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RESUMO 

 

A coleta seletiva de resíduos sólidos consiste na separação de materiais recicláveis 
na fonte geradora e o devido encaminhamento para reciclagem. Esta ação busca 
promover a educação ambiental, gera trabalho e renda e apresenta como 
consequência o hábito da separação do lixo para seu devido aproveitamento, 
contribuindo para a sustentabilidade urbana. Este trabalho teve como objetivo 
identificar os desafios à implantação e gestão da coleta seletiva no Campus da 
Pampulha da UFMG e seus impactos sociais. Para atingir este objetivo buscou-se 
analisar a percepção dos gestores de resíduos das unidades sobre os desafios da 
implantação da coleta seletiva, por meio de indicadores, comparando os resultados 
obtidos com as experiências de outras universidades. Também foi investigada a 
participação social na coleta seletiva na UFMG. A metodologia utilizada baseou-se 
na pesquisa bibliográfica, pesquisa documental e pesquisa de campo, com a 
aplicação de dois questionários. A pesquisa foi desenvolvida na forma de um estudo 
de caso descritivo, com a combinação das abordagens quantitativa e qualitativa, o 
que possibilitou uma maior abrangência na análise dos resultados. Verificou-se a 
existência de alguns entraves à implantação e gestão da coleta seletiva no Campus 
da Pampulha da UFMG ligados à infraestrutura e logística do processo, mas o maior 
desafio identificado refere-se ao comprometimento, conscientização e participação 
das pessoas no processo. Os resultados demonstraram que, além do investimento 
em infraestrutura e a institucionalização do processo, torna-se necessária a 
promoção contínua de campanhas educativas e o desenvolvimento de ações de 
educação ambiental, buscando o envolvimento das pessoas no programa. Os 
servidores envolvidos no programa de coleta seletiva consideram importante a 
constituição das associações de catadores de materiais recicláveis para a 
valorização da atividade dos catadores. Os resultados da pesquisa apontam ainda 
que a mudança na nomenclatura de catadores de lixo para catadores de materiais 
recicláveis contribuiu para a melhoria da autoestima da categoria. 
Palavras chave: coleta seletiva, indicadores, educação ambiental, participação 
social, gestão ambiental. 
 



ABSTRACT 

 

The selective collection of solid residues consists of the recyclable materials at the 
source and the proper routing for recycling. This action aims to promote 
environmental education, generates employment and income and as a result 
presents the garbage separation of habit due to their use, contributing to urban 
sustainability. The main objective of this study was to identify challenges to the 
implementation and management of selective collection in the UFMG Pampulha 
Campus and its social impacts. To achieve this goal we sought to analyze the 
perception of residues managers of the units on the challenges of selective collection 
implementation, through the usage of indicators, comparing the results obtained from 
the experiences of other universities. It was also observed the social participation in 
the selective collection at UFMG. The methodology used was based on desk, 
literature and field research, applying two questionnaires. The research was 
conducted as a descriptive case study with the combination of quantitative and 
qualitative approaches, allowing a broader outcome analysis. It was verified the 
existence of some obstacles to the implementation and management of selective 
collection in the UFMG Pampulha Campus related to process infrastructure and 
logistics, but the biggest challenge identified refers to the commitment, awareness 
and participation of people in the whole process. The outcomes showed that, in 
addition to investment in infrastructure and the process of institutionalization, the 
continued promotion of educational campaigns and the development of 
environmental education become necessary, seeking people commitment to the 
program. The collaborators involved in the selective collection program consider 
important the establishment of waste pickers associations for the development of 
their activities. These results also indicate that the change in the nomenclature of 
waste pickers to recyclable material collectors contributed to improved self-esteem 
category. 
Keywords: selective collection, indicators, environmental education, social 
participation, environmental management. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

A geração de resíduos é um dos grandes problemas deste século. Esta 

constatação respalda-se no crescimento das cidades e seus habitantes, contribuindo 

para que a produção de lixo crescesse numa escala considerável. Para além do 

aumento da poluição do solo e das águas, este fenômeno traz como consequências 

problemas de saúde pública e ao meio ambiente. Neste cenário, governantes do 

mundo inteiro têm se deparado com o problema da destinação final do lixo e buscam 

alternativas para reaproveitamento dos resíduos, dentre elas, a coleta seletiva, a 

compostagem e a reciclagem.  

Tais fatos demandam o estabelecimento de políticas integradas de 

gerenciamento de resíduos sólidos urbanos, desde a sua geração até a disposição 

final, com envolvimento dos governantes e da sociedade. Cabe destacar a 

dificuldade, nos grandes centros, de locais para disposição do lixo, devendo então 

serem implementadas as medidas de redução, reutilização e reciclagem.  

