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RESUMO 
 
 
 

O presente trabalho tem como objetivo propor a implantação da coleta seletiva dos 
resíduos sólidos gerados na empresa Pomifrai Fruticultura S/A, e proporcionar o 
destino adequado aos mesmos. A disposição final dos resíduos sólidos é uma 
grande preocupação por parte da sociedade e das empresas que geram estes 
resíduos. A empresa Pomifrai, com esse trabalho, poderá implantar o programa de 
coleta seletiva dos resíduos sólidos, trazendo assim benefícios para a sociedade 
como um todo. No período de janeiro a maio de 2008 foram quantificados os 
resíduos sólidos gerados na Pomifrai e verificadas as práticas adotadas, 
relacionadas ao gerenciamento de resíduos. Através de estudos realizados na 
empresa sobre os tipos e quantidades de resíduos sólidos gerados, recipientes 
utilizados para separar e acondicionar, é possível estabelecer o melhor dia para 
coleta desses materiais. Em virtude dos estudos realizados, a Pomifrai irá implantar 
lixeiras identificadas para cada tipo de resíduo, de acordo com a Resolução 
CONAMA 275, de 25 de abril de 2001, que serão coletados e destinados de forma 
ambientalmente correta. 
 
Palavras-chave: Resíduos sólidos, coleta seletiva, reciclagem. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT  
 
 
 

The present work has as objective to propose to implant of the selective collection of 
the solid residues generated in the company Pomifrai Fruticultura S/A, and to provide 
the destiny adapted to the same ones. The final disposition of the solid residues is a 
great concern on the part of the society and of the companies that generate these 
residues. The company Pomifrai, with that work, can implant the program of selective 
collection of the solid residues, bringing like this benefits for the society as a 
completely. In the period of January to May of 2008 were quantified the solid 
residues generated in Pomifrai and verified the adopted practices, related to the 
management of residues. Through studies accomplished in the company about the 
types and amounts of generated solid residues, recipients used to separate and to 
condition, it is possible to establish the best day for collection of those materials. By 
virtue of the accomplished studies, Pomifrai will implant trash cans identified for each 
residue type, in agreement with the Resolution CONAMA 275, of April 25, 2001, that 
will be collected and destined in way correct environmentally.   
   
Key-Words: Solid residues, it collects selective, reprocess.  
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1 INTRODUÇÃO 

 
 

Os resíduos sólidos tornaram-se um problema relativamente recente, já que, 

há algumas décadas, era constituído basicamente por materiais orgânicos facilmente 

decompostos pela natureza. Mas com a mudança nos hábitos, o aumento de 

produtos industrializados e o advento das embalagens descartáveis, os resíduos 

sólidos tomaram outras dimensões devido às mudanças na composição das 

matérias, gerando alto custo para as empresas geradoras destes resíduos.  

A coleta, o tratamento e a disposição final dos resíduos sólidos quando 

realizadas inadequadamente são considerados três dos problemas mais graves em 

relação à degradação ambiental. As empresas de modo geral enfrentam grandes 

problemas quanto à minimização de custos para disposição dos resíduos e redução 

da degradação e impactos ambientais que estes resíduos geram quando dispostos 

incorretamente. 

Tendo em vista o alto custo que a empresa Pomifrai Fruticultura S/A tem para 

manter seus compromissos ambientais em dia, a mesma está disposta a por em 

prática algumas ações que serão propostas neste trabalho, visando trazer benefícios 

a curto e médio prazo em relação aos resíduos sólidos gerados por ela. Com as 

medidas propostas a empresa terá uma receita extra, atenderá as expectativas no 

âmbito legal em relação aos resíduos sólidos, além de contribuir para o 

desenvolvimento sustentável no âmbito global e principalmente regional.  

A coleta seletiva tem grande importância dentro da empresa, pois trata de 

proporcionar um ambiente saudável para o trabalho, e também dar o destino correto 

a cada tipo de resíduo gerado, beneficiando o meio ambiente, a saúde e o bem estar 

dos colaboradores e de toda a população, gerando emprego e renda, 

proporcionando o desenvolvimento econômico da região. 

A reciclagem de resíduos sólidos é um processo fundamental, ajuda a manter 

o equilíbrio ecológico, uma vez que os rejeitos sólidos têm na sua maioria, longo 

tempo de decomposição e também constituem um problema de ordem sanitária, 

quando não recebem cuidados convenientes, podendo apresentar microorganismos 

prejudiciais à saúde humana. A disposição inadequada de resíduos hospitalares, 

químicos e industriais tem sido responsável por uma série de novos problemas 



 12

ambientais e sociais. As pessoas podem contaminar-se pelo contato direto com o 

lixo ou por meios de água poluída pelos resíduos sólidos.  

Este trabalho tem como objetivo: propor a implantação da coleta seletiva de 

resíduos sólidos na empresa Pomifrai Fruticultura S/A, através da conscientização 

dos colaboradores; apresentar para a Pomifrai a adequada destinação dos resíduos 

gerados em seus processos; projetar o sistema de coleta seletiva de resíduos 

sólidos; verificar a valoração dos resíduos; e atender requisitos legais e de 

certificações ambientais. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  
 

 

2.1 RESÍDUOS SÓLIDOS  

 

Segundo a Norma Brasileira - NBR 10004/2004, a definição de resíduos 

sólidos é: resíduos nos estados sólidos e semi-sólidos, que resultam de atividades 

da comunidade de origem: industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, de 

serviço e de varrição. Incluíram-se nesta definição os lodos provenientes de 

sistemas de tratamento de água, aqueles gerados em equipamentos e instalações 

de controle de poluição, bem como determinados líquidos cujas particularidades 

tornem inviável o seu lançamento na rede pública de esgotos ou corpos de água, ou 

exigem, para isso, soluções técnicas e economicamente inviáveis em face de melhor 

tecnologia disponível.  

De acordo com Philippi (1999), resíduos sólidos podem ser considerados 

qualquer mistura de materiais ou restos destes, oriundos dos mais diversos tipos de 

atividades humanas, que são descartados por não apresentarem utilidade à 

sociedade. 

Os resíduos sólidos quando dispostos a céu aberto, ou seja, lixões trazem 

graves problemas ao meio ambiente, principalmente pelo processo de 

decomposição destes resíduos, através da produção de chorume ou sumeiro, como 

é também denominado, que é uma substância líquida, escura, constituída pelos 

resíduos orgânicos apenas parcialmente biodegradados. De acordo com Braga et al 

(2002, p. 149), “o chorume acumula-se no fundo das camadas de resíduos e tende a 

infiltrar-se no solo, podendo alcançar o lençol freático, contaminando-o”.   

A destinação dos resíduos sólidos, especialmente seus componentes 

plásticos, representa uma das grandes preocupações na sociedade atual: o 

desenvolvimento tecnológico crescente, associado às profundas mudanças no modo 

de vida contemporâneo, tem gerado resíduos em quantidade cada vez maiores, 

prejudicando o meio ambiente e a população. 

