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RESUMO 

 

 

Esta dissertação utiliza a metodologia de síntese em emergia, desenvolvida por H.T. 

Odum em 1996, para analisar a contabilidade ambiental do Programa de Coleta 

Seletiva da cidade de Sorocaba, localizada no estado de São Paulo no Brasil, que é 

representada pela avaliação de três cooperativas das quatro que atuam na cidade.  

As cooperativas mantêm um Termo de Parcerias com a Prefeitura da cidade. Estas 

instituições são formadas por catadores de materiais recicláveis. O estudo apresenta 

a aplicação da contabilidade ambiental nos cálculos da emergia de cada 

cooperativa, dos produtos recuperados e a comparação entre a eficiência do 

processo de coleta e triagem do sistema de coleta seletiva numa medida comum 

(solar emergy). Com a aplicação da metodologia de Odum foi possível levantar 

todos os recursos  que fazem parte do processo de coleta seletiva das 

cooperativas, como maquinário, diesel, energia elétrica, água, infraestrutura e mão 

de obra. Os resultados mostram que mesmo o governo local entrando com todos os 

recursos necessários (locação de galpão, caminhões, pagamento da energia 

elétrica, água, mesas de separação, bag´s, combustível e outros) para que as 

cooperativas realizem seu trabalho, mesmo assim a participação em porcentagem 

(sej/sej) na contabilidade ambiental é pequena (vai de 15% a 20%) perto da emergia 

investida pela mão de obra dos cooperados neste trabalho. Os dados de Sorocaba 

foram comparados com os dados de Siena na Itália; o estudo e a comparação com 

um sistema mais eficiente, ajuda a propor melhorias eficientes em termos de 

eficiência global. Este estudo pode ser aplicado como base de dados e informações 

para tomadas de decisão nos âmbitos públicos e da iniciativa privada, já que avalia 

uma prática e propõe melhoria na aplicação de uma metodologia com rigor científico. 

 

Palavras-chaves: emergia; contabilidade ambiental; reciclagem; coleta seletiva; 

cooperativas de catadores; politica pública. 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

 

This dissertation uses the methodology of synthesis emergy, developed by HT Odum 

in 1996 to analyze the environmental reporting of the Selective Collection Program in 

the city of Sorocaba located at the state of São Paulo in Brazil, which is represented 

by the assessment of three of the four cooperatives operating in the city. The 

cooperatives maintain a Statement of Partnering with the City Hall. Such institutions 

are composed of collectors of recyclable materials. The study discusses the 

application of environmental accounting in the calculation of emergy of each 

cooperative, the recovered products and the comparison between the efficiency of 

the process collection and sorting system of selective collection in a common meda 

(solar emergy). By applying the methodology of Odum was possible to gather all the 

resources that are part of the process of selective collection of cooperatives, such as 

machinery, diesel, electricity, water, infrastructure and manpower. The results show 

that even the local government logging in with all the necessary resources (leasing 

warehouse, trucks, payment of electricity, water, separation tables, bag's, fuel and 

other) for cooperatives do their work, even so participation percentage (sej / sej) in 

environmental accounting is small ranging from 15% to 20% near the emergy 

onslaught by the labor of this cooperative work. The data have been compared with 

Sorocaba data Siena in Italy, the study compared to a system and more efficient aid 

to propose improvements efficient in terms of overall efficiency. This study can be 

applied as a database and information for decision making by the public and private 

initiative, as it evaluates and proposes a practical improvement in the application of a 

methodology with scientific rigor.  

 

 

Keywords: emergy, environmental accounting, recycling, separate collection, 

recycling cooperatives, public policy. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

 

A gestão de resíduos sólidos urbanos é um assunto de importância para os 

municípios brasileiros, que se inicia com o consumo dos moradores das cidades, 

com a geração de resíduos e a dificuldade de local para deposição correta desses 

resíduos gerados pela população. Além disso, surgem as pessoas que trabalham 

com o lixo, principalmente em lixões, que são áreas onde os resíduos urbanos são 

depositados de qualquer maneira, sem nenhum tipo de cuidados sanitários ou de 

infraestrutura. 

Os primeiros programas de coleta seletiva e reciclagem dos resíduos sólidos 

no Brasil começaram a partir de meados da década de 80, como alternativas 

inovadoras para a redução da geração dos resíduos sólidos domésticos e estímulo à 

reciclagem. Desde então, comunidades organizadas, indústrias, empresas e 

governos locais têm sido mobilizados e induzidos à separação e classificação dos 

resíduos nas suas fontes produtoras. Tais iniciativas representaram um grande 

avanço no que diz respeito aos resíduos sólidos e sua produção (IBGE, 2008). 

Ainda, segundo a Pesquisa Nacional de Saneamento Básico 2008, a coleta seletiva 

de resíduos sólidos pressupõe a separação dos materiais recicláveis  na fonte 

produtora, ou seja, nos domicílios, nas fábricas, nos estabelecimentos comerciais, 

escritórios, etc., enquanto a reciclagem consiste na reinserção de um material já 

utilizado para seu fim inicial, exigindo, portanto, um alto grau de mobilização e 

conscientização da sua importância. 

As primeiras informações sobre coleta seletiva foram conhecidas no PNSB de 

1989, que naquela oportunidade identificou 58 municípios com programas de coleta 

seletiva; na pesquisa do ano 2000 o número saltou para 451 ações e em 2008 foram 

994 programas de coleta seletiva (IBGE, 2008). Conforme a pesquisa, as regiões 

que apresentaram maior crescimento foram as regiões Sul e Sudeste, e os 

municípios destas regiões informaram que 46% e 32,4% respectivamente, têm 

programas que atendem a 100% do município. 

A PNSB 2008 revelou que os municípios com serviço de coleta seletiva 

separaram, prioritariamente, papel e/ou papelão, plástico, vidro e metal (materiais 

ferrosos e não ferrosos), sendo os mesmos assim negociados: comerciantes de 

recicláveis, como principais receptores finais desses materiais, com 53,9%; 
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indústrias recicladoras, 19,4%; entidades beneficientes, 12,1%; e outras entidades, 

18,3%. 

Sobre a situação dos catadores a Pesquisa Nacional de Saneamento Básico 

de 2008 (IBGE, 2008) constatou - que havia 24.340 catadores atuando nos lixões do 

Brasil. Um dos aspectos sociais mais degradantes nos serviços de limpeza urbana é 

a catação de recicláveis nos aterros e lixões, onde pessoas de todas as idades, 

misturadas ao lixo, entre animais e máquinas, e em condições de insalubridade e 

risco, lutam pela sobrevivência.   Programas como Lixo e Cidadania, liderado pela 

UNICEF, surgem em vários segmentos da administração pública e da sociedade 

para, numa primeira fase, encaminhar as crianças que trabalham nesta atividade 

para escolas e outras atividades lúdicas e educativas, através de programas “bolsa-

escola” e outros similares. O Programa busca ainda a capacitação dos catadores 

para que abracem outras atividades profissionais ou continuem em sua faina 

recuperadora de materiais recicláveis, mas em melhores condições de salubridade, 

organizados em cooperativas ou associações, onde este trabalho seja valorizado e 

onde possa ser agregado valor aos produtos recuperados, conseguindo-se, assim, 

aumentar a sua renda quando forem comercializados. Este parágrafo procurou 

mostrar a realidade nacional da situação das pessoas que trabalham com catação 

de lixo. 

Dos 5564 municípios brasileiros um número pequeno de municípios (228) 

vem buscando a integração destes programas sociais com os catadores, mas 

verifica-se que é ainda pequena a quantidade de municípios (apenas 451) com 

programas sociais em atividade. Mais razoável é a quantidade daqueles que 

planejam a implantação de coleta seletiva associada a programas sociais: 959 

municípios. Considerando toda a população urbana de 169,5 milhões de habitantes, 

apenas oito milhões de moradores, em 8 % dos municípios brasileiros, participam de 

programas de reciclagem (PNSB, 2008).  

Na cidade de Sorocaba, há dois aterros sanitários desativados e não havia 

pessoas dentro destes locais; as pessoas que trabalham com o material reciclável 

atuam nas ruas ou em cooperativas de catadores.  

 Segundo a última pesquisa oficial brasileira, realizada em 2008 pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2008), o Brasil tinha 5564 municípios e 

em 5540 ocorria coleta periódica de 67 milhões de toneladas anuais de resíduos 

sólidos domiciliares e/ou públicos. Ainda, segundo o Instituto, os aterros sanitários 
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receberam quase 65% de todos os resíduos sólidos domiciliares e públicos do Brasil 

em 2008. Outros 2% dos resíduos foram recebidos por unidades de triagem, 

compostagem e incineração, que são consideradas, assim como os aterros 

sanitários, adequadas em termos ambientais e de saúde pública, pois passam por 

estudos prévios à instalação, licenciamento ambiental e fiscalizações (IBGE, 2010).  

No ano de 2010 foi aprovado pelo governo federal brasileiro, após dezenove 

anos de discussão, o Plano Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) Lei 12.305/2010, 

que trata da regulamentação da gestão dos resíduos sólidos no País. O PNRS 

abrange o poder público e as empresas, tendo, ambos, um prazo estipulado pela 

legislação dentro do qual deverão apresentar planos de gestão de resíduos. A não 

apresentação deste documento pode interferir na busca de licenças ambientais por 

parte das empresas, e o não recebimento de verbas federais por parte dos estados 

e municípios. 

Uma Política Nacional voltada para gestão de resíduos não é uma novidade 

no cenário mundial, sendo que debates sobre as diferentes práticas de manejo dos 

resíduos se tornaram uma questão da maior importância das atividades humanas 

que têm sobrecarregado a capacidade de assimilação da biosfera (MARCHETTINI, 

et al, 2006). No ano de 2006, o governo italiano lançou uma legislação, na qual é 

possível perceber muita semelhança entre a legislação brasileira e europeia, no que 

diz respeito à gestão de resíduos sólidos. Nela se recomenda um aumento da 

reciclagem de materiais e a recuperação de energia, e apenas se prevê a deposição 

em aterro, de materiais inertes e resíduos de recuperação e reciclagem. Uma correta 

política de gestão dos resíduos deve ser baseada nos princípios do desenvolvimento 

sustentável. Isto exige a criação de um plano integrado de gestão de resíduos que 

faz pleno uso de todas as tecnologias disponíveis (MARCHETTINI, et al, 2006). 

O município de Sorocaba, localizado no Estado de São Paulo, a 100 

quilômetros da Capital, faz parte dos dados da pesquisa realizada pelo IBGE em 

2008, como município que realiza a coleta seletiva. O município produz 500 t/dia de 

resíduos sólidos urbanos (RSU), e recicla em torno de 2 % deste total, que chega a 

330 t/mês, atendendo, aproximadamente, 15% das residências (SEPA, 2012). A 

coleta seletiva pública é totalmente realizada pelas cooperativas de catadores que 

mantêm Termo de Parceria com o governo municipal. 

O sistema de coleta seletiva de Sorocaba foi estudado sob a ótica da síntese 

em emergia (ODUM, 1996), que serve para reconhecer e diferenciar a preferência 
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humana individual de breve período do benefício coletivo de longo tempo e, também, 

é útil para determinar quantitativamente o valor de um recurso na escala 

macroscópica da sociedade e do meio ambiente. Emergia solar (chamada 

simplesmente de emergia e escrita com m) é a quantidade de energia solar 

necessária, de forma direta ou indireta, para obter um produto (bem ou serviço) num 

determinado processo; a unidade é sej (joule de emergia solar).  

O conceito de transformidade solar (solar transformity) e emergia solar (solar 

emergy) são as bases da metodologia de avaliação sistêmica dirigida na 

determinação da melhor alternativa no uso dos recursos, menor impacto ambiental e 

de ações (políticas regionais, nacionais e internacionais) que resultem num melhor 

equilíbrio entre sociedade humana e natureza. Transformidade solar (chamada 

simplesmente de transformidade) é a quantidade de energia solar empregada, 

diretamente e/ou indiretamente, na obtenção de um joule de um determinado 

produto (bem ou serviço); sua unidade é sej/J. 

A emergia foi desenvolvida por Howard Thomas Odum que nasceu em 

01/09/1924 e morreu em 11/09/2002 com 78 anos. Seus campos de estudo foram 

Zoologia, Meteorologia, Ecologia e Estudos; ficou conhecido, mundialmente, por ser, 

talvez, o principal colaborador das ciências: Economia Ecológica, Engenharia 

Ecológica, Emergia e Ecologia dos Sistemas. 

 

 

Howard T. Odum foi um dos cientistas mais influentes do século XX e fez 
contribuições pioneiras para a teoria de sistemas, ecologia, ecossistema, 
engenharia ecológica, ciência ambiental e economia ecológica. Odum viria a 
escrever 15 livros, cerca de 300 artigos e presidiria cerca de 100 teses de 
doutorado, 75 das quais na Universidade da Flórida, onde foi professor de 
1970 até sua morte em 2002. Seus alunos fizeram enormes contribuições 
para o ensino, pesquisa, política pública e sensibilização pública. Seu 
trabalho seria ajudar a transformar a nossa compreensão dos sistemas 
naturais e o papel humano na mudança ambiental (Cutler J. Cleveland, 
2008). 

 

 

O objetivo do presente trabalho é estudar um sistema prático de coleta 

seletiva associado à aplicação de uma metodologia científica como a de Odum. Este 

estudo levantou dados do sistema de coleta seletiva das cooperativas de Sorocaba 

e comparou com o município de Siena (LUCHI e ULGIATI, 1997). Aplicou uma 

unidade de medida única para todos os recursos aplicados, e propôs melhorias para 
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os resultados encontrados. A metodologia de Odum, síntese em emergia, foi 

escolhida por ser uma forma desenvolvida de poder comparar todos os recursos 

utilizados no processo, independentemente das unidades de medida, e com a 

transformidade foi possível igualar todas as medidas e assim desenvolver 

discussões em torno do tema.  

Este estudo está organizado em objetivos, conceituação do sistema de coleta 

seletiva de Sorocaba e da metodologia aqui utilizada, aplicação da metodologia ao 

sistema de coleta seletiva, onde são construídas tabelas com os fluxos de emergias 

das três cooperativas estudadas, resultados e discussões sobre informações que o 

estudo gerou.  
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2. OBJETIVO 

 

 

2.1. Objetivo Geral 

 

 

 Analisar o processo (coleta e triagem) de coleta seletiva de três cooperativas 

(Reviver – Rua Ourinhos, Catares – Jd. Capitão e Coreso – Jd. Capitão) da cidade 

de Sorocaba no ano de 2010, e analisar a contabilidade ambiental por família de 

resíduos coletados (papel, papelão, PET, plásticos, vidro, metal, alumínio e longa) 

por cooperativa.  

 

 

2.2. Objetivos Específicos 

 

 

Coletar os dados junto às cooperativas e poder publico; 

Calcular e comparar a emergia da mão de obra utilizada no processo de 

coleta e triagem; 

Calcular e comparar a emergia das famílias de produtos coletados no 

processo de coleta seletiva, sendo, papel, metal, vidro, plástico e outros; 

Comparar a emergia entre os núcleos de triagem, referente aos produtos de 

coleta; 

Analisar os resultados sob a ótica da contabilidade ambiental; 

Contribuir com a tomada de decisão sob a ótica de política pública municipal, 

estadual e federal. 
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3. COLETA SELETIVA DE SOROCABA 

 

 

Sorocaba é uma cidade que está localizada a 100 quilômetros da capital 

paulista, São Paulo; atualmente, possui 586.625 habitantes (IBGE, 2010), com 449 

quilômetros de extensão territorial. Sorocaba tem cerca de 0,5% do PIB do país e 

1,5% do PIB do estado de São Paulo, onde é o município de industrialização mais 

antiga (tecelagens e a primeira siderúrgica do Brasil). Possui uma indústria forte e 

diversificada e uma rede de serviços desenvolvida (IBGE, 2010). Segundo a 

Secretaria de Desenvolvimento Econômico (2010) a cidade abriga 1.800 indústrias 

de todos os segmentos, e mais de 20.000 empresas do ramo de prestação de 

serviços.  

O Programa de Coleta Seletiva em parceria com quatro cooperativas de 

catadores que comercializam aproximadamente 300 t/mês atende 15% das 

residências da cidade. Na coleta de resíduos sólidos domiciliares são recolhidos 500 

t/dia (SEOBE, 2010) com o sistema de coleta de três vezes por semana por região, 

com caminhões compactadores. A cidade foi dividida em região A e região B. 

(ANEXO A) 

No aspecto jurídico mostra que o Programa teve o processo de estruturação 

das leis municipais sobre a coleta seletiva iniciado em 1995 com a Lei nº. 4.942/95, 

que estabeleceu a obrigatoriedade da Prefeitura Municipal implantar e manter 

recipientes para a coleta de materiais recicláveis no município. Posteriormente, a Lei 

nº 5.006/ 95 regulamentou a coleta seletiva dos resíduos comerciais e residenciais. 

Em 1996, a Lei nº 5.192 revogou as leis anteriores e instituiu a coleta seletiva no 

âmbito do município (SEPAR, 2010). 

Com a previsão de encerramento das atividades do aterro sanitário local para 

o ano de 2010 e o aumento em 20% de resíduos sólidos urbanos nos últimos 04 

anos, segundo informações da Secretaria de Obras da Prefeitura de Sorocaba 

(2010), em 2005 a coleta domiciliar atingia o número de 10.000 t/mês e em 2009 

chegou a 12.000 t/mês conforme Anexo A. Diante da situação de aumento de 

produção de resíduos domiciliares, da pressão pública por ações de caráter 

ambiental, o poder público local optou por promover uma ação de caráter ambiental, 

social, econômico e legislativo. 
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Ambiental, no sentido de evitar que resíduos com potencial de reciclagem 

fossem para o aterro sanitário. No âmbito econômico, com data de encerramento e 

com previsão de aumento de custos da administração (coleta, transporte e 

deposição no aterro) do sistema de coleta urbana de resíduos urbanos, o 

encerramento do aterro local acarretaria o transporte dos resíduos que seriam 

encaminhados para outro município, por exemplo, Iperó (20 quilômetros de 

Sorocaba); os custos com transporte e administração destes resíduos têm um 

considerável aumento, de R$ 120,00/t  mensal para o aterro local, passam para R$ 

190,00/t para encaminhamento em local fora da cidade (SEOBE, 2010).   

O aspecto social está relacionado à inclusão de catadores de material 

reciclável autônomo, os quais perambulam pela cidade sem nenhum tipo de 

seguridade social, como contribuição com o INSS (Instituto Social de Seguridade 

Social), com documentos desatualizados, ou mesmo sem comprovantes básicos 

exigidos a todo cidadão brasileiro, como RG (registro geral) e CPF (cadastro de 

pessoa física). Geralmente estes cidadãos às vezes denominados de “catadores de 

papelão” são explorados por empreendimentos que coloquialmente são 

denominados de “sucateiros”, por se tratar de comércios irregulares de materiais que 

foram descartados por alguém, ou por alguma instituição jurídica.  

Os catadores autônomos entregam seus produtos (material com potencial 

para reciclagem separado nas residências), recolhidos nas ruas, ou em contêineres 

a estas instituições irregulares do ponto de vista estrutural (sem telhado para 

proteger o material de possíveis focos da Dengue) e cadastros municipais, por 

valores menores do que se fossem comercializados por um grupo organizado como 

cooperativas, por exemplo. Não há um estudo que aponte o numero real de 

catadores autônomos na cidade, mas que pode chegar a mais de 1000 pessoas 

(SEPAR,2010).  

