 a estratificação da mão de obra - administrativo e comercial, sendo que a Tabela 

13 apresenta a folha de pagamento dos salários do pessoal da produção “indiretos” 

entre os anos 2013 a 2015.  A Tabela 14 mostra a folha de pagamento dos salários 

do pessoal da produção “diretos” nos anos de 2013 a 2015. 
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Tabela 12 – Estratificação da mão de obra - administrativo e comercial – em R$ 

TOTAL DE COLABORADORES 7 7 7 

ITENS DO ORÇAMENTO 2013 2014 2015 

ADMINISTRATIVO R$ R$ R$ 

Coordenador 6.740,00 7.077,00 7.430,85 

Salários (adm e comercial) 13.739,00 14.425,95 15.147,25 

INSS Salários 4.095,80 4.300,59 4.515,65 

FGTS salários 1.099,12 1.154,08 1.211,78 

13º salário 1.144,92 1.202,16 1.262,27 

INSS 13º salário 228,98 240,43 252,45 

FGTS 13º salário 91,59 96,17 100,98 

Férias 1.149,92 1.202,16 1.262,27 

1/3 das férias 381,64 400,72 420,76 

INSS férias 228,98 240,43 252,45 

INSS 1/3 férias 76,33 80,14 84,15 

FGTS férias  91,59 96,17 100,98 

FGTS 1/3 férias  30,53 32,06 33,66 

Salário Educação 343,48 360,65 378,68 

Seguro acidente de trabalho 274,78 288,52 302,94 

TOTAL SALÁRIOS 29.711,66 31.197,24 32.757,10 

Vale Transporte 686,40 686,40 686,40 

Vale Alimentação 1.056,00 1.056,00 1.056,00 

Total de Benefícios 1.742,40 1.742,40 1.742,40 

TOTAL DE PESSOAL 31.454,06 32.939,64 34.499,50 

 

Tabela 13 - Folha de Pagamento dos Salários do Pessoal da Produção “Indiretos” Anos 2013 

a 2015 – em R$ 

TOTAL DE COLABORADORES 6 6 6 

ITENS DO ORÇAMENTO 2013 2014 2015 

PRODUÇÃO - INDIRETOS R$ R$ R$ 

Salários 10.784,00 11.323,20 11.889,36 

INSS Salários 2.156,80 2.264,64 2.377,87 

FGTS salários 862,72 905,86 951,15 

13º salário 898,67 943,60 990,78 

INSS 13º salário 179,73 188,72 198,16 

FGTS 13º salário 71,89 75,49 79,26 

Férias 898,67 943,60 990,78 

1/3 das férias 299,56 314,53 330,26 

INSS férias 179,73 188,72 198,16 

INSS 1/3 férias 59,91 62,91 66,05 

FGTS férias  71,89 75,49 79,26 

FGTS 1/3 férias  23,96 25,16 26,42 

Salário Educação 269,60 283,08 297,23 

Seguro acidente de trabalho 215,68 226,46 237,79 

TOTAL SALÁRIOS 16.972,82 17821,46 18.712,53 

Vale Transporte 686,40 686,40 686,40 

Vale Alimentação 1.056,00 1.056,00 1.056,00 

Total de Benefícios 1.742,40 1.742,40 1.742,40 

TOTAL DE PESSOAL 18.715,22 19.563,86 20.454,93 
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Tabela 14 - Folha de Pagamento dos Salários do Pessoal da Produção “Diretos” / Anos 2013 