A reciclagem tem sido uma promissora rota para, em larga escala, desviar 

esses rejeitos dos lixões ou aterros sanitários e reduzir custos de produção, 

substituindo matéria-prima virgem e gerando novos empregos. 
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Segundo Philippi (1999), outras conseqüências do enorme volume de lixo 

gerado pelas sociedades modernas, quando o lixo é depositado em locais 

inadequados ou a coleta é deficitária, são: contaminação do solo, ar e água; 

proliferação de vetores transmissores de doenças; entupimento de redes de 

drenagem urbana; enchentes; degradação do ambiente e depreciação imobiliária; 

doenças.  

Recentemente começamos a perceber que, assim como não podemos deixar 

o lixo acumular dentro de nossas casas, é preciso conter a geração de resíduos e 

dar um tratamento adequado ao lixo no nosso planeta. Para isso, será preciso conter 

o consumo desenfreado, que gera cada vez mais lixo, e investir em novas 

tecnologias que permitam diminuir a geração de resíduos, além da reutilização e da 

reciclagem dos materiais não utilizados. Precisamos, ainda, reformular nossa 

concepção a respeito do lixo. Não podemos mais encarar todo lixo como “resto 

inútil”, mas sim, como um resíduo que pode ser transformado em nova matéria-prima 

para retornar ao ciclo produtivo. 

 

2.2 CLASSIFICAÇÃO DOS RESÍDUOS 

 

A NBR 10004/2004 classifica os resíduos em duas classes: 

 

Resíduo Classe I – Perigoso: resíduos que, em função de suas 
propriedades físicas, químicas ou infecto-contagiosas, podem apresentar 
risco à saúde pública, ao meio ambiente, ou ainda, apresentem 
inflamabilidade, corrosidade, reatividade, toxicidade e/ou patogenicidade. 

Resíduo Classe ll – Não perigoso 

Resíduos Classe II A – Não-inertes: são aqueles resíduos que não se 
enquadram na classificação de resídua classe I ou de resídua classe II B. 
Podem ter propriedades como: combustibilidade, biodegrabilidade ou 
solubilidade em água. 

Resíduos Classe II B – Inertes:  são aqueles que, ao serem submetidos aos 
testes de solubilização (NBR-10.007/1987), não têm nenhum de seus 
constituintes solubilizados em concentrações superiores aos padrões de 
potabilidade da água. Isto significa que a água permanecerá potável quando 
em contato com o resíduo. Muitos destes resíduos são recicláveis. Estes 
resíduos se degradam ou se decompõem lentamente quando dispostos no 
solo. Estão nesta classificação, por exemplo, os entulhos de demolição, 
pedras e areias retirados de escavações.  

Quanto às características físicas, composição química e origens, a NBR 
10004/2004 assim classifica: 
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Seco: papéis, plásticos, metais, couros tratados, tecidos, vidros, madeiras, 
guardanapos e tolhas de papel, pontas de cigarro, isopor, lâmpadas, 
parafina, cerâmicas, porcelana, espumas, cortiças.  

Molhado: restos de comida, cascas e bagaços de frutas e verduras, ovos, 
legumes, alimentos estragados, etc...  

Quanto à composição química: 

Orgânico: são compostos por pó de café e chá, cabelos, restos de 
alimentos, cascas e bagaços de frutas e verduras, ovos, legumes, alimentos 
estragados, ossos, aparas e podas de jardim.  

Inorgânico: composto por produtos manufaturados como plásticos, vidros, 
borrachas, tecidos, metais (alumínio, ferro, etc.), tecidos, isopor, lâmpadas, 
velas, parafina, cerâmicas, porcelana, espumas, cortiças, etc.  

Quanto à origem:  

Domiciliar: originado da vida diária das residências, constituído por restos de 
alimentos (tais como cascas de frutas, verduras, etc.), produtos 
deteriorados, jornais, revistas, garrafas, embalagens em geral, papel 
higiênico, fraldas descartáveis e uma grande diversidade de outros itens. 
Podem conter alguns resíduos tóxicos.  

Comercial: dos diversos estabelecimentos comerciais e de serviços, tais 
como supermercados, estabelecimentos bancários, lojas, bares, 
restaurantes, etc. 

Serviços Públicos: originados dos serviços de limpeza urbana, incluindo 
todos os resíduos de varrição das vias públicas, limpeza de praias, galerias, 
córregos, restos de podas de plantas, limpeza de feiras livres, constituído 
por restos de vegetais diversos, embalagens, etc.  

Hospitalar: descartados por hospitais, farmácias, clínicas veterinárias 
(algodão, seringas, agulhas, restos de remédios, luvas, curativos, sangue 
coagulado, órgãos e tecidos removidos, meios de cultura e animais 
utilizados em testes, resina sintética, filmes fotográficos de raios X). Em 
função de suas características, merece um cuidado especial em seu 
acondicionamento, manipulação e disposição final. Deve ser incinerado e os 
resíduos levados para aterro sanitário.  

Portos, Aeroportos, Terminais Rodoviários e Ferroviários: resíduos sépticos, 
ou seja, que contém ou potencialmente podem conter germes patogênicos. 
Basicamente originam-se de material de higiene pessoal e restos de 
alimentos, que podem hospedar doenças provenientes de outras cidades, 
estados e países.  

Industrial: originado nas atividades dos diversos ramos da indústria, tais 
como: o metalúrgico, o químico, o petroquímico, o de papelaria, da indústria 
alimentícia, etc.  

O lixo industrial é bastante variado, podendo ser representado por cinzas, 
lodos, óleos, resíduos alcalinos ou ácidos, plásticos, papel, madeira, fibras, 
borracha, metal, escórias, vidros, cerâmicas. Nesta categoria, inclui-se 
grande quantidade de lixo tóxico. Esse tipo de lixo necessita de tratamento 
especial pelo seu potencial de envenenamento.  

Radioativo: resíduos provenientes da atividade nuclear (resíduos de 
atividades com urânio, césio, tório, radônio, cobalto), que devem ser 
manuseados apenas com equipamentos e técnicos adequados.  

Agrícola: resíduos sólidos das atividades agrícolas e pecuárias, como 
embalagens de adubos, defensivos agrícolas, ração, restos de colheita, etc. 
O lixo proveniente de pesticidas é considerado tóxico e necessita de 
tratamento especial.  
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Entulho: resíduos da construção civil: demolições e restos de obras, solos 
de escavações. O entulho é geralmente um material inerte, passível de 
reprove. 

