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APÊNDICE A – Modelo de questionário aplicado às organizações
Identificação
Nome do presidente da cooperativa:
Endereço da cooperativa:
Telefone:
Escolaridade:

Nº do questionário _________

1. A cooperativa é registrada?
a)( ) Sim
b)( ) Não
c) ( ) Em processo/ especifique fase
_______________________________________
d)( ) Não será registrada
e)( ) Não sabe
2. A cooperativa possui estatuto?
a)( ) Sim
b)( ) Não
c) ( ) Em discussão/ especifique fase __________________________________
d)( ) Não terá estatuto
e)( ) Não sabe
(Em caso afirmativo, pegar cópia do estatuto)
3. Qual a data de início das atividades da cooperativa?
_____________dia ___________mês __________ano
4. A cooperativa foi incubada?
a)( ) Sim/ especifique incubadora
b)( ) Não
c) ( ) Não sabe
5. Qual a data de início da parceria com a prefeitura na coleta seletiva?
_______________dia ___________mês _______________ano
6. Existe documento de formalização da parceria com a prefeitura?
a)( ) Sim/ especifique ______________________________________________
b)( ) Não
c) ( ) Em elaboração/ especifique fase _________________________________
d)( ) Não sabe
7. Qual o número atual de cooperados?
_______________ número
8. Qual o número inicial de cooperados?
_________________ número
9. Qual o número de homens e de mulheres que integram a cooperativa?
__________________ número de homens
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__________________ número de mulheres
10. Quantos cooperados já fizeram parte da cooperativa e não estão mais?
_____________ número
11. Qual a origem dos cooperados?
a)( ) Ex-catadores de lixão
b)( ) Ex-catadores autônomos
c) ( ) Catadores que integrava algum grupo organizado
d)( ) Desempregados
e)( ) Donas de casa
f) ( ) Outros/ especifique ____________________________________________
g)( ) Não sabe
12. Qual o número máximo de componentes já atingido pela cooperativa? Quando?
___________ número
__________dia __________mês ________ano
13. A área da central de triagem é:
a)( ) Própria
b)( ) Cedida pela prefeitura
c) ( ) Cedida por outra instituição/ especifique ___________________________
d)( ) Alugada pela cooperativa
e)( ) Alugada pela prefeitura para a cooperativa
f) ( ) Outros/ especifique ____________________________________________
g)( ) Não sabe
14. Quais e quantos equipamentos existem disponíveis para a cooperativa e em que
condições se encontram ?

Equipamento
Prensa

Esteira transportadora

Carrinhos de mão

Caminhão baú

Caminhão carroceria ou
gaiola
Caminhão compactador

Número

Condições
( ) própria
( ) cedida
( ) alugada
( ) própria
( ) cedida
( ) alugada
( ) próprios
( ) cedidos
( ) alugados
( ) próprios
( ) cedidos
( ) alugados
( ) próprios
( ) cedidos
( ) alugados
( ) próprios
( ) cedidos
( )alugados

Uso
( ) em uso
( ) parada
( ) em conserto
( ) em uso
( ) parada
( ) em conserto
( ) em uso
( ) parado
( ) em conserto
( ) em uso
( ) parado
( ) em conserto
( ) em uso
( ) parado
( ) em conserto
( ) em uso
( ) parado
( ) em conserto
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Equipamento
Kombi ou outros veículos

Número

Balança eletrônica

Balança manual

Triturador de vidro

Condições
( ) próprios
( ) cedidos
( ) alugados
( ) própria
( ) cedida
( ) alugada
( ) própria
( ) cedida
( ) alugada
( ) próprio
( ) cedido
( ) alugado

Uso
( ) em uso
( ) parado
( ) em conserto
( ) em uso
( ) parada
( ) em conserto
( ) em uso
( ) parada
( ) em conserto
( ) em uso
( ) parada
( ) em conserto

Outros
15. A cooperativa está recolhendo os 10% destinados ao Fundo de Reserva?
a)( ) Sim
b)( ) Não
c) ( ) Recolhe outro valor/ especifique __________________________________
d)( ) Não sabe
16.A cooperativa está pagando?
Sim Não Não sabe
INSS
Conta de telefone
Conta de luz
Conta de água
Outros
17.Os cooperados estão pagando o INSS?
a)( ) Sim, todos
b)( ) Sim alguns/ quantos
________________________________________________
c) ( ) Não
d)( ) Não sabe
18.Quais as atividades realizadas pela cooperativa?
a)( ) Coleta
b)( ) Triagem
c) ( ) Beneficiamento
d)( ) Comercialização
e)( ) Reciclagem
f) ( ) Divulgação do programa
g)( ) Outro/ especifique _____________________________________________
19.Como a cooperativa coleta o material reciclável?
( ) Porta a porta
( ) PEVs
( ) Entrega voluntária na central
( ) Em pontos específicos
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( ) Recebe material coletado pela prefeitura ou por empresas contratadas
20.Qual a freqüência da coleta?
Coleta
1 X por
2 X por
semana
semana
Porta a
porta
PEVS
Entrega
voluntária
na central
Em pontos
específicos
Recebe da
prefeitura
ou
empresas
contratadas
Outros/
especifique

3 X por
semana

Diariamente

Outros/
especifique

21. Quais os materiais que chegam na central, em que quantidade?
Em que
Pode ser
quantidade
É triado para
É recebido?
Material
recebido?
chegou no
comercialização?
Sim ou não
Sim ou não
último mês
Sim ou não
(em kg)
Plásticos
Acrílico
Aparas branca II
Aparas plásticas
Pead
PET branca
PET mista
Plástico branco
Plástico misto
Plástico mole
Plástico rígido
PP
PP/Pead
OS
Tampinhas
Papel/papelão
Jornal/revista
Papel branco
Papel misto
Papelão 1º
Papelão misto
Longa vida
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Material