a 2015 

TOTAL DE COLABORADORES 104 104 104 
ITENS DO ORÇAMENTO 2013 2014 2015 

PRODUÇÃO - DIRETOS R$  R$  R$  

Salários 90.316,00 94.831,80 99.573,39 

INSS Salários 18.063,20 18.966,36 19.914,68 

FGTS salários 7.225,28 7.586,54 7.965,87 

13º salário 7.526,33 7.902,65 8.297,78 

INSS 13º salário 1.505,27 1.580,53 1.659,56 

FGTS 13º salário 602,11 632,21 663,82 

Férias 7.526,33 7.902,65 8.297,78 

1/3 das férias 2.508,78 2.634,22 2.765,93 

INSS férias 1.505,27 1.580,53 1.659,56 

INSS 1/3 férias 501,76 526,83 553,19 

FGTS férias  602,11 632,21 663,82 

FGTS 1/3 férias  200,70 210,74 221,27 

Salário Educação 2.257,90 2.370,80 2.489,33 

Seguro acidente de trabalho 1.806,32 1.896,64 1.991,47 

TOTAL SALÁRIOS 142.147,35 149.254,72 156.717,45 

Vale Transporte 11.897,60 11.897,60 11.897,60 

Vale Alimentação 18.304,00 18.304,00 18.304,00 

Total de Benefícios 30.201,60 30.201,60 30.201,60 

TOTAL DE PESSOAL 172.348,95 179.456,32 186.919,05 

 

 

A Tabela 15 é relativa à demonstração de resultado do exercício (DRE) - 

previsão - para os anos de 2013, 2014 e 2015.  A DRE objetiva evidenciar as 

variações patrimoniais e o resultado econômico de um período e demonstrar se 

ocorreram lucros ou prejuízos no período de apuração. Sua estruturação está 

ordenada de todos os elementos de resultado da empresa. 
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Tabela 15 - DRE - Demonstrativo de Resultados do Exercício nos anos 2013 a 2015 -  

 em R$ (previsão) 

RECEITA OPERACIONAL BRUTA(ROB) 2013 2014 2015 

  R$  R$  R$  

Receitas (à vista) 2.842.525,91 2.984.661,94 3.133.905,26 

Receitas (à prazo) 315.836,21 331.629,10 348.211,70 

TOTAL 3.158.362,12 3.316.291,04 3.482.116,96 

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA       

TOTAL 3.158.362,12 3.316.291,04 3.482.116,96 

CPV - Custos sobre produtos vendidos       

TOTAL 2.919.860,26 3.063.509,18 3.186.494,52 

LUCRO BRUTO OPERACIONAL       

TOTAL 238.501,86 252.781,86 295.622,44 

DESPESAS       

Amortização intangível 2.000,00 0,00 0,00 

TOTAL 2.000,00 0,00 0,00 

DEPRECIAÇÕES       

TOTAL 3.722,92 3.722,92 3.722,92 

OUTRAS DESPESAS        

TOTAL 146.609,72 146.609,72 146.609,72 

LUCRO LÍQUIDO       

TOTAL 86.169,22 102.449,22 145.289,80 

Percentual (%) sobre a ROB 2,73 3,09 4,17 
 

 

4.8 Viabilidade do projeto da UVR 

 

Os cálculos necessários a identificação quanto à viabilidade do projeto da 

UVR está baseada nos dados econômicos e financeiros da unidade, seu 

dimensionamento e se resumem conforme a seguir.  

Para o cálculo de Taxa Interna de Retorno (TIR), Valor Presente Líquido 

(VPL), Payback (PB) e Taxa Mínima de Atratividade (TMA), aplicaram-se as técnicas 

de análise de investimentos usualmente utilizadas no mercado financeiro.  

A Tabela 16 mostra a planilha de cálculo destas variáveis. Utilizando planilha 

de cálculo disponibilizada no mercado financeiro foi realizado o cálculo da TIR para o 

investimento necessário no horizonte de 36 meses e, pode-se confirmar um índice 

de 53,31%, indicando a viabilidade do investimento e projetado um VPL de R$ 
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315.1761,79, sendo que a taxa TIR para ser atrativa é de no mínimo 12%, em 

percentual no mínimo igual à TMA. 

Este VPL, também conhecido como valor atual líquido é a fórmula 

matemático-financeira de se determinar o valor presente de pagamentos futuros 

descontados a uma taxa de juros apropriada, menos o custo do investimento inicial. 

