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RELATÓRIO TÉCNICO FINAL 

 

 
 
 

Contratante: Universidade Federal de Goiás - UFG  Interveniente: PROAD 

 

Contratada: FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA (FUNAPE) 

 

Título do Projeto:  INSTALAÇÃO DE UNIDADE PILOTO DE PROCESSAMENTO DE 

VIDRO PARA A REDE UNIFORTE NO MUNICÍPIO DE GOIÂNIA, GO 

 

Período de Execução: 01/07/2018 a 30/12/2020 

 
 
1. DESCRIÇÃO DO PROJETO 

 

Objetivo  
O projeto tem como objetivo a implantação de uma unidade de 

processamento de vidro “piloto” para a Rede UNIFORTE e a 

capacitação dos cooperados de suas cooperativas filiadas para as 

boas práticas de gestão, preparação e padronização do vidro para 

agregar valor ao produto, aumentar a receita das cooperativas e 

diminuir os custos ambientais dos aterros sanitários no estado de 

Goiás. 

 

 
 

Resultados Esperados 
Resultado esperado (Meta 1): 

Articulação de políticas públicas para a promoção do 

desenvolvimento local e regional 

Indicador: Participação em grupos de trabalhos de articulação 

(CGE, GT Municipal Economia Solidária, Fórum de Economia 

Solidária, etc.) 

Metodologia de avaliação: Frequência de participação. 

Período de avaliação: Jul 2018 e Dez 2020 

 

Resultado esperado (Meta 1):  

Adesão de cooperativas ao projeto (Termo de Compromisso) 

Indicador: Número de EES participantes 
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Metodologia de avaliação: Quantificação 

Período de avaliação: Jul 2018 e Dez 2020 

 

Resultado esperado (Metas 2, 3 e 4):  

Ampliação das receitas das cooperativas e renda dos 

cooperados através da organização 

administrativa/contábil//fiscal e produtiva dos EES. 

Indicador: Receitas e Renda média dos membros dos EES 

incubados 

Metodologia de avaliação: Análise de evolução da receita das 

cooperativas e renda dos cooperados. 

Período de avaliação: Jul 2018 a Dez 2020 

 
 
2. RESULTADOS OBTIDOS NO PERÍODO 
Informar os resultados efetivamente alcançados pelo projeto, relacionando-os àqueles 
esperados. 

Resultado esperado (Meta 1): 

• Articulação de políticas públicas para a promoção do 

desenvolvimento local e regional 

o Até o presente, as ações de articulação têm sido 

realizadas, independente de aplicação de recursos. 

São ações desenvolvidas por meio de contatos 

diretos com instituições públicas da esfera 

federal, estadual e municipal, participação em 

grupos de trabalho, destacando a mobilização junto 

ao Ministério Público de Goiás (MPGO), Secretaria 

Estadual de Indústria e Comércio (SIC), Secretaria 

Estadual da Retomada e Institutos Federais de 

Educação Tecnológica (IFG e IF Goiano) para 

elaboração de projetos integrados visando a 

organização de coletas seletivas e cooperativas 

nos diversos municípios do estado de Goiás. 

o  Pode-se afirmar que este resultado alcançado está 

consoante ao esperado. 

Resultado esperado (Metas 2, 3 e 4): 

• Ampliação das receitas das cooperativas e renda dos cooperados 

através da organização administrativa/contábil//fiscal e 

produtiva dos EES. 

o Pode-se considerar que os resultados esperados 

referente às metas estabelecidas foram alcançados 

parcialmente, uma vez que, apesar dos atrasos no 
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cronograma para a execução efetiva do projeto, as 

ações da equipe da Incubadora Social da UFG junto 

às cooperativas promoveram condições para a 

melhoria do processo produtivo e, 

consequentemente, evolução nas receitas e renda 

dos cooperados. 

 Vale ressaltar que os resultados obtidos até o presente não 

levam em conta as atividades operacionais da unidade de 

processamento do vidro, uma vez que houve grande atraso na 

execução das obras para instalação dos equipamentos ocasionados 

pelo período de pandemia do coronavírus. 

A finalização da instalação dos equipamentos ocorreu somente em 

janeiro. Houve a necessidade de aportar recursos extras cedidos 

pelo MPGO devido ao aumento dos preços de materiais para a 

construção das bases de fixação do triturador e da balança 

rodoviária e, também, a necessidade de aquisição de serviços e 

equipamentos complementares que não foram adquiridos na ocasião da 

licitação realizada pela UFG em 2018. 