Pode ser
recebido?
Sim ou não

É recebido?
Sim ou não

Em que
quantidade
chegou no
último mês
(em kg)

É triado para
comercialização?
Sim ou não

Vidros
Vidro âmbar
Vidro branco
Vidro colorido
Metais
Alumínio
Alumínio bloco
Cobre
Ferro
Latas de aço
Latinhas
Material fino
Perfil
Zamak
22. Qual a porcentagem media de rejeito* em relação ao material coletado?
a)( ) Até 5%
b)( ) 5 a 10%
c) ( ) 10 a 20%
d)( ) Mais de 20%/ especifique %_____________________________________
e)( ) Não sabe
* Rejeito é todo o material que é coletado, mas, após a triagem, não pode ser comercializado, seja
por não ser reciclável, seja por estar contaminado ou destruído

23. Qual a quantidade de material triado (em kg) no último mês? O material é
prensado ou beneficiado? Qual o valor de venda destes materiais?
Quantidade É prensado ou
Valor de venda
Materiais
mensal
beneficiado?
Em R$/ kg no último
Em kg
Sim ou não
mês
Plásticos
Acrílico
Aparas branca II
Aparas plásticas
Pead
PET branca
PET mista
Plástico branco
Plástico misto
Plástico mole
Plástico rígido
PP
PP/Pead
PS
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Materiais

Quantidade
mensal
Em kg

É prensado ou
beneficiado?
Sim ou não

Valor de venda
Em R$/ kg no último
mês

Tampinhas
Papel/papelão
Jornal/revista
Papel branco
Papel misto
Papelão 1º
Papelão misto
Longa vida
Vidros
Vidro âmbar
Vidro branco
Vidro colorido
Metais
Alumínio
Alumínio bloco
Cobre
Ferro
Latas de aço
Latinhas
Material fino
Perfil
Zamak
24. Qual o valor médio arrecadado pela cooperativa com a venda dos materiais
recicláveis (média dos últimos seis meses)?
R$________________
25. Existe outra fonte de renda além da comercialização dos materiais recicláveis?
a)( ) Sim/ especifique_______________________________________________
b)( ) Não
26. Qual a renda mensal média por cooperado por hora trabalhada? (últimos seis
meses)
R$ __________________________
27. Quais os compradores de materiais recicláveis?
(cite todos que fizeram compras nos últimos seis meses)
Indústria
Outros/
Material
Sucateiro
recicladora
especifique
Plásticos
Acrílico
Aparas branca II
Aparas plásticas
Pead
PET branca
PET mista
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Material

Sucateiro

Indústria
recicladora

Outros/
especifique

Plástico branco
Plástico misto
Plástico mole
Plástico rígido
PP
PP/Pead
PS
Tampinhas
Papel/papelão
Jornal/revista
Papel branco
Papel misto
Papelão 1º
Papelão misto
Longa vida
Vidros
Vidro âmbar
Vidro branco
Vidro colorido
Metais
Alumínio
Alumínio bloco
Cobre
Ferro
Latas de aço
Latinhas
Material fino
Perfil
Zamak
28. Existem outros parceiros da cooperativa?
a)( ) Indústria/ especifique __________________________________________
b)( ) ONG/ especifique _____________________________________________
c) ( ) Poder público estadual
d)( ) Poder público federal
e)( ) Entidade religiosa/ especifique ___________________________________
f) ( ) Entidade filantrópica/ especifique _________________________________
g)( ) Outros/ especifique ____________________________________________
h)( ) Não tem outros parceiros
(Se há parceria, responder a questão seguinte)
29. De que consiste a(s) parceria(s) acima mencionada(s)?
a)( ) Doação de equipamentos
b)( ) Capacitação técnica e gerencial
c) ( ) Alfabetização
d)( ) Doação de materiais
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e)( ) Doação de material de divulgação
f) ( ) Outros/ especifique ____________________________________________
30. Qual é a freqüência de divulgação do programa de coleta seletiva?
a)( ) Só quando começou
b)( ) Permanente ( ao menos uma vez a cada três meses)
c) ( ) Esporádica (no máximo uma vez por ano)
d)( ) Não existe
e)( ) Outros/ especifique ____________________________________________
31. Como você considera a participação da população no programa de coleta
seletiva?
a)( ) Ótima
b)( ) Boa
c) ( ) Regular
d)( ) Ruim
e)( ) Não sabe dizer
Justifique
_________________________________________________________________
32. Quantos cooperados comparecem em média às reuniões da cooperativa?
a)( ) Nenhum
b)( ) 10% a 1/3
c) ( ) 1/3 a metade
d)( ) Metade a 75%
e)( ) Mais de 75%
f) ( ) Não sabe
33. Qual o nível de participação dando opiniões dos cooperados na reunião?
a)( ) Muito alta
b)( ) Alta
c) ( ) Regular
d)( ) Baixa
e)( ) Muito baixa
f) ( ) Não há participação nenhuma
g)( ) Não sabe
34. Como são tomadas as decisões na cooperativa?
a)( ) Por consenso após discussão
b)( ) Por votação após consenso
c) ( ) Por votação após discussão prévia
d)( ) Por votação sem discussão prévia
e)( ) Pelo presidente , após discussão
f) ( ) Pelo presidente, sem discussão prévia
g)( ) Não sabe
35. Com relação à maneira como a informação circula no grupo, você está
a)( ) Muito satisfeito
b)( ) Satisfeito
c) ( ) Na média
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d)( ) Insatisfeito
e)( )Bastante insatisfeito
f) ( ) Não sabe
36. Normalmente como são negociados/ resolvidos os conflitos/ disputas?
a)( ) Por consenso ou acordo, com auxílio de um mediador
b)( ) Por votação, após negociação
c) ( ) Por votação, sem negociação
d)( ) Não são resolvidos
e)( ) Pelo presidente, após discussão
f) ( ) Pelo presidente, sem discussão com o grupo
g)( ) Não sabe
37. Com relação à forma como os conflitos são negociados/ resolvidos, você está
a)( ) Muito satisfeito
b)( ) Satisfeito
c) ( ) Na média
d)( ) Insatisfeito
e)( )Bastante insatisfeito
f) ( ) Não sabe
38. Quais os benefícios sociais concedidos aos cooperados e quem concede?
Prefeitura Cooperativa Outros Quais?
Cestas básicas
Serviços de saúde
Transporte
Alfabetização
Férias
Prêmios
Outros/ especifique
39. Como considera a relação da cooperativa com a prefeitura?
a)( ) Ótima
b)( ) Boa
c) ( ) Regular
d)( ) Ruim
e)( ) Péssima
f) ( ) Não sabe
40. Qual o número de horas trabalhadas por dia por cada cooperado?
a)( ) 0 a 4 horas
b)( ) 4 a 8 horas
c) ( ) 8 a 12horas
d)( ) Trabalham quantas horas desejam dentro do horário comercial
e)( ) Não sabe
41. Quais os EPIs (equipamentos de proteção individual) que a cooperativa possui
para todos os cooperados?
a)( ) Luvas
b)( ) Botas
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c) (
d)(
e)(
f) (
g)(