 

A composição e a quantidade dos resíduos sólidos urbanos gerados 

dependem dos hábitos de consumo, do poder aquisitivo, procedência, natureza das 

atividades econômicas e da consciência ambiental de cada comunidade. Neste 

sentido, uma grande variedade de materiais e substâncias farão parte da 

composição dos resíduos sólidos produzidos diariamente, os quais podem ser 

classificados de forma simplificada, segundo suas características, em três grandes 

grupos para o gerenciamento, conforme Costa (2003, p. 33): 

 
- Inorgânicos: Parte dos resíduos sólidos resultantes de materiais sem vida, 
principalmente embalagem. Os materiais inorgânicos constituem cerca de 
50% de todos os resíduos sólidos urbanos gerados e podem ser sub-
divididos em: 
- Recicláveis: Fração dos materiais que apresentam a possibilidade de 
retornarem ao sistema produtivo, servindo como matéria-prima na 
fabricação de novos produtos. Os materiais recicláveis correspondem à 
cerca de 25% de todos os resíduos gerados e entre seus principais 
representantes estão os papéis, papelões, plásticos, metais, vidro e 
embalagens longa vida.  
- Não recicláveis (rejeitos): Corresponde a fração dos resíduos sólidos que 
não podem ser reaproveitados em virtude de suas características ou pela 
falta de tecnologias adequadas. Correspondem à cerca de 25% dos 
resíduos sólidos e entre seus principais representantes estão os papéis 
plastificados, papel carbono, materiais de banheiro, tecidos e papéis sujos. 
- Orgânicos: A parte orgânica dos resíduos sólidos corresponde à cerca de 
50% dos resíduos gerados e representam a parte “úmida” desses resíduos 
caracterizados principalmente por cascas e restos de frutas, legumes e 
hortaliças, restos de alimentos, carnes, podas de jardim, etc.  
- Tóxico: Constitui uma pequena parcela dos resíduos sólidos, mas 
representa um problema ambiental relevante, pois misturado aos outros 
resíduos acima citados, vão parar em aterros sanitários ou em lixões a céu 
aberto, contaminando o lençol freático, o solo ou algum curso d’água 
próximo. Entre seus principais estão as pilhas, baterias, latas de tinta, 
aerossóis, inseticidas, lâmpadas e pneus. 

 

O aumento na geração destes resíduos sólidos tem várias conseqüências 

negativas: custos cada vez mais altos para coleta e tratamento do lixo; dificuldade 

para encontrar áreas disponíveis para sua disposição final; grande desperdício de 

matérias-primas. Por isso, os resíduos deveriam ser integrados como matérias-

primas nos ciclos produtivos ou na natureza.  
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2.3 COLETA SELETIVA 

 

Tendo em vista a globalização, a necessidade de produtos mais práticos e a 

redução do tempo de vida útil dos produtos, uma maior quantidade de resíduos 

sólidos oriundos do atual sistema econômico são gerados. Deve-se atentar pela 

elaboração de estratégias de gerenciamento desses materiais, evitando assim que 

tais materiais sejam dispostos de forma incorreta, acarretando prejuízos econômicos 

tais como gastos com matéria-prima e energia - e ambientais: poluição do solo e 

risco de poluição das águas. 

Carvalho et al (2006), definem a coleta seletiva como sendo a separação de 

tudo o que pode ser reaproveitados, enviando-se esse material para reciclagem. 

Separar o lixo é não misturar os materiais passíveis de serem reaproveitados ou 

reciclados (usualmente plásticos, vidros, papéis, metais) com o resto do lixo (restos 

de alimentos, papéis sujos, lixo do banheiro).  

A coleta seletiva tanto pode ser realizada por uma pessoa sozinha, que 
esteja preocupada com o montante de lixo que estamos gerando (desde 
que ela planeje com antecedência para onde vai encaminhar o material 
separado), quanto por um grupo de pessoas (empresas, condomínios, 
escolas, cidades, etc.). Organizar um programa de coleta seletiva não é tão 
complicado como parece, mas exige um planejamento cuidadoso. 
(CARVALHO, 2006, p. 12). 

Segundo Carvalho et al (2006), a coleta seletiva se iniciou no Brasil na 

década de 1980, no Paraná, com os seguintes projetos: “Compra do Lixo”, “Lixo que 

não é lixo”, Tudo Limpo ’’ 

Em 2002, conforme dados do CEMPRE, (2004), (Compromisso Empresarial 

para Reciclagem), a coleta seletiva era adotada em apenas 192 municípios dos mais 

de 5.500 municípios brasileiros. É interessante notar que mesmo nas poucas 

cidades onde este sistema foi implantado, o mesmo era realizado por associações 

ou cooperativas formadas por ex-catadores de rua de materiais recicláveis ou ainda 

por empresas especializadas em limpeza urbana e implantação de coleta seletiva.  

O lixo é responsável por um dos mais graves problemas ambientais de 
nosso tempo. Seu volume é enorme e vem aumentando intensa e 
progressivamente, principalmente nos grandes centros urbanos, atingindo 
quantidades impressionantes. Na maior parte dos municípios brasileiros 
(cerca de 76% deles), o lixo é simplesmente jogado no solo, sem qualquer 
cuidado, formando os lixões, altamente prejudiciais à saúde pública. As 
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conseqüências da disposição inadequadas do lixo no meio ambientem são 
a proliferação de vetores de doenças (como ratos, baratas e micróbios), a 
contaminação de lençóis subterrâneos e do solo pelo chorume (líquido 
escuro, altamente tóxico, formado na decomposição dos resíduos orgânicos 
do lixo) e a poluição do ar, causada pela fumaça proveniente da queima 
espontânea do lixo exposto. (CARVALHO et al, 2006, p. 12). 

Segundo Carvalho et al (2006, p. 12), dentro desse quadro, a coleta seletiva 

de lixo aparece não como a solução final, mas como uma das possibilidades de 

redução do problema. Nosso lixo é composto por diversos tipos de material, grande 

parte reaproveitável. São centenas de milhares de toneladas de plásticos, vidro, 

papéis, papelão, latas de alumínio e de aço que poderiam ter destino mais nobre 

que atulhar os espaços vitais de nosso território, ficando sepultadas para sempre. A 

coleta seletiva não só contribui para a redução da poluição causada pelo lixo, como 

também proporciona economia de recursos naturais – matérias-primas, água e 

energia – e, em alguns casos, pode representar a obtenção de recursos, advindos 

da comercialização do material.  

 

2.4 MINIMIZAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

 

Segundo Mota (2000), a minimização de resíduos é um conceito que abrange 

mais do que a simples coleta seletiva e envio do lixo para reciclagem. Pressupõe 

três regras básicas que devem ser seguidas: primeiro pensar em todas as maneiras 

de reduzir o lixo, depois, reaproveitar tudo o que for possível, e só depois pensar em 

enviar materiais para reciclar. Essa forma de atuação é chamada de 3 R, que é a 

letra inicial de cada uma das palavras-chave. 

A minimização de resíduos, também inclui qualquer prática, ambientalmente 
segura de redução na fonte, reuso reciclagem e recuperação de energia, 
visando reduzir a quantidade ou volume de resíduos gerados ou a serem 
tratados ou adequadamente dispostos. (MOTA, 2000, p. 14). 

As práticas de minimização de resíduos têm-se mostrado economicamente 

vantajosas, já que oferecem uma possibilidade de redução dos custos de destinação 

associada à alteração das características qualitativas e quantitativas dos resíduos e 

obtenção de receita pela comercialização dos produtos obtidos no tratamento ou 

separação de resíduos.    
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2.4.1 Política dos 3 R  

 

De acordo com a Naturlink (2008), A política dos 3rs se define pela: Redução, 

Reutilização e Reciclagem de resíduos. O primeiro passo é reduzir os resíduos 

produzidos. A produção de produtos com uma maior longevidade e durabilidade são 

condições importantes para a redução. Outra meta importante é a reutilização de 

muitos objetos do quotidiano de forma a contribuir para uma menor acumulação. A 

reutilização é indispensável para diminuir a quantidade de materiais. Portanto, a 

reciclagem transforma os materiais inúteis em novos produtos ou matéria-prima de 

forma a diminuir a quantidade de resíduos, poupar energia e recursos naturais 

valiosos. Ou seja, materiais utilizados podem voltar para as indústrias como 

matérias-primas para a fabricação de novos produtos, ex: papel, plástico, vidro e 

metais.  

