
22o. Prêmio Expressão de Ecologia
2014 - 2015

Projeto: Gestão Eficiente dos Resíduos na Promoção da Qualidade Ambiental e Condições Socioeconômicas
Organização: AT Coleta e Reciclagem de Residuos Página: 1/1

Fotos: 

Enfardamento dos materias já triados e sepa-
rados

Seleção e Triagem dos Resíduos em Mesas 
Seletoras

Material Triado e Selecionado – pronto para 
expedição e envio para a Fábrica

Seleção do Material

Equipe da AT no Local de Armazenamento



Q1: Título do projeto ambiental participante: Gestão Eficiente dos Residuos na Promoção da 
Qualidade Ambiental , melhoria nas condições 
sociais e ecônomicas.

Q2: Categoria de inscrição:

(sem rótulo)

Selecione: Reciclagem

Q3: Sobre a organização participante:
Razão social: AT Coleta e Reciclagem de Residuos Ltda
Setor de atuação: Triagem separação e reciclagem de

residuos
Data de fundação:(dd/mm/aaaa) 23/04/2013
Número de colaboradores: 10

Q4: Informações de contato:
Endereço: Av. otto klein 444
Bairro: Jardim do Alto
Cidade: ivoti
Estado: RS
CEP: 93900000
Telefone com DDD: 51 91843030

Q5: Informações do responsável pelo preenchimento do questionário:
Nome completo: Andrea Fabiane Enzweiler
Cargo: Diretora
E-mail: deiaenzweiler@hotmail.com
Telefone com DDD: 51 91843030

COMPLETACOMPLETA
Coletor:Coletor: Web Link 1  Web Link 1 (Link da Web)(Link da Web)
Iniciado:Iniciado:  quinta-feira, 6 de novembro de 2014 05:11:22quinta-feira, 6 de novembro de 2014 05:11:22
Última modificação:Última modificação:  sexta-feira, 7 de novembro de 2014 17:58:08sexta-feira, 7 de novembro de 2014 17:58:08
Tempo gasto:Tempo gasto:  Mais de um diaMais de um dia
Endereço IP:Endereço IP:  187.84.56.34187.84.56.34

PÁGINA 1: Informações cadastrais:

#120
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Q6: Informações do responsável pelo projeto:
Nome completo: Andrea Fabiane Enzweiler
Cargo: Diretora
E-mail: deiaenzweiler@hotmail.com
Telefone com DDD: 5 1 91843030

Q7: AUTORIZO a divulgação de informações
cadastrais no Guia de Sustentabilidade 2015 e no
site do Prêmio Expressão de Ecologia?

Sim

Q8: Data de início do projeto:(ex.: 01/02/2012) 23/04/2013

Q9: O projeto está em andamento? Sim

Q10: Data do término do projeto:(se aplicável, ex.:
01/02/2012)

indefinido

Q11: Número de pesssoas que participaram do projeto:(favor digitar somente o valor numérico, ex.:
"10.868")
Remuneradas 10

Q12: Quantas pessoas, animais e/ou espécies já foram beneficiados pelo projeto?(favor digitar
somente o valor numérico, ex.: "5.850")
Famílias 10

Q13: Parceiros que apoiaram financeiramente o projeto:

prefeitura Municipal de Lindolfo Collor

Q14: O projeto é decorrente de exigências de órgãos regulamentadores?