Usando o método VPL, um projeto de investimento potencial deve ser empreendido 

se o valor presente de todas as entradas de caixa menos o valor presente de todas 

as saídas de caixa for maior que zero como no presente caso. Se porventura o VPL 

for menor do que zero, significa que o investimento não é economicamente atrativo.  

Para os cálculos foi utilizado a TMA como taxa de desconto. Se a TIR for no 

mínimo igual à taxa de retorno esperada pelo investidor e o VPL maior que zero 

significa que a sua expectativa de retorno estará garantida. 

O VPL representa o lucro do projeto na data zero e pressupõe que os fluxos 

liberados pelo investimento sejam reaplicados à taxa média de atratividade (TMA). 

Tanto o valor presente líquido anualizado (VPLa) quanto o Índice de Benefício e 

Custos (IBC) são métodos de análise correlacionados com o Valor Presente Líquido 

(VPL) e, sendo assim, se o projeto apresentar maior lucro econômico na data zero, 

terá também maior VPLa e maior IBC.  Estas técnicas analisam a rentabilidade dos 

investimentos. 
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O retorno financeiro referente ao empreendimento pretendido é alcançado em menos que 2 anos. 

 

Tabela 16 - Valor Presente Líquido, Taxa Interna de Retorno e Índice de Benefício e Custos 

Investimento  R$ 353.039,00 VPL 315.171,79R$       Aceita-se Projeto

Taxa 12% VPLa 131.221,45R$       Aceita-se Projeto

Nº de Parcelas 3 TIR 53,31% Aceita-se Projeto

IBC 1,89 Aceita-se Projeto

Entrada (353.039,00)R$        Acumulado Entrada (353.039,00)R$        Acumulado

Parc. 01
212.924,31R$                

 R$ 212.924,31 Parc. 01
190.110,99R$                

 R$ 190.110,99 

Parc. 02
241.914,29R$                

 R$ 454.838,60 Parc. 02
192.852,59R$                

 R$ 382.963,58 

Parc. 03
400.751,79R$                

 R$ 855.590,39 Parc. 03
285.247,21R$                

 R$ 668.210,79 

 R$ 855.590,39  R$ 668.210,79 Total
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4.9 Análise social 

  

A reciclagem de resíduos tem-se mostrado excelente oportunidade de 

alavancagem de novos empreendimentos, traduzindo-se em geração de 

emprego e renda para diversos níveis da pirâmide social. Esta atividade pode 

ser implantada tanto por iniciativa da prefeitura como pela organização de 

cooperativas de catadores de materiais recicláveis ou ainda por iniciativas 

pessoais, de associações ou de empresas privadas.  

A economia gerada pelos catadores às prefeituras pode e deve ser 

revertida às cooperativas de catadores ou associações de catadores, não em 

recursos financeiros, mas em forma de investimentos em infraestrutura (como 

galpões de reciclagem, carrinhos, prensas, dentre outros), de modo a permitir a 

valorização dos produtos coletados no mercado de recicláveis. Diante de tais 

constatações seria oportuno estudar a possibilidade de subsidiar de forma 

complementar os valores obtidos pelos catadores. Sempre é bom lembrar que 

o ganho médio mensal dos catadores é muito baixo, o que reflete e 

compromete substancialmente em não atender às necessidades básicas das 

pessoas que dependem dos recursos obtidos com esta atividade. 

Como forma de melhorar a remuneração final, tornam-se necessárias 

algumas ações que possam facilitar a comercialização de recicláveis, como: 

planejar todo o sistema; conhecer o perfil qualitativo e quantitativo dos 

resíduos; estimar custos; pesquisar mercado (contatar sucateiros e 

recicladores); auxiliar na gestão técnica e administrativa e, acompanhar 

receita/despesa obtida. As receitas diretas dificilmente cobrirão o custeio de 

uma usina de reciclagem, contudo, este empreendimento se mostra altamente 

favorável quando se avalia as receitas indiretas, ambientais e sociais, com 

potencial expressivo de retorno político (IBAM, 2001). 

