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1. INTRODUÇÃO 

 

A produção e o consequente descarte dos resíduos repercutem em diversos 

fatores que atingem várias esferas, como a ambiental, educacional, econômica e 

social. O aumento da demanda de produção acarreta na intensificação dos impactos 

de um dos maiores problemas enfrentados nos dias atuais, a geração de resíduos 

sólidos.  

Os programas referentes à coleta e tratamento de material reciclável têm se 

mostrado de fundamental importância tanto para a população quanto ao poder 

público. Além de preservar e recuperar o meio ambiente, com o recolhimento e 

destinação final adequada do lixo da cidade, a conscientização sobre a importância 

da coleta seletiva e da reciclagem gera empregos, mantém a cidade mais limpa e 

estimula a cidadania, visto que pessoas passam a se preocupar com a separação do 

lixo produzido, resultando em um beneficio geral. A principal contribuição do 

Programa Coleta Seletiva do CIRSURES consiste no pioneirismo de uma nova 

forma de se encarar a problemática do resíduo na região, as possibilidades de 

discussão dos problemas cotidianos, buscando o resgate da cidadania. 

O CIRSURES realiza a coleta seletiva em parceria com a Cooperamérica 

desde dezembro de 2008. Implantada inicialmente em dezembro de 2008 no 

município de Urussanga, o programa de coleta seletiva foi estendido também para 

os municípios de Cocal do Sul em setembro de 2013 e para o município de Treviso 

em maio de 2014. Desde a implantação foram coletadas seletivamente pelo 

programa 968,98 toneladas de recicláveis que representam aproximadamente 1% 

do total de resíduos dispostos no aterro sanitário do CIRSURES.  

Este estudo tem por objetivo identificar áreas de expansão e realizar a 

redefinição de rotas para subsidiar ações que impliquem no aumento da quantidade 

de recicláveis desviada do aterro sanitário, o que implicará vantagens como a 

ampliação da vida útil do aterro e o fortalecimento da cooperativa de reciclagem.  
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2. COLETA SELETIVA 

 

A coleta seletiva é um dos principais instrumentos estabelecidos pela Política 

Nacional de Resíduos sólidos para a gestão dos resíduos sólidos e é definida em 

seu artigo 3° como a “coleta de resíduos sólidos previamente segregados conforme 

sua constituição ou composição”.  Segundo o artigo 9° do Decreto nº 7.404/2010, 

que regulamenta a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a implantação do sistema 

de coleta seletiva é uma ferramenta fundamental para atingir a meta de disposição 

final ambientalmente adequada dos rejeitos. A prática da coleta seletiva deve 

abranger, no mínimo, a separação de resíduos secos e úmidos e, progressivamente, 

ser estendida à separação dos resíduos secos em parcelas específicas. O cenário 

ideal é estabelecer a prática da coleta seletiva priorizando a atuação de catadores 

de resíduos reutilizáveis e recicláveis que estejam integrados às suas respectivas 

cooperativas ou associações. 

Existem dois modelos de coleta seletiva adotados no Brasil. Na coleta porta a 

porta, o caminhão que efetua a coleta passa de porta em porta recolhendo o 

material seco segregado. Na coleta via PEVs (Pontos de Entrega Voluntária) ou 

LEVs (Locais de Entrega Voluntária), por sua vez, a população leva os resíduos 

secos segregados a pontos específicos que efetuam o recolhimento do material. Os 

PEVs ou LEVs geralmente encontram-se situados em locais de fácil acesso a 

população. Em acordo com o PIGIRSMCC (2013), o cenário adotado pelo então 

Grupo de Trabalho - GT foi para a Coleta seletiva foi o Cenário três que dita que 

quem realiza a coleta seletiva é o CIRSURES em parceria com a Cooperamérica em 

alguns municípios. A mão de obra utilizada é da cooperativa e do CIRSURES e os 

investimentos e equipamentos são captados pelo CIRSURES. Quanto à logística 

operacional da Coleta Seletiva foi adotado pelo GT o Cenário 1, cuja forma de 

execução da coleta compreende a porta-a-porta nos coletores já existentes nas 

residências, em dias diferenciados da coleta convencional, cujo material é 

acondicionado em sacolas comumente usadas pela população e que se utilizada da 

força de trabalho de catadores cooperados/associados.  