Estudos desenvolvidos na Europa apresentam conclusões sobre a 

implementação de políticas públicas, planos e programas de governo que buscam 

melhorar a gestão dos resíduos, de forma sustentável e integrada. Embora não 

exista um modelo aplicável a todas as situações, a União Europeia – UE, por 

exemplo, aborda a gestão de resíduos, nos princípios da prevenção, da 

responsabilidade do produtor e do poluidor-pagador, da precaução e da 

proximidade. Estes princípios tornaram-se mais concretos com a aprovação da 

política de resíduos sólidos urbanos em 1997, pela UE (Comissão Europeia, 2000). 

A política estabelecida pela UE foi o primeiro passo para o avanço do 

tratamento dos resíduos sólidos urbanos em Portugal, mediante a criação e 

implementação de vários programas com recursos disponibilizados pelos fundos 

comunitários. Ao mesmo tempo, houve a participação da população em um 

programa denominado Plano Estratégico para os Resíduos Sólidos Urbanos, 

composto de duas etapas, que demandaram investimentos em infraestrutura, 

visando o aumento da eficiência na coleta e triagem de resíduos (Trotta, 2011). 

Enquanto resultado desta iniciativa, registra-se que, em Lisboa, a coleta seletiva de 

resíduos se faz presente, em alguns pontos da cidade, nas modalidades porta a 

porta e ponto a ponto (Varella, 2011).  
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Na Espanha, 66 % do lixo gerado é reciclado. Este valor é significativo 

quando comparado à média europeia que gira em torno de 50%. A implantação do 

Plano Nacional de Resíduos Urbanos naquele país em 2000 apresentou como 

obrigação a construção de plantas de classificação e compostagem, ocasionando 

um aumento de aproximadamente 30% nas taxas de reciclagem. A coleta seletiva, 

portanto, é voluntária e, recente pesquisa, realizada junto à população espanhola, 

registrou que em 83% das residências consultadas é feita a reciclagem de resíduos 

(Guilayn, 2012).  

Em Paris, o tratamento dos resíduos é composto de reciclagem, incineração e 

aterragem de resíduos, conjugados com sistemas de coleta convencional e coleta 

seletiva de resíduos (Varella, 2011). 

No Brasil, dados do Censo Demográfico de 2010 informam que 90% dos 

domicílios urbanos no país possuíam coleta direta de lixo e 72% dos domicílios 

localizados na área rural não dispunham de qualquer tipo de coleta de resíduos 

(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2010). Quanto à coleta seletiva, no 

ano de 2014, de acordo com dados do Compromisso Empresarial para a Reciclagem 

- CEMPRE, obtidos por meio da Pesquisa Ciclosoft, apenas 927 municípios 

brasileiros possuem coleta seletiva, sendo que 416 deles estão localizados na região 

sudeste (Compromisso Empresarial para Reciclagem, 2014). 

Em Belo Horizonte as atividades da limpeza urbana são de responsabilidade 

da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos. Segundo dados apresentados no 

Plano Municipal de Saneamento, elaborado pela Prefeitura do município em 2011, 

93,1% dos resíduos coletados foram destinados ao aterramento e 6,9% 

encaminhados à reciclagem. São oferecidas duas modalidades de coleta seletiva, 

porta a porta e ponto a ponto, sendo que a principal característica da coleta seletiva, 

na capital, é a destinação dos materiais recicláveis coletados para as associações 

ou cooperativas de catadores e trabalhadores com materiais recicláveis, conforme 

determina a Lei Orgânica do Município de Belo Horizonte (Prefeitura Municipal de 

Belo Horizonte, 2012). 

A separação dos resíduos recicláveis nos órgãos públicos federais está 

prevista no Decreto no 5.940, de 25 de outubro de 2006, que orienta também a sua 

destinação às associações e cooperativas dos catadores de materiais recicláveis. 

O gerenciamento dos diversos resíduos gerados pelas atividades da 

Universidade e a implantação de sua coleta seletiva são ações, dentre outras, 
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coordenadas pela Pró-Reitoria de Administração, por meio do Departamento de 

Gestão Ambiental - DGA, órgãos que são parte integrante da política global de 

gestão do assunto, na UFMG. 

Neste contexto, o DGA tem procurado destinar o resíduo reciclável para as 

cooperativas e associações de catadores, porém, encontra dificuldades para o 

cumprimento da lei. O maior problema enfrentado, identificado até o momento, diz 

respeito à infraestrutura para a coleta e transporte dos resíduos até as cooperativas 

e associações. Isto tem sido apontado, pela comunidade envolvida com a atividade, 

como o único entrave para a efetivação do processo no Campus Pampulha da 

UFMG. Entretanto nenhuma pesquisa foi realizada, no âmbito da UFMG, para 

avaliar a situação. 