) Óculos
) Outros/ especifique ____________________________________________
) Não há EPIs para todos os cooperados
) Nenhum cooperado tem EPIs
) Não sabe

42. Quais os EPIs que os cooperados utilizam regularmente?
a)( ) Luvas
b)( ) Botas
c) ( ) Óculos
d)( ) Outros/ especifique ____________________________________________
e)( ) Não utilizam nenhum EPI, apesar de eles estarem disponíveis
f) ( ) Não sabe
43. Quais os acidentes de trabalho ocorridos nos últimos seis meses?
a)( ) Corte com vidro/ nº de ocorrências _______________________
b)( ) Prensagem/ nº de ocorrências _______________________
c) ( ) Ferimento de vista/ nº de ocorrências _______________________
d)( ) Outros/ especifique quais e o nº de ocorrências______________________
e)( ) Não houve acidentes de trabalho nos últimos seis meses
f) ( ) Não sabe
44. Como avalia o trabalho na central?*
a)( ) Muito bom
b)( ) Bom
c) ( ) Razoável
d)( ) Ruim
e)( ) Péssimo/ pensa em sair
f) ( ) Não sabe dizer
45. Quais os principais problemas enfrentados pela cooperativa?
a)( ) Desorganização
b)( ) Rendimento baixo
c) ( ) Más condições de trabalho/ falta de estrutura
d)( ) Falta de orientação
e)( ) Insegurança
f) ( ) Outros/ especifique ____________________________________________
g)( ) Não tem problemas
h)( ) Não sabe dizer
46. Na sua opinião considera que o programa de coleta seletiva está consolidado no
município?
a)( ) Sim/ justifique
b)( ) Em parte/ justifique
c) ( ) Não/ justifique
d)( ) Não sabe dizer
47. Na sua opinião, como deve ficar o programa com a mudança de prefeito?
a)( ) Nada vai mudar/ deve ser mantido nos moldes atuais e expandido conforme
previsto
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b)( ) Deve ser mantido nos moldes atuais, mas não será expandido como
previsto
c) ( ) Deve ser mantida a parceria com os catadores, mas num outro formato
d)( ) A parceria com os catadores acabará, e a coleta seletiva será feita por
empresas
e)( ) A parceria com os catadores acabará, mas não tenho idéia de como a
coleta seletiva será feita a partir de então
f) ( ) Não sabe dizer
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APÊNDICE B – Modelo de questionário aplicado ao poder público
Identificação
Nome do Coordenador do Programa de coleta seletiva:
Tempo no cargo:
Endereço:
Telefone:
E-mail:
Grau de Instrução:
1. Quando começou o programa de coleta seletiva no município?
_________ dia _______________ mês _______________ ano
2. Quando começou o programa de coleta seletiva no município em parceria com
a(s) cooperativa(s) de catadores de materiais recicláveis?
_________ dia _______________ mês ______________ ano
3. Qual o órgão municipal responsável pelo gerenciamento do programa?
a)( ) Secretaria do Meio Ambiente
b)( ) Departamento de Meio Ambiente
c) ( ) Secretaria de Obras
d)( ) Secretaria de Planejamento
e)( ) Autarquia/ especificar___________________________________________
f) ( ) Outros/ especificar_____________________________________________
4. Com quantas cooperativas de catadores de material reciclável é desenvolvida a
parceria para a coleta seletiva?
________________________número de cooperativas.
5. Quantos cooperados estão envolvidos hoje no programa?
_______________________ número de cooperados
6. Com quantos cooperados iniciou-se o programa?
_________________________ número de cooperados
7. Que equipamentos foram disponibilizados pela prefeitura para as cooperativas e
em que condições se encontram?
Equipamento
Número Condições
Uso
Prensa
( ) própria
( ) em uso
( ) cedida
( ) parada
( ) doada
( ) em conserto
( ) alugada
Esteira transportadora
( ) própria
( ) em uso
( ) parada
( ) cedida
( ) doada
( ) em conserto
( ) alugada
Carrinho de mão
( ) próprio
( ) em uso
( )cedido
( ) parado
( ) doado
( ) em conserto
( ) alugado
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Equipamento
Caminhão baú