Mais da metade dos municípios consorciados CIRSURES ainda não possui 

práticas ou iniciativas de coleta seletiva. O restante apresenta, de modo geral, 
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iniciativas parciais ou isoladas desenvolvidas nas áreas urbanas e/ou rurais - seja 

pelo poder público, cooperativas ou agentes informais, que não efetivam e nem 

caracterizam o processo como uma prática ou um programa de coleta seletiva. 

Frente a este cenário, torna-se urgente o estabelecimento de ações que focalizem a 

implantação de programas devidamente estruturados de coleta seletiva nos 

municípios consorciados ainda não contemplados e ações de ampliação e 

eficientização das rotas já implantadas nos municípios de modo que os indicadores 

de desempenho operacional e ambiental sejam elevados.  

 

3. METODOLOGIA 

 

A avaliação do desempenho de uma atividade requer a existência de 

indicadores operacionais e socioeconômicos dos mais diversos possíveis. Estes 

indicadores são utilizados para medir e avaliar o desempenho de uma organização 

ou de um setor específico, ou ainda, medir o seu progresso. A busca por 

competitividade, redução de custos, a necessidade de sustentabilidade, e as 

constantes exigências da sociedade frente às questões ambientais torna a utilização 

destas ferramentas de vital importância para o alcance de objetivos. Sendo assim, 

as estratégias adotadas devem estar alinhadas ao seu planejamento e à execução 

dos processos.  

Em acordo com o PGIRSMCC (2013), 12 indicadores de desempenho são 

definidos como primordiais para a avaliação dos serviços de coleta seletiva, dentre 

os quais: 

 Atendimento da população; 

 Índice de Recuperação de Materiais Recicláveis – IRMR (%);  

 Taxa de rejeito; 

 Custo da Coleta seletiva/regular; 

 Presença de instrumentos legais na relação com organizações de 

catadores; 

 Custo de serviço/quantidade da coleta seletiva 

 Educação/Divulgação 
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Além destes índices, a partir de pesquisa de indicadores de coleta seletiva no 

Brasil foi identificado um grupo de indicadores de referência para o planejamento e a 

avaliação de desempenho de programas de coleta seletiva. De um grupo de 25 

indicadores selecionados, serão utilizados mais 4 indicadores de referência: 

 Quantidade mensal coletada seletivamente (ton/mês),  

 Custo do programa, 

 Quantidade de materiais recicláveis comercializados (ton). 

A população atendida pelo programa de coleta seletiva foi estimada através 

da quantidade de cadastros existentes no bairro atendido, e foi considerado que 

para cada unidade consumidora existem 3 habitantes. O número de cadastros foi 

obtido mediante contatos com os setores de cadastramento dos municípios em 

questão.  

A quilometragem da rota será levantada por meio de controle do tacógrafo do 

veículo coletor desde as saída do aterro sanitário até o retorno do mesmo para 

pesagem do material coletado. A tonelagem mensal será levantada por meio de 

pesagem em balança eletrônica aferida pelo Inmetro, sendo que a pesagem dos 

resíduos coletados será efetuada sempre no final de cada rota e tabelado para 

controle. A partir destas informações serão levantados índices citados acima. 