Não

PÁGINA 2: Informações sobre o projeto ambiental participante*:
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Q15: Descreva o problema ambiental identificado no projeto:(máx. 3.000 caracteres)

A indústria Calçadista é uma das maiores produtoras de resíduos ocorrentes no nosso Estado. Muitos 
resíduos têm em seu destino final os aterros sanitários. Com a crescente demanda por novas tecnologias e 
redução de custos nos processos, muitos empreendedores vislumbraram alternativas técnicas viáveis , para 
utilização de resíduos em seus processos. Retornando para o ciclo  produtivo matéria prima que seria 
descartada. O município onde encontra-se inserido o projeto, possui mão de obra qualificada, mas também 
mão de obra fora do mercado, onde muitos profissionais não encontram colocação devido a idade avançada, 
bem como restrições quanto aos trabalhos a serem executados.  Identificou-se a necessidade de incluir esta 
mão de obra sem perspectiva, gerando desigualdades sociais no município o qual estão inseridos. Com o 
objetivo atender  uma  demanda de  mercado de trabalho, além de necessidades  crescentes de diminuição 
dos resíduos gerados, criou-se uma empresa com foco na inclusão social, através do emprego de mão de 
obra exclusivamente  feminina com idade acima de 50 anos, para a realização da separação  e triagem de 
resíduos provenientes da indústria calçadista. Com foco na devolução de matéria prima nobre, que 
novamente será incorporada aos produtos. Esta empresa foi criada através de um grupo de mulheres que 
anteriormente trabalhavam de forma informal, foram incorporadas ao mercado de trabalho e desenvolvem 
uma importante função ambiental e social.

Q16: Qual a solução encontrada?(máx. 3.000 caracteres)

A solução encontrada pra regularizar a situação de mulheres com idades avançadas, fora do mercado de 
trabalho, foi a criação de uma empresa voltada para o foco social , empresarial na gestão de resíduos. O 
grupo de trabalho é formado exclusivamente por mulheres da comunidade, que trabalhavam informalmente 
em alguns períodos do ano. Com a  abertura da empresa voltada para as questões de redução dos resíduos 
da indústria calçadista, criou-se um ambiente de trabalho digno e com remuneração adequada conforme o 
mercado, promovendo a inclusão social destas mulheres. A empresa trabalha exclusivamente com resíduos, 
onde os mesmos após serem triados e separados, são novamente incluídos na cadeia produtiva. Desta forma 
criou-se uma empresa ambientalmente correta com emissão de lixo zero. Pois todos os resíduos provenientes 
da indústria são triados e devolvidos, Não há geração de resíduos na AT Coleta e Reciclagem.

Q17: Descreva detalhadamente o que constitui(u) o projeto e de que forma é(foi) desenvolvido: (máx.
5.000 caracteres)

O projeto foi desenvolvido para atender as demandas da indústria e da comunidade. 
A empresa foi criada com o objetivo de realizar a separação de resíduos para uma indústria o setor 
calçadista.
O projeto desenvolve-se em uma empresa de 500m² no município de Lindolfo Collor. No local trabalham 10 
mulheres e um responsável pelo transporte e descarregamento do material. As mulheres com idade acima de 
50 anos, que encontravam-se fora do mercado de trabalho encontram neste ambiente, uma forma prazerosa 
de trabalhar , com resíduos limpos, sem contaminações. A separação e triagem são realizados em mesas 
triadoras, onde manualmente todos os resíduos de contraforte e couraça  são triados e separados por cor e 
tipo. Após são armazenados em sacos e destinados novamente ara a indústria calçadista. Todas as 
colaboradoras passaram por treinamentos quanto aos resíduos e a importância de triar e destinar 
adequadamente os mesmos. O objetivo é quanto mais separamos menos resíduos serão dispostos em 
aterros sanitários. O local possui licenciamento ambiental e possui técnico de segurança que promove a 
fiscalização das atividades. A atividade é de extrema importância para o crescimento econômico e social das 
suas colaboradoras, que possuem todas as exigências legais atendidas.
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Q18: Quais os resultados alcançados com o projeto? (máx. 4.000 caracteres)

A triagem dos resíduos atinge 90% do material que é destinado para a empresa.

Efetivação e contratação de mão de obra local ;

Implementação de ambiente adequado a triagem;

Qualificação profissional;

Geração de Lixo Zero na atividade.