Caminhão carroceria ou
gaiola

Caminhão compactador

Kombi ou outro veículo

Balança eletrônica

Balança manual

Triturador de vidro

Número

Condições
( ) próprio
( ) cedido
( ) doado
( ) alugado
( ) próprio
( )cedido
( ) doado
( ) alugado
( ) próprio
( )cedido
( ) doado
( ) alugado
( ) próprio
( )cedido
( )doado
( ) alugado
( ) própria
( ) cedida
( ) doada
( ) alugada
( ) própria
( ) cedida
( ) doada
( ) alugada
( ) próprio
( ) cedido
( ) doado
( ) alugado

Uso
( ) em uso
( ) parado
( ) em conserto
( ) em uso
( ) parado
( ) em conserto
( ) em uso
( ) parado
( ) em conserto
( ) em uso
( ) parado
( ) em conserto
( ) em uso
( ) parada
( ) em conserto
( ) em uso
( ) parada
( ) em conserto
( ) em uso
( ) parada
( ) em conserto

Outros/
8. Quais os benefícios que a prefeitura disponibiliza para a cooperativa?
Benefício
Sim Não Não sabe
Isenção de ISS
Pagamento de tarifas telefônicas
Pagamento de tarifas de luz
Pagamento de tarifas de água
Capacitação técnica
Cestas básicas
Vale transporte
Motorista
Equipe de coleta
Material de divulgação
Alfabetização
Atendimento médico
Outros
9. Quais as atividades da prefeitura no programa?
a)( ) Coleta porta a porta
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b)(
c) (
d)(
e)(

) Coleta em PEVS
) Divulgação do programa
) Gerenciamento
) Outros/ especifique____________________________________________

10. Quais as modalidades de coleta seletiva?
a)( ) Porta a porta feita pelas cooperativas
b)( ) PEVS
c) ( ) Entrega voluntária na central
d)( ) Coleta em pontos específicos
e)( ) Porta a porta feita por funcionários da prefeitura ou empresas contratadas
f) ( ) Outros/ especifique_____________________________________________
11.Qual a freqüência da coleta nos bairros?
Coleta
1 X por 2 X por 3 X por
semana semana semana
Porta a porta feita pelas
cooperativas
PEVS
Entrega voluntária na
central
Coleta em pontos
específicos
Porta a porta feita por
funcionários da
prefeitura ou empresas
contratadas
Outros/ especifique

Diariamente Outros/
especifique

12. Qual a situação legal das centrais de triagem?
a)( ) Cedida à cooperativa
b)( ) Doada à cooperativa
c) ( ) Alugada pela prefeitura
d)( ) Alugada pela cooperativa
e)( ) Não sabe
f) ( ) Outros/ especifique ____________________________________________
13. Qual foi o critério de escolha dos cooperados?
a)( ) Grupo já existente
b)( ) Catadores autônomos
c) ( ) Ex- catadores de lixão
d)( ) Desempregados
e)( ) Outros/ especifique ____________________________________________
14. A parceria com a cooperativa está formalizada?
a)( ) Sim
b)( ) Não
c) ( ) Em processo/ especifique a fase__________________________________
d)( ) Não será formalizada
e)( ) Não sabe
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15. Qual o instrumento legal da parceria?
a)( ) Convênio
b)( ) Contrato
c) ( ) Outros/ especifique ____________________________________________
16. Existem outras parcerias no financiamento do programa?
a)( ) Iniciativa privada/ especifique ____________________________________
b)( ) Governo do estado
c) ( ) Governo federal
d)( ) ONG/ especifique ______________________________________________
e)( ) Outra instituição/ especifique _____________________________________
f) ( ) Não existe
g)( ) Não sabe
17. Houve iniciativas de capacitação gerencial da cooperativa?
a)( )Sim
b)( ) Não
c) ( ) Não sabe
(Se respondeu sim, responda a questão seguinte)
18. Quem realizou a capacitação ?
a)( ) Universidade/ especifique _______________________________________
b)( ) Sebrae
c) ( ) Fundação Banco do Brasil
d)( ) ONG/ especifique ______________________________________________
e)( ) Outros/ especifique ____________________________________________
f) ( ) Não sabe
19. Quantas toneladas dia são coletadas por dia no município na coleta regular?
______________________ toneladas/ dia
( ) Não sabe
20. Existe alguma análise gravimétrica do lixo realizada nos últimos cinco anos?
a)( ) Sim/ quando _________(ano)
b)( ) Não
c) ( ) Não sabe
(Se a resposta for sim, responda as duas questões seguintes)
21. Qual o percentual de materiais recicláveis presente na análise gravimétrica?
a)Plásticos (mole e duro) _______ (%)
b)Vidros _______ (%)
c) Metais ferrosos _______ (%)
d)Alumínio _______ (%)
e)Papel, papelão e jornal _______ (%)
f) Embalagem de PET _______ (%)
g)Outros/ especifique material e %
_______________________________________________________________
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22. Qual o percentual médio de matéria orgânica do lixo segundo a análise
gravimétrica?
_________________%
23. Qual é a cobertura da coleta seletiva em % de habitantes potencialmente
atendidos?
a)( ) 0 a 10%
b)( ) 20 a 30 %
c) ( ) 30 a 50 %
d)( ) 50 a 75%
e)( ) 75 a 100%
f) ( ) Não sabe
24. Qual é a cobertura da coleta regular em % de habitantes potencialmente
atendidos?
a)( ) 0 a 10%
b)( ) 20 a 30 %
c) ( ) 30 a 50 %
d)( ) 50 a 75%
e)( ) 75 a 100%
f) ( ) Não sabe
25. Qual o tipo de destinação final do lixo regular?
a)( ) Lixão a céu aberto
b)( ) Aterro sanitário*
c) ( ) Aterro controlado**
d)( ) Outros/ especifique_____________________________________________
e)( ) Não sabe
* Aterro sanitário é o local utilizado para disposição final do lixo, onde são aplicados critérios de
engenharia e normas operacionais específicas para confinar os resíduos com segurança, do ponto de
vista do controle da poluição ambiental e proteção à saúde pública.
** Aterro controlado é local utilizado para despejo do lixo coletado, em bruto, com o cuidado de, após
a jornada de trabalho, cobrir esses resíduos com uma camada de terra diariamente, sem causar
danos ou riscos à saúde pública e à segurança, minimizando os impactos ambientais.

