
Projeto Reciclagem - Inclusão 
Total



Contexto da Gera ção de Res íduos 
em Curitiba

Resíduos gerados:
2.354 toneladas por dia.

Resíduos separados e 
destinados a 
reciclagem: 554 
toneladas por dia.

Índice de separação:
20%;



Contexto da Gera ção de Res íduos 
em Curitiba

Coleta formal: 32,29 
toneladas/dia.

Coleta informal: 
445,50 toneladas/dia.

Número estimado de 
catadores: 3.300.



Contexto da Coleta Informal de 
Resíduos
• Concentração de catadores e depósitos em área de sub-habitação
• Quase a totalidade dos depósitos são irregulares
• Uso da moradia como depósito (casa depósito)
• Dependência de depósitos que fornecem o carrinho
• Dependência de depósitos como moradia
• Imagem negativa do catador perante a população
- Espalha o lixo
- Conflito com o trânsito
Agravantes
Coleta com veículos
Pontos de classificação improvisados na área central



Ocupa ções irregulares e o 
Trabalho na Coleta Informal



Proposta

Desenvolver um sistema de Coleta 
Seletiva que promova a inclusão e o 
desenvolvimento econômico e social dos 
catadores.

Possibilitar que as organizações de 
catadores estabeleçam contato direto com 
a Prefeitura para realização da coleta 
seletiva.



Parceria entre OSCIP e Poder 
Público

ASSOCIAÇÃO DE CATADORES 

-Promover a Integração dos Associados
-Operacionalizar o uso  do Barracão
-Incentivar a participação dos associados nos progr amas 
de capacitação e outros de interesse
-Fazer parcerias para agregar valor e obter o melho r preço 
do mercado para os recicláveis 

MUNICÍPIO:
-Propulsor do processo
-Acompanhar,supervisionar,  fiscalizar a execução d o 
Termo de Parceria, de acordo com o Plano de Trabalh o



Parceria entre OSCIP e Poder 
Público

COMITÊ GESTOR
-Acompanhar a execução do projeto
-Composto pelo MNCR, SMMA, FAS, Aliança Empreendedo ra e Fundação Avina

ALIANÇA EMPREENDEDORA /FUNDAÇÃO AVINA 
-Executar os serviços conforme o Plano de Trabalho
-Executar o objeto do Termo de Parceria atendendo a s diretrizes do Projeto, que são: 
o desenvolvimento local sustentável, a inclusão soc ial, o desenvolvimento do 
associativismo/cooperativismo e auto-gestão por par te dos catadores
-Responsabilizar-se pela contratação e pagamento do  seu pessoal e terceiros, pela 
locação e manutenção do Parque, pela aquisição dos equipamentos
-Gestão Compartilhada do Parque de Recepção de Reci cláveis com a Associação de 
Catadores 



Parceria entre OSCIP e Poder 
Público



Parques de Recep ção de 
Recicláveis



Parques de Recep ção de 
Recicláveis



Organiza ções implantadas e 
apoiadas
1. Associação Sociedade Barracão (Boqueirão).
2. Associação Natureza Livre (Uberaba)
3. Cooperativa Cat@mare (Rebouças)
4. Associação Vida Nova (Capão Raso)
5. Associação Parceiros do Meio Ambiente (CIC)
6. Associação Água Nascente (Boqueirão)
7. Associação Amigos da Natureza (Pinheirinho)
8. Associação Unidos do Bairro (Portão)
9. Associação ACAT Graciosa (Atuba)
10. Associação Futuro Ecológico (Capão Raso)
11. Usina de Beneficiamento de PET (CIC - em formação). 
12. Associação “Bom Menino” (CIC - em formação)
13. Associação “Parolin” (em formação)
14. Associaçao “Tatuquara” (em formação)



Jan/08 - Dez/08                  Jan/09/ - Dez/09                  Jan/10 -
Jun/10



Jan/08 - Dez/08                  Jan/09/ - Dez/09                  Jan/10 -
Jun/10



Jan/08 - Dez/08                  Jan/09/ - Dez/09                  Jan/10 -
Jun/10





Resultados acumulados

- Mais de 3.476 toneladas de materiais 
separados.

- Mais de R$ 1.124.000,00 de faturamento 
gerado para associações e cooperativas 
apoiadas.
- Melhora na qualidade de separação de 19 
para 35 tipos de materiais.
- Média de 7 geradores de resíduos por 
organização apoiada.
- Aumento na renda média em 110%









Contatos
Viviane Corimbaba de Melo

55  41  
55  41  3344 1875
Associação de Catadores e Catadoras Água Nascente

Ana Flávia Cartaxo Nogara Souza
anafsouza@smma.curitiba.pr.gov.br
55  41  7816  7031
55  41  3350  9286
www.curitiba.pr.gov.br

Rafael Cardeal Oganauskas
cardeal@aliancaempreendedora.org.br
55  41  7816  7033
55  41  3013  2409
www.aliancaempreendedora.org.br