No aspecto legislativo, o Programa Municipal de Coleta Seletiva tem a 

influência da Lei Nacional de Resíduos, Lei N˚12.305/2010, e das legislações locais 

que, de certa forma, regularizam as atividades de coleta seletiva e demais ações 

voltadas para a gestão de resíduos. 

Com todos os cenários acima na mesa (tomada de decisão), o poder público 

municipal decidiu implantar o Programa Municipal de Coleta Seletiva com a inclusão 

de catadores de material reciclável. O Município, em 2006, não era obrigado a 

organizar o recolhimento de recicláveis em cooperativas, tinha opção de montar uma 
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empresa pública para este tipo de serviço, assim como em São José dos Campos – 

SP, Santos-SP e Curitiba – PR (SEPAR, 2010). 

Para isso, determinou-se que fosse organizada uma equipe multidisciplinar 

para a organização do Programa. A equipe foi composta por técnicos da Secretaria 

de Obras (SEOBE), Secretaria de Parcerias (SEPAR), Secretaria de Negócios 

Jurídicos (SEJ) e Secretaria do Governo (SEG) (SEPAR, 2010). 

Para a realização dos trabalhos, as Secretarias municipais identificaram 

atores locais envolvidos com a coleta de material reciclável e que tivessem liderança 

junto a grupo de catadores autônomos, já que o objetivo era incluir estas pessoas 

em cooperativas de catadores, com apoio de investimentos  (equipamentos, 

caminhões) e custeios (locação de prédios, equipamentos de proteção individual, 

protetor solar, manutenção, combustível e outros). 

O grupo técnico, mais alguns lideres locais, após algumas reuniões de 

entendimento do processo, iniciaram os trabalhos de organização do Programa.  

O primeiro passo foi dividir a cidade em 06 regiões administrativas (Figura 1) 

por potencial de geração de RSU, e conforme a atuação da Cooperativa Coreso que 

já existia no inicio do processo. Projetou-se o potencial de 20% do peso para 

material reciclável e promoveu-se a formação de mais três novas cooperativas na 

cidade, estabelecendo-se um Termo de Parcerias (documento legal autorizado pela 

Câmara dos Vereadores, composto por direitos e deveres, tratado entre 

cooperativas, ONG’s - Organizações Não Governamentais e universidades).O 

objetivo geral  era a implantação da coleta seletiva realizada no modelo porta a porta 

nas residências de Sorocaba (SEPAR, 2010). 
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Figura 1 – Mapa com divisão da cidade em 06 regiões administrativas para a organização da coleta 

seletiva (SEPAR, 2010) 

 

O Termo de Parceria estabelece o fornecimento de infraestrutura por parte do 

poder público às cooperativas para a montagem dos Núcleos de Coleta Seletiva 

(NCS), sendo: barracões, prensas, caminhões, balanças digitais, elevadores de 

fardos, carrinhos, fogões, geladeiras, computador, mesas e cadeiras de escritórios, 

uniformes, mesas, bags de coleta, combustíveis, motoristas, energia elétrica, água, 

entre outros (SEPAR, 2010). 

O Programa de Coleta Seletiva de Sorocaba é composto por quatro 

Cooperativas, sendo Reviver (região nordeste), Catares (região sul), Coreso (região 

leste, oeste e norte) Ecoeso (região noroeste); estas organizações são compostas 

por cooperados que atuam como catadores da material reciclável. No total, 

CORESO 

Região Cerrado 

CORESO 

Leste 

REVIVER 

Nordeste 

ECOESO 

Região Noroeste 

CORESO 

Zona Norte 

CATARES 

Região Central 
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Sorocaba conta com 10 locais para triagem do material coletado. O Programa além 

do objetivo de dar destinação correta aos resíduos, com potencial de 

reaproveitamento para a reciclagem, promove a inclusão socioeconômica destes 

catadores. Para a adesão destas pessoas nas cooperativas houve uma parceria 

entre Prefeitura de Sorocaba e órgãos competentes responsáveis pela emissão e 

regularização de documentos para os cooperados. 

A Figura 2 apresenta o fluxo de geração de resíduos até chegar às 

cooperativas e sua comercialização. 

 

 

Figura 2 - Fluxograma de funcionamento do programa municipal de coleta seletiva de Sorocaba 

(ROSA, 2009). 

 

Desde 1999, a coleta seletiva de Sorocaba era feita por uma cooperativa de 

catadores, a Coreso - Cooperativa de Catadores de Sorocaba, que realizavam a 

coleta nas residências, comércios e indústrias da cidade, de forma independente 

sem o apoio reconhecido legalmente pelo poder público local. 

A Secretaria de Parcerias, gestora do Programa de Coleta Seletiva recebe, 

bimestralmente, por meio de um relatório (Anexo B) os dados das cooperativas; um 

destes números é a evolução da renda mensal dos cooperados. 

A remuneração dos cooperados é mostrada na Tabela 1 que apresenta a 

evolução da retirada mensal dos cooperados desde 2008; estes dados foram 

passados pela Secretaria de Parcerias, e é possível observar a evolução da renda. 
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A medição dos dados compreende desde 2008 até 2010 concluindo-se que a 

melhora da coleta seletiva trouxe um aumento de 83% na renda de cada cooperado. 

Descontada a inflação do período, medida pelo Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor, que mede o aumento da inflação para famílias de um a seis salários 

mínimos (IBGE, 2011), de 18,03%, observa-se um aumento real de cerca de 55% na 

renda dos cooperados do ramo de reciclagem de Sorocaba. Em 2010 esta renda 

mensal ultrapassou, pela primeira vez desde 2008, o salário mínimo nacional 

praticado em cada ano (DIEESE, 2010), sendo aproximadamente 36% superior. Em 

2008 e 2009, a renda obtida pelos cooperados de Sorocaba foi de 91% do salário 

mínimo vigente. (SIMOES, et al, 2011) 

 

Tabela 1 – Renda Média Mensal por Cooperado em Sorocaba nos anos de 2008, 2009 e 2010 

(SEPAR, 2011). 

 Ano 

 2008 2009 2010 

Renda Média 

por Cooperado       

(R$ / mês) 

378,47 424,08 692,86 

 

 

No trabalho de catação de material reciclável há catadores autônomos e 

cooperados. Na Tabela 2 são apresentados os valores de comercialização 

praticados por uma empresa que compra o material dos catadores, o valor de venda 

passado por dois catadores que não são cooperados de nenhuma cooperativa da 

cidade e o valor praticado pelas cooperativas estudadas. 
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Tabela 2 – Valor de venda do material reciclável praticado por uma empresa  intermediária, e por dois 

catadores autônomos (SIMOES, 2010). 

Material  

Empresa 

intermediária 

"Sucateiro" 

(R$/kg) 

Catador 

autônomo 

1 

(R$/kg) 

Catador 

autônomo 

2 

(R$/kg) 

Cooperativas 

 

 

(R$/kg) 

Alumínio  R$         2,60   R$       2,40   R$       2,50   R$        2,45  

Pet  R$         0,60   R$       0,95   R$       0,60   R$        1,00  

Plástico   R$         0,40   R$       0,20   R$       0,20   R$        0,59  

Apara  R$         0,30   R$       0,12   R$       0,25   R$        0,30  

Papelão  NC   R$       0,12   R$       0,25   R$        0,26  

Papel   R$         0,10   R$       0,10   R$       0,10   R$        0,17  

Ferro  R$         0,25   NC   NC   R$        6,13  

Panela  R$         2,80   NC   NC   R$        6,13  

Metal  R$         0,60   R$       0,25   NC   R$            6,13  

Cobre  R$         2,50   NC   NC   NC  

Cobre sem capa  R$         9,00   NC   NC   NC  

Vidro  NC   R$       0,20   R$       0,20   R$            0,12  

Longa Vida  NC   R$       0,30   NC   R$            0,12  

 

A pesquisa foi aleatória, através de abordagem feita na rua enquanto catavam 

o material; no caso do empreendimento de compra de material reciclável houve uma 

visita ao local para o questionamento sobre os valores pagos aos catadores que lá 

comercializam o seu material. Já no caso das cooperativas a pesquisa foi feita 

diretamente com os cooperados. 

Na análise, percebe-se que há diferenças de valores entre todos os 

relacionados; alguns valores pagos pelo sucateiro chegam a ser melhores do que os 

comercializados pelos autônomos e cooperativos como no caso do alumínio, por 

exemplo. Alguns produtos não foram comparados em sua totalidade, já que não 

comercializam o mesmo material. O que deve ser levado em consideração é que 

para este estudo foram colocados os nomes dos materiais igualmente tratados pelos 

pesquisados, podendo haver divergências na abordagem do material - o que um 

chama de ferro o outro pode nomear de metal; estas tabelas servem para obter 

conhecimento de que há variações de valores, e que podem impactar na renda do 

profissional que coleta material com potencial para reciclagem.  
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As cooperativas apresentam melhores valores em alguns produtos como o 

PET, mas o que se deve destacar é a particularidade do compromisso das 

cooperativas com a Prefeitura em ter que recolher todos os materiais separados pela 

população atendida, por se tratar de uma parceria oficializada em Termo de 

Parceria. 

Na Tabela 3, constam os valores sugeridos para comercialização no estado 

de São Paulo. O CEMPRE – Compromisso Empresarial para Reciclagem trata de 

diversos assuntos relacionados à reciclagem em sua página na internet, e os valores 

de material reciclável é um deles. Na Tabela 3 os valores estão em t/real e na tabela 

2 em R$/kg. A Tabela 3 foi extraída da página virtual do CEMPRE e está da maneira 

como foi publicada. Comparando as Tabelas 2 e 3, constata-se que o valor de venda 

do papel dos catadores autônomos é até 50% do valor sugerido pelo CEMPRE. 

 

Tabela 3 – Valores sugeridos no mercado de recicláveis. (CEMPRE, 2012) 

Preço do material reciclável 

(preço da tonelada em real) 

 Papelão 
Papel 

Branco 

Latas 

de 

Aço 

Alumínio 
Vidro 

Incolor 

Vidro 

Colorido 

Plástico 

Rígido 
PET 

Plástico 

Filme 

Longa 

Vida 

           

São Paulo 

Guarujá 180PL 230P 260L 1800L - - 50L 1600PL 700PL 230PL 

São José 

dos 

Campos 

200P 150P 320PL 2500PL 150L - 1300P 1770P 350P 200P 

São Paulo 220PL 420PL 320L 2800PL - - 110L 1150PL 1350L 220P 

P = prensado - L = limpo - I = inteiro - C = cacos - UN = unidade 

 

 

3.1. Cooperativas 

 

 

Para melhor entendimento do sistema de Coleta Seletiva de Sorocaba que 

tem como base de operação as cooperativas de catadores, buscaram-se algumas 

considerações sobre o assunto, segundo o Sistema Nacional de Aprendizagem do 
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Cooperativismo – SESCOOP, (2005), os princípios do cooperativismo envolvem: a 

adesão voluntária e livre, a gestão democrática e participativa, a participação 

econômica dos associados, a autonomia do empreendimento, a promoção da 

educação, formação e informação, a cooperação entre cooperativas e, finalmente, o 

interesse pela comunidade. 

Conforme definição da Lei N˚ 5.764 de 16.12.1971 que formula a Política 

Nacional do Cooperativismo, “as cooperativas são sociedade de pessoas, com 

forma e natureza jurídica próprias, de natureza civil, não sujeitas à falência, 

constituídas para prestar serviços aos associados...”. Há outras definições para o 

cooperativismo, segundo Central do Associativismo: “Cooperativa é uma associação 

formada com no mínimo 20 pessoas, que unidas voluntariamente obrigam-se a 

contribuir com bens, serviços ou renda, para o exercício de uma atividade 

econômica, de proveito comum, através de uma empresa democraticamente 

controlada e sem objetivo de lucro”. 

As cooperativas surgem como uma proposta alternativa ao modelo de 

trabalho em nossa sociedade, cada vez mais exigente e complexa, que exclui 

drasticamente boa parte da força de trabalho (SINGER & SOUZA, 2000). 

Predominante na área rural, as cooperativas têm uma filosofia de gestão que se 

aproxima da autogestão, em que todos os participantes são donos dos meios de 

produção e atuam de forma direta na administração. O caráter participativo e 

democrático deste modelo sugere uma distribuição igualitária de poder, eliminando, 

assim, a figura do “patrão”. Em face da solidariedade comunitária que permeia o 

modelo e do compartilhamento de crenças e valores comuns, prevalece uma 

racionalidade substantiva que se contrapõe ao modelo capitalista dominante do 

calculo utilitário de resultados (SERVA, 1997). 

Assim, a implementação deste modelo de gestão pode ter como vantagens: 

geração de renda, na medida em que aperfeiçoa os esforços de coleta e separação 

do lixo; economia de recursos naturais, no sentido de reinserir insumos reciclados no 

processo produtivo evitando o desmatamento ou exploração mineral; preservação 

do meio ambiente, na medida em que a coleta seletiva reduz a de agente ambiental; 

e, redução de gastos públicos, na medida em que os governos locais dividem a 

coleta seletiva com as cooperativas e economizam recursos de forma direta na 

limpeza pública e indireta nos outros setores atendidos pelo impacto das vantagens 
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do desenvolvimento local via cooperativas. Ou seja, as prefeituras passam a dispor 

de recursos que podem ser realocados para setores mais urgentes do município. 

Embora as cooperativas apresentem inúmeras vantagens, sua concepção 

funcional tem sido alvo de uma série de críticas (FARIA, 1988; MAGERA, 2003). As 

brechas na legislação, aliadas ao controle complacente, têm motivado o surgimento 

do chamado “coopergato” (VERARDO, 1995, p. 70), isto é, empresas comuns 

disfarçadas de cooperativas para usufruírem das vantagens legais daquelas. Com 

isso, a filosofia autogestionária fica em segundo plano e os cooperados são tratados 

como empregados, deixando de exercer seu papel de proprietários dos meios de 

produção e de agentes ativos no processo decisório. 

Nesse sentido, a parceria entre poder público e cooperativismo é um dos 

assuntos comentados neste trabalho e visa minimizar estes efeitos deturpadores 

resultantes de uma lógica instrumental. No momento em que se estabelece uma 

convergência entre políticas públicas, dimensões da sustentabilidade e vantagens 

advindas do modelo de organização cooperativa, busca-se, também, a convergência 

de interesses que resulta num ganho econômico e social para ambas as partes 

envolvidas na parceria (ROSA, et al, 2006).  
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4. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 

Para a fundamentação desta dissertação muitos textos foram estudados, que 

contribuíram para o entendimento da Emergia de Odum, políticas públicas, 

gerenciamento de resíduos sólidos, coleta seletiva e cooperativas. 

Marchettini, et al, (2006) tratam da problemática do lixo na Itália, que em 

grande parte é proveniente das atividades e necessidades humanas e que 

sobrecarregam a capacidade de assimilação da biosfera, quanto à produção e 

destinação dos resíduos sólidos urbanos gerados. 

O artigo trata da importância de uma Política Pública que institui um Plano 

Integrado de Resíduos Sólidos que recomenda um aumento da reciclagem de 

materiais e a recuperação de energia, e não ter o aterro sanitário como única 

alternativa para destinação de resíduos. Uma correta política de gestão dos resíduos 

deve ser baseada nos princípios do desenvolvimento sustentável, segundo os quais 

os resíduos devem ser utilizados como potencial de geração de energia. 

Três (03) modalidades de tratamento e destinação de resíduos são avaliadas 

sob a metodologia da emergia, com a aplicação dos índices EYR (rendimento e 

emergia) e Net emergy (emergia líquida). São avaliados os sistemas de 

compostagem localizados na Província de Siena (Toscana, Itália), incineração em 

Modena (Emilia-Romagna - Itália) e Aterro Sanitário em Ravenna (Emilia- Romagna 

- Itália). 

Cada fase do processo é dividida em três fases distintas: coleta; tratamento 

de resíduos específicos (incineração, aterro e compostagem); e, eliminação de 

resíduos sólidos e líquidos a partir das plantas. 

No aterro sanitário de 51.000 m² e com capacidade para 520.000 m³, os 

Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) são depositados em uma área de descarga, 

compactados e cobertos com uma camada de argila e material inerte. Este sistema 

tem como beneficio, na avaliação energética, a eletricidade, já que é possível coletar 

e queimar o biogás para gerar eletricidade por 40 anos, aproximadamente. A 

eficiência deste processo depende da concentração de metano no biogás (mistura 

de CH4 (metano) e CO2 no potencial de quase 50% em cada volume, e outros 

gases). Em 1991, este aterro recebeu 170.000 t de RSU sendo 115.000 t vindos da 

coleta pública e 55.000 toneladas da coleta privada; este aterro teve sua capacidade 
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preenchida em 03 anos. A produção de eletricidade pode chegar a 0,19 MW h/t 

RSU. 

O outro sistema e o Incinerador, que contém 03 correias transportadoras, 

queimam, em média, 110.000 t/ano de resíduos e utiliza dispositivos para limpar os 

gases produzidos. As cinzas passam por um processo de tratamento de 

neutralização química e as impurezas são depositadas no aterro. Em 1999, este 

sistema gerou 2,66E+10 MWh de eletricidade, e de calor 9,61E14 J de 108.000 

t/RSU. A capacidade deste incinerador é  para 120.000 t/ano. 

O processo de compostagem localizado na Província de Siena (Toscana) foi 

constituído em 1998, e funciona desde 2001 em plena capacidade, com capacidade 

aproximada de 13.000 t/ano. Em 2001 foram tratadas 12.900 toneladas, sendo 6.760 

toneladas da coleta de resíduos alimentares e 6.140 toneladas de podas de árvores 

de parques públicos e aparas de jardins. A coleta ocorre em 19 municípios com mais 

de 3.000 habitantes, e utiliza coletores com capacidade de 80 a 1.100 litros, 

dependendo da frequência da coleta. 

As características de cada processo são organizadas em diagramas de 

energia, onde são mostrados os fluxos de emergias.  

Como a análise emergética tradicional não considera a emissão de poluentes 

é apresentada, apenas, a contabilidade dos recursos utilizados, que foram 

organizados em Tabelas, por processos, e divididos em coleta, tratamento e 

destinação. 

O objetivo do artigo não é criar uma escala de prioridades no tratamento da 

gestão de resíduos, mas apresentar um método complexo e abrangente de 

avaliação da gestão. O primeiro indicador é o de investimento em emergia e as 

medidas para a utilização de recursos por grama de resíduos. O segundo é a 

economia de emergia, que mede a emergia que ainda pode ser extraída de um 

grama de desperdício. Os terceiro e quarto são a razão (EYR) e a diferença (emergi 

NET) entre eles. Com o investimento de emergia e de recuperação de emergia, é 

demonstrado como é possível analisar o ambiente, os custos e benefícios de um 

tratamento único. O investimento em emergia e recuperação de emergia de uma 

usina de compostagem, de um aterro sanitário e de um incinerador são comparados.  