 

2.5 RECICLAGEM DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 

 

Durante os últimos anos no Brasil, o tema coleta seletiva e reciclagem têm 

sido cada vez mais lembrados pela sociedade, principalmente nas escolas. A 

primeira impressão da população é de que a prática destes programas é muito 

simples e de fácil execução pelo poder publico que cuida dos resíduos de uma 

cidade. Segundo Cantareli (1996, p. 23)  

Reciclagem dos resíduos sólidos, ou de alguns itens componentes do lixo, é 
a combinação de um ou mais processos operacionais, como seleção e 
classificação, moagem, granulação, etc.: para reaproveitamento do resíduo 
transformando-o em matéria-prima para fabricação de outros produtos ou 
diretamente em nova peça. Nesse aspecto do aproveitamento de sobras, 
rejeitos e resíduos descartados, destacam-se os itens papel, papelão, 
plásticos, latas, metais e entulho de construção civil. 

Quanto a problemas enfrentados na reciclagem, Cantareli (1996, p. 23), 

afirma que “a falha está na educação e na formação da consciência das pessoas e 

no setor público”. 

Para Costa (2003), a reciclagem como processo não é possível, se não 

houver o envolvimento desde o gerador dos resíduos ate o comprador das matérias- 
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primas oriundas dos resíduos coletados, uma vez que destes dependem a 

separação na fonte geradora, a coleta porta a porta, a separação durante o processo 

de fabricação, a entrega voluntária, etc. 

Os materiais recicláveis podem ser classificados por tipo: Papel, papelão, 
plástico, vidro, metal e outros. Nós estaríamos reduzindo em média 20% do 
lixo que é coletado e levado para os aterros sanitários com a reciclagem 
desses materiais. (COSTA, 2003, p. 03).  

Exemplo disso é a matéria orgânica presente no lixo em grandes proporções 

que pode ser transformado em composto humificado e voltar para o ciclo ecológico 

sendo utilizado na recuperação de solos para a agricultura. Portanto, se nós dermos 

uma solução global para o problema do lixo em termos de destinação, utilizando 

cada tipo de componente naquilo que pode ser aproveitado ou transformado, nós 

teremos um percentual pequeno de rejeitos, que será eliminado em aterro sanitário. 

“É importante tirar da cabeça das pessoas a idéia de que lixo é sinônimo de sujeira”. 

(ARAÚJO, 2001, p. 23).  

ARAÚJO (2001), cita que é assim que a sociedade deve ver o lixo, não como 

um fim, mas como um novo começo. A reintrodução dos resíduos sólidos no ciclo de 

produção e consumo é objetivo maior dos processos de reciclagem. Assim como é 

inteligente produzir, também é inteligente reutilizar. Mais do que isso é previdente 

que se possa vislumbrar e concretizar plenamente a reutilização do lixo, sob pena de 

se desperdiçar energia, tempo, renda e postos de trabalho. 

Embora o plástico seja também um material reciclável, existem algumas 
dificuldades neste processo: primeiro porque nem todo o plástico pode ser 
reciclado, segundo porque o plástico não suporta reciclagens consecutivas, 
pois perde seu poder de elasticidade passando a ser um componente 
inferior. [...] Outro problema quanto ao plástico, é que em aterros sanitários 
ele traz algumas inconveniências, pois, alem de ocupar muito espaço, ele 
não é biodegradável e ainda, uma vez no solo ele forma placas 
impermeáveis que dificultam a percolação do chorume e o escapamento do 
biogás. (SANTOS, 1999, p. 03). 

“Se considerarmos outro componente do lixo que é reciclável, o papel, por 

exemplo, temos que a cada 50 quilos de papel reciclado, evita-se o corte de uma 

arvore”. (SANTOS, 1999, p. 05). Outro exemplo são as embalagens de alumínio, 

“para cada tonelada de alumínio reciclada evita-se a extração de cinco toneladas de 

bauxita, um mineral que não se renova na natureza, alem de 95% de redução de 

consumo de energia”. (SANTOS, 1999, p. 05). 
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Assim acontece com o vidro, fabricado a partir de matérias primas como a 
sílica, o feldspato, o calcário e a barri lha, por um longo processo, em que 
para cada quilo de vidro são necessários 1,2 quilos de matéria prime 
natural. Obtemos a economia de 1 quilo de vidro novo, para cada quilo e 
vidro reciclado. (SANTOS, 1999, p. 04). 

Desta forma, observa-se que é muito importante a participação dos 

colaboradores, desde a conservação dos locais de trabalho, separando 

criteriosamente, até mesmo na própria residência, em recicláveis e não recicláveis e 

matéria orgânica, o processo de transformação desses componentes em novos 

produtos é muito melhor, mais bem feito e mais higiênico. “Se a separação é feita no 

local do destino final, como acontece nas usinas de reciclagem, a separação é mais 

difícil, anti-higiênicos e muitos componentes se perdem dentro do processo de 

coleta, como o papel, por exemplo”. (SANTOS, 1999, p. 06).  

O papel descartado é um componente do lixo que pode ser reciclado 

continuamente. Para que isso seja possível, ele não deve estar excessivamente 

umedecido, para não mofar durante o período de estocagem, nem conter oleosidade 

e gordura porque vai dificultar a desagregação das fibras. 

De acordo com Santos (1999), a reciclagem é o resultado de uma série de 

atividades, pelas quais materiais como resíduos são coletados, separados e 

processados para serem usados como matéria prima, dando origem a novos 

produtos. A reciclagem surgiu na década de 70, quando preocupações ambientais 

começaram a ser tratadas com mais seriedade, se tornado uma questão de 

estratégia. “O sucesso para coleta seletivo esta ligada diretamente às investimentos 

realizados para a conscientização dos consumidores. Quanto maior for a 

mobilização voluntária, menores serão os custos de administração”. (LOPES 

JUNIOR, 2003, p. 01). 

De acordo com Santos (1999), os quatros tipos principais de coleta seletiva 

são: domiciliar, postos de entrega voluntária (PEV), postos de troca e catadores. Os 

principais objetos reutilizados são os papéis, alumínio, vidros e plásticos. 

Esses materiais ao serem separados e selecionados para reciclagem, 

melhoram a limpeza do meio, gerando renda pela comercialização, diminuindo o 

desperdício, gerando empregos e, principalmente, dando oportunidade aos 

colaboradores de preservar a natureza de forma concreta, se responsabilizando pelo 

resíduo produzido. 
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Segundo Santos (1999), milhões de dólares são perdidos em materiais que 

poderiam ser reciclados, sendo outros milhões correspondentes a recipientes 

reutilizáveis, enterrados nos aterros municipais. 

“Há lixo demais no mundo! Precisamos reciclar mais. O conceito parece de 

fácil assimilação, o difícil é colocá-lo em prática”. (SANTOS, 1999, p. 08). E afirma 

ainda, “reciclar é inteligente, é necessário e solidário. Reciclar é conviver 

responsavelmente com os resíduos produzidos no dia-a-dia” (SANTOS, 1999, p. 07). 

