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ABSTRACT 

The present study analyses the differences in reverse logistics operations in the Brazilian cities of Londrina 

and Uberlandia. Both cities exhibit similarities in population size and Human Development Index. Londrina 

is a model city in terms of selective collection with high recycling proportions and low operating costs. There 

is heavy public support of scavenger cooperatives that aims at high rates of landfill diversion of urban waste. 

Uberlandia does not have a strategy for supporting cooperatives. There are sporadic selective collection 

programs and high investments in landfill extensions. Londrina is a model of sustainability in selective 

collection system and recycling. 
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O CAMINHO REVERSO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS 
DOMICILIARES 

 
 

Resumo 
Este trabalho faz uma análise entre os caminhos reversos dos resíduos sólidos urbanos nas cidades brasileiras 
de Londrina e Uberlândia. As duas cidades apresentam um tamanho populacional próximo e índice de 
desenvolvimento semelhante. Londrina é um modelo no que se refere ao sistema de coleta seletiva, possuindo 
os mais altos índices de recuperação de recicláveis com os mais baixos custos do país. A coleta seletiva de 
Londrina prioriza o apoio administrativo as associações de catadores, Uberlândia não possui uma abrangente 
estratégia de apoio administrativo as associações, cooperativas de catadores e coleta seletiva. Uberlândia 
conta apenas com programas pontuais de coleta seletiva e faz sucessivos investimentos na implantação de 
novas estruturas de aterro, enquanto que Londrina investe em estratégias de desvio de recicláveis dos aterros o 
que tem se mostrado mais sustentável. 
 
Palabras chaves: desvio de residuos, gestão de residuos sólidos, logística reversa de residuos sólidos, residuos sólidos 
urbanos 
 
 
Introdução 

 
Este trabalho tem como objetivo fazer uma análise qualitativa entre os caminhos reversos dos 

resíduos sólidos urbanos nas cidades de Londrina-PR e Uberlândia-MG (Brasil). As cidades escolhidas para 
este estudo são pólos regionais e apresentam Índices de Desenvolvimento Humano-IDH compatíveis. 
Londrina possui IDH de 0.824 e Uberlândia possui IDH de 0.83 (PNUD, 2003). Londrina é reconhecida 
nacionalmente como modelo de sustentabilidade no que se refere ao sistema de coleta seletiva, já Uberlândia 
conta apenas com programas esporádicos de coleta seletiva. 

Segundo Calderoni (2003) o crescimento acelerado das cidades e ao mesmo tempo as mudanças 
quanto ao consumo, resultaram na geração de um lixo muito diferente daquele que era produzido nas cidades 
brasileiras há 50 anos. O lixo atual é diferente em quantidade, qualidade e biodegradabilidade. 

As lixeiras cheias pela manhã antes da passagem do caminhão da limpeza urbana fazem com que o 
incomodo lixo, antes de responsabilidade da dona de casa, ao ser descartado se transforme em um grande 
encargo de responsabilidade do poder público. 

O resíduo que é visto como despesa para o poder público pode vir a agregar valores e se tornar 
motivo de ganhos e de soluções para os municípios. 
 
 
Objetivos 
 

Buscou-se por meio de revisão literária e trabalho de campo identificar dentro da logística reversa as 
oportunidades de negócios e os vários desafios da reciclagem em cidades de médio porte. 

É necessário analisar o conjunto de fatores e considerar os ganhos ambientais, espaciais, sociais e os 
custos que podem ser evitados com a redução do descarte de resíduos e com a minimização da atividade de 
aterramento. Estes são motivos suficientes para que a situação dos resíduos seja repensada e a destinação final 
ocorra de modo diferente da atual que os envia à aterros e lixões. É importante criar esquemas pelos quais se 
possa escoar o material reciclável por meio de vendas ou doações. 

Atualmente com os aterros sanitários cada vez mais raros e mais caros, é preciso estudar o mercado, 
estimular a coleta e a comercialização dos recicláveis nos municípios brasileiros. 
 
 
Metodologia 

 
Este trabalho se caracteriza pelo uso prioritário da abordagem qualitativa, numa perspectiva 



 

essencialmente descritiva e compreensiva, onde a coleta de dados é baseada principalmente em métodos 
qualitativos. As entrevistas, as observações juntamente com as anotações de campo ou a coleta de 
documentos, conduzem a explanações por meio de uma análise de dados qualitativos. 