Diante do exposto, apresenta-se a seguinte questão norteadora deste estudo: 

quais são os desafios à implantação da coleta seletiva no Campus da Pampulha da 

UFMG e quais são os ganhos sociais resultantes da implantação deste programa?  

Assim, o objetivo principal deste estudo foi identificar os desafios à 

implantação da coleta seletiva no Campus da Pampulha da UFMG e analisar os 

ganhos sociais resultantes da implantação do programa. 

Para se atingir este objetivo foi necessário: 

 

a) analisar a percepção dos gestores de resíduos das unidades sobre os 

desafios e facilitadores da implantação da coleta seletiva no Campus da 

Pampulha da UFMG; 

b) comparar os resultados obtidos na UFMG com outras experiências; e 

c) analisar os ganhos sociais da implantação do programa de coleta seletiva. 

 

A metodologia utilizada na pesquisa baseou-se na pesquisa bibliográfica, 

pesquisa documental e pesquisa de campo, com a aplicação de dois questionários, 

um de questões fechadas e outro de questões abertas. A pesquisa foi desenvolvida 

na forma de um estudo de caso descritivo, com a combinação das abordagens 

quantitativa e qualitativa, o que possibilitou uma maior abrangência na análise dos 

resultados.  

Considerando o aumento crescente da produção de resíduos sólidos, somado 

à dificuldade de implementação dos programas de coleta seletiva bem como a 

necessidade da UFMG promover a reflexão da comunidade para o descarte correto 
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dos resíduos recicláveis, estimulando e promovendo mudanças de atitudes, acredita-

se que esta pesquisa venha a contribuir para o atendimento à legislação pertinente 

ao assunto, através da redução do volume de resíduos destinados aos aterros 

sanitários e possibilitando a inclusão social dos catadores de materiais recicláveis.  

 Como justificativa acadêmica, espera-se que esta pesquisa venha 

proporcionar contribuições teóricas e práticas para a academia, considerando que 

não se tem notícia de referências importantes na literatura sobre o tema 

Gerenciamento de Resíduos em Instituições Públicas (De Conto et al., 2010).  

Para a UFMG supõe-se que a realização desta pesquisa possa fornecer 

subsídios para balizar as ações do Departamento de Gestão Ambiental, que 

culminará na implantação do programa de coleta seletiva no Campus da Pampulha, 

em cumprimento do Decreto 5940. Vale registrar que, por se tratar de uma 

instituição pública de ensino, a Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG tem 

sido demandada, pelos órgãos de controle e pelo Ministério do Desenvolvimento 

Social e Combate à Fome, a implantar a coleta seletiva solidária nos seus campi, 

conforme prevê o Decreto.  

Como justificativa pessoal e profissional, a escolha da UFMG como unidade 

do estudo de caso deve-se também ao fato da autora fazer parte do seu quadro 

funcional e ser a presidente da Comissão Especial, instituída pelo Reitor em 09 de 

janeiro de 2013, com a finalidade de promover a implantação da coleta seletiva no 

Campus da Pampulha da UFMG. Além disto, o estudo sobre este tema poderá 

contribuir com a ampliação profissional desta autora, que pretende ministrar aulas 

sobre o assunto. 

Este trabalho foi estruturado em seis partes, incluindo esta introdução, 

Capítulo 1, onde o problema é contextualizado e os objetivos e as justificativas são 

apresentados. O Capítulo 2, Referencial Teórico, apresenta as contribuições teóricas 

sobre gestão ambiental e sustentabilidade, gestão de resíduos sólidos, coleta 

seletiva e reciclagem de resíduos e também conceitos sobre a utilização de 

indicadores na implantação destes programas. Em seguida, no Capítulo 3, é descrita 

a metodologia utilizada para a realização da pesquisa e no Capítulo 4 é apresentado 

o ambiente da pesquisa. O Capítulo 5 apresenta os resultados da pesquisa e a 

discussão sobre o assunto. O último capítulo, Capítulo 6, apresenta as 

considerações finais e as conclusões da pesquisa.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 
 

Este capítulo tem por objetivo apresentar as contribuições teóricas sobre 

gestão ambiental e sustentabilidade, gestão de resíduos sólidos, em especial a 

coleta seletiva e a reciclagem de resíduos, e também apresentar conceitos sobre a 

utilização de indicadores na implantação destes programas. 