 

 2.5.1 A importância da reciclagem 

 

Segundo Araújo (2001), reciclar é economizar energia, poupar recursos 

naturais e trazer de volta ao ciclo produtivo o que jogamos fora ou deixamos de 

utilizar. A palavra reciclagem foi introduzida ao vocabulário internacional no final da 

década de 80, quando foi constatado que as fontes de petróleo e outras matérias 

primas estavam se esgotando. Mesmo assim, o assunto parece não interessar a 

grande parte da população, o que é lamentável. 

Para compreendermos a reciclagem, é importante reciclarmos o conceito de 

lixo, deixando de enxergá-lo como uma coisa inútil na sua totalidade. 

Grande parte dos materiais que vão para o lixo poderia (e deve) ser 
reciclado tendo em vista o tempo de decomposição natural de alguns 
materiais como o plástico (450 anos), o vidro (5000 anos), a lata (100 anos), 
e o alumínio (de 200 a 500 anos). (ARAÚJO, 2001, p. 23).  

Faz se necessário o desenvolvimento de uma consciência ambientalista para 

uma melhoria da qualidade de vida atual e para que haja condições ambientais 

favoráveis a vida das futuras gerações. 

Atualmente, a produção anual de lixo em todo o planeta é de 

aproximadamente 400 milhões de toneladas. O que fazer e onde colocar tanto lixo é 

um dos maiores desafios. 

A reciclagem é uma alternativa para amenizar o problema, porem, é 
necessário o engajamento da população para realizar esta ação.   O 
primeiro passo é perceber que o lixo é fonte de riqueza e que para ser 
reciclado deve ser separado. Ele pode ser separado de diversas maneiras e 
a mais simples é separar o lixo orgânico do lixo inorgânico (lixo molhado/ 
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lixo seco). Esta é uma ação simples e de grande valor. Os catadores de lixo, 
o meio ambiente e as futuras gerações agradecem. (ANDRADE, 1995, p. 
12).  

Segundo dados do CEMPRE, (1998), (Conselho Empresarial para 

Reciclagem), com a reciclagem asseguram renda a milhares de pessoas, cerca de 

160.000 pessoas vivem exclusivamente da coleta de latas de alumínio e atividades 

relacionadas com a reciclagem no País - constituindo fonte permanente de 

ocupação e remuneração; Injeta recursos nas economias locais, por meio da criação 

de empregos, recolhimento de impostos e desenvolvimento de novos mercados, 

como o de máquinas e equipamentos de coleta automática de embalagens, prensas 

hidráulicas de alta capacidade e mesmo simples amassadores de latas para uso 

doméstico; beneficia entidades assistenciais, igrejas e escolas. Atualmente, perto de 

15 mil escolas e instituições de todo o país estão cadastradas em programas 

permanentes de reciclagem de latas de alumínio, que trocam as latas coletadas por 

cadernos, kits escolares, cestas básicas e equipamentos que vão de 

microcomputadores a televisores e máquinas copiadoras; Fornece subsídios para o 

governo na definição de políticas ambientais destinadas a reciclagem de 

embalagens em geral. 

Para Coutinho (2001), a reciclagem é uma das alternativas de tratamento dos 

resíduos sólidos, e consiste em dar uma nova vida ao material, transformando-o 

novamente em matéria-prima para, a partir dele, fabricar novos produtos. 

Segundo Calderoni (1999), a cada quilo de alumínio reciclado, cinco quilos de 

bauxita são poupados. Para reciclar uma tonelada de alumínio gata somente 5% de 

energia que seria necessária para produzir a mesma quantidade de alumínio 

primário. 

De acordo com Earth World Group (1995), a reciclagem das latas de aço e 

estanho pode poupar 74% de energia usada para produzi-las a partir de matérias-

primas. Isto reduz o desperdício na mineração, preservando um recurso valioso. 

Também estimula a consciência ambiental da população e das empresas, que 

passaram a ter um comportamento responsável em relação ao meio ambiente. 

Programas específicos de educação ambiental e de reciclagem desenvolvidos por 

empresas do setor em parceria com escolas, clubes e entidades beneficentes têm 

despertado os interesses cada vez maiores da sociedade pela reciclagem.  
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2.5.2 A reciclagem como oportunidade de negócio 
 

Segundo Meneguello (2004), o segredo para o êxito de projetos de 

preservação ambiental está na sua sustentabilidade econômica. Os negócios que se 

concretizam nas diversas etapas envolvidas são a garantia para a perenidade e 

aperfeiçoamento de tais iniciativas. Neste contexto, a reciclagem tem-se mostrado 

excelente oportunidade de alavancagem de novos empreendimentos, traduzindo-se 

em geração de emprego e renda para diversos níveis da pirâmide social.  

Conforme Meneguello (2004), um aspecto que merece destaque é o fato de o 

mercado de materiais recicláveis – que conhecemos por lixo – e reciclados estar ao 

alcance do micro e pequeno empresário. Com investimentos da ordem de R$ 140 

mil reais são possíveis montar uma recitadora de plásticos diversos. Com R$ 50 mil 

inicia-se um pequeno negócio no mercado de PET reciclável (ex. garrafas de 

refrigerantes, óleo comestível, etc.), que se tem mostrado promissor. Para um 

pequeno negócio de reciclagem de papel, visando a fabricação de artefatos de polpa 

moldada (ex. bandejas para ovos e frutas, calços para componentes eletrônicos, 

entre outros) o aporte é da ordem de R$ 150 mil.  

Até o coco pode ser reciclado. Um pequeno negócio para transformação de 
fibras de coco em bancos para a indústria automotiva ou em carpetes de 
grande aceitação no mercado, requer um total de aproximadamente R$ 60 
mil de investimento inicial. Não podemos esquecer das cooperativas de 
catadores, alternativa de emprego e renda para grande parte da população 
brasileira. (MENEGUELLO, 2004, p. 11). 

Os catadores, aliás, são os maiores responsáveis pelos altos índices de 

reciclagem de alguns materiais, tais como latas de alumínio (73%) e papelão (71%). 

Em ambos os casos o Brasil situa-se em posição de destaque no cenário mundial. 

Tais cooperativas têm se transformado em empreendimentos cada vez mais 

rentáveis. 

Entretanto, a falta de incentivos governamentais à atividade de comércio de 
sucatas e reciclagem tem sido um obstáculo a um crescimento mais 
acentuado do setor. Na verdade, antes de falar em incentivos é necessário 
eliminar os desincentivos, que não são poucos na esfera tributária, a nível 
federal, estadual e mesmo municipal. Do ponto de vista Federal pode-se 
destacar o IPI dos plásticos reciclados (12%) versus o IPI da resina “virgem” 
(10%); um contra-senso. Quanto ao ICMS, por que não dar créditos aos 
recicláveis e reciclados, comprados e vendidos no país. (MENEGUELLO, 
2004, p. 12). 
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Os resíduos provenientes das atividades industriais crescem em importância 

no cenário ambiental, uma vez que, são gerados por vários tipos de processos, 

representando uma produção de milhões de toneladas por dia em todo o mundo.  