Neste trabalho fizeram-se observações livres com anotações de campo e observações participantes 
com entrevistas. Os sítios explorados no trabalho de campo foram: a Cooperativa Recicladora de Uberlândia - 
CORU, a Associação de Recicladores e Catadores Autônomos - ARCA e principais atacadistas compradoras 
de materiais recicláveis de Uberlândia. Conversas informais e entrevistas semi-estruturadas foram realizadas 
com membros da CORU e da ARCA, o que permitiu conhecê-los e observar as mudanças ocorridas durante 
os 06 meses de campo. O contato com os responsáveis administrativos em visitas, telefonemas e trocas de e-
mail permitiram fazer uma análise das mudanças ocorridas e das fragilidades enfrentadas pelos grupos. 

As entrevistas foram anotadas ou gravadas, para que as conversas pudessem ser transcritas 
integralmente sem a perda de informações. Observações livres precedidas de anotações de campo foram feitas 
com os atacadistas de Uberlândia. Nos encontros realizados nos estabelecimentos de 7 atacadistas foram feitas 
anotações de campo sobre: a quantidade de material comercializado e desviado do aterro, os principais 
atuantes na compra e venda dos recicláveis e seus lucros. 

Os dados disponibilizados pela Central de Pesagem e Vendas de Recicláveis - CEPEVE e outras 
fontes bibliográficas foram utilizadas para descrever o funcionamento da logística reversa em Londrina. 
 
 
Atividades e etapas desenvolvidas. 
 

Os dados foram organizados da seguinte forma: primeiro foram feitas as transcrições dos dados de 
textos e entrevistas; posteriormente foi feita a organização dos dados em tabela; depois foram feitas as 
confrontações das grades da tabela. Após confrontar as grades da tabela foi feita a análise dos dados por meio 
de deduções que resultaram em reflexões sobre melhores formas de gestão dos resíduos sólidos urbanos. 

O trabalho aborda a gestão dos resíduos nas cidades de Londrina e Uberlândia e sugestões para 
melhor organizar a coleta seletiva. Esta pesquisa avalia os melhores caminhos para a reciclagem, para a 
segregação dos resíduos na fonte geradora e sua reintrodução ao ciclo produtivo. 
 
 
Resultados 
 

Londrina é uma cidade localizada na região Sul do Brasil. O município com uma população de 
505.184 habitantes é o terceiro mais populosa da região Sul (IBEGE, 2007). No município de Londrina, a 
população é servida com 95,15 % de água potável, 61,57 % por coleta de esgoto sanitário e, 100% têm 
disponível o serviço de coleta de resíduos domiciliares (SUZUKI, 2007). 

O aterro controlado de Londrina estava instalado em um área de 19 ha distante 9 km do centro da 
cidade, a área que recebeu o nome de “lixão” em 1975, por longo tempo funcionou como um vazadouro a céu 
aberto, com a presença de catadores de lixo. Os catadores foram retirados do lixão e inseridos no programa de 
coleta seletiva em 2001 (FERNANDES, 2007). O aterro controlado foi desativado em 2010 e uma Central de 
Tratamento de Resíduos, construída a 25km de Londina, passou a operar até 350 toneladas de lixo por dia. 

A coleta seletiva de resíduos domiciliares na cidade, começou a ser desenvolvida em 1996. A coleta 
feita por caminhões da prefeitura arrecadava cerca de 1% dos resíduos do município e apresentava baixa 
adesão da população. A partir de 2001 a coleta seletiva passou a ser uma das estratégias constituintes do Plano 
de Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos no município. Em 2001 instituiu-se em Londrina a segregação dos 
resíduos na fonte geradora e incluiu-se o catador na coleta seletiva porta a porta. O programa de coleta 
seletiva, em 2001, começou a ser visto por diversas entidades da área de resíduos sólidos como uma 
alternativa autossustentável, sendo recomendada a sua difusão a outros municípios do país (SUZUKI, 2007). 

Os catadores que atuavam nas ruas organizaram-se em grupos, criando associações que reuniram 
catadores e moradores de bairros. “Os catadores, por iniciativa própria, reivindicaram e conquistaram uma 
maior abrangência nos locais próximos as suas moradias” (FERNANDES, 2007). 

A Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização - CMTU, órgão responsável pelo gerenciamento 
da coleta seletiva fez a divisão da cidade em setores e entregou cada setor a uma associação, o critério de 
distribuição dos setores foi a proximidade de moradia dos catadores e a eficiência da coleta pela associação. 



 

Funcionários da prefeitura foram aos domicílios e apresentaram os catadores aos moradores, e juntos 
informaram à população sobre os benefícios ambientais da coleta seletiva e da ajuda dada aos catadores. 

Em 2002, com o objetivo de aumentar o preço de venda dos recicláveis, membros de 20 associações 
se afiliaram formando uma central de vendas – CEPEVE. Desde então a Central se responsabiliza por 
comercializar de forma agregada o montante de recicláveis recolhido pelas associações. Algo que aumentou o 
poder de negociação dos materiais. 

Em Londrina foram organizados os traçados de ruas com seus respectivos catadores, os pontos onde 
funcionam as bases para a concentração das cargas recicláveis (chamados de bandeiras) e os translados (feitos 
com caminhões de grande porte) dos recicláveis das bandeiras as centrais de triagem (Associações) e 
posteriormente o translado dos recicláveis até a CEPEVE. 

Nas “bandeiras” são catalogados em planilhas os dados sobre a pesagem, a natureza do material e seu 
respectivo coletor. O material dos vários coletores reunido no local é recolhido por Caminhões da prefeitura 
que os destina as Centrais de Triagem onde são prensados e seguem para a CEPEVE. 

Quinhentos catadores pertencentes a 29 associações participam das atividades de coleta distribuídas 
por toda cidade. A CEPEVE faz o repasse do valor comercializado às associações por meio de conta bancaria, 
quinzenalmente, após ter descontado a taxa cobrada pela comercialização conjunta, taxa que varia de 3 a 5% 
sobre o montante comercializado. 

O êxito do programa de Londrina obteve reconhecimento nacional. Em 2004, o programa 
“Reciclando Vidas”, recebeu da Fundação Getúlio Vargas e Fundação Ford o prêmio “Gestão Pública e 
Cidadania”. 

No município, de acordo com os dados de 2008, foram recolhidas cerca de 3.540 toneladas/mês de 
recicláveis, mesmo com a redução de 15% no acesso do serviço de coleta a população (KUBITZ, 2009). 

Londrina que optou pela coleta seletiva utilizando o trabalho dos catadores, com seus carrinhos de 
mão, alcançou os mais altos índices de recuperação de recicláveis com os mais baixos custos do país. O 
modelo de coleta seletiva da cidade envolve menores gastos de combustíveis, menores custos e menor 
liberação de CO2. 

O desempenho de Londrina foi superior ao de São Paulo, Curitiba e Recife. A coleta seletiva em 
Londrina atingiu um índice de recuperação de recicláveis de 90% ao mês. Londrina chama a atenção no 
cenário nacional por conseguir otimizar seus custos com a coleta seletiva. A cidade possui o menor custo de 
coleta seletiva encontrado no país. Em 2008 o custo da tonelada de reciclável recolhida foi de US$ 21,761, 
enquanto que a média nacional de custos com a coleta seletiva foi de US$ 221,00/tonelada (CEMPRE, 2008). 

As campanhas organizadas pelas associações e Prefeitura garantem o envolvimento da população na 
atividade de separação dos resíduos. As empresas e os moradores são convidados a participar da coleta 
seletiva, e estes recebem sacolas verdes destinadas a colocação dos recicláveis. O programa de coleta seletiva 
em Londrina não estimula a coleta através de PEVs e campanhas esporádicas, o trabalho de conscientização é 
realizado pelo contato regular e direto entre a população e os catadores. 

Os condomínios verticais são os locais com menor adesão ao programa, este fato é justificado, em 
razão da dificuldade de contato direto entre os catadores com os moradores, o que demonstra a importância do 
desenvolvimento de vínculos de solidariedade entre catadores e moradores no sucesso da coleta seletiva. 

Localizada na região Sudeste do Brasil, Uberlândia apresenta 622 mil habitantes (IBEGE, 2007). Em 
Uberlândia 100% da população urbana é servida de água potável, 99% possui coleta de esgoto sanitário, e 
100% possui coleta de resíduos sólidos (BDI, 2008). 