26. Quantas toneladas/ mês são coletadas seletivamente no município (média dos
últimos seis meses)?
_____________toneladas/ mês
( ) Não sabe
27. Quantas toneladas por mês são comercializadas pelas cooperativas (média dos
últimos seis meses)?
_________________toneladas/ mês
( ) Não sabe
28. Qual a porcentagem média de rejeito* em relação ao material coletado?
a)( ) Até 5%
b)( ) 5 a 10%
c) ( ) 10 a 20%
d)( ) Acima de 20%/ especifique ______________________________________
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e)( ) Não sabe
* Rejeito é todo o material que é coletado, mas, após a triagem, não pode ser comercializado, seja
por não ser reciclável, seja por estar contaminado ou destruído.

29. Qual o valor médio mensal arrecadado pelas cooperativas com a venda dos
materiais recicláveis (últimos seis meses)?
R$________________
30. Existe outra fonte de renda da cooperativa além da comercialização dos
materiais recicláveis?
a)( )Sim/ especifique _______________________________________________
b)( )Não
31. Qual a renda mensal média por cooperado por hora trabalhada? (últimos seis
meses)
R$ __________________________
32. Qual foi o investimento inicial total da prefeitura em infra-estrutura do programa
de coleta seletiva?
R$_______________________
( ) Não sabe
33. Quais foram os investimentos específicos?
a)( ) Instalação da Central de Triagem/ R$ _______________
b)( ) Compra/ aluguel de veículos de coleta/ R$ ______________________
c) ( ) Campanhas de divulgação/ educação/ informação da população/ R$ _____
d)( ) Outros/ especifique gasto e valor em R$ ____________________________
e)( ) Não sabe
34. Qual o custo mensal do programa para a prefeitura (média dos últimos seis
meses)?
R$__________________
( ) Não sabe
35. Quais os custos mensais médios (últimos seis meses) por tonelada com as
operações de coleta regular, transbordo e destinação final dos resíduos sólidos
urbanos municipais?
a)( ) Coleta/ R$ _______________________
b)( ) Transbordo/ R$____________________
c) ( ) Destinação final/ R$ _________________
d)( ) O valor do contrato reúne a coleta e destinação final/ R$______________
e)( ) O valor do contrato inclui todas as três etapas/ R$ ___________________
36. Existe alguma cobrança de taxa de lixo?
a)( ) IPTU
b)( ) Taxa específica
c) ( ) Outros/ especifique ____________________________________________
d)( ) Não
e)( ) Não sabe
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37. Qual a % dos custos de limpeza pública cobertos pela taxa?
a)( ) 0 a 20%
b)( ) 20 a 50%
c) ( ) 50 a 75%
d)( ) 75% a 100%
e)( ) Não sabe
38. Quanto em % os gastos de limpeza pública representam em relação ao
Orçamento da prefeitura?
a)( ) 0 a 5%
b)( ) 5 a 10%
c) ( ) 10 a 20%
d)( ) Outros/ especifique_____________________________________________
e)( ) Não sabe
39. Quanto em % os gastos com a coleta seletiva representam em relação ao
Orçamento da prefeitura?
a)( ) 0 a 2%
b)( ) 2 a 5%
c) ( ) Acima de 5%/ especifique________________________________________
d)( ) Não sabe
40. Quanto em % os gastos com a coleta seletiva representam em relação ao
orçamento do órgão gestor do programa?
a)( ) 0 a 10%
b)( ) 10 a 20 %
c) ( ) Acima de 20%/ especifique_______________________________________
d)( ) Não sabe
41. Existe intenção de ampliação do programa nos próximos 12 meses?
a)( ) Sim/ detalhe __________________________________________________
b)( ) Não
c) ( ) Não sabe
42. Considera que o programa está consolidado no município?
a)( ) Sim/ justifique _________________________________________________
b)( ) Não/ justifique_________________________________________________
c) ( ) Não sabe
43. Quais os problemas enfrentados pelo programa?
a)( ) Alto custo para a prefeitura
b)( ) Pouca quantidade de material reciclável coletado
c) ( ) Má qualidade do material reciclável coletado
d)( ) Falta de organização/ má gestão das cooperativas
e)( ) Rejeição/ pouca adesão por parte da população
f) ( ) Outros/ especifique ____________________________________________
44. Quais os fatores que considera importantes para a sustentabilidade futura do
programa?
a)( ) Autonomia/ sustentabilidade econômica
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b)( ) Campanhas de informação/ conscientização ambiental
c) ( ) Infra-estrutura adequada
d)(
) Coleta seletiva feita por empresas para aumentar escala de
comercialização
e)( ) Treinamento nas cooperativas e apoio institucional por parte do governo
municipal
f) ( ) Outros/ especifique_____________________________________________
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APÊNDICE C – Quadro sintético com informações das cooperativas de nº 1 a 6∗