Na atividade laboral dos catadores de resíduos, quando da obtenção de 

respostas aos questionários disponibilizados, notaram-se resistências, tanto de 

ordem política, quanto de intermediários que compram os materiais recicláveis 

dos catadores de rua, além do fato de que muitos catadores por motivos 

financeiros comercializam seus produtos diretamente com os intermediários, se 
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transformando em reféns dos mesmos, isto pelo fato de que o catador 

autônomo recebe financeira e diariamente os valores correspondentes à sua 

lida diária, o que não ocorre quando os mesmos estão inseridos no segmento 

cooperativado (semanal). Foram identificados outros referenciais, tais como: 

dificuldades associadas ao desempenho da atividade como autônomos, falta 

de respeito da comunidade à atividade dos catadores, o ritmo de atividade 

intensa e requerendo grande esforço físico, os catadores transitam no espaço 

onde o movimento do trânsito de veículos é intenso. 

No caso da UVR de Campo Magro, os resíduos segregados na UVR de 

Campo Magro são destinados às indústrias recicladoras ou comerciantes de 

materiais recicláveis, cuja receita operacional obtida é utilizada na manutenção 

do programa de coleta seletiva e, em especial às ações de educação ambiental 

através da Fundação de Ação Social (FAS) e operada pelo Instituto Pró-

Cidadania de Curitiba (IPCC) que é uma Organização Não Governamental 

(ONG). 

Os problemas das cadeias produtivas da reciclagem estão na múltipla 

tributação, que incide sobre as atividades da reciclagem e não em incentivos. 

Esta é uma questão estrutural impeditiva para que se processe coleta seletiva 

de materiais dos resíduos no Brasil. Nos Estados, o Imposto sobre Circulação 

de Mercadorias (ICMS) das sucatas é diferido, mas no transbordo de fronteiras 

estaduais, incide plenamente sobre elas. O Imposto sobre Produtos 

Industrializados (IPI), imposto federal é diferenciado para alguns casos, mas 

volta a incidir sobre as sucatas, principalmente se elas forem pré-

industrializadas, como na forma de flakes de plásticos, lingotes de alumínio, 

pastas mecânicas de papel, entre outros. Nos municípios, o Imposto sobrre 

Sobre Serviços (ISS), incide sobre todas as atividades, a cada movimentação 

registrada em notas fiscais. 

Para o próprio governo, as autoridades fiscais que impõem essa cascata 

de impostos, oneram os orçamentos públicos, principalmente municipais com 

os custos dos resíduos, coleta, transporte e aterro, que poderiam ser evitados 

através do desenvolvimento de cadeias produtivas vigorosas voltadas para a 

reciclagem. 
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As autoridades fiscais empurram os agentes intermediários para a 

informalidade, pois aqueles que obtêm os materiais primários, nos coletores de 

resíduos, ou em programas de coleta seletiva, por não terem notas fiscais de 

origem, passam a arcar com toda a carga dos impostos, sem poder abatê-los 

com créditos, como estabelecido no Código Tributário Brasileiro. 

  

4.10 Sustentabilidade sócio-educacional 

 

As Instituições de Ensino Superior (IES) devem ser estratégicas como 

vetores de propagação educacional, pois, além do ensino e formação de 

profissionais, as IES tem grande atuação no desenvolvimento da ciência, o que 

contribui para a inovação tecnológica e para a geração de novos 

conhecimentos. Para tanto, em prol da sustentabilidade, espera-se que as IES 

tenham a responsabilidade de desenvolver e implantar novos modelos de 

gestão, ou seja, incorporar na rotina das atividades de seus próprios campus 

todo o conhecimento e tecnologia que desenvolve e ensina, servindo, assim, 

de exemplo a sociedade. 