O aterro sanitáro da cidade esta instalado em uma área de 30 ha, suas atividades iniciaram em 1995, 
sua estrutura passou por uma ampliação em 2004, mas sua capacidade se esgotou em 2010. Foi concluida a 
construção de uma nova estrutura de aterramento em 2010 e suas atividades iniciaram no mesmo ano. 

A média de gastos com a implantação de um aterro, em cidades com mais de 500.000 habitantes, é 
de R$12,11 por habitante (MINAS SEM LIXÕES, 2008). Como Uberlândia possui aproximadamente 
622.000 habitantes estima-se que o custo minimo de implantação da nova estrutura de aterrameento foi de 
R$7.532.420,00. 

O aterro é administrado pela Secretaria de Serviços Urbanos e operado pela Limpebras Engenharia 
Ambiental. Recebe diariamente em torno de 360 toneladas de resíduos domiciliares, sendo que 35% ou seja 
126 toneladas são potencialmente recicláveis. A coleta e transporte de lixo domiciliar onera os cofres públicos 
em R$ 69,68 por tonelada de lixo. Além do valor de R$ 29,69 por tonelada de lixo aterrada. O custo médio 
nacional, em 2010, pela tonelada de resíduos recolhida foi de R$ 85,00 (CEMPRE, 2010). 



 

A coleta seletiva em Uberlândia apresenta um apoio pontual da administração pública e se 
caracteriza por seus programas transitórios de coleta e separação dos resíduos. 

Uma Usina de Triagem e Compostagem - UTC de lixo foi criada em Uberlândia no ano de 1997. A 
usina adquirida com verbas do programa “Minas Joga Limpo” foi desativada, em 2002, devido a falta de 
eficiência e higiene em seus processos (FERNANDES, 2008). Os investimentos para a manutenção do projeto 
de coleta seletiva não foram viabilizados em decorrência de restrições orçamentárias da PMU. As limitações 
técnicas, financeiras e operacionais da Prefeitura fizeram com que a implantação do sistema de coleta seletiva 
não progredisse, o que teve como conseqüência a paralisação das atividades em 2001(SOUZA et al.,2004). 

Em 2003 foi criado o programa “Coleta Solidária” focado na promoção social da figura dos 
catadores. A Prefeitura em parceria com os catadores organizou a cooperativa – CORU. A administração 
pública de Uberlândia cedeu a cooperativa espaço físico, caminhão, máquinas e equipamentos para o seu 
funcionamento, em contra partida a cooperativa ficou responsavel pela coleta porta a porta dos recicláveis. A 
parceria entre a Prefeitura e a CORU foi desfeita em 2005. Desde 2006 a Prefeitura de Uberlândia possui uma 
parceria com a associação – ARCA. A associação conta com o apoio financeiro da administração pública. 

Em 2007 a CORU iniciou uma parceria com a Incubadora de Empreendimentos Solidários da 
Universidade Federal de Uberlândia – INES. A CORU é administrada pelos próprios trabalhadores. As 
decisões são tomadas de forma democrática e participativa. 

O presidente da CORU informou que a cooperativa conta com 22 cooperados efetivos e todo o lucro 
com a venda do reciclável é compartilhado entre eles. Onze fazem a coleta na rua, e onze trabalham no galpão 
na triagem de materiais, o serviço de prensagem dos recicláveis é feito por todos. Além dos catadores, 46 
famílias têm ligação com a cooperativa, desenvolvendo atividades de artesanato e venda de usados. Estas 
famílias são beneficiadas com cestas básicas recebidas das empresas parceiras. Duas Kombis, doadas por 
instituições, percorrem as ruas coletando os materiais. Em 2008 a média mensal de recicláveis recolhidos foi 
de aproximadamente 18,5 toneladas. 

A ARCA possui um galpão equipado de 10.000 m² cedido pela Prefeitura. A ARCA atualmente 
conta com 24 associados, 20 fazem o trabalho de coleta porta a porta com os carrinhos de mão. Os catadores 
têm total autonomia para vender os materiais recolhidos nas ruas. O lucro com a venda destes recicláveis 
pertence aos catadores, não há taxas da associação sobre estas vendas.  Em 2008 a média mensal de recicláveis 
recebidos pela ARCA foi de aproximadamente 12 toneladas. 