  

2.1 Gestão Ambiental e Sustentabilidade: Histórico 
 

As primeiras discussões da Organização das Nações Unidas sobre problemas 

ambientais aconteceram na Conferência das Nações Unidas realizada em 

Estocolmo em 1972. Nesta conferência, em que estiveram presentes 1200 

delegados representando 114 países, foram tratados assuntos como poluição 

atmosférica, poluição hídrica e dos solos, oriundos da industrialização. 

Segundo Ribeiro (2006), a conferência teve características políticas e 

conceituais, gerando mais de uma centena de recomendações, agrupadas em seis 

temas, a saber: planejamento e administração de núcleos urbanos para melhoria da 

qualidade ambiental; administração de recursos naturais; identificação e controle de 

poluentes de amplo significado internacional; aspectos educacionais de informação, 

sociais e culturais dos assuntos de meio ambiente; desenvolvimento de meio 

ambiente; consequências institucionais das propostas de ação no plano 

internacional. O evento gerou um documento síntese denominado "Declaração de 

Estocolmo sobre o Meio Ambiente" tendo o Brasil assumido uma posição de 

liderança entre os países em desenvolvimento. 

Antes de 1972 as questões ambientais no Brasil eram tratadas de maneira 

fragmentada pelos órgãos federais e estaduais. Depois da realização da conferência 

houve a busca por uma visão mais abrangente dos recursos naturais, de sua 

interação e dos modos de sua apropriação. Alguns estados se anteciparam e 

instituíram órgãos colegiados ambientais, inicialmente com caráter normativo e mais 

tarde com poderes deliberativos, com pequena participação de membros não 

governamentais.  

A Comissão de Política Ambiental do estado de Minas Gerais - COPAM 

criada em 1977, foi o primeiro órgão a ter caráter normativo e deliberativo, 

apresentando inovação quanto à participação de representantes de entidade 
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ambientalista, do poder legislativo e do meio científico. Tais modelos sugeriram ao 

governo federal a criação, em 1981, do CONAMA - Conselho Nacional de Meio 

Ambiente, que tem participação majoritária do poder público (70%) e participação 

insignificante da academia (1%). 

A Lei Federal no. 6.938 de agosto de 1981, que versa sobre a Política 

Nacional de Meio Ambiente, determinou o fortalecimento dos órgãos ambientais 

estaduais. Em 1986, segundo Lemos (1981) citado por Ribeiro (2006), todas as 

cinco regiões geográficas do país já possuíam conselhos estaduais. 

No ano de 1987 a publicação do relatório Nosso Futuro Comum começa a 

divulgar o conceito de desenvolvimento sustentável, apresentado como ”aquele que 

atende às necessidades do presente sem comprometer a possibilidade de as 

gerações futuras atenderem as suas próprias necessidades.” (Comissão Mundial 

Sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, 1991, p. 46). 

Em 1992 aconteceu no Brasil a Conferência do Rio - UNCED, que contou 

com a maior participação de líderes mundiais, representantes de 178 países, e 117 

chefes de Estado. É importante ressaltar que na Conferência de Estocolmo 

participaram apenas dois chefes de Estado, Olaf Palme, da Suécia, e Indira Ghandi, 

da Índia. A Convenção sobre as Mudanças Climáticas, a Convenção sobre 

Diversidade Biológica e a Agenda 21 foram os três grandes documentos aprovados 

no evento (Novaes, 2005). 

A Agenda 21, que se tornou uma carta de princípios universais, orientadora 

do chamado desenvolvimento sustentável, tratava de questões como os padrões de 

produção e consumo, a luta para erradicação da pobreza no mundo e as políticas de 

desenvolvimento sustentável, passando por problemas como saneamento básico, 

resíduos, eficiência energética, poluição urbana e outros. A Agenda 21 Global 

reconhecia a importância do apoio das comunidades para o desenvolvimento 

sustentável e recomendava a construção de Agendas 21 Locais (Novaes, 2005).  

Em 2010 foi realizada em Johanesburgo, na África do Sul, nova conferência 

mundial sobre o desenvolvimento sustentável, denominada Rio + 10, para avaliar a 

situação ambiental do Planeta. Nesta reunião participaram 104 chefes de Estado e 

9000 delegados de 109 países membros da ONU. A discussão central proposta no 

evento girou sobre o crescimento da pobreza e da degradação ambiental. Os países 

participantes se comprometeram, após a intervenção do Secretário-Geral das 

Nações Unidas, Kofi Annan, para a necessidade de acompanhamento e avaliação 
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do aumento do acesso das pessoas à água limpa e ao saneamento; proteção à 

biodiversidade; melhoria das condições de saúde e da produção agrícola e acesso 

às formas mais modernas de energia, até o ano de 2015. Estes e outros 

compromissos compõem as Metas do Desenvolvimento do Milênio. 

