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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, que tende a agravar o caos ambiental juntamente com as mudanças 

climáticas.  

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 odômetro 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. 

  



7 
 

4. ROTAS E DIAS DA COLETA SELETIVA 2015 

 

A partir de maio de 2015, a coleta seletiva intermunicipal será expandida. A 

rota 9 será implantada no município de Siderópolis, os bairros contemplados serão 

Centro, Gruta e Vila Rica.  

A seleção dos bairros foi efetuada em parceria com a Fundação do Meio 

Ambiente e a Secretaria de Obras de Siderópolis. A rota está apresentada na Tabela 

1. O período da sexta-feira a tarde será destinado às coletas pontuais agendadas. 

Tabela 1 – Bairros contemplados com a coleta seletiva intermunicipal em 2015. 

Município Dia da semana 
Identificação da 

Rota 
Período Bairro 

Siderópolis Sextas-feiras 14 
Manhã 

Centro 

Gruta 

Vila Rica 

Escolas da Rota 

Tarde Escolas interior 

 

Os mapas geral e detalhado do caminho percorrido estão no ANEXO I. 

4.1. Rota 14 

Engloba os bairros Centro, Gruta e Vila Rica.  

O itinerário é: Rua Plínio Bonassa, R Pe Pedro, R General  Pinto da Veiga, E 

Melvin Jones, R 19 de Dezembro, R Lírio Búrigo, R General  Pinto da Veiga, Arthur 

Kestering, R Sebastião Toledo, R Diomício Freitas, R General  Pinto da Veiga, R 

Siderúrgica 9720, Av Municipal, Dom Orione, Frente Igreja, R 19 de Dezembro, R 

João Caruso Macdonald, R Esperança, R Gastão Bica, R Sebastião Toledo dos 

Santos, R Querino Savaris, R José Scamignari,  R Gastão Bica, R Sebastião Toledo 

dos Santos, R Treviso,  R Gastão Bica, R Luiz decol, R Irineu Bornhausen, R treviso, 

R Generau Campos, R Jorge Lacerda,  R Gastão Bica, R Antônio Comim, Augusto 

Pereira, RMarechal Deodoro, SC447, R Trevso, R Lorenzo Tramontin, R Adão Cesa,  

R Gastão Bica, R Jose Feltrim, R Jorge Lacerda, R Presidente Dutra, R João 

Queluz, R Luiz Rossa, R 1199, R 2198, Rua Queluz, R 31, Rua Intendente Abel, 

Rua Vila Rica, R ondina Oliveira, R Inocêncio,  R Gastão Bica, R Benjamin Constant, 
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R João Lívio, TV 20, SC445, TV 21, SC445, R Arcangelo Patel,  R Arcanelo Rossa, 

R Joinville, R Ângelo dal Farra, R Patel, R Gastão Bica, R Ângelo Forgiari,  R Gastão 

Bica, R 22, R 82, R Presidente Dutra, R Calixto de Natia, R Prof Renato, R Melilo, R 

Jose  Feltrim, R João Pescador, R Vitor Meireles, R Presidente Dutra, R Jose do 

Patrocínio, E Dom Orione, R Plinio Bonassa. 

5. 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, 

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. 
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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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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A população estimada para o município de Siderópolis segundo o IBGE 2014 

é de 13.593 habitantes, sendo que 7212 moradores beneficiados com o serviço. A 

ampliação da coleta seletiva em 2015 implicará em um percentual de cobertura 

desta população igual a 53,06%.  

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 por bairro 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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