Todas as aplicações financeiras se encontram em conformidade com 

o plano de trabalho e foram executadas em sua totalidade. 

 
 
3. METAS CUMPRIDAS NO PERÍODO 
Informar as percentagens de cada meta cumpridas pelo projeto no período, relacionando-
as àqueles previstas no projeto. 

META ETAPA 
VALOR 

PREVISTO 

% 

EXECUTADO 

TOTAL  

1 

1.1 - Articulação externa para 

ampliação de parcerias para 

fornecimento de vidros. 

- 100 

2 

2.1 - Aluguel de um (01) galpão para 

instalação dos equipamentos e 

implementação da unidade processadora 

do vidro. 

144.000,00 100 

2 

2.2 - Proporcionar infraestrutura 

adequada para a instalação dos 

equipamentos 

39.900,00 100 

4 
4.1 - Serviço de assessoria em 

Segurança do Trabalho 
38.400,00 100 

4 
4.2 - Serviço de assessoria em Gestão 

da Cadeia Produtiva do Vidro 
30.200,00 100 

4 

4.3 - Serviços de assessoria em 

Desenvolvimento de Materiais 

Didáticos/Pedagógicos 

13.200,00 100 

5 

5.1 - Serviços para instalação de 

sistema de segurança completo na 

Unidade de Processamento de Vidro. 

15.223,20 100 
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4- PONTOS FACILITADORES E DIFICULTADORES DA EXECUÇÃO NO PERÍODO 
Informar os fatores que contribuíram para a execução de cada meta ou etapa e quais as 
dificuldades enfrentadas que contribuíram para as alterações que se fizeram necessárias. 
Meta 1 – Etapa 1.1 - Articulação externa para ampliação de 

parcerias para fornecimento de vidros: 

As articulações externas ocorreram sistematicamente junto várias 

instituições (públicas e privadas) por meio de contatos diretos, 

reuniões ou telefônicos. 

Uma delas refere-se ao desenvolvimento de um projeto junto às 

instituições públicas de ensino superior do estado de Goiás (IFG, 

IFGoiano, UEG e UFG) visando a criação de incubadoras de 

cooperativas de base social em vários municípios do estado onde 

estão localizadas as unidades de ensino. Tal projeto tem como 

proposta iniciar as atividades junto às prefeituras e catadores 

nos municípios fomentando a coleta de vidro e remessa para a 

unidade de processamento da Rede UNIFORTE, objeto deste projeto. 

Outra articulação o desenvolvimento de parceria com o Ministério 

Público do Estado de Goiás (MPGO), para a criação de um “Polo de 

Inovação e Tecnologia Social” a partir da unidade processadora de 

vidro, agora ampliando para o processamento de outros materiais, 

como o isopor, o plástico e o papel. A primeira etapa desse 

projeto está prevista para iniciar sua execução em março de 2021, 

por meio da interveniência da Fundação de Apoio à Pesquisa e 

Extensão (FUNAPE). 

A Incubadora Social s UFG estabeleceu contatos com a SIC e 

Secretaria Estadual da Retomada e já desenvolve projeto em 

conjunto para aporte de novos recursos visando ampliar a 

participação de cooperativas localizadas nos diversos municípios 

do estado de Goiás. 

Atualmente, mantém-se contatos com as cooperativas localizadas na 

região Metropolitana para a filiação na Central UNIFORTE e 

consequente encaminhamento do vidro coletado por elas para a 

unidade de processamento. 

Na capital, há contatos com entidades associativas representantes 

de bares e restaurantes para a destinação do vidro descartado. 

Ao mesmo tempo, a Rede UNIFORTE iniciou contatos com 

indústrias recicladoras de vidro visando a comercialização do 

vidro processado. As negociações estão em andamento e aguarda-se o 

início do funcionamento da unidade para fechamento de acordos. 

 

Meta 2 – Etapa 2.1 - Aluguel de um (01) galpão para instalação dos 

equipamentos e implementação da unidade processadora do vidro: 

Etapa finalizada em dezembro de 2020. Com a prorrogação do TED 

02/2010 até dezembro de 2021, a UFG assumiu o pagamento do aluguel 

por meio do Fundo Institucional junto à FUNAPE. 
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Meta 2 – Etapa 2.2 - Proporcionar infraestrutura adequada para a 

instalação dos equipamentos: 

As atividades de elaboração do projeto de engenharia para a 

construção das bases de fixação do triturador de vidro e da 

balança rodoviária foram finalizadas em dezembro de 2019 pela 

empresa contratada. 

A execução das obras teve início em dezembro de 2019. A base do 

triturador foi finalizada em fevereiro de 2020. 