Os dados mostram que a compostagem tem a menor utilização de recursos 

por grama de resíduos, em comparação com a incineração e deposição em aterro, 

enquanto a incineração e a compostagem são mais eficientes na recuperação de 
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emergia. Todas estas são opções de sucesso na recuperação de pelo menos uma 

parte do potencial dos resíduos. Para a incineração, este potencial é representado 

pelo teor de energia do lixo, enquanto que para a compostagem, este potencial é 

representado pelo componente orgânico.  

EYR e emergia NET são capazes de medir, respectivamente, a eficiência e a 

quantidade de recuperação de emergia. A compostagem é um pouco mais eficiente 

do que a incineração, enquanto o último é capaz de recuperar uma maior quantidade 

de emergia. Ambos os indicadores revelam a deposição em aterro como o pior 

sistema de recuperação de emergia. 

Luchi e Ulgiati, et al, (1997) fazem uma avaliação do Sistema de Aterro de 

Potenza com 10.000 hectares, localizado em Montegrosso, uma aldeia perto da 

cidade de Potenza, a 800 metros acima do nível do mar. 

 O estudo do aterro é realizado em conjunto com o Sistema de Informação 

Geográfica (SIG). Este artigo tem como objetivo apresentar a avaliação de custos da 

construção e operação do aterro sanitário, o que faz com que o estudo seja utilizado 

como referência para estudo de outros aterros sanitários da Itália. O SIG é um 

conjunto de ferramentas para coletar, armazenar, recuperar, transformar e visualizar 

dados espaciais a partir da realidade, onde e possível mapear os aterros para 

levantar características técnicas, localização e características ambientais. 

Os principais produtos do aterro são o biogás e lixiviados, que são produzidos 

com a decomposição dos resíduos aterrados no aterro. 

Os autores fazem referência à importância da reciclagem no processo de 

coleta dos resíduos e dizem que não há processo de coleta diferenciada para os 

resíduos recicláveis. Neste caso, provoca a contaminação dos lixiviados, já que 

materiais como plástico, vidro, papel e outros são enterrados todos juntos.  

Lixiviados são líquidos produzidos durante a decomposição dos resíduos orgânicos 

no aterro sanitário. 

Outro fato é a não atribuição de transformidade a este processo devido à 

ausência da coleta seletiva. Se os resíduos são tratados e reintroduzidos no 

processo de produção como material de substituição ou de recurso, a emergia 

investida no processo de tratamento e reciclagem deve ser atribuída ao recurso 

reciclado. O processo de reciclagem toma uma alta transformidade e se atribui a 

cada etapa de reciclagem no processo produtivo; mas a transformidade é menor do 

que os correspondentes primários. 
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Neste trabalho referente ao aterro de Potenza são apresentadas várias 

modalidades de custos elencadas a seguir: 

Para a realização da planta o custo é de 5,16E+15 Euros, que representa 

10% do investimento financeiro total; 

A gestão do aterro representa 64 % do custo, sendo de 3,27E+6 Euros; 

Para eliminar os resíduos o custo é de 1,31E+6 Euros, que representa 26% 

do total dos custos; 

Coletar e produzir o Biogás tem a emergia em 1,11E+5 sej/J, que é calculado 

como a razão entre a emergia de investimento de ciclo de vida e a quantidade total 

de biogás produzido durante o ciclo de vida. 

Esses dados mostram que o gerenciamento do aterro é o item de maior custo 

no processo. O gerenciamento é apresentado com o maior percentual do 

investimento da emergia do ciclo de vida do aterro, com 80,63%.  

A produção de biogás é de 8,20E+5 m³/ano, que representa 60% de 

recuperação; taxa de conversão de 1,8 kWh/m³, preço médio de mercado 0,15 

kWh/Euro. Outro gráfico demonstra que a natureza é mais eficiente na produção de 

combustíveis fosseis em comparação com a produção do biogás. Este processo 

proporciona uma renda anual de 130E+10 Euros. 

No caso de uma estratégia de reciclagem, os indicadores poderiam 

apresentar algumas alterações, sendo: 

EYR - iria aumentar ligeiramente, indicando, assim, um menor uso de 

recursos importados; 

ELR - ao contrário, iria diminuir, como consequência da diminuição do uso de 

entradas não renováveis; 

IS – também, aumentaria devido ao efeito combinado de ambos EYR e ELR. 

Este artigo demonstra que a emergia investida a fim de obter a eliminação 

segura de resíduos é muito alta e se traduz em um elevado valor de custo para a 

eliminação sendo 1,15E+9 seJ/g. 

Este estudo demonstra o alto valor ambiental do aterro sanitário, que mesmo 

sendo como um depósito energético futuro seu custo ambiental é muito alto, 

conforme avaliação emergética apresentada neste artigo. 

Assim como o artigo de Marchettini, et al, 2006, este texto trata do 

gerenciamento de aterro sanitário, mas se aprofunda mais sobre os custos de 
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gerenciamento e geração de biogás. Faz citação à importância da reciclagem, e que 

esta poderia alterar os indicadores de sustentabilidade.  

O artigo de Luchi e Ulgiati, (1997) trata do estudo do sistema de coleta de 

resíduos reciclados da Província de Siena (Itália). 

O trabalho inicia apontando a quantidade de coleta de resíduos da Província, 

que é de 3.10E+4 t/ano, e um número per capita de 1,31 kg/pessoa/dia, com um 

custo de emergia local de 390 kj/kg. 

A cidade de Siena é divida em parte interna, que fica localizada na colina e a 

parte fora dos muros, definida como periferia. Estas regiões são diferenciadas pelo 

seu tipo de infraestrutura e topografia, já que na parte interna não há espaço para 

colocação de contêineres para a deposição dos resíduos, sendo necessário um 

sistema de coleta diferenciado do praticado na parte externa da cidade; tendo esta 

região mais espaços para a realização da coleta. 

Na parte interna, a coleta é realizada com mais pessoas coletoras e um 

caminhão menor; os moradores separam seu material em bags, fornecidos pelo 

poder público municipal, para facilitar o processo de separação nas residências. O 

resíduo segue para triagem e depois para reciclagem. Na parte externa, é utilizado 

um caminhão maior e apenas um coletor; o sistema é semimecanizado.  

 

Os inputs para a coleta foram organizados em três diferentes tipos, sendo: 

1 - Entradas para a coleta da parte interna da cidade; 

2 - Entradas para a coleta exterior da cidade - fora dos muros; 

3 - Entrada para os serviços administrativos. 

 

Os materiais mais coletados são:  

1 – Papel; 

2 - Multimateriais ( vidro, ferro, alumínio e plástico); 

3 - Materiais orgânicos. 

 

A análise energética e emergética é organizada conforme os itens acima; são 

atribuídas entradas para cada processo, sendo possível identificar a sustentabilidade 

de cada um, através da metodologia de Odum. Apresenta-se o custo de emergia 

classificado por material e o custo de emergia de coleta para cada item dividido por 

sistema de coleta interna e externa. 
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O resultado deste trabalho visa contribuir para a política pública de gestão de 

resíduos da cidade de Siena, e demonstra que o custo de emergia é maior no 

sistema de coleta do centro da cidade, sugerindo a necessidade de melhorias para o 

processo. 

Este artigo apresenta sistema de coleta de materiais  semelhante ao processo 

apresentado neste trabalho, onde há forte influência da mão de obra, assim como 

em Sorocaba. Os dados e metodologia aplicados no trabalho de Siena são 

comparados com os de Sorocaba. O autor sugere realocação de mão de obra para 

outros serviços da cidade de Siena devido a seu peso no fluxo de emergia. É uma 

alternativa interessante para gestão daquela cidade, mas não para Sorocaba, já que 

o Programa de Coleta Seletiva tem como uma de suas funções incluir catadores de 

material reciclável.  

Enzo Tiezzi  e colaboradores estudam o sistema de coleta de resíduos na 

cidade de Modena na Itália. É um sistema complexo de tratamento de resíduos, com 

diversas formas. O tratamento dos resíduos sólidos urbanos compreende coleta 

diferenciada, reciclagem, compostagem e incineração com geração de eletricidade. 

Em seu estudo, Tiezzi e colaboradores concluem que é quase obrigatória a 

recuperação de energia elétrica e calórica pela incineração de resíduos, visto que a 

eficiência obtida no caso de Modena é relevante, com uso limitado de recursos não 

renováveis. Não podendo ser esquecido o controle de emissões. 

A importância do aumento da coleta de recicláveis é demonstrada pela 

análise emergética da coleta diferenciada. A quantidade de energia solar 

armazenada nos resíduos, com o decorrer do tempo, é muito superior àquela 

necessária para fazer sua coleta. Por isso, a incineração e o descarte representam 

um enorme desperdício de recursos, especialmente, no que diz respeito ao vidro, 

papel, metal e matéria orgânica, que são materiais facilmente recicláveis com a 

tecnologia existente. A reciclagem é uma escolha de altíssima eficiência e baixo 

impacto ambiental, com utilização mínima de recursos não renováveis (TIEZZI, 

1998). 

Araújo (2005), por meio da metodologia de síntese em Emergia, realiza um 

estudo comparativo entre o sistema da coleta do resíduo sólido domiciliar dividido 

em compostagem e incineração da cidade de São Paulo e compara com os 

sistemas de coleta das cidades de Modena e Siena (Itália). O autor aponta que, 

comparado a Modena, o sistema de coleta de São Paulo consome mais recursos na 
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coleta e separação, com exceção do aço e do composto orgânico. Em comparação 

a Siena, o sistema de coleta de São Paulo consome mais recursos em relação a 

todos os materiais recicláveis. O autor ressalta, ainda, que os resultados obtidos 

podem ser vantajosos para São Paulo em todos os pontos do processo, quando se 

utiliza da transformidade brasileira para os cálculos de mão de obra (SILVA, 2011). 

Almeida, Araújo e Giannetti (2004) tratam da comparação da emergia no 

sistema de coleta de resíduos urbanos nas cidades de São Paulo, Siena e Modena; 

eles analisam a recuperação de materiais recicláveis e a produção de pré-

compostagem. A coleta e o desempenho na recuperação de materiais são discutidos 

com base nos valores líquidos – EYR (rendimento ambiental) e apresentam Siena 

Externa com o melhor resultado em rendimento líquido em emergia (282,19). 

Propõem, também, que a contabilidade em emergia é uma ferramenta útil que pode 

ser utilizada para tomadas de decisão pelos responsáveis dos serviços de coleta e 

tratamento de resíduos, em se tratando de: (a) avaliação da entrada dos principais 

recursos diretos e indiretos empregados nos sistemas avaliados; (b) avaliar os 

benefícios para a biosfera; e, (c) comparar diferentes sistemas de coleta 

(geograficamente, culturalmente e tecnicamente). Os resultados mostram que o 

processo de reciclagem de materiais (orgânicos e inorgânicos nas unidades de pré-

compostagem), em São Paulo,  apresenta benefícios para ferro/aços, plásticos e 

pré-compostagem. 

 Brown e Buranakarn (2003) avaliam a contabilidade emergética aplicada à 

reciclagem de resíduos da construção civil nos Estados Unidos, e apresentam 

comparações entre os principais materiais utilizados na construção civil  bem como 

as entradas de emergia, a eliminação de resíduos e sistemas de reciclagem. 

Emergia por massa (expresso como emergia solar por grama [sej/g]) para materiais 

de construção variou de um 0.88E+9 sej/g (baixo) para a madeira, até um 12.53E+9 

sej/g (alto) para o alumínio. Geralmente, emergia por massa é um bom indicador da 

capacidade de reciclagem, onde os materiais com alta emergia por unidade de 

massa apresentam maior eficiência para reciclagem. A reciclagem apresenta-se 

entre 1% (cimento) e 234% (madeira) para as entradas de emergia por grama de 

materiais de construção. A análise de materiais sugerida para a reciclagem de 

madeira não pode ter vantagens em grande escala, mas metais, plástico, vidro têm 

benefícios muito positivos. Dois tipos de sistema de disposição de resíduos sólidos 

foram avaliados: resíduos sólidos urbanos (RSU), e resíduos de construção e 
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demolição (C & D resíduos). Expressos como emergia, os custos de coleta, triagem 

e deposição em aterro (25 anos) de resíduos sólidos urbanos foram 251,0 E+6,  8,2 

E+6 e 37,9 E+6 sej/g, respectivamente. Os custos da coleta de demolição, triagem e 

deposição em aterro de resíduos C & D foram 49,0 E+6, 21,7 E+6, 6,7 E+6 e 11,7 

E+6 sej/g, respectivamente. Três diferentes trajetórias de reciclagem foram 

identificadas e analisadas: (1) de material de reciclagem (o padrão de reciclagem de 

um material reutilizado como o mesmo material [garrafas de vidro, ou seja, reciclado 

e transformado de novo em garrafas de vidro]); (2) do novo uso do produto (em que 

um subproduto a partir de algum processo é usado para fazer geralmente outro 

produto diferente); e (3) adaptativo de reutilização (onde um material depois da 

reciclagem é reutilizado para fins totalmente diferentes [como no caso das caixas de 

leite de plástico convertidas em tábuas de plástico]). Três índices de reciclagem 

mediram os benefícios de vários sistemas de reciclagem, e foi sugerido que os 

materiais que tenham custos de refinação grandes têm maior potencial para a 

reciclagem de alta. 

Rosa, A. R., et al, (2006) exploram, em seu trabalho, a gestão de resíduos 

sólidos urbanos como forma de convergência – por meio das políticas públicas de 

caráter local – da problemática que envolve tanto a inclusão social como a 

preservação ambiental. Assim, propõem a formação de cooperativas populares 

como alternativa organizacional que venha a atenuar estas consequências e, ao 

mesmo tempo, promover ações que contemplem os requisitos para obtenção do 

desenvolvimento sustentável e da inclusão social. Embora o movimento de 

cooperativas de catadores envolva certa polêmica em torno da sua natureza 

autogestionária, acredita-se que esta forma de economia solidária, na medida em 

que combina o social na dimensão associativa e o econômico na dimensão 

empresarial, ainda se constitui numa resposta substancial em face da 

instrumentalidade predominante no ambiente econômico competitivo (SINGER & 

SOUZA, 2000; RECH, 2000).  

 Neste trabalho, também, são abordados temas como exclusão social, 

inclusão social, a relação entre sociedade e lixo, política pública, desenvolvimento 

sustentável e cooperativa de catadores de material reciclável. 

Os autores fazem referência ao fato de o lixo ser considerado pela sociedade 

como algo sem valor; entretanto, nos últimos anos, algumas transformações vêm 

ocorrendo e o que antes era chamado de “lixo”, hoje ganha status de “resíduos 
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sólidos”. Por lixo entendem-se os restos gerados pelas atividades humanas que são 

vistos como inúteis, indesejáveis e descartáveis. Podem estar sob a forma de lixo 

sólido, semissólido  ou semilíquido. Sua composição química pode ser orgânica ou 

inorgânica e sua tipologia vai desde o lixo domiciliar, passando pelos lixos 

comerciais, público, hospitalar, industrial e agrícola até o perigoso lixo nuclear 

(JAMES, 1995). Em todos os casos, a ideia associada ao termo “lixo” sugere algo 

sem valor, sem importância, imprestável Rosa, A.R. etal (2006). 

Antes, o lixo não possuía qualquer tipo de valor, uma vez que era visto 

apenas como algo a ser descartado por não possuir mais utilidade; na atualidade, os 

resíduos sólidos são tratados como insumos de valor econômico agregado pela sua 

capacidade de reaproveitamento no processo produtivo (DEMAJOROVIC, 1995). 

Enquanto o lixo ganha esta visibilidade, um movimento contrário ocorre com 

os milhares de indivíduos que são colocados diariamente à margem do processo 

produtivo que, por não possuírem as habilidades requeridas para serem absorvidos 

pelos novos processos de produção, e, tornam-se “desnecessários 

economicamente”. São eles, especificamente, moradores e meninos de rua, 

desempregados das favelas e periferias, delinquentes e catadores de lixo que, 

diferente do lixo, perdem sua visibilidade e carregam o estigma de não serem 

aceitos socialmente, tornando-se “invisíveis” perante uma sociedade que os ignora 

como algo que não serve mais (GOMES FILHO, 2004). 

O paradoxo desta dinâmica – entre produtos e pessoas que não servem mais 

– reside na interdependência de ambos. Ou seja, se, de um lado, a reciclagem traz 

visibilidade ao lixo, por outro, é a principal responsável pela invisibilidade dos que 

vivem dela. O desafio, portanto, é rever esta lógica mantendo o lixo visível por meio 

da gestão dos resíduos, tirando da invisibilidade os indivíduos que lidam com ele,  

por meio de políticas públicas de inclusão. Assim, a reconceituação de lixo para 

resíduo e de mero indivíduo para sujeito (FIGUEIREDO, 1995) coloca o Estado – via 

governo municipal – como ator principal na revisão da problemática socioambiental.  

Num esforço de operacionalizar estas políticas no âmbito da gestão de 

resíduos sólidos, foi incluída no debate a questão das cooperativas de reciclagem, 

como proposta de desenvolvimento socioambiental e, principalmente, de inclusão 

social dos cooperados (Rosa, A. R. et al, 2006). A filosofia cooperativista surgiu na 

cidade homônima em dezembro de 1844, quando 28 tecelões fundaram a 

Sociedade dos Probos Pioneiros de Rochdale (RECH, 2000) 
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A implementação deste modelo de gestão pode ter como vantagens: geração 

de renda, na medida em que aperfeiçoa os esforços de coleta e separação do lixo; 

economia de recursos naturais, no sentido de reinserir  insumos reciclados no 

processo produtivo evitando o desmatamento ou exploração mineral; preservação 

do meio ambiente, na medida em que a coleta seletiva reduz a quantidade de 

resíduos a serem depositados em locais impróprios, como rios e mananciais; 

resgate da autoestima, no sentido de integrar o catador no sistema de limpeza 

pública, dando-lhe o status de agente ambiental; e, redução de gastos públicos, na 

medida em que os governos locais dividem a coleta seletiva com as cooperativas e 

economizam recursos de forma direta na limpeza pública e indireta nos outros 

setores atendidos pelo impacto das vantagens do desenvolvimento local via 

cooperativas. Ou seja, as prefeituras passam a dispor de recursos que podem ser 

realocados para setores mais urgentes do município (Rosa, A. R,. et al, 2006). 

Os autores dizem que a experiência de parcerias entre poder municipal e 

comunidade não é uma novidade. No que tange às cooperativas de catadores, dois 

casos merecem destaque: a Associação dos Catadores de Papel, Papelão e 

Materiais Reaproveitáveis (ASMARE), em Belo Horizonte, MG e a Cooperativa de 

Catadores da Zona Sul (COOPERSUL), no Rio de Janeiro, RJ. Ambas, com o apoio 

das respectivas prefeituras municipais, conseguiram materializar o encontro entre 

políticas públicas, dimensões da sustentabilidade e as vantagens advindas do 

modelo de organização cooperativa. 
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5. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

5.1 Síntese em Emergia 

  

 

O sistema municipal de coleta seletiva de Sorocaba foi estudado com a 

utilização da síntese em Emergia, que proporciona o cálculo da contabilidade 

ambiental do processo municipal de separação de resíduos divididos em coleta, 

triagem e análise dos produtos papel, plástico, metal e vidro de três cooperativas da 

cidade em um cenário de quatro. A metodologia de contabilidade ambiental em 

emergia foi desenvolvida por H.T. Odum da Universidade da Flórida (E.U.A.), no 

início de 1980. A emergia Solar de um fluxo e armazenagem é definida como o 

equivalente da energia solar direta ou indiretamente necessária para gerar esse 

fluxo ou produto. Ele é denominado pela unidade joules de emergia solar (seJ). A fim 

de converter todos os fluxos envolvidos no processo para esta base comum, um 

fator de conversão é usado:  transformidade (solar) , definido como o fluxo de 

emergia por unidade ou unidade produto. Sua unidade é seJ/J.  Autores têm 

adaptado esta metodologia de cálculo para avaliar a gestão alternativa de resíduos 

ou opções de reciclagem (BJO¨RKLUND et al., 2001; BROWN  e BURANAKARN, 

2003; NICCOLUCCI et al., 2002; MARCHETINNI et al., 2002; BASTIANONI et al., 

2002). 