Para a redefinição das rotas foram obtidos mapas de abairroamento junto às 

secretarias de obras dos municípios. De posse da rota anterior, foi traçada uma nova 

rota contemplando as ruas anteriormente cobertas e ruas anteriormente não 

cobertas. Paralelamente foi efetuado levantamento de bairros nas imediações que 

poderiam ser incluídos nas rotas já estabelecidas de modo a prever ampliação futura 

da rota. 
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4. ROTAS E DIAS DE COLETA SELETIVA 2014 

 

A partir de maio de 2014 os dias e bairros contemplados com os serviços da 

coleta seletiva foram redefinidos pelo Grupo de Trabalho. Há atualmente uma rota 

que contempla um total de seis bairros, como mostra a Tabela 1. 

Tabela 1 – Bairros contemplados com a coleta seletiva intermunicipal em 2014. 

Município Dia da semana 
Identificação da 

Rota 
Período Bairro 

Cocal do Sul Quarta-feira 4 Manhã e tarde 

Cristo Rei 

Brasília 

Horizonte 

Guanabara 

Monte Carlo 

União 

 

5. ROTAS E DIAS DA COLETA SELETIVA 2015 

 

A partir de maio de 2015, a coleta seletiva será expandida para os bairros 

Jardim Itália, São João e Boa Vista. A seleção dos bairros foi efetuada em parceria 

com a Fundação do Meio Ambiente de Cocal do Sul. As rotas estão distribuídas 

como mostra a Tabela 1. 

Tabela 2 – Bairros contemplados com a coleta seletiva intermunicipal em 2015. 

Município Dia da semana 
Identificação da 

Rota 
Período Bairro 

Cocal do Sul Quartas-feiras 

4 Manhã 

Cristo Rei 

Horizonte 

Monte Carlo 

Jardim Itália 

São João 

5 Tarde 

Guanabara 

Brasília 

União 

Boa Vista 

 

Na nova roteirização, o bairro Cristo Rei continua sendo atendido no período 

da manhã, seguido pelo bairro Horizonte, Monte Carlo. Na sequência foram 
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anexados na rota os bairros Jardim Itália e São João. Nestes dois bairros deverá ser 

efetuada a instalação de contentores seletivos. O mapa constante no ANEXO I 

detalha a Rota 4. O itinerário desta rota é: 

Rodovia SC 108, R Valentin Fachin, R José Slovinski, AV São João, R Santo 

Antônio, R São Jorge, R Mário Guollo, R São Marcos, R João Inocêncio Aguiar, R 

São José, R Mário Guollo, R São Pedro, R Valentin Fachin, R São José, R Santa. 

Bárbara, R São Marcos, SC 108, vai para Bairro Horizonte. SC 108, R Jacinta, R 

Formosa, R Primavera, R Brasil, R Dona Cota, R Demétrio Bettiol, R Antônio 

Marcelino, R Rua Echelli, R Antônio Marcelino, R Floresta, R das Flores, Rua A 

Silva, R Hortência, R Azaleia, R Palmeiras, R das Rosas, R Osellame, R Lindomar 

Bez Birolo, R Gerve Bez Birollo, R Maria Dallo, R Brandina Cechinel, R Angelo Dal 

Rolt, R Oselame, R Caetano da Silva, R Demétrio Bettiol, Vai para Bairro São João. 

R Antonio Nunes, R Jorge Meneguel, João Scarpato, Raul Pompeia, Vinícios Morais, 

R Olabo Bilac, R Euclides Eurilan,R Zelo Burigo, R Adão Vargas, R Rafael Sartor, R 

Avelino Prado, Daniel Zanetti, R Cruz e Souza, R Manuel Bndeira, R Gustavo Dajori, 

R Burtulatto, R Angelo Lusseti, Angeli Pian, Carlos Drummont, Daniel Zanetti, 

Antonio Zanetti, Jorge Amado, R Carlos Drumont, R Dajori, R Marcos Nunes, R 

Hugolino Burigo, R Albin Oselami, R Carlos Drummont, R Jaime Elias, Stefano 

Naspolini, R Porfirio, R Urussanga, R João Scarpato, R Belluno, R Bergamo, R 

Treviso, fim da Rota 4.  