A base de fixação da balança rodoviária foi dividida em duas (02) 

etapas: 

1. Construção das sapatas de sustentação e rampas de acesso 

finalizada em fevereiro de 2020. 

2. Construção da laje de piso após a instalação da estrutura 
metálica da balança pelo fabricante, finalizada em agosto de 

2020.  

Justifica-se o atraso na finalização das obras da balança em 

função da paralisação das atividades, estabelecidas em decretos 

oficiais pelos governos estadual e municipal suspendendo as 

atividades devido à pandemia do COVID-19 no município de Goiânia, 

e também, pelo agendamento junto ao fabricante para a instalação 

da estrutura, condição esta, para a finalização da segunda fase 

das obras. O atraso no agendamento ocorreu também em função da 

paralização das atividades do fabricante no mesmo período. 

Somente em agosto de 2020 foram retomadas as atividades para a 

montagem da estrutura e finalização das obras. 

 

Meta 4 – Etapas 4.1 a 4.3 - Serviços de assessoria (Segurança do 

Trabalho; Gestão da Cadeia Produtiva do Vidro e Desenvolvimento de 

Materiais Didáticos/Pedagógicos): 

Foi efetivada a contratação de técnico gestor de segurança do 

trabalho que desde agosto de 2019, o qual desenvolveu atividades 

de orientação/assessoria e oficinas nas cooperativas filiadas 

sobre os cuidados com o manejo de materiais recicláveis, 

especialmente o vidro, tendo supervisionado a produção de 

apostilas de segurança do trabalho específica para as referidas 

cooperativas. 

Além da atuação nas cooperativas, atuou também na assessoria de 

planejamento para a instalação dos equipamentos da unidade 

processadora, concernente à utilização dos espaços por 

trabalhadores e máquinas dentro das normas de segurança. 

Também se efetivou a contratação de um assessor para a gestão da 

produção de materiais pedagógicos que, sob a supervisão do técnico 

de segurança do trabalho, que produziu os módulos de cartilha de 
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segurança do trabalho especialmente criada para atender as 

características do público (cooperados das cooperativas). 

Nesta etapa, ainda foi contratada a assessoria para orientação e 

acompanhamento de implementação de ferramentas para a gestão das 

atividades administrativas/operacionais da unidade de 

processamento do vidro, objeto central deste projeto.  

Em função do atraso na instalação dos equipamentos e, 

consequentemente, no início das operações, suas atividades 

abordaram amplo diagnóstico das condições internas das 

cooperativas e externas relacionadas ao potencial de fornecimento 

do vidro pelos geradores no município de Goiânia, no qual aponta à 

Central UNIFORTE e suas cooperativas filiadas os procedimentos 

adequados para a gestão da logística e das atividades operacionais 

relacionada ao processamento do vidro. 

 

Meta 5 – Etapa 5.1 - Serviços para instalação de sistema de segurança 

completo na Unidade de Processamento de Vidro: 

Foi instalado no local de execução do projeto um sistema de 

segurança contendo câmeras de vigilância, sistema de alarmes e 

cerca elétrica. O objetivo desta atividade é proporcionar 

segurança ao patrimônio instalado contra roubos e furtos e, 

também, a integridade das pessoas que trabalham no local. 

 
 
5. PARCERIA INSTITUCIONAL 
Informar se houve parcerias que contribuíram para a execução das atividades no período. 

Considera-se como primeira, e fundamental, parceria o TED 02/2018 

entre a SENISP/Ministério da Cidadania a proporcionar os recursos 

necessários para a execução do projeto. 

Em seguida, a parceria com o MPGO e com a Central UNIFORTE, que 

investiram recursos complementares para a aquisição de materiais 

para a construção das bases de fixação dos equipamentos. 

 

 
 
6. IMPACTOS GERADOS 
Informar quais os benefícios gerados para a UFG e para a sociedade da realização desta 
etapa. Citar os dados acadêmicos e sociais. 

O vidro descartado pelos geradores de resíduos urbanos, sejam de 

grandes geradores ou domiciliares, tornou-se um problema de grande 

proporção à gestão de resíduos dos municípios brasileiros.  

Nas regiões norte, nordeste e centro-oeste tem-se verificado o 

agravamento devido ao fato de, praticamente, não existir 

indústrias recicladoras capazes de promover o aproveitamento do 
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vidro descartado. A maioria estão localizadas nas regiões sul e 

sudeste do país. 