A síntese em emergia separa renováveis, de não-renováveis, entradas e 

fontes de insumos externos. Estas distinções tornam possível a definição de emergia 

baseada em vários indicadores que podem fornecer ferramentas de suporte de 

decisão, especialmente quando existem várias alternativas (ULGIATI et al, 1994; 

ODUM, 1996; BROWN e MCCLANAHAN, 1996). Neste trabalho, a análise 

emergética será aplicada na contabilidade ambiental do processo de coleta seletiva, 

bem como a emergia dos materiais que são coletados no processo. 

Da contabilidade ambiental em emergia surgem indicadores de 

sustentabilidade inerentes à ferramenta, com o objetivo de quantificar os aspectos já 

indicados como fundamentais nos objetivos propostos pelo sistema. Ou seja, 

eficiência no uso dos recursos, produtividade, carga ambiental e sustentabilidade 
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global. A seguir, são definidos apenas os indicadores empregados neste estudo, 

sendo fluxo total de emergia – empower, eficiência global e EER – preço justo. 

 Indicador de Intercambio de Emergia (EER) – é o indicador de troca de 

emergia (Emergy Exchange Ratio) em uma transação comercial (compra ou venda). 

Quando um bem é vendido e dinheiro é recebido em troca, ambos os fluxos são 

convertidos em unidades de emergia. O índice de troca de emergia entre dois 

diferentes países é calculado com a relação entre seus EMRs. No comercio entre 

duas nações o país com o menor EMR ganha em emergia sobre aquelas nações 

com EMR mais elevado. Quanto menor o EMR de um país, o dinheiro compra mais 

emergia no exterior do que no mercado interno (CUADRA & RYDERG, 2006). 

 

 

5.2 Diagnóstico Ambiental e Diagrama de Fluxo de Emergia 

 

 

O diagnóstico é a etapa de descrição, levantamento e organização, de todas 

as informações do processo analisado, e pode ser considerada a primeira fase da 

análise em emergia. Os recursos identificados no sistema são quantificados 

(balanceamento em massas e energias) e organizados por processos do trabalho 

analisado, exemplo: o processo de coleta seletiva foi divido em coleta, transporte e 

triagem, ou seja, o entendimento do fluxo de trabalho do Programa, após a divisão 

nas duas etapas. Os valores diagnosticados foram sendo alocados conforme os dois 

processos descritos; para coleta e transporte foram alocados os recursos mão de 

obra, veículos, diesel, bag e outros; e no processo de triagem: equipamentos, 

energia elétrica, água, estrutura física do galpão, mesa de madeira e outros. 

A metodologia em emergia proporciona que o sistema estudado seja 

representado em um gráfico denominado de fluxo de energia (figura 5) que é 

considerado como a segunda fase do processo de análise em emergia. Para a 

construção do diagrama existe uma metodologia determinada, onde cada elemento 

é representado por um símbolo específico conforme Tabela 2. 
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Figura 3 - Diagrama do sistema de produção de café, processamento e exportação na Nicarágua. 

Letras de a-d indicam onde a avaliação de emergia é realizada: (a) a produção de café no campoe 

grãos de café colhidos; (b) processamento de moinho úmido; (c) produção de café torrado; e, (d) a 

produção de café instantâneo (CUADRA & RYDERG, 2006). 

 

A parte retangular representa a janela onde o processo está sendo analisado; 

os itens que estão do lado direito do retângulo representam recursos renováveis (R), 

neste diagrama representados por recursos ambientais, mas que podem ser energia 

do vento, da chuva e solar. Na parte superior da figura os itens financiáveis 

adquiridos (F), que são trabalho humano, energia elétrica e  combustível. A 

produção de café é representada pelo símbolo do produtor. O dinheiro está 

representado com o símbolo do estoque e, neste estudo, os analistas consideram a 

relação de troca de trabalho em emergia aplicada ao café, versus o dinheiro 

recebido pela venda do produto ao mercado, que é representada pela figura da linha 

pontilhada, retornando à janela e sendo direcionada aos trabalhadores do cultivo do 

café, neste caso. 

 

Tabela 4 - Principais símbolos empregados na construção do diagrama de fluxo de energia e seus 

significados 

 

Fluxo de Energia: um fluxo cuja vazão é proporcional ao 

volume do estoque ou à intensidade da fonte que o produz. 

 

Fonte: um recurso externo de energia, podendo ser 

renovável, não renovável ou pago. 
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Depósito: uma reserva de energia dentro dos limites do 

sistema determinada pelo balanço de entradas e saídas. 

 

Sumidouro de Energia: o sistema usa a energia potencial 

para produzir trabalho. O custo dessa transformação é a 

degradação da energia, que abandona o sistema como 

energia de baixa qualidade. Todos os processos de 

interação e os armazenamentos dispersam energia. 

 

Interação: interseção de, no mínimo, dois fluxos de energia 

para produzir uma saída (trabalho) que varia de acordo com 

certa função de energia. Exemplos: uma ação de controle de 

um fluxo sobre outro, presença de um fator limitante. 

 

Produtor: unidade que coleta e transforma energia de baixa 

intensidade sob ação de um fluxo de energia de alta 

qualidade. 

 

Caixa: símbolo de uso múltiplo que pode ser usado para 

representar uma unidade de consumo e produção dentro de 

um sistema maior. Representa um subsistema. 

 

Transação: símbolo que indica a comercialização de bens 

ou serviços (linha sólida) na troca por pagamento em 

dinheiro (linha tracejada). Preço é mostrado como uma fonte 

externa. 

 

 

O diagrama utilizado na Figura 3 é utilizado para demonstrar a organização 

das partes que constituem o sistema em estudo, também para conhecer as 

interações entre fluxos e inventariar todos os recursos (energéticos, materiais e 

serviços humanos) que são necessários no processo. Foi utilizado o exemplo da 

produção de café na Nicarágua para uma melhor exemplificação, por se tratar de um 

fluxo que utiliza vários símbolos do fluxo de energia e que pode facilitar o 

entendimento da metodologia. 
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Após levantamento de dados, mensuração de massas e representação no 

diagrama de fluxo de energia, as informações do processo divididas por processos, 

itens, equipamentos e disponibilizados em uma Tabela (Tabela 5), onde cada linha 

significa um fluxo do processo. 

A coluna 1 trata da sequência dos processos analisados item por item; coluna 

2, a descrição da ação; a 3, que trata da unidade, estabelece em qual  unidade de 

medida o processo está sendo medido, como grama, quilo, seJ, joule e outros. Na 

coluna 4, fluxo de energia, são colocados todos os valores levantados referentes aos 

processos, que serão multiplicados pelas transformidades na coluna 5 (localizadas 

na literatura), nesta tabela definido como emergia solar. Assim, podemos obter o 

valor da emergia solar de cada item; na ultima coluna é possível obter o percentual 

de cada item em relação à emergia total, que neste caso trata das cooperativas de 

Sorocaba. Foi construída uma tabela desta para cada cooperativa estudada. 

 

Tabela 5 - Exemplo de uma Tabela de contabilidade ambiental em emergia 

 

Após a conclusão das Tabelas para cada cooperativa, no caso deste trabalho, 

é possível desenvolver análises, comparações e conclusões sobre o processo 

analisado. As tabelas referentes a este trabalho estão no item 7.2 -  Emergia das 

cooperativas. 

 

 

5.3 Coleta de Dados 

 

 

Para a construção deste estudo foram levantados dados do ano de 2010, 

sendo coletados diretamente da Prefeitura de Sorocaba, com três cooperativas de 

catadores, de visitas técnicas aos galpões de reciclagem, acompanhamento do 

processo de coleta e triagem, como também conversas informais com catadores 

autônomos, sucateiros.  
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Dados foram coletados na literatura e artigos científicos. 

Técnicos da Secretaria de Parcerias, responsável pelo Programa, 

disponibilizaram relatórios de acompanhamento de produção fornecidos pelas 

cooperativas, com a periodicidade bimestral, onde são feitos os acompanhamentos 

dos indicadores estabelecidos entre poder público local e Cooperativas, bem como 

fornecedores e parceiros do Programa na cidade de Sorocaba. 

 

 

5.4 Transformidade  

 

 

A contabilidade ambiental em emergia considera tanto os recursos naturais 

como os econômicos e, em função disso, diferentes métricas estão envolvidas. 

Nesse sentido, Odum (1996) criou o conceito de transformidade para avaliar 

diferentes recursos e processos em uma métrica comum.  

A transformidade é definida como a quantidade de energia solar empregada 

direta e/ou indiretamente na obtenção de um joule de determinado produto, bem ou 

serviço, sendo sua unidade expressa em seJ/J. É o valor que mede a extensão da 

convergência dos materiais e o fluxo em emergia no processo e provê informação 

sobre a sua eficiência. Desta forma, se um produto provém de diferentes processos, 

aquele que apresentar a menor transformidade será produzido de forma mais 

eficiente. Quanto maior o valor da transformidade, maior o trabalho para obter o 

produto (ODUM, 1996). 

 A transformidade ou emergia por unidade fornece uma medida da 

concentração de emergia e pode ser considerada como um indicador de qualidade. 

Os valores da transformidade dependem do material e da energia utilizados nas 

diversas etapas de obtenção do produto ou serviço e, por este motivo, variam de 

acordo com a matéria-prima selecionada, com o tipo de energia empregado e com a 

eficiência do sistema produtivo. A Tabela 6 representa os valores de 

transformidades encontrados na literatura e empregados neste trabalho. 
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Tabela 6 - Valores de transformidades (ou emergia por unidades) utilizados neste trabalho. 

 

 

 

5.5 Campo de Estudo 

 

 

O trabalho foi realizado na cidade de Sorocaba, onde há quatro cooperativas. 

Neste trabalho serão apresentados estudos da contabilidade ambiental de três 

cooperativas, sendo: Reviver, Catares e Coreso; a outra cooperativa não foi incluída 

no estudo devido à falta de informações necessárias para serem incluídas neste 

estudo. Estas instituições mantêm Termo de Parceria com a Prefeitura de Sorocaba, 

e cada uma é responsável pela coleta e triagem das regiões determinadas para 

atendimento. A cidade de Sorocaba não é atendida totalmente pelo Programa de 

Coleta Seletiva. 

Todo processo de coleta seletiva ocorre em duas principais fases: coleta e 

triagem. 

Seq. Itens Unidade
Emergia por unidade 

(sej/unidade)

Correção linda de 

base 

(multiplicação 

por)

Referência

1 Mao de Obra no Brasil J 1,15E+07 Bonilla et al, 2010

2 Diesel e Lubrificante J 6,60E+04 1,68 Odum,1996

3 Agua potável m³ 9,23E+11 1,68 Buenfil, 2001

4 Água subterrânea g 2,25E+105 1,68 Buenfil, 2002

5 Eletricidade J 1,74E+05 1,68 Odum,1996

6 Bag Polipropileno na cor Amarelo Ouro J 3,20E+04 1,68 Luchi e Ulgiati, 1997

8 Maquinas e equipamentos g 4,13E+09 1,68 Brow e Buranakarn, 2003

9 Concreto g 1,54E+09 1,68
Brow e Buranakarn, 2003 apud 

Buranakarn

10 Argila (tijolo) g 2,32E+09 1,68
Brow e Buranakarn, 2003 apud 

Buranakarn

11 Cal g 1,00E+09 1,68 Odum,1996

12 Cimento g 1,97E+09 1,68
Brow e Buranakarn, 2003 apud 

Buranakarn

13 Areia g 1,00E+09 1,68 Odum,1996

14 Plastico g 3,15E+09 1,68 Buranakarn, 1998

16 Vidro g 2,16E+09 1,68
Brow e Buranakarn, 2003 apud 

Buranakarn

17 Papel g 3,88E+09 1,68 Jacobi, 2000

18 Plastico g 3,15E+09 1,68 Buranakam, 1998

19 Vidro g 2,16E+09 1,68 Brow e Buranakarn, 2003

20 Madeira J 4,40E+04 1,68 Odum,1996

21 Aluminio g 1,25E+10 1,68
Brow e Buranakarn, 2003 apud 

Buranakarn

24 Aço g 4,13E+09 1,68E+00
Brow e Buranakarn, 2003 apud 

Buranakarn

Tabela de transformidades
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5.6 Processo de Coleta e Triagem 

 

 

A descrição sobre a coleta, a seguir, é padrão para todas as cooperativas de 

Sorocaba; todas coletam porta a porta (modalidade tratada em Termo de Parceria). 

No início do Programa, todas as cooperativas realizavam a coleta nas 

residências utilizando um “carrinho” -  uma grande caixa montada sobre duas rodas; 

os catadores chegavam a “puxar”, aproximadamente, 300 quilos de material 

reciclável por dia. A cidade de Sorocaba tem características topográficas 

desfavoráveis para a tração humana no processo de coleta seletiva, por ser formada 

de subidas muito íngremes, que provocam um esforço muito grande por parte dos 

cooperados na coleta e no transporte do material até o NCS. 

Todo o processo de coleta se inicia com o cadastro das residências, realizado 

pelos próprios cooperados, quando avisam ao morador o dia do recolhimento do 

material. No momento do cadastro é entregue à pessoa um Bag de coleta seletiva e 

um folder com informações de quais materiais devem ser separados após o 

consumo. O Bag é um saco de plástico de aproximadamente 70 litros utilizado pelos 

moradores para colocarem o material que pode ser reciclado como papel, vidro, 

plástico e metal. Segundo os cooperados, a utilização do Bag proporciona um 

aumento de quantidade e qualidade dos resíduos, já que os moradores se 

preocupam em separar e higienizar os recicláveis.  

No dia agendado, quatro cooperados seguem pelas ruas e avisam que estão 

passando, sendo seguidos por um caminhão modelo 3/4 com potencial para 6 

toneladas, contendo 16 bag’s  de ráfia, com potencial de 1000 litros, que são  

utilizados no processo de pré-triagem. Os bags recolhidos nas residências são 

levados ao caminhão; seus resíduos são passados para bags maiores, separados 

por família de materiais. Esta coleta ocorre todos os dias, 06 horas/dia, em regiões 

determinadas por planejamento de rota estabelecido pela própria cooperativa, desde 

que esteja dentro da sua região de responsabilidade, conforme divisão estabelecida 

pelo poder público municipal (Figura 1). 

Após o recolhimento, os materiais são transportados para a NCS, onde são 

retirados do caminhão, já pré-separados por família de materiais e seguem para a 

área de triagem, onde são separados de maneira mais específica conforme tipologia 

de materiais. A área de triagem é formada por mesas (madeira) de separação, de 
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aproximadamente 5 metros de extensão. Materiais como papel, papelão e metais 

seguem para caçambas de aço denominadas Rollon Off (cooperativas Reviver e 

Coreso), por serem carregadas e descarregadas por caminhões de grande porte. Os 

plásticos são separados por tipo e colocados em bags até serem comercializados. O 

processo de prensagem dos materiais é determinado pelo cliente da Cooperativa, 

que neste estudo não será abordado nos cálculos em emergia. 

No ano de estudo referente a 2010, as quatro cooperativas, comercializaram, 

aproximadamente, 320 t/mês de material reciclável; estimados em: 60% papel, 20% 

plástico,10 % metal e 10% vidro (SEPAR, 2010). 



51 

 

 

6. RESULTADOS E DISCUSSAO 

 

 

6.1 Diagrama de Energia para o Sistema de Coleta Seletiva da Cidade de 

Sorocaba 

 

 

A Figura 4 representa o diagrama de energia de sistema para o processo de 

coleta seletiva da cidade de Sorocaba. Principais recursos representados: F 

(financiáveis) caminhão, diesel, bag´s e maquinários e R (renováveis) mão de obra e 

infraestrutura. 

 

Figura 4- Diagrama de energia para o sistema de coleta seletiva da cidade de Sorocaba. 

 

Este diagrama representa o processo da coleta seletiva de Sorocaba. Tem 

como input o material, com potencial de reciclagem, separado pela população em 

bags amarelos, entregues ao cooperado catador que, por sua vez, direciona os bags 

(com o material) para o caminhão, sendo entregues a outro membro da equipe para 

uma pré-triagem do material e acondicionamento em big bag (saco de ráfia grande) 

o que caracteriza o trabalho de coleta e transporte como está no diagrama. O 

material é retirado do caminhão e encaminhado para a triagem realizada em mesas 

de madeira, de onde são retirados por família: plástico, vidro, PET, longa vida, papel 

e metal. Também há a separação do rejeito que é encaminhado diretamente para o 
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aterro municipal. Os materiais são separados e vendidos a empresas que depois 

irão revendê-los diretamente para as indústrias que, provavelmente, usarão este 

material para co-processamento produtivo de outros materiais. 

 

 

6.2 Emergia das Cooperativas 

 

 

Os cálculos de emergia das três cooperativas estudadas do município de 

Sorocaba estão apresentados nas Tabelas 7 a 9. Nos cálculos foram incluídos todos 

os inputs do processo; os recursos foram divididos em operação e implantação 

dentro dos processos de coleta e transporte, e triagem. 

Na avaliação da emergia das cooperativas de Sorocaba, destaca-se a mão de 

obra dos catadores com a maior porcentagem no cálculo de emergia em todas as 

cooperativas, justificável pelo fato de ser uma das razões para coleta seletiva com 

cooperativas de catadores, já que a política pública da municipalidade é de inclusão 

social e econômica, visando promover geração de renda, qualidade de vida e 

melhores condições de trabalho para os catadores de material reciclável. 

Na análise da cooperativa Reviver, Tabela 7, o item mão de obra representa 

aproximadamente 30% (cooperados + motorista) no processo de coleta e 55% na 

triagem. O bag é o segundo item com maior porcentagem, 8,96%; este valor se 

explica pelo fato de todo material coletado ser colocado nestes grandes sacos de 

ráfia, já que o material reciclável é muito volumoso. O galpão aparece em terceiro 

lugar com 3,88%, e o diesel, em quarto, com 2,36%. Estes são os itens de maior 

representatividade no cálculo de emergia da Cooperativa Reviver – Rua Ourinhos. 

Esta cooperativa é responsável pela região Nordeste da cidade e conta com, 

aproximadamente, 30 cooperados; comercializou, em 2010, a média de 639 

toneladas de material reciclável (SEPAR, 2011), com rejeito aproximado de 6% 

(Rosa, 2009). A emergia total, ou seja, a soma de todos os inputs desta cooperativa 

é 1,25E+18 seJ/ano. 