O mapa constante no ANEXO II detalha a Rota 5. O itinerário desta rota é: 

R Octavia Scarpatto, R Laura Scarpatto, R Stenio Galatto, R Paulo Cechinel, 

R Alfredo del Priori, R Stefano, R Luiz Cechinel, R Octavia Scarpatto, R Zeferino 

Burigo, R Fernando Savi, R Carlos Oselame, R Palmeiras, R Caetano da Silva, R 

das Rosas, R Pinheiros, R Sem Denominação, R Palmeiras, R Carlos Oselame, R 

Jose Tssei, R Carlos Oselame, R Lindomar Bez Birollo, R Willy Burigo, R Gervi Bez 

Birolo, R Maria Dallo, R Brandina Cechinel, R Lindomar Bez Birolo, R Carlos 

Oselamen R Giacomo Cechinel, R Vitalino Rosso, R Antônio Cechinel, R das Rosas, 

R Antônio Cechinel, R Ladwica Bieta, R Beira Rio, R Custódia da Conceição, R 

Ademar Luiz, R Custódia da Conceição, R Benjamin Savi, R Del Priori, R Jose Aldo 

Correia, R Quintino Savi, R Adelicia Savi, R Linha Cabral, R projetada H, R 

Zunchetta, R santa Cardoso, R Projetada G, R João Darolt, Izaltina Burigo, R Italino 
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Carboni, R Ambrosio Dallo, R Pedro Lucio Dallo, R Elias Rosso, R Francisco 

Possamai,  Theodoro Smania, R Luiz Denoni, R Amadeu Oselame, R Ferdinando 

Burigo, R Wenceslau Biela, R Francisco Kanarek, R Alfredo del Priori, R Polidoro 

Santiago. 

Estima-se o atendimento de um total de 3.000 residências com a 

reformulação e ampliação das rotas. Assumindo que em cada domicílio haja 3 

habitantes, a população atendida será de 9.000 habitantes. O mapa geral de 

cobertura da coleta seletiva 2015 encontra-se no ANEXO III. 

 

6. INDICADORES A SEREM UTILIZADOS NAS NOVAS ROTAS DA COLETA 
SELETIVA INTERMUNICIPAL 

 

Várias prefeituras se utilizam de indicadores para a gestão de resíduos 

sólidos e para monitorar programas de coleta seletiva. No mês de agosto de 2014 

foram realizados estudos para levantamento de indicadores da coleta seletiva. Em 

acordo com o PGIRSMCC (2013), 12 indicadores de desempenho foram definidos 

como primordiais para a avaliação dos serviços de coleta seletiva, dentre os quais 

foram utilizados neste estudo: 

 Cobertura de atendimento da população (hab.); 

 Quantidade mensal (ton./mês); 

 Taxa de rejeito; 

 Presença de instrumentos legais na relação com organizações de 

catadores; 

 Custo total do programa (R$/t);  

 Educação/Divulgação;  

 Inclusão de catadores avulsos. 

A Cobertura de Atendimento, dada em habitantes, é a população atendida 

pelo serviço de coleta seletiva de resíduos sólidos. A Quantidade mensal coletada 

seletivamente, dada em t/mês, é a quantidade de recicláveis coletados por mês. O 

Custo da Coleta seletiva/regular provém do quociente entre estas duas grandezas. 

O Custo total do programa (R$/t) é calculado através da soma dos custos da coleta, 
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transporte, triagem, incluindo insumos de produção, pessoal e equipamentos, 

somados aos custos de transporte e destinação dos rejeitos, divididos pela 

quantidade de materiais coletados, avaliados em um determinado período. A taxa de 

rejeito provém da relação entre a quantidade coletada seletivamente decrescida da 

quantidade comercializada dividida pela quantidade coletada seletivamente. 