No Brasil houve a preparação de um relatório, intitulado GEO Brasil, parte da 

estratégia do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente - PNUMA, que 

apresentou avanços, problemas e tendências de aspectos ambientais, sociais e 

econômicos brasileiros. 

Em 2012 foi realizada no Rio de Janeiro outra Conferência das Nações 

Unidas para o Desenvolvimento Sustentável, denominada Rio + 20. O documento 

final gerado pela conferência, no item que trata sobre a estrutura institucional para o 

desenvolvimento sustentável, reforça as ações para o fortalecimento, reforma e 

integração dos três pilares do desenvolvimento sustentável – desenvolvimento 

econômico, desenvolvimento social e proteção ambiental, assim descrito: 

 

a) Integrar os três pilares de desenvolvimento sustentável e promover a 
implementação de Agenda 21 e resultados relacionados, de modo 
consistente com os princípios de universalidade, democracia, 
transparência, custos acessíveis e responsabilidade, mantendo em 
mente os princípios do Rio, em particular as responsabilidades comuns, 
mas diferenciadas.  

b) Oferecer uma orientação política coesiva e centrada nos governos para o 
desenvolvimento sustentável e identificar ações específicas de modo a 
cumprir a agenda de desenvolvimento sustentável através da promoção 
de uma tomada de decisões integrada em todos os níveis.  

c) Monitorar o progresso na implementação da Agenda 21 e resultados e 
acordos relevantes, em níveis locais, nacionais, regionais e global. 

d) Reforçar a coerência entre as agências, fundos e programas do Sistema 
da ONU, incluindo Instituições Financeiras e Comerciais Internacionais 
(Nações Unidas, 2013).  

 
No escopo do tema desenvolvimento sustentável, ressalta-se a parte relativa 

à gestão ambiental. De acordo com Curi (2011, p. 97), gestão ambiental é “o braço 

da administração que reduz o impacto das atividades econômicas sobre a 

natureza.”, ressaltando a importância da presença da gestão ambiental em todos os 

projetos da organização.  

Barbieri (2004), corroborando os achados de Curi (2011), salienta que a 

definição da gestão ambiental pode se desenvolver a partir de implementação de 

uma política ambiental, que envolve controle do ambiente, planejamento ambiental, 

plano de gestão, etc.  



20 

 

No Brasil, com relação à gestão ambiental, Berté (2012) apresenta uma 

retrospectiva da questão, desde 1780, quando já existiam denúncias sobre danos 

ambientais no país. De acordo com este estudo, entre 1960 – 1969 houve a edição 

de documentos com o Estatuto da Terra, o Novo Código Florestal e a Política 

Nacional de Saneamento, os quais são citados pelo autor como marcos legais 

relativos ao meio ambiente. Em 1973 foi criada a Secretaria Especial do Meio 

Ambiente – SEMA, vinculada ao Ministério do Interior, extinta em 1989, Neste 

período foi instituído o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis – IBAMA, com a atribuição de conservar e preservar o meio ambiente. 

Em 1981 foi publicada a Lei Federal no. 6938, que estabeleceu a Política Nacional 

de Meio Ambiente no país. Neste mesmo ano, foi formado o Sistema Nacional de 

Meio Ambiente (SISNAMA) e o Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA). 

Nos últimos anos da década de 1980, durante o governo do presidente Sarney, 

foram implantadas uma série de medidas com vistas à execução de políticas e 

diretrizes ambientais.  

Segundo Berté (2012), a gestão ambiental no Brasil ainda é tema a ser 

amplamente debatido e, no bojo desta discussão, encontram-se as questões 

ambientais ligadas às questões e políticas públicas. A criação do Sistema Nacional 

de Unidades de Conservação da Natureza, em 2000, é considerada de grande valia 

para a gestão pública, com a agregação de várias categorias de proteção 

subdivididas em dois grupos: unidades de proteção integral e unidades de uso 

sustentável. Outro destaque diz respeito à instituição da Política Nacional de 

Biodiversidade, resultado do avanço das discussões da Eco-92, orientadora dos 

projetos de proteção ao meio ambiente.  

Como resultado dos estudos realizados, a presidência da república aprovou, 

em 2010, a Lei no 12.305/2010. Tal lei instituiu a Política Nacional de Resíduos 

Sólidos, que tem como premissas a gestão integrada e o gerenciamento de resíduos 

sólidos. 

Diante do exposto, pode-se afirmar que o Brasil avançou no que diz respeito à 

gestão ambiental, através de seu conjunto de leis e instrumentos de gestão 

ambiental. Contudo, resta, ainda, ampliar as ações e a fiscalização sobre o 

cumprimento da legislação. 