Uma parte da região oeste é atendida pela cooperativa CORESO – Jd. 

Capitão (bairro da cidade); a sua análise em emergia está representada na Tabela 8. 

Da mesma forma que a Cooperativa Reviver apresenta a mão de obra com maior 

expressividade sendo a emergia total de 6,56E+17 sej/ano, a mão de obra  desta 
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cooperativa representa 36% no processo de  coleta. Já a emergia levantada para a 

triagem do material no galpão é de 3,82E+17 sej/ano, o que representa 58,29% na 

triagem do material, diesel representa 2,25%, o bag 8,54% e o galpão 2,83%; são os 

inputs que mais contribuíram no cálculo da emergia da Cooperativa Coreso – Jd. 

Capitão. Esta cooperativa comercializou 297 toneladas no ano de 2010 (SEPAR, 

2011), com rejeito de 10% de todo resíduo coletado (Rosa, 2009). 

A Cooperativa Catares (Tabela 9) é responsável pela região sul de Sorocaba, 

tendo a emergia total de 4,78E+17 sej/ano; a mão de obra totaliza 36% no processo 

de coleta e na  triagem 43,52% . Na sequência vêm os bags, em segundo lugar com 

11,86%; a infraestrutura do galpão com 3,88% na terceira posição; e o diesel, em 

quarto com 3,08%. Esta cooperativa comercializou 510 toneladas no ano de 2010 

(SEPAR, 2011) e teve como rejeito o índice de 6% (Rosa, 2009). 

Mesmo que as cooperativas apresentem o mesmo perfil percentual dos 

quatro itens mais importantes para os processos de coleta e triagem, no decorrer 

deste estudo será possível verificar que há diferenças na eficácia para a realização 

do trabalho com o material recuperado. 
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Tabela 7 - Fluxo Anual em Emergia dos Recursos Utilizados pela Cooperativa Reviver nos processos 

de coleta e triagem (2010) - APENDICE D itens do fluxo, e APENDICE B para os cálculos do galpão. 

 

 

 

Item Descrição Dados brutos
Unidade 

(ano)

Tranformidade solar 

(sej/unid.)
Correção (*)

Emergia Solar 

(sej/ano)
%/(sej/sej)

Implantacao

1 Caminhao - pequeno porte 3/4 

2 Aco 80 % 2,14E+05 g 4,13E+09 1,68 1,48E+15 0,12%

3 Plastico 20% 4,00E+04 g 3,15E+09 1,68 2,12E+14 0,02%

4 Gaiola de Madeira 2,41E+09 j 4,40E+04 1,68 1,78E+14 0,01%

5 Paleteira 6,80E+03 g 4,13E+09 1,68 4,72E+13 <0,01%

Operacao

6 Diesel 2,66E+11 j 6,60E+04 1,68 2,95E+16 2,36%

7 Mao de obra 2,41E+10 j 1,15E+07 1,00 2,77E+17 22,21%

8 Bag amarelo 7,01E+10 j 3,20E+04 1,68 3,77E+15 0,30%

9 Bag grande 2,08E+12 j 3,20E+04 1,68 1,12E+17 8,96%

10 Motorista 6,03E+09 j 1,15E+07 1,00 6,93E+16 5,55%

Subtotal 4,94E+17

Implantacao

Galpao

11 Piso do prédio 

12 Concreto 1,00E+07 g 1,54E+09 1,68 2,59E+16 2,07%

13 Agua 1,00E+08 g 2,25E+05 1,68 3,78E+13 0,00%

Paredes do Prédio

14 Tijolo 3,72E+06 g 2,32E+09 1,68 1,45E+16 1,16%

15 Cimento 1,84E+05 g 1,97E+09 1,68 6,09E+14 0,05%

16 Cal 5,59E+05 g 1,00E+09 1,68 9,39E+14 0,08%

17 Areia 3,03E+06 g 1,00E+09 1,68 5,09E+15 0,41%

18 Agua 2,02E+05 g 2,25E+05 1,68 7,64E+10 <0,01%

Telhado

19 Aço 1,94E+05 g 4,13E+09 1,68 1,35E+15 0,11%

20 Madeira 5,44E+09 J 4,40E+04 1,68 4,02E+14

21 Mesas de separacao - madeira 2,26E+09 j 4,40E+04 1,68 1,67E+14 0,01%

22 Cacamba Roll On Off (aço) 8,20E+05 g 4,13E+09 1,68 5,69E+15 0,46%

Operação

23 Mão de obra 6,03E+10 j 1,15E+07 1,00 6,93E+17 55,53%

24 energia elétrica 2,36E+10 J 1,74E+05 1,68 6,89E+15 0,55%

25 água 3,00E+02 m³ 9,23E+10 1,68 4,65E+13 <0,01%

Subtotal 7,55E+17

Emergia Total 1,25E+18 100,00%

(A) Coleta / transporte / chegada

Cooperativa Reviver Ourinhos

(B) Triagem
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Tabela 8 - Fluxo Anual em Emergia dos Recursos Utilizados pela Cooperativa Coreso nos processos 

de coleta e triagem (2010) - APENDICE E itens do fluxo, e APENDICE A para os cálculos do galpão. 

 

 

  

 

Cooperativa Coreso - Jd Capitão

Item Descrição Dados Brutos
Unidade 

(ano)

Tranformidade 

solar (sej/unid.)
Correção (*)

Emergia Solar 

(sej/ano)
%/(sej/sej)

Implantacao

1 Caminhao - pequeno porte 3/4 

2 Aco 80 % 4,66E+05 g 4,13E+09 1,68 3,23E+15 0,49%

3 Plastico 20% 7,50E+04 g 3,15E+09 1,68 3,97E+14 0,06%

4 Gaiola de Madeira 1,21E+09 J 4,40E+04 1,68 8,94E+13 0,01%

5 Paleteira 6,80E+03 g 4,13E+09 1,68 4,72E+13 0,01%

Operacao

6 Diesel 1,33E+11 J 6,60E+04 1,68 1,47E+16 2,25%

7 Mao de obra 1,21E+10 J 1,15E+07 1,00 1,39E+17 21,17%

8 Bag grande 1,04E+12 J 3,20E+04 1,68 5,59E+16 8,54%

9 Motorista 3,01E+09 J 1,15E+07 1,00 3,46E+16 5,28%

Subtotal 2,48E+17

(A) Triagem

Implantacao

Galpao

10 Piso do prédio ( materiais )

11 Concreto 3,20E+06 g 1,54E+09 1,68 8,28E+15 1,26%

12 Agua 3,20E+07 g 2,25E+05 1,68 1,21E+13 <0,01%

Paredes do Prédio (materiais)

13 Tijolo 1,70E+06 g 2,32E+09 1,68 6,63E+15 1,01%

14 Cimento 9,48E+04 g 1,97E+09 1,68 3,14E+14 <0,01%

15 Cal 2,43E+05 g 1,00E+09 1,68 4,08E+14 0,06%

16 Areia 1,38E+06 g 1,00E+09 1,68 2,32E+15 <0,01%

17 Água 1,04E+05 g 2,25E+05 1,68 3,93E+10 <0,01%

Telhado

18 Aço 6,20E+04 g 4,13E+09 1,68 4,30E+14 0,07%

19 Madeira 1,72E+09 J 4,40E+04 1,68 1,27E+14 0,02%

20 Mesas de separacao - madeira 7,53E+08 J 4,40E+04 1,68 5,57E+13 0,01%

21 Cacamba Roll On Off 2,05E+05 g 4,13E+09 1,68 1,42E+15 0,22%

Operação

22 Mão de obra 3,32E+10 J 1,15E+07 1,00 3,82E+17 58,29%

23 Energia elétrica 1,48E+10 J 1,74E+05 1,68 4,33E+15 0,66%

24 Água 1,74E+02 m³ 9,23E+11 1,68 2,70E+14 0,04%

Subtotal 4,06E+17 100,00%

Emergia total 6,55E+17

(A) Coleta / transporte / chegada



56 

 

 

Tabela 9 - Fluxo Anual em Emergia dos Recursos Utilizados pela Cooperativa Catares nos processos 

de coleta e triagem (2010) - APENDICE C itens do fluxo, e APENDICE A para os cálculos do galpão. 

 

 

 

 

Cooperativa Catares - Rua Londres

Item Descrição Dados brutos
Unidade                                  

(ano)

Tranformidade 

solar (sej/unid.)
Correção (*)

Emergia Solar 

(sej/ano)
%/(sej/sej)

Implantacao

1 Caminhao - pequeno porte 3/4 

2 Aco 80 % 1,99E+05 g 4,13E+09 1,68 1,38E+15 0,29%

3 Plastico 20% 4,98E+04 g 3,15E+09 1,68 2,64E+14 0,06%

4 Gaiola de Madeira 1,21E+09 g 4,40E+04 1,68 8,94E+13 0,02%

5 Paleteira 6,80E+03 g 4,13E+09 1,68 4,72E+13 0,01%

Operacao

6 Diesel 1,33E+11 J 6,60E+04 1,68 1,47E+16 3,08%

7 Mao de obra 1,21E+10 J 1,15E+07 1,00 1,39E+17 29,01%

8 Bag amarelo 1,56E+10 J 3,20E+04 1,68 8,39E+14 0,18%

9 Bag grande 1,04E+12 J 3,20E+04 1,68 5,59E+16 11,70%

10 Motorista 3,01E+09 J 1,15E+07 1,00 3,47E+16 7,25%

Subtotal 2,47E+17

(B) Triagem

Implantacao

Galpao

11 Piso do prédio ( materiais )

12 Concreto 3,20E+06 g 1,54E+09 1,68 8,28E+15 1,73%

13 Agua 3,20E+07 g 2,25E+05 1,68 1,21E+13 <0,01%

Paredes do Prédio (materiais)

14 Tijolo 1,70E+06 g 2,32E+09 1,68 6,63E+15 1,39%

15 Cimento 9,48E+04 g 1,97E+09 1,68 3,14E+14 0,07%

16 Cal 243000 g 1,00E+09 1,68 4,08E+14 0,09%

17 Areia 1,38E+06 g 1,00E+09 1,68 2,32E+15 0,49%

18 Água 1,04E+05 g 2,25E+05 1,68 3,93E+10 <0,01%

Telhado

19 Aço 6,20E+04 g 4,13E+09 1,68 4,30E+14 0,09%

20 Madeira 1,72E+09 J 4,40E+04 1,68 1,27E+14 0,03%

21 Mesas de separacao - madeira 7,53E+08 J 4,40E+04 1,68 5,57E+13 0,01%

22 Cacamba Roll On Off 2,05E+05 g 4,13E+09 1,68 1,42E+15 0,30%

Operação

23 Mão de obra 1,81E+10 J 1,15E+07 1,00 2,08E+17 43,52%

24 energia elétrica 1,07E+10 J 1,74E+05 1,68 3,13E+15 0,65%

25 água 130 m³ 9,23E+11 1,68 2,02E+14 0,04%

Subtotal 2,31E+17

Emergia total 4,78E+17 100,00%

(A)Coleta / transporte / chegada
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Para melhor entendimento dos resultados apresentados nas tabelas 7, 8 e 9 

(cálculos das emergias dos processos das cooperativas de Sorocaba), foram 

desenvolvidas tabelas e figuras com abordagens específicas em determinados 

resultados.  

Nas tabelas 10, 11 e 12 são apresentados os totais em gramas dos materiais 

comercializados em 2010 pelas cooperativas. Na primeira coluna os valores 

mostram o quanto as cooperativas comercializaram em 2010. O perfil em 

porcentagem representa a distribuição em massa dos materiais no levantamento 

total de cada cooperativa ( observa-se que papel e papelão significam quase 80% do 

total ). A última coluna é o calculo da razão da emergia total da cooperativa pelo total 

em massa do produto comercializado; e mostra o quanto de emergia foi necessário 

para coletar, triar e comercializar cada item. Os dados procuram comparar a 

quantidade de recursos globais investidos para obter um grama de material 

separado. 

 

 

Tabela 10 - Massa separada por ano (em porcentagem) e emergia específica dos materiais da 

Cooperativa Reviver. 

 COOPERATIVA REVIVER – RUA OURINHOS 

Material g/ano Perfil (% g/g) Emergia específica 

(sej/g) 

Papel 1,59E+08 24,7 7,91E+09 

Papelão 1,77E+08 27,7 7,06E+09 

Plástico 8,20E+07 12,9 4,52E+10 

PET 4,20E+07 6,7 2,98E+10 

Vidro 8,40E+07 12,4 1,49E+10 

Metais 7,90E+07 12,4 1,58E+10 

Alumínio 1,10E+07 1,7 1,14E+11 

Longa Vida 5,10E+06 0,8 2,45E+11 

TOTAL 6,39E+08   
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Tabela 11 - Massa separada por ano (em porcentagem) e emergia específica dos materiais da 

Cooperativa Coreso. 

 COOPERATIVA CORESO - JD CAPITAO 

Material g/ano Perfil (% g/g) Emergia específica (sej/g)  

Papel 1,12E+08 37,7 5,82E+09  

Papelão 1,15E+08 38,7 5,67E+09  

Plástico 4,00E+07 13,5 1,63E+10  

PET 9,87E+06 3,32 6,61E+10  

Vidro 1,10E+07 3,7 5,93E+10  

Metais 2,82E+06 0,95 2,31E+11  

Alumínio 3,89E+04 0,01 1,68E+13  

Longa Vida 5,99E+06 2,02 1,09E+11  

TOTAL 2,97E+08      

 

 

Tabela 12 - Massa parada por ano (em porcentagem) e emergia específica dos materiais da 

Cooperativa Catares. 

 COOPERATIVOS CATARES - RUA LONDRES 

Material g/ano Perfil (% g/g) Emergia específica (sej/g)  

Papel 1,94E+08 38 2,46E+09  

Papelão 1,16E+08 22,7 4,12E+09  

Plástico 5,00E+07 9,8 9,56E+09  

PET 2,30E+07 4,5 2,08E+10  

Vidro 7,40E+07 14,5 6,46E+09  

Metais 2,80E+07 5,5 1,71E+10  

Alumínio 1,60E+07 3,1 2,99E+10  

Longa Vida 9,21E+06 1,81 5,19E+10  

TOTAL 5,10E+08      

 

Papel e papelão são os produtos com os menores valores de emergia 

específica em todos os locais estudados; isto pode ser explicado pelo fato de serem 

os materiais de maior quantidade nas cooperativas. O alumínio e a embalagem 

longa vida são os materiais com maior emergia específica, ou seja, muito trabalho e 

recursos aplicados para pouca recuperação e benefício ambiental. O alumínio nas 

cooperativas geralmente é representado pelas “latinhas” de bebidas servidas em 

estabelecimentos comerciais como feiras e bares. Acontece que nestes lugares há a 

presença de catadores autônomos, ou seja, não vinculados às cooperativas e que 
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recolhem este tipo de material devido o seu valor comercial que pode chegar a 

R$2,45 o quilo; assim, o alumínio geralmente não chega às cooperativas no 

processo de coleta. Estes catadores circulam pela cidade coletando resíduos em 

estabelecimentos comerciais, os materiais jogados nas ruas e reviram os 

contêineres utilizados para a disposição de resíduos domiciliares. Já no caso da 

embalagem longa vida, encontra-se dificuldades na comercialização deste material; 

motivo pelo qual conclui-se que não há muito interesse das cooperativas em 

recolher este material e levar para o galpão; pois, caso não seja comercializado se 

torna um rejeito e é enviado ao aterro sanitário. 

Os melhores resultados de emergia específica pertencem a Catares, 

praticamente em todos os itens, menos o metal da cooperativa Reviver, com 

emergia específica de 1,58E+10 e a Catares com 1,71E+10. Será comum observar 

nos resultados apresentados neste trabalho que a Cooperativa Catares tem os 

melhores resultados. Alguns pontos devem ser destacados como a participação da 

Universidade dentro do processo de gestão da Cooperativa. Estagiários dos cursos 

de Engenharia Ambiental e Gestão Ambiental atuam nas áreas administrativas e 

logísticas, com estudos de melhorias do processo. A Universidade de Sorocaba - 

UNISO promove cursos de capacitação para os cooperados, como também 

disponibiliza vagas nos cursos de graduação para os mesmos. Há histórias de pelo 

menos 03 cooperados que prestaram vestibulares e ingressaram na Universidade, e 

por fazer parte da Cooperativa puderam ter bolsa de apoio ao estudo. 
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Figura 5 - Comparação de emergia específica em porcentagem por material e por cooperativa. 

 

A partir da figura 5 pode-se concluir que a eficiência global para cada recurso 

é diferente para cada material. Neste caso, a Cooperativa Coreso tem o pior 

resultado no item alumínio, metais, vidro, PET e papelão. Reviver se destaca como 

valores positivos nos metais e vidro. Catares apresenta eficiência em todos os 

produtos. Esta cooperativa atende a zona sul da cidade; e, segundo os próprios 

cooperados, há diferença nos tipos de materiais de  região para região. Na região 

atendida pela Catares há mais contribuição da população para com a coleta,  os 

materiais são mais diversificados e melhor separados na fonte. 

O processo de coleta seletiva praticado em qualquer parte do mundo tem o 

objetivo de recuperar materiais, que provavelmente iriam para aterros sanitários, rios 

e diversos outros lugares. As cooperativas colaboram com o retorno do plástico, 

vidro, papel, papelão e outros materiais aos processos produtivos, ou seja, o que 

antes era considerado como lixo e sem valor agregado passa a ter utilidade como 

matéria-prima para algumas organizações. Neste sentido este estudo compara a 

relação da emergia específica dos mesmos materiais estudados, comparando o 

material virgem com a emergia da mão de obra, diesel e bags das cooperativas 

estudadas, que tiveram trabalho para coletar, separar e comercializar materiais com 

potencial de reciclagem. 
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Esta comparação mostra o custo ambiental necessário para recuperar estes 

materiais que serão utilizados novamente pelas empresas. São custos diferentes, 

porém têm a sua relação intrinsecamente ligada à eficiência do processo. Nesta 

análise, é mostrado o quanto de recurso (mão de obra, diesel e bag) se utilizou para 

cada grama de produto recuperado. A equação desta análise é a divisão do fluxo de 

emergia do recurso pela massa, em grama, de cada item coletado pela cooperativa. 

As emergias dos materiais virgens é a mesma para todas as cooperativas o que 

varia são os recursos investidos em cada uma. 

As figuras, 6 a 9, mostram a relação entre o investimento em emergia na mão 

de obra, diesel e bags para cada tipo de material recuperado nas cooperativas, 

sendo na Figura 6, o papel, na Figura 7, o plástico, na Figura 8, o alumínio, e, vidro 

na Figura 9. 

 

 

Figura 6 - Comparação em percentual da emergia por massa do papel virgem e dos custos 

ambientais para sua coleta e separação, utilizando a emergia de mão de obra, diesel e bags das 

cooperativas de Sorocaba. 
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.  

Figura 7 - Comparação em percentual da emergia por massa do plástico virgem e dos custos 

ambientais para sua coleta e separação, utilizando a emergia de mão de obra, diesel e bags das 

cooperativas de Sorocaba. 