De acordo com D’Almeida, e Vilhena, (2000):  

A problemática dos resíduos tem sido cada vez mais um assunto 
merecedor de atenção e interesse. A crescentes ênfase dada ao consumo 
em detrimento da identidade pessoal e o conseqüente desperdício, assim 
como a falta de vínculos e de esperanças, com relação ao meio ambiente,a 
ausência ou escassez de programas de ensino e campanhas de 
conscientização adequado ao meio ambiente, é exemplo de fatores que 
torna cada vez mais urgentes intervenções, cujo objetivo seja minimizar os 
problemas ambientais a curto, médios e longos prazos. 

 

D’Almeida, e Vilhena, (2000): cita que diversas áreas contaminadas no Brasil 

e no mundo foram identificadas devido à disposição inadequada de resíduos.  

Nesta visão à necessidade de se desenvolver mecanismos para promover a 

conscientização e a busca de soluções para a implantação de tecnologias capazes 

de, a um só tempo, minimizar os impactos decorrentes da disposição destes 

resíduos no meio ambiente e reduzir os custos envolvidos nesta atividade.  

 

2.6 LEGISLAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 

 

A seguir estão destacadas algumas leis e normas que tratam sobre os 

resíduos sólidos:  

NBR 10004/04 – Resíduos Sólidos – Classificação dos resíduos quanto a sua 

periculosidade 

NBR 10005/04 – Procedimentos para obtenção de extrato lixiviador de 

resíduos sólidos. 

NBR 10006/04 – Procedimento para obtenção de extrato solubilizados de 

resíduos sólidos. 

NBR 10007/04 – Amostragem de resíduos sólidos. 

Lei Estadual nº 997 de 31 de maio de 1976 – Dispõe sobre o controle da 

poluição do meio ambiente. 
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Lei Estadual nº 12.300 de 16 de março de 2006 – Institui a política estadual 

de resíduos sólidos e define princípios e diretrizes. 

Projeto de Lei nº 1991/2007. Propõe a Política Nacional de Resíduos Sólidos. 

 

2.7 TIPOS DE COLETORES  

 

Através da coleta seletiva podemos separar os materiais recicláveis dos não 

recicláveis. Isso quer dizer que uma parte do lixo pode ser reaproveitada, deixando 

de se tornar uma fonte de degradação para o meio ambiente e tornando-se uma 

solução econômica e social, passando a gerar empregos e renda. 

Para obtermos a separação correta dos resíduos recicláveis, é necessário ter 

os coletores adequados para cada tipo de resíduo.  

De acordo com a Resolução do Conama nº 275 de 25 abril de 2001, 

considerando que a reciclagem de resíduos deve ser incentivada, facilitada e 

expandida no país, para reduzir o consumo de matérias-primas, recursos naturais 

não renováveis, energia e água, para reduzir o crescente impacto ambiental 

associado à extração, geração, beneficiamento, transporte, tratamento e destinação 

final de matéria prima, provocando o aumento de lixões e aterros sanitários.  

Considerando que as campanhas de educação ambiental providas de um 

sistema de identificação de fácil visualização, de validade nacional e inspirada em 

formas de codificação já adotada internacionalmente, sejam essenciais para 

efetivarem a coleta seletiva de resíduos, viabilizando a reciclagem de materiais, é 

necessário que seja definido o código de cores para os diferentes tipos de resíduos, 

a serem adotados na identificação de coletores e transportadores, bem como a 

campanhas informativas para a coleta seletiva.  

Com a identificação dos coletores para cada tipo de resíduo, torna-se mais 

viável o processo da coleta seletiva, destinando cada tipo de resíduo 

adequadamente. 

A figura 1 mostra as cores padrão para os coletores de acordo com a 

Resolução do Conama nº 275, de 25 de abril de 2001.  
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Figura 1: Cores padrão para coletores de resíduos  
Fonte: Cempre (2004) 
 
 

O quadro 1 mostra o padrão de cores de acordo com a Resolução do 

Conama nº 275, de 25 de abril de 2001. 

 
Padrão de Cores  

  AZUL Papel/papelão 

  VERMELHO Plástico 

  VERDE Vidro 

  AMARELO Metal 

  PRETO Madeira 

  LARANJA Resíduos perigosos 

  BRANCO Resíduos ambulatoriais e de serviços de saúde 

  ROXO Resíduos radioativos 

  MARROM Resíduos orgânicos 

  CINZA Resíduo geral não reciclável ou misturado, ou contaminado 
não passível de separação 

 

Quadro 1: Padrão de cores  
Fonte: Ambiente Brasil (2008) 



2.8 HISTÓRICO DA EMPRESA 
 

A Pomifrai Fruticultura S/A, iniciou suas atividades em 1933, inicialmente com 

o nome René Frey e Irmão S.A. Seus fundadores, René e Arnoldo Frey, também 

foram os colonizadores da cidade de Fraiburgo. Com o final do ciclo madeireiro, 

buscou-se uma alternativa que viabilizasse a evolução econômica da região e 

suprisse a demanda por emprego. Após 12 anos de pesquisa com 525 cultivares de 

diferentes frutas de clima temperado, em 1973 concluiu-se que a maçã se adaptaria 

as condições climáticas da região. Com o sucesso do empreendimento a empresa 

encerrou suas atividades no setor madeireiro e pecuário passando a dedicar-se 

exclusivamente a produção de maças. 

Com uma área plantada de 1200 hec, a produção é superior a 40 mil 

toneladas ao ano. Deste montante, as exportações somam 25%. As variedades mais 

cultivadas são a Royal-galas com 60% e Fuji com 35%, outras somam apenas 5%. 

Os pomares têm idade média de 10 anos, o que lhes confere grande produtividade e 

qualidade de frutas. 

A empresa possui uma área de 3600 (hec). Sendo 1400 (hec) de vegetação 

nativa, além de áreas de preservação permanente, a empresa possui reserva legal e 

reserva biológica, com nascentes de água, riachos, córregos, açudes, banhados e 

matas nativas. 

Há mais de 70 anos no mercado, a Pomifrai é uma das maiores produtoras de 

maçãs do Brasil, contribuindo com 5% da produção nacional. Com 800 

colaboradores na entre safra e com mais de 1600 na safra, a empresa investe 

continuamente na capacitação profissional, no processo produtivo, tecnológico e na 

capacidade de armazenamento e escoamento da produção. 

A empresa possui cinco setores na área de campo, sendo os seguintes 

setores: Setor 1, 2, 3, 4 e 5 (fazenda Rio Verde). Possui um Packing house, com 

capacidade de armazenagem para 21000 toneladas. Conta também com setores de 

apoio sendo eles: oficina mecânica, recursos humanos e administrativos.  

Visando uma melhor qualidade de vida para seus colaboradores, a empresa 

mantém, para uma parcela de seus colaboradores, um programa habitacional, 

composto por três vilas denominadas: Golden, Fuji e Gala. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

A Implantação da Coleta Seletiva na empresa Pomifrai Fruticultura S/A, 

envolveu as seguintes fases: 

O primeiro passo foi a constatação da necessidade de se fazer a Coleta 

Seletiva; o segundo passo foi fazer o levantamento e o mapeamento de todos os 

setores, bem como o reconhecimento dos processos de produção da empresa. Em 

seguida foram identificados em cada setor os tipos e a quantidade de resíduos 

sólidos gerados. 