Estima-se que Uberlândia possui um número de 2.000 catadores independentes comercializando os 
seus recicláveis com atravessadores e grandes atacadistas de recicláveis da cidade. O número de catadores 
oscila muito em função das instabilidades do mercado. 

A maior atacadista de recicláveis da cidade foi criada em 1976. Esta atacadista comercializa papel e 
plástico, possuindo cerca de 40 funcionários, entre administradores, advogados, e auxiliares de escritório. A 
empresa possui dois galpões, com cerca de 10.000 m². A produção mensal da fabrica de plástico em fevereiro 
de 2009 foi de aproximadamente 54 toneladas. Esta atacadista de recicláveis de Uberlândia tem como 
aspiração a redução dos altos impostos de ICMS, impostos sobre fretes e faturamentos arrecadados. 

Em Uberlândia a Arca dá sustento a 24 pessoas com forte apoio financeiro do contribuinte, e a 
atacadista dá sustento a 40 pessoas sem apoio de dinheiro público. Em Londrina as associações recebem da 
Prefeitura um apoio financeiro inicial e posteriormente um auxílio administrativo. O que demonstra que as 
associações e cooperativas necessitam de apoio não de paternalismo financeiro. 
 
 
Conclusões e Recomendações  

 
As sugestões para uma melhor organização da coleta seletiva de Uberlândia se basearam na 

observação de pontos positivos da coleta de recicláveis de Londrina (Tabela 1). 
Em Uberlândia o apoio do poder público a uma associação e uma cooperativa é insuficiente 

considerando o volume de resíduos gerados. 
A setorização da coleta seletiva é o caminho mais eficiente para organizar as atividades dos catadores 

em suas respectivas ruas de modo a atingir o maior número de residências. 
A apresentação do catador por um funcionário da prefeitura é uma forma de apoiar os catadores e dar 

credibilidade e segurança aos moradores quanto à coleta seletiva. 



 

TABELA 1: Principais diferenças na organização da coleta seletiva de Uberlândia e Londrina 

Categorias 

Analisadas 

Uberlândia Londrina 

Apoio do 

poder 

público 

Parceria com uma associação de catadores 

(ARCA) e empréstimo de um Galpão a uma 

Cooperativa de Recicladores (CORU) 

Apoio a 29 associações de catadores; estimulo a 

formação de novas associações e apoio a 

Central de Comercialização (CEPEVE) 

Divisão da 

coleta por 

setores 

A coleta não é setorizada. Estima- se que 

aproximadamente 100 catadores trabalhem 

de modo cooperado ou associativo. 

Quinhentos catadores coletam materiais em 

todos os bairros da cidade; as unidades de 

triagem são distribuídas pelos vários setores. 

Apoio aos 

catadores 

de materiais 

recicláveis 

Os associados da ARCA recebem carrinhos, 

uniformes, equipamentos de proteção e 

cursos de capacitação 

Os catadores são apresentados aos moradores 

por funcionários da Prefeitura, recebem 

carrinhos, panfletos, uniformes, sacolas (verdes) 

para a coleta seletiva e cursos de capacitação. 

Informações 

e 

esclareciment

os aos 

moradores 

A população recebe orientações 

“esporádicas” sobre a separação dos 

recicláveis em campanhas. Não existem 

dados estatísticos sobre o percentual de 

adesão da população a coleta seletiva 

A população recebe regularmente panfletos e 

orientações dos catadores no que diz respeito a 

separação dos materiais. A coleta seletiva porta 

a porta conta com a adesão de 75% da 

população. 

Comercio 

dos 

recicláveis 

Os recicláveis são comercializados de forma 

independente pela CORU, pela ARCA e 

catadores autônomos 

Uma Central (CEPEVE) é responsável pela 

comercialização conjunta do montante de 

materiais recolhidos pelas associações. 

 

Pontos de 

Coleta 

A cidade possui alguns PEV’s em escolas, 

praças, pontos comerciais e empresas. 