 

 

Figura 8 - Comparação em percentual da emergia por massa do alumínio virgem e dos custos 

ambientais para sua coleta e separação, utilizando a emergia de mão de obra, diesel e bags das 

cooperativas de Sorocaba. 
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Figura 9 - Comparação em percentual da emergia por massa do vidro virgem e dos custos 

ambientais para sua coleta e separação, utilizando a emergia de mão de obra, diesel e bags das 

cooperativas de Sorocaba. 

 

A Figura 6 apresenta a comparação do papel virgem com os recursos de 

maior custo emergético para o processo. Nesta análise, a cooperativa Reviver 

apresenta o maior custo investido por grama de papel recuperado. Já a Catares tem 

os melhores resultados no sentido de eficiência na recuperação do papel coletado, 

já que utiliza menos recursos no processo e recupera mais materiais que as outras 

cooperativas.  

Na análise da comparação do plástico (Figura 7) recuperado e os recursos 

investidos, percebe-se que nenhuma cooperativa é eficiente no seu todo, já que 

nenhuma recupera mais que 50% do material, significando que há um grande custo 

emergético aplicado para pouco material recuperado. Foi adotado o índice de 50% 

como número ideal para avaliar e eficiência de cada material comparado.  

O alumínio (Figura 8) é o material com pior desempenho para a Coreso; a 

recuperação deste trabalho é muito grande para pouco alumínio, isso se deve ao 

fato já explicado anteriormente. 

O melhor resultado de todos os itens é o vidro, mas somente para a Catares, 

que tem muito material recuperado e pouco recurso em emergia investido. Na 

análise do vidro, destaca-se a participação do bag na Figura 11; este valor é 
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justificado já que o vidro é um material que ocupa muito espaço e geralmente é 

acondicionado nestes bags de ráfia. 

Conclui-se que a coleta de alguns materiais poderia ser repensada, já que se 

usam muitos recursos para pouco resultado; como por exemplo, o alumínio e o vidro 

para algumas cooperativas. Resultados como estes podem ser utilizados para 

estruturar a estratégia de coleta das cooperativas, como também incentivar o poder 

público, como o maior investidor deste processo, a lançar campanhas de educação 

ambiental que promovam a separação mais efetiva dos materiais com pior 

desempenho. Não se deve adotar a exclusão total da coleta dos itens com baixa 

recuperação emergética em comparação aos recursos utilizados, já que estes 

materiais contam com valor de mercado e prejuízo à biosfera se continuarem a ser 

descartados erroneamente. 

Do ponto de vista de vista dos recursos globais, a Figura 10 mostra que a 

Catares é a mais rentável, já que apresenta a maior emergia recuperada em todos 

os materiais, ou seja, esta cooperativa, por esta ótica, é mais rentável quanto ao 

recurso investido  versus o obtido. 

Na Reviver, só o alumínio apresenta um retorno maior que 50% (seJ/seJ), 

enquanto os outros materiais deveriam ter a coleta e separação melhorada para 

serem mais rentáveis. 

Na Coreso, a recuperação do alumínio mostra-se mais rentável em termos de 

concentração de recursos globais, já que ele é menor que o investido para fabricá-lo. 

O plástico está no limite da rentabilidade em ítem de recursos globais e o restante 

dos materiais precisam de um investimento maior do que a emergia recuperada. 
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Figura 10 - Comparação da performance  entre a porcentagem de emergia específica de cada item 

virgem e os principais recursos utilizados (em seJ/g) para a recuperação, dividido por material e por 

cooperativa. 

 

Após várias análises e comparações dos dados entre as cooperativas, viu-se 

a necessidade de comparar o sistema sorocabano com outra localidade, e o 

exemplo adotado foi o da cidade de Siena na Itália (LUCHI e ULGIATI, 1997). A 

comparação entre as cidades pode ser observada na Tabela 13. 

A tabela 13 trata da emergia por grama investida na recuperação de material 

no sistema de coleta dos munícios citados, e o município de Siena Externa  é pelo 

menos 05 vezes mais eficiente em termos de uso dos recursos globais  que o 

sistema de Sorocaba, com o seu melhor resultado que é o da cooperativa Catares 

com o item papel. É importante citar que no trabalho de Siena o papel tem sistema 

de coleta diferenciada na fonte; já em Sorocaba, o papel é coletado junto com todos 

os materiais com potencial para reciclagem. Para os demais materiais o sistema de 

coleta é semelhante, principalmente em Siena  Interna. 
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Tabela 13: Comparação de material recuperado em massa (sej/g) entre as cooperativas de Sorocaba 

e o processo de coleta seletiva de Siena. 

EMERGIAS MATERIAL RECUPERADO (sej/g) 

 CATARES REVIVER CORESO JD 

CAPITAO 

SIENA 

 INTERNA 

SIENA 

EXTERNA 

Papel 2,46E+09 7,91E+09 5,82E+09 4,67E+08 4,15E+07 

Plástico 9,56E+09 4,50E+10 1,63E+10 1,86E+09 3,34E+08 

Alumínio 6,46E+09 1,49E+10 5,93E+10 4,33E+09 7,76E+08 

Metais 1,71E+10 1,58E+10 2,31E+11 2,37E+07 4,25E+06 

Vidro 2,99E+10 1,14E+11 1,68E+13 3,73E+08 2,77E+07 

  

Em Siena, os materiais são pré-separados na fonte; há separação 

diferenciada para os papéis; a coleta é feita por funcionários. No sistema 

sorocabano a coleta é feita porta a porta; os materiais são colocados nos bags 

misturados, já que há orientação municipal para que sejam colocadas todas as 

embalagens secas no mesmo recipiente.  Os cooperados são responsáveis por todo 

o processo de coleta, triagem e comercialização. 

Ainda na tabela 13 conclui-se que os sistemas sorocabanos em 2010 são 

menos eficientes, globalmente, comparados aos italianos em 1997, já que precisa de 

mais emergia por unidade de massa de material. Siena Externa é o sistema que 

apresenta o melhor resultado na recuperação de material em sej/g com os metais. 

Na avaliação de resultados de recuperação por massa, comparou-se a 

emergia total do sistema e a emergia total das massas em gramas dos materiais 

trabalhados de Sorocaba e Siena. 

A tabela 14 destaca a emergia total e a emergia por massa para cada 

sistema, cooperativas de Sorocaba e Siena. Siena Externa é aproximadamente 14 

vezes mais eficiente em termos de recursos globais que a Catares. A coleta seletiva 

de Siena Interna é apenas 4 vezes mais eficiente em termos de recursos globais que 

a de melhor desempenho  em Sorocaba, ou seja, a Catares 
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Tabela 14: Comparação do fluxo de emergia anual e por massa total dos processos de coleta entre 

Siena Interna, Siena Externa, e as três  cooperativas de Sorocaba. 

Local Processo 
Emergia 

(sej/ano) 

Emergia 

por massa 

(sej/g) 

Siena interna Coleta Seletiva 9,76E+17 1,34E+08 

Siena externa Coleta Seletiva 6,97E+17 3,97E+07 

Reviver - Rua Ourinhos Coleta Seletiva 1,25E+18 1,83E+09 

Coreso - Jd. Capitão Coleta Seletiva 6,55E+17 2,21E+09 

Catares - Rua Londres Coleta Seletiva 4,78E+17 9,37E+08 

 

Conclui-se que o sistema italiano é mais eficiente na recuperação dos 

materiais, já que faz mais com menos investimentos aplicados ao processo. Talvez 

se devam levar em consideração as diferenças que há nos sistemas comparados. 

Na cidade de Siena a coleta é feita por profissionais de uma empresa 

contratada; em Sorocaba, a empresa terceirizada para fazer a coleta de resíduos 

sólidos urbanos não faz coleta seletiva, somente os catadores autônomos e 

cooperados realizam este trabalho.  

O poder público local, brasileiro, busca, em parceria com as cooperativas, 

formas de capacitar a gestão destas instituições. Assessorias com órgãos dos 

governos de apoio já foram incluídas no processo; o objetivo é desenvolver melhoria 

de gestão e obter melhores resultados no trabalho realizado. 

 

 

6.3 EER (Emergy Exchange Ratio) das Cooperativas de Sorocaba. 

 

 

O dinheiro mede o que as pessoas desejam pagar pelos produtos e serviços 

enquanto a emergia mede a riqueza real do ambiente. A riqueza real inclui o 

alimento, os minerais, os combustíveis, a informação, a arte, a biodiversidade, etc., e 

pode ser medida cientificamente usando a contabilidade ambiental em emergia. Por 

riqueza real potencial entende-se os recursos naturais, locais e importados, que dão 

suporte ao país. O dinheiro paga o trabalho humano e não o trabalho da natureza 

(CUADRA E RYDBERG, 2006). 
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Segundo Odum (1996, p.60), o dinheiro é para pagar apenas as pessoas por 

suas contribuições e trabalhos, mas nunca para pagar as contribuições do meio 

ambiente; dinheiro e valores de mercado não podem ser usados para avaliar a 

riqueza real a partir do ambiente. 

O EER (Emergy Exchange Ratio) é a relação entre a emergia recebida pela 

comprada  e a emergia do dinheiro pago por esse produto (Figura 13). Desta 

maneira é possível avaliar se o retorno financeiro na venda do material reciclável, 

por exemplo, paga os recursos globais investidos para a coleta e triagem deste 

produto. 

Para chegar aos dados da Tabela 15, foram levantadas a emergia do Brasil e 

a de São Paulo, sendo 7,75E+24 seJ/ano e 8,44E+23, respectivamente, (Demétrio, 

J.C.C., 2011) mais o PIB brasileiro de 3,68E+12 reais do ano de 2010 e São Paulo 

3,57E+12  (IBGE,2010). Assim, dividiu-se a emergia do Brasil pelo PIB do país 

resultando  no EMR Brasil de 2,11E+12 seJ/real e, da mesma forma, calculou-se o 

EMR de São Paulo que é 2,36E+11, conforme equação representada na Figura 11. 

 

Figura 11 - Diagrama mostrando a troca de emergia solar de uma transação econômica na venda de 

material reciclável (Adaptado de Odum, 1996) 

 

Todos os valores de EER calculados mostram que o comprador é o 

favorecido tendo em conta que recebe mais emergia nos produtos comprados que 

aquele que está pagando com seu dinheiro, ou seja, o preço do mercado está 

aquém do preço justo. 

Nas tabelas 15, 16 e 17 são apresentados os números para o cálculo da 

equação da figura 11, como também o valor que poderia ser estabelecer uma troca 

justa (“preço justo”) entre a emergia do produto recuperado e o valor em dinheiro 

recebido.  

$

Material reciclável 
vendido

Dinheiro para 
comprar o 
material

Emergia do material reciclável = (Fluxo de energia) X (Transformidade)  
Emergia do dinheiro               ( Dinheiro pago) EMR

Preço material 
reciclável

Fluxo em
emergia

Fluxo dinheiro

$
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Segundo definição de Cuadra e Rydberg (2006) “preço justo” (Real/g) é a 

proposição de uma relação de troca mais justa entre os serviços globais aplicados 

na recuperação de um produto e o valor pago por estes serviços. O cálculo para se 

obter o “preço justo” é a multiplicação do EER –SP pelo valor de mercado informado 

nas tabelas 15 a 17  .  

Nestas tabelas, constam os valores da emergia dos produtos recuperados 

pelas cooperativas, o valor pago pela grama de cada material, o EER, e o “preço 

justo”. O ideal do EER seria um valor próximo a um, que significaria o equilíbrio entre 

os recursos aplicados e o valor justo pago por estes serviços. 

Ao analisar as tabelas 15 a 17, nota-se que há notadamente diferença entre 

os serviços de recuperação de material e o valor recebido. Na cooperativa Coreso, o 

valor ideal para o alumínio seria R$ 71,00 por grama, no caso da embalagem longa 

vida na cooperativa Reviver o “valor justo” para a troca seria de aproximadamente 

R$ 1,00 a grama contra os R$ 0,00012 praticados em 2010. 

O que se deve analisar a partir destes dados é o que  pode-se melhorar nas 

cooperativas para a eficiência do processo na recuperação do material, ée também 

a importância de se ter o olhar do quanto as cooperativas estão recuperando para a 

natureza, quantas vezes beneficiaram a biosfera; mas, estes serviços não estão 

sendo recompensados por todo recurso investido. 

 

Tabela 15: EER – SP e “preço justo” da Cooperativa Catares – Av. Londres 

Materiais 

recuperados 

Emergia dos 

produtos 

(sej/g) 

Valores 

g/real 

mercado 

Sorocaba 

(real/g) 

EER - SP 

(sej/sej) 

"Preço 

Justo" (R$/g) 

Papel 2,46E+09 0,00017 6,13E+01 0,01042 

Papelão 4,12E+09 0,00026 6,71E+01 0,01746 

Plástico 9,56E+09 0,00059 6,87E+01 0,04051 

PET 2,08E+10 0,00100 8,81E+01 0,08814 

Alumínio 2,99E+10 0,00245 5,17E+01 0,12669 

Metais 1,71E+10 0,00613 1,18E+01 0,07246 

Vidro 6,46E+09 0,00012 2,28E+02 0,02737 

Longa Vida 5,19E+10 0,00012 1,83E+03 0,21992 
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Tabela 16: EER – SP e “preço justo” da Cooperativa Reviver – Rua Ourinhos 

Materiais 

recuperados 

Emergia dos 

produtos 

(sej/g) 

Valores 

g/real 

mercado 

Sorocaba 

(real/g) 

EER - SP 

(sej/sej) 

"Preço 

Justo" (R$/g) 

Papel 7,91E+09 0,00017 1,97E+02 0,03352 

Papelão 7,06E+09 0,00026 1,15E+02 0,02992 

Plástico 4,52E+10 0,00059 3,25E+02 0,19153 

PET 2,98E+10 0,00100 1,26E+02 0,12627 

Alumínio 1,14E+11 0,00245 1,97E+02 0,48305 

Metais 1,58E+10 0,00613 1,09E+01 0,06695 

Vidro 1,49E+10 0,00012 5,26E+02 0,06314 

Longa Vida 2,45E+11 0,00012 8,65E+03 1,03814 

 

Para haver um equilíbrio, o ideal seria aumentar os valores dos materiais 

(Tabelas 15, 16 e 17); entretanto, na prática isso não pode ocorrer, já que os preços 

dos produtos são definidos pelo mercado.  

 

Tabela 17: EER – SP e “preço justo” da Cooperativa Coreso – Jd. Capitão 

Materiais 

recuperados 

Emergia dos 

produtos 

(sej/g) 

Valores 

g/real 

mercado 

Sorocaba 

(real/g) 

EER - SP 

(sej/sej) 

"Preço 

Justo" (R$/g) 

Papel 5,82E+09 0,00017 1,45E+02 0,02466 

Papelão 5,67E+09 0,00026 9,24E+01 0,02403 

Plástico 1,63E+10 0,00059 1,17E+02 0,06907 

PET 6,61E+10 0,00100 2,80E+02 0,28008 

Alumínio 1,68E+13 0,00245 2,91E+04 71,18644 

Metais 2,31E+11 0,00613 1,60E+02 0,97881 

Vidro 5,93E+10 0,00012 2,09E+03 0,25127 

Longa Vida 1,09E+11 0,00012 3,85E+03 0,46186 

 

Mudando o foco do catador versus o atravessador, para uma visão mais 

macroeconômica, há uma vantagem para as cooperativas, mesmo que na sua 
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totalidade, em termos de emergia essa vantagem esteja relacionada com a inserção 

do catador na comunidade - é a retroalimentação que os catadores através das 

cooperativas exercem na economia (ele também injeta dinheiro no mercado). Essa 

nova dinâmica gerada a partir da inserção do catador no cenário macroeconômico 

pode ser esboçada, preliminarmente, no diagrama usando a simbologia de Odum 

(1996) na figura 12. 

Não é uma ação simples alterar o valor conforme sua ideal justiça de 

cobrança, porém com este resultado surgem alternativas de tornar a troca mais 

favorável para as cooperativas. A alternativa para estas cooperativas está no estudo 

do aumento da eficiência nos processos de coleta e triagem, e, principalmente, na 

agregação de valor ao material, por exemplo: picar o PET e transformar em flakes; o 

valor por quilo é até duas vezes maior do apresentado nas tabelas 15 a 17.  

 

 

Figura 12 - Diagrama que representa a inserção do catador na macroeconomia (SIMOES, 2012) 

 

Na discussão sobre maneiras de agregar valor ao material recuperado pelas 

cooperativas surgem outras atividades de valorização do produto como picar o 

papel, prensar grande parte do material, aumentar significativamente a quantidade 

de coleta e vender diretamente para a indústria nacional e não para os 

atravessadores, isso, também, irá contribuir para o atendimento do preço justo. Em 
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uma empresa de Votorantim – SP, uma empresa que fabrica produtos à base de 

plástico afirmou que chega a pagar R$ 2,50 pelo quilo do plástico triturado e limpo 

(IZZOPLAST, 2012), ou seja, quanto mais selecionado e com valor agregado for o 

material, mais valor de mercado terá. 

Ainda na discussão do que poderia ser tratado para equalizar as diferenças 

apresentadas nas Tabela 15 a 17, as tomadas de decisões do âmbito de políticas 

públicas poderiam ser, por exemplo, a criação de uma forma de remenuração aos 

catadores, que se poderia  classificar de pagamento por serviços ambientais, pois é 

isso que eles realizam. 

Outra ação seria a de incentivar a coleta geral de todos os materiais 

recicláveis, mas uma campanha mais acentuada para os produtos que dão mais 

retorno às cooperativas como os metais e papéis; poderiam ser campanhas 

pontuais. 

Outra realidade que pode ser constatada, é o fato de as empresas que 

utilizam o material com potencial de reciclagem eu seu processo produtivo não conta 

com nenhuma vantagem tributária oferecida pelo poder público, seja federal, 

estadual ou municipal. Ou seja, as empresas pagam tributos da mesma forma ao 

usar material reciclado, sendo que o este material precisa de uma pré-preparação 

para ser incluído novamente na produção. Estes fatos impactam no preço final do 

produto. As empresas se dizem sustentáveis, mas não assumem a diferença em 

valores do material virgem e reciclado, o consumidor final que escolhe ser mais 

consciente assume a diferença. 

Para exemplificar, em uma pesquisa de campo foi perguntado a uma empresa 

de papel na cidade de Votorantim qual o valor da tonelada de papel virgem e papel 

reciclado, o virgem tem o valor de R$ 3.000,00/t já com mistura de material reciclado 

chega a R$ 5.000,00/t (VITOPEL, 2012).  
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7. CONCLUSOES 

 

 

A coleta seletiva de Sorocaba representada por três cooperativas, pode ser 

analisada por diversas óticas com a utilização da metodologia de H.T Odum. 

Esta ferramenta propiciou avaliar o desempenho das cooperativas entre si e 

entre outro sistema de coleta seletiva como o de Siena, e o sistema brasileiro 

precisa melhorar em termos de uso de recursos na comparação aos dados de Siena 

(LUCHI e ULGIATI, 1997). 

Este estudo pode proporcionar o desenvolvimento de outras pesquisas   

ligadas ao gerenciamento de resíduos e servir como base para outras experiências. 

Os resultados das análises apresentadas neste trabalho podem ter utilidade 

nas tomadas de decisão para governos e iniciativa privada, por exemplo. 