Para tanto, sugere-se que para um programa sustentável se fundamente 

em ações que possam produzir: 

 

1. Ensino e capacitação de recursos humanos:  elaboração de uma 

política de ambientalização dos cursos específicos que permita o 

enfrentamento e desafios da sustentabilidade; 

2. Pesquisa e inovação:  mapear as competências, as iniciativas e as 

pesquisas desenvolvidas que contribuam para a promoção da sustentabilidade, 

com o objetivo de divulgar e inserir este conhecimento nas soluções dos 

problemas ambientais do campus; 

3. Gestão ambiental:  intensificar as ações já implantadas por meio dos 

programas institucionais, como Gestão de Resíduos;  

4. Extensão à comunidade:  promover a interação e colaboração com 

diversos atores da sociedade, com o objetivo de contribuir para a geração de 

soluções da problemática ambiental de forma mais ampla; 
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5. Informação e comunicação:  divulgar e documentar todas as etapas 

do Programa, em diversos meios de comunicação, de modo a propagar o 

conhecimento e a provocar o debate e a participação da comunidade sobre 

consumo consciente, separação e destinação adequada de resíduos. 
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5 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES FINAIS 

 

A implantação de sistemas para a coleta seletiva de resíduos é uma das 

soluções para a administração do problema da destinação dos resíduos sólidos 

urbanos, sendo que esta coleta e triagem têm propiciado a redução dos riscos 

reconhecidos e seus impactos negativos e a própria inclusão social do 

contingente de catadores.  

Neste contexto o impacto social positivo nas cooperativas apresenta 

alguns pontos importantes a serem destacados: a) a situação atual se 

apresenta com modelos um tanto quanto desestruturados com volumes e nível 

de qualidade variada, infraestrutura, condições de trabalho e segurança não 

adequadas, venda dos resíduos recicláveis através da figura do intermediário; 

b) o referencial desejado deve contemplar o foco na triagem da coleta seletiva, 

se direcionando um tratamento de maiores volumes e com maior qualidade e 

valor agregado; c) a infraestrutura deve ser adequada com investimentos 

previstos na PNRS, equipamentos de segurança pessoal, geração de valor na 

cooperativa para o aumento do ganho real e maior inclusão social, com 

projetos de educação e alfabetização. 

Uma gestão compartilhada (unidade segregadora) pode também 

contribuir na redução da exclusão social e poderá propiciar renda maior aos 

catadores, gerando benefícios como alfabetização, capacitação, enfim, 

melhores condições de trabalho. 

O layout sugerido de uma UVR como padrão a ser implementado nas 

pequenas e médias cidades paranaense é o layout utilizado na UVR de Campo 

Magro, visto que o sistema opera adequadamente, assim permitindo que seja 

utilizado como base para o layout padrão. 

Em relação às questões econômico-financeiras, foi observada a 

necessidade de se buscar alternativas tributárias objetivando a ampliação da 

sustentabilidade da cadeia produtiva da reciclagem que é essencial para que 

se possam gerar mais investimentos no setor e potencializar o processamento 

dos resíduos. 
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No âmbito econômico e financeiro, qualquer investimento pode ser 

analisado em função do lucro ou prejuízo que produz, da taxa percentual de 

retorno que proporciona ou do tempo demandado que se leva para o retorno do 

investimento inicialmente despendido. Optou-se pela aplicação das técnicas 

mais conhecidas e usualmente utilizadas no mercado financeiro, quais sejam: 

VPL, VPLa, IBC, TIR e Pay back, as quais para o empreendimento proposto e 

interrelacionadas demonstram através de seus indicadores a viabilidade 

econômico-financeira, além dos fatores positivos quanto ao social e ambiental. 

É relevante destacar que experiências bem-sucedidas de gestão, a partir 

de práticas alternativas, mostram que é possível engajar a população em ações 

pautadas pela corresponsabilização e comprometimento com a defesa do meio 

ambiente e da saúde pública. 

Um dos grandes desafios é disponibilizar a maior visibilidade às 

experiências inovadoras de parceria poder público/sociedade civil no combate 

à pobreza dentro de uma perspectiva de sustentabilidade. 
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