A enorme distância entre as unidades de coleta e as indústrias é 

considerada o fator relevante na contribuição da problemática do 

vidro constatado nos municípios dessas regiões, uma vez que o 

baixo valor desse material inviabiliza a sua comercialização para 

a reciclagem, provocando acúmulo e sobrecarga em seus aterros 

sanitários e/ou lixões a significar vultuosos dispêndios de 

recursos públicos para a sua manutenção. 

Segundo informa o Cempre (2018)1, estima-se que no Brasil, em 

2011, apenas 47% das embalagens de vidro foram recicladas, o que 

representa pouco mais da metade verificada em países como a 

Alemanha e Suíça. 

As embalagens de vidro no Brasil correspondem, em média, a 3% dos 

resíduos sólidos urbanos e cerca de 9% dos materiais recicláveis 

conforme aponta o Cempre (2018). 

Em Goiânia, a quantidade de vidro descartado chega a aproximar-se 

de 500 toneladas/mês, sendo, em sua maioria, destinado ao aterro 

sanitário. Em 2015, as cooperativas integrantes da Rede UNIFORTE 

comercializaram apenas 62 toneladas/ano, o que representa cerca de 

1% (Incubadora Social da UFG, 2020)2. 

Apesar de ser material de grande volume, a sua contribuição na 

composição da receita da cooperativa e renda dos cooperados 

representa pouco mais de 1,5%. 

Atualmente, os preços praticados pelos compradores de vidro no 

estado de Goiás não ultrapassam R$ 0,05/Kg (cinco centavos por 

quilo). A partir da instalação da unidade processadora, os preços 

podem alcançar R$ 0,20 a R$ 0,25/Kg (vinte a vinte e cinco 

centavos por quilo) a retirar na cooperativa, segundo as 

tratativas do Ministério Público de Goiás e da Rede UNIFORTE com a 

ABIVIDRO (Associação Brasileira das Indústrias de Vidro). 

Soma-se à essas questões, distância das indústrias e baixo valor 

de comercialização, a dificuldade no manuseio do vidro pelas 

cooperativas em função de seus espaços inadequados para a prática, 

da falta de capacitação e qualificação para as operações de 

separação e preparo do material, além de falta de cuidados para a 

prevenção de acidentes. 

Tal fato permite considerar a unidade de processamento em questão, 

como um “projeto piloto” a desenvolver a experiência necessária, 

em sua forma e conteúdo, para a solução do problema que o vidro 

representa no estado de Goiás. 

A análise de impactos gerados, assim como a avaliação dos 

 
1 Fonte: Cempre, 2018. Disponível em http://cempre.org.br/artigo-publicacao/ficha-tecnica/id/6/vidro 
2 Fonte: Banco de Dados da Incubadora Social da UFG, 2020 
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resultados esperados, ficou comprometida em função do atraso no 

início efetivo das atividades operacionais da unidade de 

processamento, as quais ocorrerão a partir de 1º de março de 2021 

conforme a prorrogação do TED 02/2018 entre a UFG e a SENISP. 

Pode-se observar que durante a instalação da unidade, houve grande 

interesse de instituições públicas por conta do grande problema 

ambiental que o vidro representa para os municípios goianos. 

Registra-se também a procura de empresas do ramo para o 

desenvolvimento de parcerias para a comercialização do vidro, 

visando o avanço na cadeia produtiva e agregação de valor. 

As cooperativas de catadores de materiais recicláveis localizadas 

na região metropolitana de Goiânia também demonstram grande 

interesse em enviar o vidro para o processamento e posterior 

comercialização em rede a proporcionar maior ganho de suas 

receitas e renda de seus cooperados. Há contatos estabelecidos 

entra a Central UNIFORTE e a Central CENTCOOP, localizada em 

Brasília para o estabelecimento de parceria, a qual permitirá 

trabalhar cerca de duas mil (2.000) toneladas de vidro por mês, 

proporcionando maior poder de negociação no mercado e diretamente 

com as indústrias recicladoras localizadas na região sul e 

sudeste. 

 
 
7. COMENTÁRIOS GERAIS E PERSPECTIVAS 
Comente aqui sobre as perspectivas do projeto e sobre a importância da participação da 
Fundação e dos bolsistas (se for o caso) para a execução do projeto. 

 
Como citado anteriormente, o projeto despertou grande interesse de 

vários segmentos, sejam de instituições públicas e privadas, 

quanto de cooperativas de catadores de materiais recicláveis de 

vários municípios da região metropolitana de Goiânia. 

A unidade de processamento de vidro representa uma estratégica 

tecnologia para que as cooperativas possam superar as atuais 

dificuldades de comercialização do vidro, assim como atender 

demandas crescentes pelo descarte deste material pelos geradores. 