Os destaques deste trabalho ficam por conta do peso da mão de obra nos 

processos das cooperativas, e que, com isso, se tornam o principal recurso investido 

no processo de recuperação de material. Duas ponderações devem ser feitas sobre 

a mão de obra: a primeira diz respeito à importância da inclusão destas pessoas no 

sistema de coleta seletiva e a segunda é o trabalho que realizam. O objetivo do 

Programa municipal é proporcionar a oportunidade de geração de renda, cidadania e 

dignidade a estas pessoas que prestam serviços ambientais à comunidade que 

fazem parte. Todo recurso financeiro para a realização dos serviços é proveniente 

da Prefeitura, mas mesmo assim não chega a 20% dos recursos em emergia 

investidos no processo de coleta, triagem e comercialização dos materiais 

recicláveis, o que confirma a importância dos catadores no processo. 

Foram identificados produtos sob a ótica da emergia que proporcionam 

melhores retornos na eficiência global versus recursos investidos e podem ser 

melhores trabalhados na sua coleta. 

As cooperativas apresentaram diferenças de desempenho entre elas; 

algumas apresentaram maior eficiência global em alguns produtos e piores em 

outros, mas este fato pode ser atribuído a elas estarem em regiões diferentes e cada 

uma apresentar perfil de resíduos diferentes. 

O material de estudo desta dissertação está ligado à geração de diversos 

serviços a partir do lixo, e que depois de ações e investimentos passa a ter valor 
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comercial e a movimentar cadeias produtivas, e, até criar uma nova profissão, que é 

a de Catador de Material Reciclável. 

A coleta seletiva é uma ação orgânica, muda conforme as características de 

cada local que realiza esta ação, assim não há um modelo único de coleta seletiva 

que se adeque a todos os casos de forma única. Esse modelo deve ser analisado no 

seu contexto local e aproveitando as características locais.  

 

. 
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8. PROPOSTA PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

 

Como já citado em outros trechos deste trabalho, a coleta seletiva não é 

numa prática nova; mas, até pelo fato de sua aplicação ser tão ampla, merece o 

estudo dos modelos práticos. 

 Assuntos ligados ao gerenciamento de resíduos sólidos apresentam muito 

campo de estudo; a partir deste trabalho de dissertação será possível estudar mais 

detalhadamente os materiais recicláveis e suas cadeias, como também contabilizar 

toda cadeia do material virgem e comparar com o reciclável. 

Outra proposta diz respeito a ampliar o campo de pesquisa, e, também, 

avaliar a contabilidade ambiental do processo de coleta seletiva dos resíduos 

eletroeletrônicos e da construção civil, onde já existe um trabalho realizado por 

Brown e Buranakarn nos Estados Unidos (2003). 

O estudo do impacto do resíduo orgânico é um campo interessante de 

pesquisa, considerando que representa a maior quantidade de resíduos gerados 

pela população, e no Brasil, com a chegada do Plano Nacional de Resíduos, ficou 

estabelecido que, a partir de 2014, não deva haver mais lixões - só rejeitos poderão 

ir para o aterro sanitário. 

A população, cidades, empresas, todos geram lixo; alguns podem ser 

utilizados como matéria-prima para outro processo produtivo; outros são 

descartados, mas poderiam ser reaproveitados, o que abre mais um campo de 

estudo. 
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APENDICE A 

 

 

Cálculo dos galpões Coreso e Catares que possuem praticamente a mesma 

metragem. 

Área total = 320 m² 

Vida útil = 25 anos 

 

 

 

 

 

Área paredes – (16x5x2) +(20x5x2) = 360m² 

Área telhado –   8 m = 8x2x20=320m 

 

Tijolos 

 

Área parede = 360m² 

Área tijolo = 0.0161m² (0,23x 0,07m) incluindo juntas 

Número de tijolos /m² =    1m²_ = 62 peças 

 0.061 

Número de tijolos para 360m² = 62x360 = 19840 

Volume de 01 tijolo = 0.22 x 0.11 x 0.06 = 0.001452m³ 

Densidade total = 19840 x 0.001452 = 28.808 m³ 

Massa =28.808 x 1475 = 42491,3 kg = 4.25 E+7 

 

Argamassa assentamento 

 

Volume argamassa /m² = 0.02m³ 

Para 360 m² = 360 x 0.02 = 7.2 m³ 

Proporção argamassa para 1 cimento: 2 cal: 8 areia 

Massa cimento= 1200 kg/m³ x (7.2/11)x1 = 785,45 kg 

Massa cal= 1700 kg/m³ x (7.2/11)x2 = 1112,72 kg 

20 

16 
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Massa areia= 1700 kg/m³ x (7.2/11) x 8 = 8901,8 kg 

 

Revestimento interno 

 

A)Chapisco – espessura 5mm 

V = 5x10
-
³ x 360 = 1,8m³  

Proporção: 1 cimento: 4 areia grossa 

Massa cimento = 1200 kg/m³ x (1,8/5)x 1 = 432 kg 

Massa areia grossa = 1700 x (1,8/5) x 4 = 2448 kg 

 

B)Emboço - espessura 20mm  

V = 360 x 0,02 = 7,2 m³ 

Proporção: 1 cal : areia fina 4 

Massa cal = 1200 kg/m³ x (7,2/5) x1 = 1728 kg 

Massa areia = 1500 kg/m³ x (7,2/5) x 4 = 8640 kg 

 

C)Reboco – espessura – 5mm 

V = 5x10
-
³ x 360 = 1,8m³  

Proporção: 1 cal: 4 areia fina  

Massa cal= 1200 kg/m³ x (1,8/5)x 1 = 432 kg 

Massa areia fina = 1400 kg/m³ x (1,8/5) x 4 = 2016 Kg 

 

Revestimento Externo 

 

A) Chapisco 

Proporção 1 cimento: 4 areia grossa 

Idem interno  

Cimento 432 Kg 

Areia 2448 

B) Emboço – 20mm espessura 

V = 360 x 0,02 = 7,2 m³ 

Proporção: 1 cimento : 2 cal : 9 areia media 

Massa cimento = 1200kg/m³ x (7,2/12) x 1 = 720kg 
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Massa cal = 1700 kg/m³ x (7,2/12) x 2 = 2040 kg 

Massa areia = 1500 kg/m³ (7,2/12) x 9 = 8100 kg 

 

C) Reboco – 5mm de espessura 

V= 1,8 m³ 

Proporção: 1 cal: 3 areia fina 

Massa cal = 1700 x (1,8/4) x 1 = 765 kg 

Massa areia = 1400 x (1,8/4) x 3 = 1890 kg 

 

Água  

 

Argamassa espessura de 7,2m³ 

360 litros para 1m³ de argamassa 

(7,2/1000) x 360 = 7,592 m³ 

2,592 m³ x 1000 kg/m³ x 1000 g/kg = 5,592 x 106 

 

Paredes Resumo (g) 1/25   anos 

Tijolo 4,25 E+7  1,7E+6 g 

Cimento 2,37E+6  94,78E+3 g 

Cal 6,078E+6  243,11E+3 g 

Areia 34,44 E+6  1377,8 E+3 g 

Água 2,592E+6  1,04E+05 g 

 

Pisos  

 

Área total 320m² 

 

Altura do piso = 0,10m 

V= 320 x 0,10 = 32 m³ 

Densidade = 2,50 x 106 g/m³ (Borges Jr, 2005) 

Massa = v x densidade= 8,00 x 107 g cimento 

Agua no cimento (Borges Jr, 2005) = 25 m³ água/ m³ concreto. 

32 x 25 = 800 m³ água 
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800 x 1000 kg/m³ x 1000 g/kg = 8,0 x 108  

 

Resumo piso (g) 1/25 anos 

Concreto  8,00 E+7  3,2 E+ 6 g 

Água 8,00 E+ 8  3,2 E+ 7 g 

 

Telhado 

 

8                         8 

 

 

       8        8 

 

Área total = 8 x 2 x 20 = 320 m² 

Telhas aços galvanizados = massa 4,85 kg/m³ 

320 x 4,85 x 1000 g/k = 1,55 x 106  

 

Terças – espaçamento 1,5 m 

0,06m x 0,12 m  

Peroba densidade = 795 kg/m³ 

16/1,5 = 10 treliças ( aproximadamente) 

10 x 0,06 x 0,12 x 20 x 795 x 1000 g/kg = 11,45 x 105 

 

Cumeira 

0,06 x 0,16 

2 x 0,06 x 0,16 x 20 x 795 x 1000 g/kg = 30,53 x 104 

 

Treliça  

4 metros de espaçamento 

20/4 = 5 tesouras 

 

 

Tirantes  

7x 0,06 x 0,12 x 2 x 0,30 (altura média) 

0,80 



84 

 

 

Pendural 

2 x 0,06 x 0,16 x 0,80 

Pernas 

2 x 0,06 x 0,06 x 0,80 

Linho 

16 x 0,06 x 0,18 

∑ = 0,353 m³ 

0,353 m³ x 5 x 795 x 1000 = 1,40 x 106 g 

 

 

Resumo Telhado (g) 1/25 anos 

Aço galvanizado 1,55E+6 6,20E+ 4 

Madeira 2,85E+6 1,14E + 5 
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APENDICE B 

 

 

Cálculo do galpão da cooperativa Reviver – Rua Ourinhos 

Área total = 1000 m² 

Vida útil = 25 anos 

 

 

 

 

 

Área paredes – (20x5x2) +(50x5x2) = 700m² 

Área telhado –    8 m = 8x2x20=320m 

 

Tijolos 

 

Área parede = 700m² 

Área tijolo = 0.0161m² (0,23x 0,07m) incluindo juntas 

Número de tijolos /m² =    1m²_ = 62 peças 

 0.061 

Número de tijolos para 700m² = 62x700 = 43400 

Volume de 01 tijolo = 0.22 x 0.11 x 0.06 = 0.001452m³ 

Densidade = 1.475 kg/m³ 

Volume total = 43400 x 0.001452 = 63.017 m³ 

Massa =63.017 x 1475 = 92950075 kg 

 

Argamassa assentamento 

 

Volume argamassa /m² = 0.02m³ 

Para 360 m² = 360 x 0.02 = 14 m³ 

Proporção argamassa para 1 cimento: 2 cal: 8 areia 

Massa cimento= 1200 kg/m³ x (14/11)x1 = 1527,3 kg 

Massa cal= 1700 kg/m³ x (14/11)x2 = 4327,3 kg 

Massa areia= 1700 kg/m³ x (14/11) x 8 = 1730,9 kg 

50 

20 
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Revestimento interno 

 

A)Chapisco – espessura 5mm 

V = 5x10
-
³ x 700 = 3,5m³  

Proporção: 1 cimento: 4 areia fina 

Massa cimento = 1200 kg/m³ x (3,5/5)x 1 = 840 kg 

Massa areia grossa = 1700 x (3,5/5) x 4 = 4760 kg 

 

B)Emboço - espessura 20mm  

V = 700 x 0,02 = 14 m³ 

Proporção: 1 cal : areia fina 4 

Massa cal = 1200 kg/m³ x (14/5) x1 = 3360 kg 

Massa areia = 1500 kg/m³ x (14/5) x 4 = 1680 kg 

 

C)Reboco – espessura – 5mm 

V = 700m² x 0,005 = 3,5m³  

Proporção: 1 cal: 4 areia fina  

Massa cal= 1200 kg/m³ x (3,5/5)x 1 = 840 kg 

Massa areia fina = 1400 kg/m³ x (3,5/5) x 4 = 3920 Kg 

 

Revestimento Externo 

 

A) Chapisco 

Proporção 1 cimento: 4 areia grossa 

Idem interno  

Cimento 840 Kg 

Areia 4760 kg 

B) Emboço – 20mm espessura 

V = 700 x 0,02 = 14 m³ 

Proporção argamassa: 1 cimento : 2 cal : 9 areia media 

Massa cimento = 1200 kg/m³ x (14/12) x 1 = 1400 kg 

Massa cal = 1700 kg/m³ x (14/12) x 2 = 3967 kg 

Massa areia = 1500 kg/m³ (7,2/12) x 9 = 15750 kg 
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C) Reboco – 5mm de espessura 

V= 1,8 m³ 

Proporção: 1 cal: 3 areia fina 

Massa cal = 1700 x (3,5/4) x 1 = 1487,5 kg 

Massa areia = 1400 x (3,5/4) x 3 = 3675 kg 

 

Água  

 

Argamassa espessura de 14 m³ 

360 litros para 1m³ de argamassa 

(14/1000) x 360 = 5040 m³ 

5040 m³ x 1000 kg/m³ x 1000 g/kg = 5,04 x 106 

 

Paredes Resumo (g) 1/25 (g) 

Tijolo 0,93E+ 08 3,72E+6 

Cimento 4607E+3 1,84E+5 

Cal 18981,8E+3 5,59E+5 

Areia 3,03E+06 3,03E+6 

Água 5,04E+6 2,02E+05 

 

 

Pisos  

 

Área total 1000 m² 

 

Altura do piso = 0,10m 

V= 1000 x 0,10 = 32 m³ 

Densidade = 2,50 x 106   g/m³ (Borges Jr, 2005) 

Massa = volume x densidade= 2,50 x 108 g concreto 

Agua no concreto (Borges Jr, 2005) = 25 m³ água/ m³ concreto 

100 x 25 = 2500 m³ água 

2500 m³ x 1000 kg/m³ x 1000 g/kg = 2500 x 106 g  
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Resumo piso (g) 1/25 anos 

Concreto  2,50 E+08 1,0 E+ 7 g 

Água 8,00 E+ 8 g 1,0 E+ 8 g 

 

Telhado 

 

                           10m 

 

 

              10 m 

 

Área total = 10 x 2 x 50 = 1000 m² 

Telhas aços galvanizados = massa 4,85 kg/m³ 

100 x 4,85 kg/m² x 1000 g/kg = 4,85 x 106  

 

Terças – espaçamento 1,5 m 

0,06m x 0,12 m  

Peroba densidade = 795 kg/m³ 

20/1,5 = 13 terças ( aproximadamente) 

13 x 0,06 x 0,12 x 20 x 795 x 1000 g/kg = 11,45 x 105 

 

Cumeira 

0,06 x 0,16 

2 x 0,06 x 0,16 x 20 x 795 x 1000 g/kg = 3,72 x 106 

 

Treliça  

4 metros de espaçamento 

20/4 = 5 tesouras 

Tirantes  

9x 0,06 x 0,12 x 2 x 0,30 x 2 (altura média) 

Pendural 

2 x 0,06 x 0,16 x 0,80 

Pernas 

0,80 
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2 x 0,06 x 0,16 x 10 

Linha 

20 x 0,06 x 0,16 

∑ = 0,438 m³ 

0,438 m³ x 13 x 795 x 1000 = 4,536 x 106 g 

 

 

Resumo Telhado (g) 1/25 anos 

Aço galvanizado 4,85E+6 1,94E+ 5 

Madeira 9,01E+6 3,61E + 5 
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APENDICE C 

 

 

Memória de cálculo de todos os itens que compõem o fluxo anual de emergia dos 

recursos utilizados pela cooperativa Catares. 

MEMORIA DE CALCULO CATARES - AV LONDRES   

Seq Mao de Obra / Coleta Valor Unidade   

1 Dias trabalhados 240 dias/ano   

2 Energia de Metabolismo 3000 Kcal/h   

3 Fator de Conversão 4186 J/Kcal   

4 Total de catadores 4 pessoas   

5 Energia da mão de obra 1,21E+10 J/ano   

          

  Mao de Obra / Motorista       

1 Dias trabalhados 240 dias/ano   

2 Energia de Metabolismo 3000 Kcal/h   

3 Fator de Conversão 4186 J/Kcal   

4 Total de catadores 1 pessoa   

5 Energia da mão de obra 3,01E+09 J/ano   

          

  Mao de Obra / Triagem       

1 Dias trabalhados 240 dias/ano   

2 Energia de Metabolismo 3000 Kcal/h   

3 Fator de Conversão 4186 J/Kcal   

4 Total de catadores 6 pessoa   

5 Energia da mão de obra 1,81E+10 J/ano   

          

  Diesel       

1 Litros combustível ano 3600 litros/ano   

2 Densidade Diesel 852 Kg/m³   

3 Litros para m cubico 0,001 m³/L   

4 Poder Calorifico 10350 Kcal/kg   

5 Fator de conversão 4186 J/Kcal   

6 Energia Diesel 1,33E+11 J/ano   
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  Energia Elétrica       

1 Consumo de energia elétrica anual 2982 kWh/ano   

2 Fator de conversão de kW para joules 3,60E+06 J/kWh   

3 Energia Elétrica 1,07E+10 J/ano   

          

  Agua       

1 Consumo água  130 m³/ano   

          

  Caminhão Agrale 8500 E 2009       

1 Peso vazio 2840000 g solostocks (2011) 

2 Vida útil  100.000 h vepasa (2009) 

          

  80 % aço 2272000 g   

    1,99E+05 g/ano   

          

  20 % plástico 568000 g   

    4,98E+04 g/ano   

  Gaiola do caminhão       

1 peso 800000 g   

2 vida útil 10 anos 

Jangada 

carrocerias (2011) 

3 Fator de conversão 4186 J/kcal   

4 Poder calorifico 3,6 kcal/g   

5 Energia 1,21E+09 J/ano   

          

  Galpão       

1 área 320 m2 SEPAR, 2011 

2 Vida útil 25 ano ifsc.edu.br 

          

  Piso do prédio (materiais )       

1 Concreto 3,20E+06 g   

2 Agua 3,20E+07 g   
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  Paredes do Prédio (materiais)       

1 Tijolo 1,70E+06 g   

 

2 Cimento 9,48E+04 g   

3 Cal 2,43E+05 g   

4 Areia 1,38E+06 g   

5 Agua 1,04E+05 g   

          

  Telhado       

1 Aço 1,18E+05 g   

2 Madeira 1,14E+05     

          

  Mesas de separação       

1  peso da mesa 50000 g   

2 vida útil da mesa 5 ano   

3 massa alocada  10000 g/ano   

4 Poder Calorifico 3,60E+00 kcal/g   

5 Fator de conversão 4,19E+03 J/kcal   

6 Energia de 5 mesas 7,53E+08 J/ano   

          

  Bag amarelo       

1 peso 7 g   

2 quantidade no ano 48000 unidade   

3 Poder Calorifico 4,64E+04 J/g   

4 Energia 1,56E+10 J/ano   

          

  Big bag       

1 peso 1700 g   

2 quantidade de big bag no ano 13200 unidade   

3 Massa em grama 2,24E+07 g/ano   

4 Poder Calorifico 4,64E+04 J/g   

5 Energia 1,04E+12 J/ano   

     

  Caçamba Roll On Off       
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1 peso 2050000 g 

Dodael Conteiner 

(2011) 

2 vida útil 10 anos 

Dodael Conteiner 

(2011) 

3 Massa alocada 2,05E+05 g/ano   
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APENDICE D 

 

 

Memória de cálculo de todos os itens que compõem o fluxo anual de emergia dos 

recursos utilizados pela cooperativa Reviver. 