Quadro sintético das cooperativas da Coleta Seletiva Solidária (dez.04)
Variáveis

1

3

4

5

6

Pinheiros

Lapa

Mooca

Sé

Santo Amaro (1)

São Mateus

Entrevistado

Presidente

Presidente

Presidente

Presidente

Diretoraadministrativa

Diretoraadministrativa

Nível de estudo
do entrevistado

Superior
completo

1º grau
completo

1º grau
completo

1º grau
incompleto

2º grau
completo

2º grau
incompleto

Registro

S

S

S

S

S

S

Estatuto

S

S

S

S

S

S

Início das
atividades

Jan.04

Mai.2003

Fev. 2003

Abr.2003

Mar.2004

Jul.2003

Incubada

N

N

N

N

N

N

Capacitação

S

S

S

S

S

S

Convênio
assinado

N

S

N

N

N

N

Nº inicial de
cooperados

20

18

20

7

45

23

Nº atual de
cooperados

52

42

40

54

40

45

Homens

29

18

19

32

20

27

Mulheres

23

24

21

22

20

18

52

42

40

54

50

45

160

133

100

671

-11

96

Nº máximo de
cooperados
Crescimento
(%)
Rotatividade
desde início
Rotatividade (%
em rel. a nº
inicial)

30

40 SR

13

50

5

57,7

95,2 SR

24,1

125,0

11,1

Catadores de
grupos
organizados

S

S

S

S

S

S

Catadores
autônomos

S

S

S

S

S

N

S

N

N

N

N

N

Catadores de
lixão
Desempregado
s

S

S

S

S

S

S

Outros1

S

S

S

N

S

S

Área da central

Cedida

Cedida

Cedida

Cedida

Cedida

Cedida

Cedidos

Cedidos

Cedidos

Cedidos

Cedidos

Equipamentos e
veículos
Cedidos
Recolhimento
para fundo
(10%)
INSS

15% N

S

S

S

S

S

N

N

N

N

N

Entrada de
material mês (t)2

43

Saída de
material mês (t)2

42,3

83,4

73,1

77,5

18,5

59,2

Rejeito (em%)

1,63

67,10

16,93

58,56

44,11

43,73

Rejeito no
caminhão
compactador
(em%)



2

Subprefeitura

35

S = sim; N = não; SR = Sem Resposta

253,5

88

30 10% a 20%

187

10% a 20%

33,1

SR

105,2

30%
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Quadro sintético das cooperativas da Coleta Seletiva Solidária (dez.04)
Variáveis

1

2

3

4

5

6

Arrecadação
mensal (R$)2

15.343

27.140

23.340,00

28.647,00

6.132,00

20.392,00

2,7

4

1,2

3,65

Valor médio da
hora trabalhada
(R$/hora) declarado
Principal
comprador de
material

Indústria

Intermediário

Intermediário

Indústria

Parceiros

N

Indústria (2)

Indústria

ONG e entidade
religiosa

2,87 SR

Retirada média
individual (R$)2

263,88

281,62

475,62

Intermediário
Indústria e
associação de
bairro

510,9

Intermediário

Indústria

175,6

483,3

Participação
popular

Regular

Regular

Ruim

Regular

Regular

Regular

Freqüência em
reuniões

> 75%

> 75%

> 75%

> 75%

> 75%

> 75%

Participação em
reuniões

Baixa

Baixa

Baixa

Muito alta

Alta

Alta

Decisões na
cooperativa

Votação após
discussão

Consenso ou
votação após
discussão

Votação após
discussão ou
pelo presidente

Votação após
discussão

Votação após
discussão

Votação após
discussão

Benefícios

N

Serviços de
saúde e
transporte

Férias e abono
de fim de ano

Abono de fim de
ano

Férias

Férias

Relação com
prefeitura

Boa

Boa

Regular

Boa

Regular

Regular

Horas
trabalhadas

9

8

9

Luvas, botas,
óculos,
protetores
EPIs que possui auriculares

Luvas, botas,
óculos,
protetores
auriculares

Luvas, botas,
óculos,
protetores
auriculares

EPIs usados

Todos

Óculos

Todos

Acidentes nos
últimos seis
meses (nº)
Trabalho na
central

Problemas
enfrentados
Consolidação
do programa
Futuro do
programa

5 >2
Bom

Razoável
Desorganização,
Desorganização, baixo
baixo
rendimento, más
rendimento, más condições de
condições de
trabalho/ falta de
trabalho/ falta de estrutura, falta
estrutura, falta
de orientação,
de orientação,
insegurança,
insegurança,
outros (falta de
outros (falta de
consciência
asssit. Social e
cooperativa,
orientação de
problemas
saúde)
internos)