Percebe-se que a adoção de tecnologias pelas cooperativas de 

catadores limita-se ao uso de equipamentos conservadores, como 

prensas, balanças e esteiras suficientes apenas à permanência de 

processo básico de produção a envolver a segregação e enfardamento 

dos materiais dispostos à comercialização, na maioria das vezes, 

com intermediários recebendo preços muito aquém dos praticados na 

porta das indústrias. 

Esse descompasso de preços reflete no nível de organização do 

processo produtivo das cooperativas, assim como na dificuldade de 

acesso aos equipamentos mais avançados, no aumento e/ou na 

manutenção de seu quadro social em níveis capazes de absorção das 
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demandas provenientes do crescente volume de materiais coletados. 

Observa-se a existência de um círculo vicioso: não produz mais 

porque não tem equipamentos capazes de criar processos produtivos 

eficientes, e não tem acesso aos equipamentos porque não tem 

capacidade de produção suficiente para bancar tais equipamentos. 

Neste contexto, observa-se que a cadeia produtiva da reciclagem 

necessita de maior equilíbrio econômico entre os atores a permitir 

a inclusão efetiva das cooperativas de catadores no processo, o 

que somente se dará por meio de acesso à tecnologia compatível com 

sua capacidade de investimento. 

É visando esse equilíbrio que a Universidade Federal de Goiás 

(UFG), em parceria com a SENISP/Ministério da Cidadania, 

Ministério Público do Estado de Goiás (MPGO), FUNAPE e a Central 

UNIFORTE, cria meios para o desenvolvimento de tecnologias básicas 

a serem utilizadas pelas cooperativas de forma a propiciar sua 

atuação autônoma e independente como organização socioeconômica 

integrante da cadeia produtiva da reciclagem.  

Trata-se, portanto, da implantação de uma unidade de processamento 

de vidro como projeto embrião para a criação do Polo de Inovação e 

Tecnologia Social a envolver a pesquisa e inovação, tanto na área 

de processos produtivos de gestão adequados a atender demandas de 

geração de trabalho e renda, quanto no desenvolvimento de máquinas 

e equipamentos a custos compatíveis com suas atividades.  

Vale destacar a imprescindível participação direta da FUNAPE no 

desenvolvimento do projeto, levando-se em conta a dinâmica da 

gestão financeira referente à correta aplicação dos recursos em 

plena conformidade com o plano de trabalho. Trata-se de um serviço 

de apoio fundamental à execução do projeto, uma vez que garante a 

retidão no uso dos recursos com presteza e competência, além das 

necessárias orientações de procedimentos à coordenação do referido 

projeto. 

 
 
8. EQUIPE 
Citar todos os membros que contribuíram nesta etapa do projeto, remunerados ou não. 

Participantes remunerados pelo projeto: 

 

Maria Cristina Alves Gomes: Empresa Consultoria em Engenharia de 

Segurança do Trabalho – Trabalhos de assessoria em Segurança do 

Trabalho no período de julho de 2019 a junho de 2020. 

Raquel Ferreira de Souza Pires Sales: Empresa Pacha Mama 

Socioambiental – Trabalhos de assessoria em Segurança do Trabalho 

no período de setembro a dezembro de 2020. 

Fernando Yuri: Empresa CicloBlue - Trabalhos de assessoria para 

gestão e práticas operacionais da Unidade Processadora de Vidro 
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e das cooperativas filiadas no período de julho a dezembro de 

2020.  

Daryellen Ramos Arantes: Trabalhos de assessoria para produção de 

materiais pedagógicos no período de março de 2019 a fevereiro de 

2020. 

Marcelo Dib: Empresa Luma Engenharia Ltda. – Trabalhos de 

construção das bases de fixação do triturador e balança rodoviária 

da unidade de processamento do vidro. 

Jaime Cintra Jardim: Empresa Ômega Soluções Energéticas e 

Segurança Eletrônica – Trabalhos de instalação de sistema de 

segurança na unidade de processamento de vidro no período de 

outubro de 2020. 

Participantes não remunerados pelo projeto (integrantes de outros 

projetos da Incubadora Social da UFG): 

Alberto Campos de Oliveira Filho 

Hugo Pires 

Júlio Gomes da Silveira 

Luiz Ferreira Carneiro 

 
Data: 17 de fevereiro de 2020 
  
 
Coordenador do Projeto:   
  Fernando Bartholo 
  Coordenador da Incubadora Social da UFG 
  SIAPE 1115428 