Nas instituições públicas brasileiras, em 2012, a Coletânea de Melhores 

Práticas de Gestão do Gasto Público, publicação do Ministério do Planejamento, 
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Orçamento e Gestão, Projeto Esplanada Sustentável, apresenta uma série de boas 

práticas a serem adotadas pelos gestores públicos, pautada pelo objetivo que 

propõe a melhoria da eficiência dos gastos administrativos que envolvem a gestão 

ambiental.  

O Programa de Resíduos Sólidos Urbanos, coordenado na esfera federal pelo 

Ministério do Meio Ambiente – MMA, apoia as ações de desenvolvimento integrado 

dos processos de gestão de resíduos que se dediquem a apresentar alternativas 

para os problemas causados pela produção desenfreada de resíduos sólidos. Como 

exemplos, podem ser citados: a captação de água de chuva, a economia de água e 

energia elétrica, o controle de impressão, a otimização no uso e utilização de papel 

reciclado, a racionalidade no uso de copos descartáveis e a implantação dos 

programas de coleta seletiva solidária, que será tratada mais adiante neste estudo. 

Todas ações, acima discriminadas, podem contribuir para a gestão ambiental 

(Ministério do Meio Ambiente, 2013).  

 

2.2 Gestão de Resíduos Sólidos  
 

Lixo é uma palavra que tem origem latina e significa cinzas ou lixívia. A 

denominação “resíduo sólido” pode ser desdobrada em “resíduo”, que significa o que 

sobra de determinadas substâncias, e em “sólido”, para diferenciação da palavra 

entre gases e líquidos (Ribeiro & Morelli, 2009). 

Na literatura podem ser encontradas diversas classificações para os resíduos 

sólidos, conforme descritas abaixo: 

 

a) quanto às características físicas: secos (papel, plásticos, tecidos, vidros, 

madeiras, isopor, lâmpadas, etc.) ou molhados (restos de alimentos, 

cascas de frutas, etc.); 

b) quanto à composição química: orgânicos (restos de alimentos, cabelo, 

aparas e podas de jardim, etc.) e inorgânicos (vidros, borrachas, metais, 

porcelana, etc.); 

c) quanto à origem: urbanos (RSU) - domiciliares, comerciais, serviços 

públicos, serviços de saúde, portos e aeroportos; industriais (RSI) – 

radioativos, agrícolas, construção civil (Ribeiro & Morelli, 2009). 
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A Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, NBR 10004, de 2004, 

classifica os resíduos em Classe I, ou perigosos, e Classe II, ou não perigosos, 

conforme quadro 1: 

 

Quadro 1 – Classificação dos resíduos 

Classificação dos 
resíduos 

Denominação Classificação/características 

Classe I  Resíduos Perigosos Inflamabilidade, corrosividade, 
reatividade, toxicidade e 
patogenicidade 

Classe II Não perigosos II A – Não inertes – biodegrabilidade, 
combustabilidade ou solubilidade em 
água; 

II B - Inertes 

Fonte: Associação Brasileira de Normas Técnicas, 2004 

 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos, Lei no 12.305/2010, no artigo 13, traz 

a classificação para os resíduos sólidos quanto à origem e periculosidade, assim 

apresentados: 

 

a) Quanto à origem:  
 resíduos domiciliares: os originários de atividades domésticas em 

residências urbanas;  

 resíduos de limpeza urbana: os originários da varrição, limpeza de 

logradouros e vias públicas e outros serviços de limpeza urbana;  

 resíduos sólidos urbanos: os englobados nas alíneas “a” e “b”;  

 resíduos de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços: os 

gerados nessas atividades, excetuados os referidos nas alíneas “b”, 

“e”, “g”, “h” e “j”;  

 resíduos dos serviços públicos de saneamento básico: os gerados 

nessas atividades, excetuados os referidos na alínea “c”;  

 resíduos industriais: os gerados nos processos produtivos e instalações 

industriais;  

 resíduos de serviços de saúde: os gerados nos serviços de saúde, 

conforme definido em regulamento ou em normas estabelecidas pelos 

órgãos do Sisnama e do SNVS;  
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 resíduos da construção civil: os gerados nas construções, reformas, 

reparos e demolições de obras de construção civil, incluídos os 

resultantes da preparação e escavação de terrenos para obras civis;  

 resíduos agrossilvopastoris: os gerados nas atividades agropecuárias e 

silviculturais, incluídos os relacionados a insumos utilizados nessas 

atividades;  

 resíduos de serviços de transportes: os originários de portos, 

aeroportos, terminais alfandegários, rodoviários e ferroviários e 

passagens de fronteira;  

 resíduos de mineração: os gerados na atividade de pesquisa, extração 

ou beneficiamento de minérios;  

 

b) Quanto à periculosidade:  

 resíduos perigosos: aqueles que, em razão de suas características de 

inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade, patogenicidade, 

carcinogenicidade, teratogenicidade e mutagenicidade, apresentam 

significativo risco à saúde pública ou à qualidade ambiental, de acordo 

com lei, regulamento ou norma técnica;  

 resíduos não perigosos: aqueles não enquadrados na alínea “a” (Lei no 

12.305, de 12 de agosto de 2010). 