Q19: Quantifique em números os resultados obtidos com o projeto:(Essa questão exige ao menos
um resultado quantificado. Exemplo: 150 árvores foram plantadas; 10 kg de material reciclado; 25
crianças atendidas pelo programa ambiental; 150 animais beneficiados)
Resultado 1 10 mulheres colaboradoras
Resultado 2 local próprio para a separação dos residuos
Resultado 3 lixo zero na Central
Resultado 4 triagem de 1.026.974de residuos de

contrafortes e couraças no ano de 2014

Q20: AUTORIZO a disponibilização de download
gratuito do arquivo digital do projeto inscrito
através do site do Prêmio Expressão de Ecologia?

Sim

Q21: Faça um breve histórico da organização participante e suas principais práticas de gestão
ambiental adotadas:(máx. 4.000 caracteres)

Empresa ambientalmente correta e adequada as questões socais e ambientais. A responsável pela empresa, 
possui Mestrado em gestão de resíduos Industriais com diversos prêmios e experiência na área em questão.
Empresa licenciadas, com alvará de bombeiros, com técnico de segurança ambiente limpo e acolhedor.

Empresa responsável pela não geração de resíduos.

Q22: Quais foram os principais beneficiários das
ações ambientais de sua organização?

Comunidades vizinhas,
Outros (especifique) moradores locais

Q23: Sua organização divulgou, seja em meio
impresso ou internet, suas ações ambientais em
relatórios ou balanços?

Nunca divulgou

Q24: Em relação à questão anterior, no caso de a
divulgação ter sido feita via internet, favor colar o(s)
link(s) de acesso:

Questionado ignorou esta
pergunta

Q25: Possui profissional(is) encarregado(s) de
segurança, saúde e meio ambiente?

Sim

PÁGINA 3: Apresentação da organização participante:
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Q26: Possui procedimentos para redução,
reutilização e reciclagem de materiais?

Sim

Q27: Possui um plano de redução das emissões de
carbono?

Não se aplica

Q28: Por quais normas a organização é certificada? Não se aplica

Q29: Faturamento (R$) anual em 2013:(favor digitar
somente o valor numérico, ex.: "25.868,52")

Questionado ignorou esta
pergunta

Q30: Investimento (R$) em ações ambientais em
2013:(favor digitar somente o valor numérico, ex.:
"25.868,52")

Questionado ignorou esta
pergunta

Q31: Investimento (R$) total com o projeto inscrito
no 22º Prêmio Expressão de Ecologia:(favor digitar
somente o valor numérico, ex.: "25.868,52")

Questionado ignorou esta
pergunta

Q32: Investimento (R$) com projetos culturais
aprovados pela Lei Rouanet de Incentivo à Cultura
em 2013:(favor digitar somente o valor numérico,
ex.: "25.868,52")

Questionado ignorou esta
pergunta

Q33: AUTORIZO a divulgação de informações
financeiras no Guia de Sustentabilidade 2015 e no
site do Prêmio Expressão de Ecologia?

Sim

Q34: AUTORIZO a divulgação das imagens do
projeto inscrito no Guia de Sustentabilidade 2015 e
no site do Prêmio Expressão de Ecologia?

Sim

Q35: Embora não seja obrigatório, você pode
complementar sua inscrição enviando anexos
(documentos, jornais, revistas, fôlderes, relatórios
ambientais ou de sustentabilidade, CDs, DVDs ou
qualquer material institucional sobre o projeto) pelo
correio, via Sedex, para a sede da Editora
Expressão (Rodovia SC 403, nº 5663, Sala 107 -
Ingleses - 88058-001 - Florianópolis–SC) até o dia 5
de novembro de 2014.Você enviará anexos para
complementar sua inscrição?

Sim, enviarei anexos para a sede da Editora
Expressão.

PÁGINA 4: Perspectiva financeira:

PÁGINA 5: Imagens e anexos do projeto participante:
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