N (falta info)
Parceria
mantida num
outro formato

N (competição
com núcleos)
Parceria
mantida num
outro formato

8
Luvas, botas,
óculos,
protetores
auriculares
Luvas, botas,
óculos

8

8

Luvas, botas,
óculos,
protetores
auriculares

Luvas, botas,
óculos,
protetores
auriculares

Luvas e óculos

Todos

2

2

1

5

Bom
Desorganização,
baixo
rendimento, más
condições de
trabalho/ falta de
estrutura, falta
de orientação,
insegurança,
outros (falta de
consciência
cooperativa,
problemas
internos)

Muito bom
Desorganização,
baixo
rendimento, más
condições de
trabalho/ falta de
estrutura, falta
de orientação,
insegurança,
outros (falta de
consciência
cooperativa,
problemas
internos)

Bom
Desorganização,
baixo
rendimento, más
condições de
trabalho/ falta de
estrutura, falta
de orientação,
insegurança,
outros (falta de
consciência
cooperativa,
problemas
internos)

Razoável
Desorganização,
baixo
rendimento, más
condições de
trabalho/ falta de
estrutura, falta
de orientação,
insegurança,
outros (falta de
consciência
cooperativa,
problemas
internos)

Não sabe
Parceria
mantida num
outro formato

N (falta
divulgação)
Parceria
mantida num
outro formato

N (falha na
implantação das
centrais)
Parceria mantida
num outro
formato

N (insegurança)
Parceria
mantida num
outro formato

1) Donas-de-casa e outros (itens do questionário)
2) Média janeiro a outubro de 2004, a partir do momento em que as centrais passam a funcionar. Dados da prefeitura
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APÊNDICE D – Quadro sintético com informações das cooperativas nº 7 a 12

Quadro sintético das cooperativas da Coleta Seletiva Solidária (dez.04)
Variáveis

7

8

9

10

11

12

Subprefeitura

Itaquera

Vila Prudente

Capela do
Socorro

Itaim Paulista

Penha

Pirituba

Entrevistado

Diretoraadminsitrativa

Diretoradministrativo

Vice-presidente

Vicepresidente

Presidente

Vicepresidente

Nível de estudo
do entrevistado

2º grau completo

1º grau
incompleto

1º grau
incompleto

2º grau
completo

2º grau
completo

2º grau
completo

Registro

S

S

S

S

S

N

Estatuto

S

S

S

S

S

S

Início das
atividades

Jun.2004

Jul.2004

Dez.2003

Mai.2004

Nov.2003

Jun.2004

Incubada

N

N

N

N

N

N

Capacitação

S

S

S

S

S

S

Convênio
assinado

N

N

N

N

N

N

Nº inicial de
cooperados

38

35

15

20

32

30

Nº atual de
cooperados

42

34

58

39

43

35

Homens

25

8

32

26

21

18

Mulheres

17

26

26

13

22

17

Nº máximo de
cooperados

42

35

58

44

43

35

Crescimento
(%)

11

-3

287

95

34

17

Rotatividade
desde início

8

4

12

3 SR

15

19,0

11,8

20,7

7,7 SR

42,9

Rotatividade (%
em rel. a nº
inicial)
Catadores de
grupos
organizados

S

S

N

S

S

S

Catadores
autônomos

N

S

S

S

N

N

N

N

S

N

N

N

Catadores de
lixão
Desempregado
s

S

S

S

S

S

S

Outros1

S

S

S

S

S

S

Área da central

Cedida

Cedida

Cedida

Cedida

Cedida

Cedida

Equipamentos e
veículos
Cedidos

Cedidos

Cedidos

Cedidos

Cedidos

Cedidos

Recolhimento
para fundo
(10%)

S

S

S

S

S

N

INSS

N

N

N

N

N

S

Entrada de
material mês (t)2

30,3

Saída de
material mês (t)2
Rejeito (em%)

Rejeito no
caminhão
compactador
(em%)

SR

18,4

109,9

40,2

60,5

15,3

31

20,7

66,7

36,8

35,9

9,3

-2,31

-12,50

39,31

8,46

40,66

39,22

40%

40%

SR

30% SR
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Quadro sintético das cooperativas da Coleta Seletiva Solidária (dez.04)
Variáveis

7

8

9

10

11

12

10.424

9.494

24.036

13.835

12.591

4.712

2,6

1,8

2,5

Arrecadação
mensal (R$)2
Valor médio da
hora trabalhada
(R$/hora) declarado
Principal
comprador de
material

Intermediário

Intermediário

Indústria

Indústria

Indústria

Indústria

Parceiros

N

N

Indústria, banco,
faculdade (3)
Indústria

Indústria

Grupos de
catadores (2)

1,95

Retirada média
individual (R$)2

2 SR

296 SR

392,03

314,7

268,5

195

Participação
popular

Boa

Boa

Boa

Regular

Ruim

Ótima

Freqüência em
reuniões

> 75%

> 75%

> 75%

> 75%

> 75%

> 75%

Participação em
reuniões

Muito Alta

Alta

Muito Alta

Alta

Alta

Muito alta

Decisões na
cooperativa

Votação após
discussão

Votação após
discussão

Votação após
discussão

Votação após Votação após
discussão
discussão

Benefícios

N

N

Votação após
discussão
Auxílio
transporte,
férias, abono de
fim de ano

Saúde, férias,
prêmio

Férias, abono Auxíliode fim de ano transporte

Relação com
prefeitura

Regular

Boa

Boa

Boa

Boa

Horas
trabalhadas

8

Luvas, botas,
óculos, protetores
EPIs que possui auriculares

EPIs usados

Luvas, botas,
óculos, protetores
auriculares

Acidentes nos
últimos seis
meses (nº)
Trabalho na
central

8

8

Luvas, botas,
óculos, protetores Luvas, botas,
auriculares,
óculos,
máscaras
máscaras