 

Tendo em vista que a Agenda 21 estabeleceu as diretrizes para o 

gerenciamento dos resíduos sólidos, levando em consideração a preservação 

ambiental, Ferreira (2003) afirma que a discussão desta temática não deve ser 

tratada apenas nos aspectos técnicos, mas num novo padrão de comportamento, 

previsto nas seguintes áreas-programa do referido documento de planejamento: 

minimização da produção de resíduos; maximização de práticas de reutilização e 

reciclagem ambientalmente corretas, promoção de sistemas de tratamento e 

disposição de resíduos compatíveis com a preservação ambiental e extensão da 

cobertura dos serviços de coleta e destino final (Nações Unidas, 1992). 

O capítulo 21 da Agenda 21 prevê: 

 

O manejo ambientalmente saudável desses resíduos deve ir além do 
simples depósito ou aproveitamento por métodos seguros dos resíduos 
gerados e buscar resolver a causa fundamental do problema, procurando 



24 

 

mudar os padrões não sustentáveis de produção e consumo. Isso implica na 
utilização do conceito de manejo integrado do ciclo vital, o qual apresenta 
oportunidade única de conciliar o desenvolvimento com a proteção do meio 
ambiente (Nações Unidas, 1992, p. 341 e 342).  

 

O gerenciamento adequado, proposto na Agenda 21, deve se dar em todos 

os países, levando-se em consideração as diferenças entre eles, de ordem 

econômica, qualificação técnica, características ambientais e necessidades básicas 

(Ferreira, 2003). 

No Brasil, segundo a Lei nº 12.305, de 02 de agosto de 2010, que instituiu a 

Política Nacional de Resíduos Sólidos, resíduos sólidos são definidos como: 

 

[...] material, substância, objeto ou bem descartado resultante de atividades 
humanas em sociedade, a cuja destinação final se procede, se propõe 
proceder ou se está obrigado a proceder, nos estados sólido ou 
semissólido, bem como gases contidos em recipientes e líquidos cujas 
particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede pública de 
esgotos ou em corpos d'água, ou exijam para isso soluções técnica ou 
economicamente inviáveis em face da melhor tecnologia disponível; (Lei n

o
 

12.305, de 12 de agosto de 2010). 
 

Segundo Ribeiro & Morelli (2009) entre as décadas de 1970 a 1990 a geração 

de resíduos cresceu 25% enquanto a população mundial crescia 18%. A produção 

per capita de geração de resíduos sólidos domiciliares no Brasil e na América Latina 

é de aproximadamente 0,6 Kg a 1,3 kg/hab/dia. (Monteiro et al., 2001).  

Cabe destacar que de 2011 a 2012, no Brasil, a geração de resíduos sólidos 

urbanos cresceu 1,3%; índice superior ao crescimento da população, que foi de 

0,9% (Associação Brasileira de Empresa de Limpeza, 2012). 

A Constituição Brasileira prevê que o gerenciamento dos resíduos sólidos 

produzidos nas cidades é de competência do poder público. Dados do Plano 

Nacional de Saneamento Básico – PNSB, referentes a 2008, sobre a prestação de 

serviços de manejo dos resíduos sólidos informam que 61,2% das prestadoras dos 

serviços eram vinculados à administração direta do poder público; 34,5% empresas 

privadas, sob o regime de concessão pública ou terceirização; 4,3% entidades 

organizadas sob a forma de autarquia, empresas públicas, sociedades de economia 

mista e consórcios.  

As etapas do gerenciamento de resíduos sólidos, segundo Pinto-Coelho 

(2009) são: limpeza pública e doméstica, acondicionamento, sistemas de coleta de 

lixo, sistemas de tratamento, reciclagem e disposição final de resíduos não 
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recicláveis. De Conto et al. (2010) apresentam outra classificação para o 

gerenciamento de resíduos - prevenção, reaproveitamento, tratamento e disposição 

final.  