Com os dados apontados, foi elaborado um plano de execução das atividades 

a serem feitas, com datas pré-definidas para treinamento dos colaboradores e a 

implantação dos coletores em cada setor.  

Foram definidas com a diretoria da empresa que serão contratadas duas 

empresas para fazer a coleta dos materiais e destiná-los adequadamente. Uma das 

empresas coleta os materiais para reciclagem e a outra empresa coleta o material 

orgânico. Após a definição dos pontos de coleta e a quantidade de coletores em 

cada setor, serão confeccionados os coletores com tambores de 100 litros, 

identificados de acordo com a Resolução Conama nº 275, de 25 de abril de 2001.  

Concluída a confecção dos coletores serão realizadas campanhas 

informativas junto aos vários setores da empresa, orientando sobre a importância da 

coleta seletiva, através da separação em recipientes para cada tipo de materiais e 

destinação correta destes resíduos.  

A mobilização dos colaboradores da empresa dar-se-á a partir de palestras 

ministradas em cada setor, visando à conscientização de todos os colaboradores 

envolvidos no programa. Um dia antes da data prevista para o treinamento, serão 

instalados os coletores os quais serão visualizadas por todos os colaboradores no 

dia do treinamento. Após o término dos treinamentos serão coletadas as assinaturas 

dos colaboradores. (Anexo C).   

Concluída a primeira fase dos treinamentos, deverá ser feita a avaliação dos 

resultados, verificando em cada setor os resíduos dentro das lixeiras e de acordo 

com sua identificação. Serão utilizados para confecção dos coletores, 85 tambores 
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de 200 litros que foram cortados ao meio, 100 litros de tinta a óleo, 30 litros de 

solvente para diluir a tinta, 170 fitas adesivas com a descrição dos resíduos sólidos. 

170 tampas de madeirite compensado para fabricação da tampas, 170 dobradiças 

pequenas para fixação das tampas. 

Mão-de-obra: Será necessário 01 carpinteiro trabalhando 22 dias durante o 

mês para concluir a confecção dos coletores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 RESULTADOS 

 

Através da grandiosidade deste histórico, conhecendo todo o processo de 

produção da empresa, desde a produção das mudas, preparo do terreno, plantio das 

mudas, tratos culturais, colheita, transporte das frutas até o parking house, 

classificação, embalagem e expedição, verificamos grande produção de resíduos 

sólidos, principalmente no setor de classificação e embalagem, onde gera grande 

quantidade de papéis/papelão, plásticos, metais, vidros e resíduos orgânicos. 

(Restos de folhas e frutos com podridões), bem como nos setores do campo e 

manutenção, na geração de resíduos como: papéis/papelão, plásticos, metais, vidros 

e resíduos orgânicos, que podem ser reciclados. Mapeamos todos os setores e  

verificamos a necessidade de se implantar o programa de coleta seletiva nos setores 

do campo, packing house e manutenção, ampliando-se mais tarde nas vilas da 

Empresa. 

Os coletores confeccionados na empresa foram instalados, (Apêndice A), um 

dia antes das palestras de sensibilização, (Apêndice B) e que foram visualizadas in 

loco pelos colaboradores, facilitando a compreensão do programa. As datas para os 

treinamentos foram definidas previamente priorizando dias de chuva, para aproveitar 

o tempo ocioso dos colaboradores. 

Com as campanhas informativas, (Anexo A), (Manual do Programa de 

Gerenciamento do Lixo), palestra de sensibilização dos colaboradores realizada em 

cada setor foi possível separar os resíduos sólidos de acordo com os padrões de 

cores estabelecidos pela Resolução do Conama 275 de 25 de abril de 2001, e 

quantifica-los.  

 

4.1 PROPOSTA PARA COLETA SELETIVA 

 

A Empresa Pomifrai Fruticultura S.A desenvolve várias ações internas que 

visam a preservação ambiental. Existe na empresa um documento auxiliar que trata 

de estabelecer o gerenciamento dos resíduos sólidos (DA005), porém não está 

sendo executado o gerenciamento de resíduos conforme o documento. (Anexo B) 
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Portanto, há necessidade de se implementar este documento através da 

coleta seletiva na empresa, que é uma exigência para o processo de licenciamento 

ambiental, que aponta e descreve as ações relativas ao manejo dos resíduos 

sólidos, contemplando os aspectos referente a geração, segregação, 

acondicionamento, coleta, armazenamento, transporte e disposição final dos 

mesmos, bem como para conquistar certificações de qualidade. 

 

Tabela 1: Quantidade de resíduos sólidos gerado pela Empresa Pomifrai 

Fruticultura S/A.  

Tipos de Resíduos (Média 
Mensal Kg) Setores (todos) Vilas Total 

Papel 1333,12   1333,12 

Plástico 2775,2   2775,2 

Metais 1012,4   1012,4 

Gerais 79,6   79,6 

Orgânico 4488   4488 

Vidro 46,4   46,4 

Materiais Perigosos 345,28   345,28 

Sem Separar   9195 9195 

Total 10062 9195 19275 

Fonte: Pomifrai Fruticultura S/A. (2008). 

 

A média resíduos sólidos separados mensalmente para reciclagem em dois 

setores da empresa (parking house e na fazenda Rio Verde), foi de 1260 kg de 

papel/papelão, 2660 kg de plástico e 990 kg de ferro (sucatas de aço).  

Com este trabalho a empresa estará adquirindo benefícios: econômicos, 

podendo obter renda através da venda dos resíduos recicláveis; sociais, gerando 

emprego nas usinas de ciclagem destes resíduos; ambientais, destinando 

adequadamente os resíduos sólidos gerados pela empresa, promovendo assim o 

desenvolvimento socioeconômico da região. 

Os resultados obtidos até o momento ainda são parciais, pois é necessário 

que o programa continue para que se tenha melhor resultado. 
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4.2 VALORAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 

 

 O papel está sendo vendido por R$ 0,22/kg, gerando uma receita de R$ 

277,20; o plástico por R$ 0,35/kg, gerando uma receita de R$ 931,00; e o ferro por 

R$ 0,25/kg, gerando uma receita de R$ 247,50, somando uma receita total de R$ 

1455,7. 

Nos demais setores estão sendo separados os resíduos sólidos para 

reciclagem, mas está sendo coletada por uma segunda empresa, em que a empresa 

Pomifrai, está pagando R$ 238,00 por tonelada produzida, num total a pagar em 

média mensal de R$ 3.475,00.  
 

Tabela 2: Quantidade de resíduos coletados pela empresa VT En genharia   
 

Tipos de Resíduos  
(Média Mensal kg) 

 
Setores 

1, 2, 3 e 4 
Packing house 

 
Oficina 

 
Vilas 

 
Total 

 
Papel 81,12       81,12 

Plástico 115,2       115,2 

Metais 22,4       22,4 

Gerais 29,6       29,6 

Orgânico 228 4000     4228 

Vidro 11,4       11,4 

Materiais Perigosos 17,28   370   387,28 

Sem Separar       9195 9195 

Total 505  4000 300 9195 14000 

Fonte: Pomifrai Fruticultura S/A. (2008) 

 

A média mensal de resíduos sólidos coletados pela Empresa VT Engenharia 

é de 14,0 toneladas.  
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 A intenção é que a empresa Pomifrai faça a coleta seletiva desses materiais 

recicláveis e venda para a outra empresa que já coleta parte dos resíduos sólidos 

gerados no Parking house e no setor 5. 