Luvas e botas

2 N

Problemas
enfrentados

Muito bom
Desorganização,
baixo rendimento,
más condições de
trabalho/ falta de
estrutura, falta de
orientação,
insegurança,
outros (falta de
consciência
cooperativa,
problemas
internos)

Razoável

Desorganização,
baixo rendimento,
más condições
de trabalho/ falta
de estrutura, falta
de orientação,
insegurança,
outros (falta de
consciência
cooperativa)

Consolidação
do programa

Em parte
(estrutura
alugada)

N (falta
divulgação)

Futuro do
programa

Parceria mantida
num outro formato

Parceria mantida
num outro
formato

Todos

8

8

Luvas, botas,
óculos,
protetores
auriculares,
máscaras
Luvas, óculos,
protetores
auriculares,
máscaras

Luvas, botas,
óculos,
protetores
auriculares,
máscaras

Luvas, botas,
óculos,
protetores
auriculares,
máscara

Luvas, botas,
óculos

Luvas, botas
óculos

N
Bom

Regular

3
Muito bom

Desorganização,
insegurança,
outros (falta de
Falta de
consciência
orientação,
cooperativa)
insegurança

9

1 N
Razoável

Muito bom

Rendimento
baixo, falta
de
orientação,
insegurança,
outros (falta
de
consciência
cooperativa)

Más condições
de trabalho/
falta de
estrutura, falta
de orientação,
insegurança

N

N (falta
divulgação)

S (reciclagem
é a bola da
vez)
Em parte

Nada vai mudar

Parceria
mantida num
outro formato

Parceria
mantida num
outro formato

Parceria
mantida num
outro formato

1) Donas-de-casa e outros (itens do questionário)
2) Média janeiro a outubro de 2004, a partir do momento em que as centrais passam a funcionar. Dados da prefeitura
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APÊNDICE E – Quadro sintético com informações das cooperativas nº 13 a 15

Quadro sintético das cooperativas da Coleta Seletiva Solidária (dez.04)
Variáveis

13

14

15

Subprefeitura

Santo Amaro (2)

Jaçanã

Vila Maria

Entrevistado

Vice-presidente

Vice-presidente

Coordenadora-geral

Nível de estudo do entrevistado

1º grau incompleto

1º grau incompleto

1º grau completo

Registro

S

S

S
S

Estatuto

S

S

Início das atividades

Ago.2004

Out.2003

Ago.2003

Incubada

N

N

N

Capacitação

S

S

S

Convênio assinado

S

N

S

Nº inicial de cooperados

37

48

32

Nº atual de cooperados

40

43

58

Homens

21

22

19

Mulheres

19

21

39

Nº máximo de cooperados

40

48

59

8

-10

81

Crescimento (%)
Rotatividade desde início
Rotatividade (% em rel. a nº inicial)

2

18

10

5,0

41,9

17,2

Catadores de grupos organizados

S

S

N

Catadores autônomos

N

S

S

Catadores de lixão

N

N

N

Desempregados

N

S

S

Outros1

S

S

S

Área da central

Cedida

Cedida

Cedida

Equipamentos e veículos

Cedidos

Cedidos

Cedidos

Recolhimento para fundo (10%)

S

S

S

INSS

N

N

S

Entrada de material mês (t)2

159,6

55

Saída de material mês (t)2

102,4

31

46,4

Rejeito (em%)

35,84

43,64

45,35

Rejeito no caminhão compactador
(em%)

SR

Arrecadação mensal (R$)2

20% a 25%
27.758

Valor médio da hora trabalhada
(R$/hora) – declarado
Indústria

Parceiros

Supermercado

Retirada média individual (R$)2

20% a 30%
9.786

1,78

Principal comprador de material

84,9

16.838

1,8
Intermediário
Indústria

367,4

2,5
Intermediário
Indústria

257

379,2

Participação popular

Ótima

Regular

Regular

Freqüência em reuniões

> 75%

> 75%

> 75%

Participação em reuniões

Alta

Baixa

Baixa

Decisões na cooperativa

Votação após discussão

Votação após discussão

Votação após discussão

Benefícios

N

Convênio saúde

Férias

Relação com prefeitura

Regular

Regular

Boa

Horas trabalhadas

8

8

7

EPIs que possui

Luvas, botas, óculos,
protetores auriculares,
máscara

Luvas, botas, óculos, protetores
auriculares, máscara

Luvas, botas, óculos,
protetores auriculares,
máscara

EPIs usados

Luvas, botas, óculos

Luvas, botas, óculos

Luvas, botas, óculos,
protetores auriculares

Acidentes nos últimos seis meses
(nº)

N

N

4
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Quadro sintético das cooperativas da Coleta Seletiva Solidária (dez.04)
Variáveis

13

14

15

Trabalho na central

Razoável

Razoável

Razoável

Problemas enfrentados

Desorganização, baixo
rendimento

Falta de orientação, insegurança,
outros (falta de consciência
cooperativa)

Más condições de trabalho/
falta de estrutura, falta de
orientação

Consolidação do programa

S

N

N (falta divulgação)

Nada vai mudar

Parceria mantida num outro
formato

Não sabe dizer

Futuro do programa

1) Donas-de-casa e outros (itens do questionário)
2) Média janeiro a outubro de 2004, a partir do momento em que as centrais passam a funcionar. Dados da prefeitura