MEMORIA DE CALCULO COOPERATIVA REVIVER - RUA 

OURINHOS 
  

  

Seq. Mao de Obra / Coleta Dados Unidade   

1 
 

Dias trabalhados 
240 dias/ano 

  

2 Energia de Metabolismo 3000 Kcal/h   

3 Fator de Conversão 4186 J/Kcal   

4 Total de catadores 8 pessoa   

5 Energia da mão de obra 2,41E+10 J/ano   

          

  Mao de Obra / Motorista       

1 Dias trabalhados 240 dias/ano   

2 Energia de Metabolismo 3000 Kcal/h   

3 Fator de Conversão 4186 J/Kcal   

4 Total de catadores 2 pessoa   

5 Energia da mão de obra 6,03E+09 J/ano   

          

  Mao de Obra / Triagem       

1 Dias trabalhados 240 dias/ano   

2 Energia de Metabolismo 3000 Kcal/h   

3 Fator de Conversão 4186 J/Kcal   

4 Total de catadores 20 pessoa   

5 Energia da mão de obra 6,03E+10 J/ano   

          

  Diesel       

1 Litros combustível ano 7200 litros/ano 
  

2 Densidade Diesel 852 Kg/m³   

3 Litros para m³ 0,001 m³/L   
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4 Poder Calorifico 10350 Kcal/kg   

5 Fator de conversão 4186 J/Kcal   

6 Energia Diesel 2,66E+11 J/ano   

          

  Energia Elétrica       

1 Consumo de energia elétrica anual 6544 kWh/ano   

2 Fator de conversão de kW para joules 3,60E+06 J/kWh   

    2,36E+10 J/ano   

          

  Agua       

1 Consumo água  300 m³/ano   

          

  Caminhão Agrale 8500 E 2009       

1 Peso vazio 2840000 g 

solostocks 

(2011) 

2 Vida útil  11,41 anos vepasa (2009) 

          

  80 % aço 2,27E+06 g   

    6,41E+04 g/ano   

          

  20 % plástico 5,68E+05 g   

    16000 kg/ano   

  Gaiola do caminhão       

1 peso 800000 g   

2 Vida útil 10 anos 

Jangada 

carrocerias 

(2011) 

3 Fator de conversão 4186 J/kcal   

4 Poder calorifico 3,6 kcal/g   

5 Energia 2,41E+09 J/ano   

          

          

  Caminhão Mercedes Benz       

1 Peso veículo 4250000 g Mercedes Benz 
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(2006) 

2 Vida útil  100000 h 

Mercedes 

Benz (2006) 

          

  80 % aço 5,31E+06 g   

    1,50E+05 g/ano   

          

  20 % plástico 850000 g   

    23970 g/ano   

  Somatória caminhões Mercedes + Agrale       

  80 % aço 2,14E+05 g/ano   

  20% plástico 4,00E+04 g/ano   

  Gaiolas 2,41E+09 g/ano   

          

  Galpão       

1 Área 1100 m²   

2 Vida útil 25 ano ifsc.edu.br 

          

  Piso do prédio (materiais )       

1 Concreto 1,00E+07 g   

2 Água 1,00E+08 g   

          

  Paredes do Prédio (materiais)       

1 Tijolo 3,72E+06 g   

2 Cimento 1,84E+05 g   

3 Cal 5,59E+05 g   

4 Areia 3,03E+06 g   

5 Água 2,02E+05 g   

          

  Telhado       

1 Aço 1,94E+05 g   

2 Madeira 3,61E+05 g   

          

  Mesas de separação       
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1  peso da mesa 1,00E+04 g   

2 vida útil da mesa 5,00E+00 ano   

3 massa alocada  2,00E+03 g/ano   

4 Poder Calorifico 3,60E+00 kcal/g   

5 Fator de conversão 4,19E+03 J/kcal   

6 Energia de 5 mesas 2,26E+09 J/ano   

          

  Bag amarelo       

1 Peso 7,00E+00 g   

2 Quantidade de big bag no ano 2,16E+05     

3 Massa em grama 1,51E+06 J/g   

4 Poder calorifico 4,64E+04 J/g   

5 Energia 7,01E+10 J/ano   

          

  Big bag       

1 Peso 1,70E+03 g   

2 Quantidade de big bag no ano 2,64E+04 unidade   

3 Massa em grama 4,49E+07 g/ano   

4 Energia 4,64E+04 J/g   

5 Energia 2,08E+12 J/ano   

          

  Caçamba Roll On Off 3,00E+00     

1 Peso 2,05E+06 g 

Dodael 

Conteiner 

(2011) 

2 Vida útil 1,00E+01 anos 

Dodael 

Conteiner 

(2011) 

3 Massa alocada 2,05E+05 g/ano   

4 Massa alocada total 4 caçambas 8,20E+05 g/ano   

 

 

 

 

 



98 

 

 

APENDICE E 

 

 

Memória de cálculo de todos os itens que compõem o fluxo anual de emergia dos 

recursos utilizados pela cooperativa Coreso. 

MEMORIA DE CALCULO CORESO JD CAPITAO 

Seq. Mao de Obra / Coleta Valor Unidade   

1 Dias trabalhados 240 dias/ano   

2 Energia de Metabolismo 3000 Kcal/h   

3 Fator de Conversão 4186 J/Kcal   

4 Total de catadores 4 pessoa   

5 Energia da mão de obra 1,21E+10 J/ano   

          

  Mao de Obra / Motorista       

1 Dias trabalhados 240 dias/ano   

2 Energia de Metabolismo 3000 Kcal/h   

3 Fator de Conversão 4186 J/Kcal   

4 Total de catadores 1 pessoa   

5 Energia da mão de obra 3,01E+09 J/ano   

          

  Mao de Obra / Triagem       

1 Dias trabalhados 240 dias/ano   

2 Energia de Metabolismo 3000 Kcal/h   

3 Fator de Conversão 4186 J/Kcal   

4 Total de catadores 11 pessoa   

5 Energia da mão de obra 3,32E+10 J/ano   

          

  Diesel       

1 Litros combustível ano 3600 litros/ano   

2 Densidade Diesel 852 Kg/m³   

3 Litros para m cubico 0,001 m³/L   

4 Poder Calorifico 10350 Kcal/kg   

5 Fator de conversão 4186 J/Kcal   
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6 Energia Diesel 1,33E+11 J/ano   

  Energia Elétrica       

1 Consumo de energia elétrica anual 4100 kWh/ano   

2 Fator de conversão de kW para joules 3,60E+06 J/kWh   

    1,48E+10 J/ano   

          

  Água       

1 Consumo água  174 m³/ano   

          

  Caminhão Mercedes Benz       

1 Peso do veículo 4250000 g 

Mercedes 

Benz (2006) 

2 Vida útil  11,41 anos 

Mercedes 

Benz (2006) 

          

  80 % aço 5,31E+06 g   

    4,66E+05 g/ano   

          

  20 % plástico 850000 g   

    7,50E+04 g/ano   

          

  Gaiola do caminhão       

1 peso 800000 g   

2 Vida útil 10 anos 

Jangada 

carrocerias 

(2011) 

3 Fator de conversão 4186 J/kcal   

4 Poder calorifico 3,6 kcal/g   

5 Energia 1,21E+09 J/ano   

          

  Galpão       

1 Área 320 m²   

2 Vida útil 25 ano ifsc.edu.br 
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  Piso do prédio ( materiais )       

1 Concreto 3,20E+06 g   

2 Agua 3,20E+07 g   

          

  Paredes do Prédio (materiais)       

          

1 Tijolo 1,70E+06 g   

2 Cimento 9,48E+04 g   

3 Cal 2,43E+05 g   

4 Areia 1,38E+06 g   

5 Água 1,04E+05 g   

          

  Telhado       

1 Aço 6,20E+04 g   

2 Madeira 1,72E+09 g   

          

  Mesas de separação       

1  Peso da mesa 50000 g   

2 Vida útil da mesa 5 ano   

3 Massa alocada  10000 g/ano   

4 Poder Calorifico 3,60E+00 kcal/g   

5 Fator de conversão 4,19E+03 J/kcal   

6 Energia de 5 mesas 7,53E+08 J/ano   

          

  Big bag       

1 Peso 1700 g   

2 Quantidade de big bag no ano 13200 unidade   

3 Massa em grama 2,24E+07 g/ano   

4 Poder Calorifico 4,64E+04 J/g   

5 Energia 1,04E+12 J/ano   

          

  Paleteira (MOD. PL 220)       

1 Peso 68000 g Kubitiz (2011) 
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2 Vida útil 10 ano Kubitiz (2011) 

3 Massa alocada 6,80E+03 g/ano   

          

  Caçamba Roll On Off       

1 Peso 2050000 g 

Dodael 

Conteiner 

(2011) 

2 Vida útil 10 anos 

Dodael 

Conteiner 

(2011) 

3 Massa alocada 2,05E+05 g/ano   
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ANEXO A 

 

 

COLETA  DOMICILIAR  -  REGIÃO  -   A

SETOR BAIRRO PRINCIPAL EXTENSÃO ( m) FREQ. PERIODO 2005 2010 2005 2010 potencial de 10% Nº VIAGEM/DIA

1 CENTRO I 21.690,00 DIÁRIA NOTURNO 11.852,55 14.223,06 309.114,00 370.936,80 37.093,68 3

2 CENTRO II 19.020,00 DIÁRIA NOTURNO 12.563,11 15.075,73 327.646,00 393.175,20 39.317,52 3

6 VILA  SANTANA 28.370,00 2ª,4ª,6ª NOTURNO 18.374,09 22.048,91 239.598,00 287.517,60 28.751,76 4

8 STA ROSÁLIA 30.850,00 2ª,4ª,6ª NOTURNO 13.237,59 15.885,11 172.618,00 207.141,60 20.714,16 3

10 JD. MARIA DO CARMO 30.730,00 2ª,4ª,6ª NOTURNO 17.831,37 21.397,64 232.521,00 279.025,20 27.902,52 4

12 VILA  CAROL 36.590,00 2ª,4ª,6ª NOTURNO 16.826,45 20.191,74 219.417,00 263.300,40 26.330,04 4

14 TRUJILLO 30.460,00 2ª,4ª,6ª NOTURNO 17.202,90 20.643,48 224.326,00 269.191,20 26.919,12 4

16 VILA  CARVALHO 30.280,00 2ª,4ª,6ª NOTURNO 19.310,42 23.172,50 251.860,00 302.232,00 30.223,20 5

18 JD. BRASILANDIA 35.320,00 2ª,4ª,6ª NOTURNO 21.594,86 25.913,83 281.597,00 337.916,40 33.791,64 5

20 JD. IGUATEMI 35.540,00 2ª,4ª,6ª NOTURNO 14.425,51 17.310,61 188.109,00 225.730,80 22.573,08 3

22 JD. ZULMIRA/BARÃO 35.070,00 2ª,4ª,6ª NOTURNO 12.917,60 15.501,12 168.446,00 202.135,20 20.213,52 3

24 VILA  FORMOSA 36.210,00 2ª,4ª,6ª DIURNO 25.746,32 30.895,58 335.732,00 402.878,40 40.287,84 5

26 PQ. LARANJEIRAS 33.650,00 2ª,4ª,6ª DIURNO 20.383,94 24.460,73 265.807,00 318.968,40 31.896,84 4

28 PQ.  PAINEIRAS 34.460,00 2ª,4ª,6ª DIURNO 19.910,23 23.892,28 259.629,00 311.554,80 31.155,48 4

30 APARECIDINHA 33.380,00 2ª,4ª,6ª DIURNO 15.309,13 18.370,96 199.631,00 239.557,20 23.955,72 3

32 CAJURU 57.590,00 2ª,4ª,6ª DIURNO 13.188,44 15.826,13 171.977,00 206.372,40 20.637,24 3

34 ÉDEN 60.410,00 2ª,4ª,6ª DIURNO 21.086,65 25.303,98 274.970,00 329.964,00 32.996,40 4

36 VILA N. ESPERANÇA 46.144,00 2ª,4ª,6ª DIURNO 20.780,26 24.936,31 270.975,00 325.170,00 32.517,00 4

38 VILA N. SOROCABA 39.290,00 2ª,4ª,6ª DIURNO 23.166,56 27.799,87 202.092,00 242.510,40 24.251,04 4

40 VILA  HELENA 36.140,00 2ª,4ª,6ª DIURNO 13.976,90 16.772,28 182.259,00 218.710,80 21.871,08 3

42 JD. BOTUCATU 31.800,00 2ª,4ª,6ª DIURNO 16.711,42 20.053,70 217.917,00 261.500,40 26.150,04 4

44 VILA M.  EUGÊNIA 35.530,00 2ª,4ª,6ª DIURNO 15.583,10 18.699,72 203.204,00 243.844,80 24.384,48 3

46 PQ. SÃO  BENTO 50.835,00 2ª,4ª,6ª DIURNO 18.078,16 21.693,79 235.739,00 282.886,80 28.288,68 4

48 PQ. VITÓRIA RÉGIA 50.315,00 2ª,4ª,6ª DIURNO 18.073,97 21.688,76 235.685,00 282.822,00 28.282,20 4

TOTAL  SETORES 879.674,00 418.131,53 503.767,84 5.670.869,00 6.807.052,80 680.504,28 90

total A + B 762.596,15 917.125,38 10.511.077,00 12.615.302,40 1.261.329,24

QUANT. SETOR/DIA (  kg) QUANT. MÊS ( kg )

COLETA  DOMICILIAR  -  REGIÃO -  B

SETOR BAIRRO PRINCIPAL EXTENSÃO ( m) FREQ. PERIODO 2005 2010 2005 2010 potencial 10% Nº VIAGEM/DIA

1 CENTRO I 21.690,00 DIÁRIA NOTURNO 11.852,55 14.223,06 309.114,00 370.936,80 37.093,68 3

2 CENTRO II 19.020,00 DIÁRIA NOTURNO 12.563,11 15.075,73 327.646,00 393.175,20 39.317,52 3

5 JD. EMILIA/SANDRA 26.710,00 3ª,5ª,SAB. NOTURNO 15.531,86 18.638,23 202.536,00 243.043,20 24.304,32 3

7 VILA  HORTENCIA 28.590,00 3ª,5ª,SAB. NOTURNO 14.031,28 16.837,54 182.968,00 219.561,60 21.956,16 3

9 ARVORE  GRANDE 28.230,00 3ª,5ª,SAB. NOTURNO 12.988,71 15.586,45 169.373,00 203.247,60 20.324,76 3

11 CERRADO 48.600,00 3ª,5ª,SAB. NOTURNO 13.250,13 15.900,16 172.782,00 207.338,40 20.733,84 3

13 PQ. CAMPOLIM 34.390,00 3ª,5ª,SAB. NOTURNO 15.485,15 18.582,18 201.936,00 242.323,20 24.232,32 3

15 MANGAL/PAULISTANO 35.570,00 3ª,5ª,SAB. NOTURNO 13.082,82 15.699,38 170.600,00 204.720,00 20.472,00 3

17 JD. CRUZEIRO  DO SUL 32.250,00 3ª,5ª,SAB. NOTURNO 13.019,03 15.622,84 169.768,00 203.721,60 20.372,16 3

19 VILA ASSIS 36.670,00 3ª,5ª,SAB. NOTURNO 17.807,32 21.368,78 232.207,00 278.648,40 27.864,84 4

21 STA  TEREZINHA 33.600,00 3ª,5ª,SAB. NOTURNO 12.552,65 15.063,18 163.687,00 196.424,40 19.642,44 3

23 JD. EUROPA 27.090,00 3ª,5ª,SAB. DIURNO 17.080,55 20.496,66 222.730,00 267.276,00 26.727,60 4

25 JD. ASTRO 30.380,00 3ª,5ª,SAB. DIURNO 12.404,16 14.884,99 161.750,00 194.100,00 19.410,00 3

27 BRIGADEIRO  TOBIAS 87.530,00 3ª,5ª,SAB. DIURNO 15.213,97 18.256,76 198.390,00 238.068,00 23.806,80 3

29 JD.  SIMUS 35.850,00 3ª,5ª,SAB. DIURNO 15.473,30 18.567,96 201.772,00 242.126,40 24.212,64 3

31 IPANEMA  DO  MEIO 93.570,00 3ª,5ª,SAB. DIURNO 11.915,81 14.298,97 155.382,00 186.458,40 18.645,84 3

33 JD. SÃO  BENTO 36.280,00 3ª,5ª,SAB. DIURNO 14.574,00 17.488,80 190.045,00 228.054,00 22.805,40 3

35 JD. GONÇALVES 37.570,00 3ª,5ª,SAB. DIURNO 12.904,01 15.484,81 168.268,00 201.921,60 20.192,16 3

37 CENTRAL  PARQUE 23.800,00 3ª,5ª,SAB. DIURNO 15.587,29 18.704,75 203.258,00 243.909,60 24.390,96 3

39 V. SABIÁ/ZACARIAS 26.420,00 3ª,5ª,SAB. DIURNO 17.268,78 20.722,54 255.185,00 306.222,00 30.622,20 4

41 JD.  OURO FINO 39.120,00 3ª,5ª,SAB. DIURNO 16.092,36 19.310,83 209.844,00 251.812,80 25.181,28 3

43 SOROCABA I 40.270,00 3ª,5ª,SAB. DIURNO 15.713,82 18.856,58 204.908,00 245.889,60 24.588,96 3

45 ITANGUÁ 38.010,00 3ª,5ª,SAB. DIURNO 12.058,03 14.469,64 157.237,00 188.684,40 18.868,44 3

47 BARCELONA 55.360,00 3ª,5ª,SAB. DIURNO 16.013,93 19.216,72 208.822,00 250.586,40 25.058,64 3

TOTAL  SETORES 916.570,00 344.464,62 413.357,54 4.840.208,00 5.808.249,60 580.824,96 75

QUANT. SETOR/DIA(KG) QUANT. MÊS(KG)
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ANEXO B 
 

Relatório de acompanhamento do trabalho de coleta realizado pelas cooperativas, 

Este relatório é entregue a Secretaria de Parcerias bimestralmente. 

RELATÓRIO COLETA SELETIVA - Prefeitura de Sorocaba   

Orientações: Este relatório deverá ser entregue bimestralmente na Secretaria de Parcerias, conforme 

estabelecido em Termo de Parcerias. 

Cooperativa:       Núcleo:     

       

Responsáveis Informações:       Fone:     

Dados Setembro Outubro 
Meta próximo 

bimestre 

   

   

Número de bairros          

Número de Ruas          

Número de Casas          

Número de Catadores          

Renda média mensal catadores          

       

Relação dos bairros:(relacionar os bairros atendidos) 

              

              

Dados material comercializado 

Setembro Outubro 
Meta próximo 

bimestre 

   

Colocar em medida de  peso para 

materiais sólidos e quantidade em litros 

para o óleo de cozinha 

   

   

PET          

Papel          

Papelão          

Vidro          

Aluminio          

Metais          

Tetra Pack          

Plástico          

Oleo de cozinha          

Total          

       

Data:       
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ANEXO C 
 

Folder da coleta seletiva distribuído nas casas que ocorre a coleta seletiva.  
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ANEXO D 

 

Fotos Cooperativa Coreso – Jd. Capitão. 
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ANEXO E 

 

Fotos da cooperativa Reviver – Rua Ourinhos. 
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ANEXO F 

 

Foto galpão da cooperativa Catares – Av. Londres 
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ANEXO G 

 

Foto caminhão Agrale e Mercedes Benz com gaiola utilizada para coleta seletiva.  
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ANEXO H 

 

Foto do bag amarelo utilizado na coleta seletiva pelas cooperativas Catares e 

Reviver. 

    

    

    

 

 