 
 

Tabela 3: Quantidade de resíduos coletados pela Empresa Eco V erde para 

Reciclagem  

 
Tipos de Resíduos  
(Média Mensal Kg) 

Setor 
5 

Packing  
house Oficina  

Setor 
Adm.  Vilas  Total 

Papel 55 1197   8   1260 

Plástico 75 2583   2   2660 

Metais 10 20 960     990 

Gerais   50       50 

Orgânico 260         260 

Vidro 5 10 20     35 

Materiais Perigosos 10 10       20 

Total 415  3870 980 10  0 5275 

 
Fonte: Pomifrai Fruticultura S/A.(2008) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONCLUSÃO 

 
 

O descarte inadequado dos resíduos sólidos há algum tempo já vem 

provocando vários problemas ambientais, sociais e econômicos. No que tange às 

empresas, os resíduos sólidos gerados por elas podem causar impactos decorrentes 

da destinação incorreta dos resíduos, mas que podem ser amenizadas ou resolvidos 

através de ações realizadas, como a própria coleta seletiva, proposta neste trabalho, 

observando todas as etapas de produção, desde a geração até o descarte final, 

contribuindo para a preservação dos recursos naturais e a melhoria da qualidade 

ambiental destinando seus resíduos adequadamente. 

Através dos resultados já obtidos, a empresa ainda paga mais pela coleta dos 

resíduos sólidos destinados aos aterros, do que com a receita gerada pela venda 

dos resíduos sólidos para reciclagem, mas já obteve renda extra através da 

apresentação deste trabalho. 

Com a continuidade do programa de coleta seletiva, a empresa deve, no 

entanto, aumentar a quantidade dos materiais para reciclagem, em conseqüência 

disso à diminuição dos resíduos destinados ao aterro sanitário e adequação aos 

requisitos de certificações de qualidade, como por exemplo, a Globalgap. 

Para que a execução do programa obtenha êxito é preciso que haja uma 

consciência coletiva para a redução, reutilização e separação adequada dos 

resíduos para reciclagem. É necessária uma consciência ecológica que vislumbre 

desde o não desperdício até o fato de se maltratar a natureza, através da exposição 

dos resíduos sólidos ao meio ambiente. 

O destino final dado aos resíduos sólidos da forma como propõe a coleta 

seletiva, oferece integridade e qualidade ambiental. Sabe-se que estas estão 

intimamente ligadas a qualidade de vida do ser humano, gerando emprego e renda 

através das usinas de ciclagem dos resíduos sólidos destinados pela empresa. 

A tecnologia oferece soluções para problemas ambientais, mas isto não 

ocorrerá de modo automático, dependerá de pressões exercidas por setores 

organizados da sociedade e pela condução de políticas ambientais dentro de 

entidades públicas e privadas. 
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APÊNDICE A – FOTOGRAFIAS 

 

 
Figura 1 - Coletora instalados para coleta seletiva  dos resíduos sólidos 
Fonte: (Nunes, 2008). 
 
 
 
 

 
Figura 2 - Coletora instalados para coleta seletiva  dos resíduos sólidos 
Fonte: (Nunes, 2008). 



 

 
Figura 3 - Coletores instalados para coleta seletiv a dos resíduos 
sólidos nas caixas de preparo de produtos. 
Fonte: (Nunes,2008). 
 
 

 
Figura 4 - Coletores instalados para coleta seletiv a dos resíduos 
sólidos  
Fonte: (Nunes, 2008). 



 

 
Figura 5 - Coletores instalados para coleta seletiv a dos resíduos 
sólidos do refeitório 
Fonte: (Nunes, 2008). 
 
 

 
Figura 5 - Coletores instalados para coleta seletiv a dos resíduos 
sólidos  
Fonte: (Nunes, 2008). 



 
APÊNDICE B – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA COLETA SELETIVA DE 

RESÍDUOS SÓLIDOS NA POMIFRAI FRUTICULTURA S/A. 

 
 
 

Cronograma de execução da Coleta seletiva de resídu os Sólidos  
na empresa Pomifrai Fruticultura S/A  

O que Quando Quem Porque Onde Como 

Gerenciamento 
Resíduos 
Sólidos  

até 03/06/08 Joel 

Documento 
Necessário 

Licenciamento 
Ambiental  

Em 
todos os 
Setores 

da 
Empresa 

Campanhas de 
conscientização 
e Treinamentos  

Diagnósticos 
de Resíduos 

gerados 
até 10/05/08 Joel 

Necessidade 
de quantificar 

e qualificar 
produção de 

resíduos  

em 
todos os 
setores 
e vilas 

da 
empresa 

Visita nos 
locais e dados 

de coletas 
últimos 2 anos 

Definir 
quantidade de 

lixeiras 
até 10/02/08 Joel 

Implantação 
de lixeiras de 
acordo com a 
produção de 

resíduos 

Em 
todos os 
setores 

Através de 
estudos de 

dados obtidos 
no diagnóstico 

Treinamento 
dos 

colaboradores  

St 1 e 2: 08/02 às 
8:00 hs   St 3: 
08/02 às 13:00 hs            
St 5:  01/02 às 
8:00 hs           PH: 
07/03 às 8:00 hs/           
St 4:  01/02 às 
13:30               
ADM e 
MANUTENÇÃO  
11/02 às 8:00 hs   

 Joel  

Formar 
consciência 

sobre 
importância 
da coleta 
seletiva e 

reciclagem de 
resíduos  

Em 
todos os 
Setores 

Palestra sobre 
coleta e 

separação de 
resíduos 

Implantação 
das Lixeiras de 31/01 à 20/02 

Gerência de 
cada setor 

Coleta e 
separação de 

resíduos 

Em 
todos os 
setores 

Distribuição das 
lixeiras e 

definição de 
locais 

estratégicos 

Verificação e 
Análise A partir de 21/02 Joel/gerência 

Avaliar 
andamento e 
viabilidade do 

projeto 

Em 
todos os 
setores 

Definir 
parâmetros 

Fonte: Pomifrai Fruticultura S/A. (2008) 
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Figura 1 - Treinamento de sensibilização dos colabo radores no setor 3 
Fonte: (Nunes, 2008). 
 

 
Figura 2 - Treinamento de sensibilização dos colabo radores no setor 4 
Fonte: (Nunes, 2008). 
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ANEXO A - PANFLETO DISTRIBUÍDO SOBRE CAMPANHA 

INFORMATIVA 

ANEXO B - DOCUMENTO AUXILIAR DE DA005 

ANEXO C - REGISTRO DE TREINAMENTO 
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ANEXO A – PANFLETO DISTRIBUÍDO SOBRE CAMPANHA 

INFORMATIVA 

 

 

 

 
Fonte: Pomifrai Fruticultura S/A. (2008) 
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ANEXO B - DOCUMENTO AUXILIAR DE DA005 
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ANEXO C - REGISTRO DE TREINAMENTO 
 
 

 



 

 
Fonte: Pomifrai Fruticultura S/A. (2008) 

 
 