Caminhões recolhem o material dos vários 

Pontos 

O novo programa não estimula a coleta através 

de PEVs. O material coletado pelos catadores é 

acumulado em pontos (Bandeiras). Caminhões 

públicos transportam os recicláveis das 

bandeiras às unidades de triagem e à Central 

(CEPEVE) 

Educação 

Ambiental 

Programas pontuais informam a população 

sobre os benefícios da coleta seletiva 

Contato diário do catador com a população, 

aumento na credibilidade do programa 

Taxa de 

desvio de 

recicláveis 

dos aterros 

A cidade não possui dados concretos sobre 

este aspecto. Não há informações sobre os 

catadores independentes. 

A taxa de material recolhido pela coleta seletiva 

em relação à quantidade coletada de resíduos 

domiciliares passou de 2,92 %, em 2001, para 

26,56%, em 2006. 

Fonte: SUZUKI (2004); CORU(2009), ARCA(2009) e dados do trabalho de campo de 2008/2009 

Organizador: MAGALHÃES, A. C. B. : QUEIROZ, P. C. D.,2009  



 

A comunicação diária dos catadores com os moradores é uma forma eficiente de esclarecer a população e 

estimular a sua participação na coleta seletiva. 

A comercialização unificada dos recicláveis por associações e cooperativas através de uma central de 
negociações (CEPEVE) proporciona uma maior lucratividade, visto que as transações de grandes montantes 
facilitam a comercialização e aumentam os valores das vendas, incentivando os catadores. 

A coleta porta a porta feita por catadores tem se mostrado mais eficiente que a coleta em PEV’s, 
portanto é importante apoiá-la. 

O diálogo entre os catadores e a população cria vínculos de solidariedade e gera melhores resultados 
que as campanhas esporádicas de educação ambiental. 

As taxas de desvio de recicláveis dos aterros precisam ser quantificadas para que os cálculos da vida 
útil do aterro possam ser mais bem estimados. 

A Prefeitura de Uberlândia planeja construir 05 galpões de reciclagem, nos diferentes bairros da 
cidade, o apoio financeiro inicial deve ser precedido por um apoio administrativo. 

As administrações públicas e a população necessitam o mais rápido possível se posicionar sobre a 
importante causa ambiental do manejo e reciclagem dos resíduos. Quanto maior o município, maiores as 
quantidades de resíduos recolhidas e mais complexas as estruturas de aterramento necessárias. 

Ao investir na reciclagem pode–se vir a reduzir os investimentos financeiros na criação de novas 
estruturas de aterramento, além de minimizar as perdas de materiais recicláveis e de caros espaços urbanos 
destinados a construção de aterros. 

O poder público deve agir de modo a apoiar e dar condições para que um número crescente de 
cooperativas e associações de catadores desenvolva a coleta seletiva. 

O papel do poder público na criação de soluções sustentáveis é relevante. A criação de cooperativas 
ou associações e a inclusão dos catadores na coleta seletiva devem ser estimuladas. 

O apoio administrativo das prefeituras às cooperativas e associações é essencial, mas não são 
necessários paternalismos financeiros. 

As tradicionais coletas seletivas feitas por caminhões das prefeituras apresentam custos 5 vezes 
maiores que os das coletas convencionais de resíduos. A coleta seletiva nos moldes tradicionais é dispendiosa. 
O modelo de coleta seletiva de Londrina é economicamente viável a muitas Prefeituras brasileiras. 

As reduções e o reaproveitamento dos resíduos geram ganhos ambientais, econômicos e sociais. 
Entre estes ganhos, esta a redução do uso de água e energia, a minimização do uso de matérias primas e a 
geração de postos de trabalho para um número considerável de famílias catadoras de recicláveis. 

As buscas por parcerias que apóiem iniciativas de capacitação profissional e inclusão social dos 
catadores de recicláveis devem ser estimuladas. 

O poder público deve viabilizar economicamente a comercialização dos recicláveis, fornecendo 
subsídios, em épocas de baixa dos preços, para estabilizar valores e garantir a continuidade da coleta seletiva, 
outro ponto importante é o estabelecimento de incentivo fiscal que favoreça a implementação de indústrias 
recicladoras. 

Os desafios quanto à reciclagem são grandes, mas as oportunidades existem e precisam ser 
aproveitadas, na busca de soluções criativas e viáveis para o desenvolvimento sustentável dos municípios. 

 
Notas 

1 Dólar comercial em 09/07/2009 às 09:35 horas = (R$) 2.009 disponível em : http:// economia.uol.com.br/cotações/ cambio.jhtm  
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