Divulgação trata da frequência anual de atividades desenvolvidas. A Inclusão de 

catadores avulsos é uma relação entre a quantidade de catadores avulsos incluídos 

em relação aos existentes. No Brasil são utilizados vários indicadores de resíduos 

sólidos em nível nacional que incluem a coleta seletiva (IBGE, 2004; PNAD, 2004; 

SNIS, 2005) e local (CEMPRE, 2008). Um destes indicadores é Taxa de Desvio de 

Material reciclável - TDMR (%), ou seja, índice de materiais que deixaram de ser 

enviados ao destino final e regressaram à cadeia produtiva, obtido através de uma 

relação entre a tonelagem coletada seletivamente e o total de resíduos coletados 

(seletivamente e de forma convencional). 
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7. COLETA SELETIVA EM NÚMEROS 

 

Desde a implantação da Coleta Seletiva em Cocal do Sul, em setembro de 

2013, foram coletadas 3,49 toneladas de recicláveis, como mostra a Tabela 3. No 

mesmo período foram produzidas 3742,24 toneladas de RSU. A taxa de desvio 

média de recicláveis deste município é de 1,37%. As Taxas de Desvio de Materiais 

Recicláveis estão abaixo de 10% o que significa um aspecto desfavorável à 

sustentabilidade da coleta seletiva. 

No ano de 2014, Cocal do Sul coletou seletivamente 44,45 toneladas de 

resíduos. 

Tabela 3: Evolução da Coleta Seletiva em Cocal do Sul (09/2013 a 11/2014). 

Mês Coleta Convencional (ton) Coleta Seletiva (ton) IRMR (%) 

set/13 239,78 0,34 0,14% 

out/13 255,52 1,69 0,66% 

nov/13 240,18 2,16 0,89% 

dez/13 259,66 3,75 1,42% 

jan/14 250,67 2,15 0,85% 

fev/14 234,20 2,60 1,10% 

mar/14 253,42 3,37 1,31% 

abr/14 249,71 3,51 1,39% 

mai/14 256,29 3,57 1,37% 

jun/14 238,99 3,46 1,43% 

jul/14 261,83 5,72 2,14% 

ago/14 228,17 5,31 2,27% 

set/14 246,70 3,88 1,55% 

out/14 279,26 5,96 2,09% 

nov/14 247,86 4,92 1,95% 

Total coletado 3742,24 52,39 1,39% 

Média mensal 249,48 3,49 1,37% 
  

O evolução da coleta seletiva pode ser observada na Figura 1. Como se pode 

observar a tendência neste município é de crescimento.  
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Gráfico 3: Evolução da Coleta Seletiva em Cocal do Sul. 

Quanto à cobertura de atendimento da população, conforme mostra a Tabela 

4, Cocal do Sul possui atualmente uma cobertura de 28,4%. Com a ampliação da 

coleta diferenciada, a população atendida aumentará de 4551 habitantes para 

aproximadamente 9000 habitantes. Com isso, a abrangência da coleta seletiva em 

2015 aumentará para 56,21%. 

Tabela 4: Cobertura da população (%) 

Dado Cocal do Sul 

População atendida 2014 (hab) 4.551 

População atendida 2015 (hab) 9.000 

População total (hab) 16.009 

Atendimento da população 2014 (%) 28,4% 

Atendimento da população 2015 (%) 56,21% 
Fonte: CIRSURES, setembro de 2014. 
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A ampliação da coleta seletiva em 2015 implicará no aumento da cobertura do 

serviço de 28,4% para 56,21% da população.  

As ruas cobertas necessitam da instalação de contentores seletivos, cujo 

padrão deverá ser definido pelo Grupo de Trabalho. Será necessário obter o número 

de cadastros individualmente para os bairros São João, Jardim Itália e Boa Vista a 

fim de efetuar levantamento dos indicadores de desempenho. 

Vale salientar que esta ampliação deve vir acompanhada de ações de 

educação ambiental para sensibilização da população já atendida e da população 

que será coberta pela coleta diferenciada. 
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ANEXO I: Rota 4 

  



16 
 

ANEXO II: Rota 5 

 

 