A respeito de uma das etapas propostas por Pinto-Coelho (2009), a coleta de 

lixo, dados da ABRELPE e IBGE indicam que em 2011 a quantidade de resíduos 

coletados por ano no Brasil foi de 55.534.440 toneladas; em 2012 foram coletadas 

56.561.856 toneladas, o que gerou um aumento de 1,9% na quantidade de resíduos 

coletados. Por habitante de 2011 a 2012 houve um acréscimo de 1,8% no 

percentual de resíduos coletados, ou seja, em 2011 a coleta de RSU per capita foi 

342,1 kg/hab./ano e em 2012 348,5 kg/hab./ano. O recolhimento do lixo foi realizado 

diariamente ou três vezes por semana (Associação Brasileira de Empresa de 

Limpeza, 2011). 

No tocante às formas de tratamento, outra etapa do gerenciamento de 

resíduos, Varella (2011) indica uma hierarquia nos textos jurídicos da Diretriz 

Europeia Relativa a Resíduos (Comissão Europeia, 2008), Política Nacional de 

Resíduos Sólidos do Brasil (Ministério do Meio Ambiente, 2013) e Política Estadual 

de Resíduos Sólidos de Minas Gerais (Lei no 18.031, de 12 de janeiro de 2009), que 

serve para orientar as políticas públicas. Porter (2005) citado por Varella (2011) 

apresenta a hierarquia de tratamento de resíduos que prevê redução na fonte; 

reutilização e reciclagem, dentre outros. Torna-se importante ressaltar a 

possibilidade de combinação de tratamentos e a importância da minimização da 

geração de resíduos, considerando que todas as formas de tratamento e disposição 

final de resíduos apresentam aspectos ambientais positivos e negativos durante o 

tratamento.  

Referente à disposição final dos resíduos, outra etapa do gerenciamento de 

resíduos proposto por Pinto-Coelho (2009), dados do IBGE informam que os lixões, 

ou vazadouros a céu aberto, são o destino final de 50,8% dos resíduos sólidos 

gerados nos municípios brasileiros (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 

2008). Esta situação tem se alterado nos últimos anos, conforme pode ser visto na 

tabela 1: 
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Tabela 1 - Destino final dos resíduos sólidos, por unidade de destino 

    Destino final dos resíduos sólidos, por unidade de destino dos resíduos (%) 
 Ano   Vazadouro a céu aberto Aterro controlado Aterro sanitário 
 1989       88,2%   9,6%   1,1% 
 2000 

   
72,3% 

 
22,3% 

 
17,3% 

 2008       50,8%   22,5%   27,7% 
 Fonte: Instituto Brasileiro De Geografia e Estatística, /2008. 

 

Em 2012, aproximadamente 58% dos resíduos sólidos domiciliares gerados 

no Brasil tiveram disposição adequada. O restante, aproximadamente 42%, foi 

encaminhado para lixões ou aterros controlados, porcentagem superior à pesquisa 

realizada anteriormente.  

Ainda com relação à disposição final dos resíduos, o PNSB 2008 identificou 

que parte das entidades municipais que fazem o manejo dos resíduos sólidos 

(26,8%) tem conhecimento da presença de catadores de lixo nos lixões ou aterros.  

Um grupo de princípios de sustentabilidade, proposto por Milanez e Teixeira 

(citados por Bringuenti, 2004) específicos para a gestão de resíduos sólidos urbanos 

– RSU (uma das classificações apresentada para os resíduos sólidos), apresentados 

no Anexo A deste trabalho, foram utilizados no estudo de Bringuenti (2004). 

Alguns destes princípios específicos para a gestão de resíduos sólidos 

urbanos, apresentados por Bringuenti (2004) são: a universalização dos serviços; a 

integração dos aspectos econômicos, ambientais/ecológicos e sociais na gestão dos 

resíduos sólidos urbanos; a autonomia municipal sobre a gestão dos resíduos 

sólidos urbanos e a geração de trabalho e renda.  

A atividade dos catadores de lixo nos lixões ou aterros, em busca de fonte de 

renda, os programas de coleta seletiva e reciclagem e a questão prática de 

avaliação e medição da sustentabilidade nos projetos relacionados à gestão dos 

resíduos sólidos e programas de coleta seletiva, serão discutidos nos próximos itens. 

 

2.3 Coleta Seletiva e Reciclagem 
 

Nesta seção serão tratados os preceitos referentes à coleta seletiva e 

reciclagem. 
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2.3.1 Coleta Seletiva de Resíduos Sólidos 
 

A coleta seletiva, de acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, Lei 

no 12.305, aprovada em 2010, é definida como “coleta de resíduos sólidos 

previamente segregados conforme sua constituição ou composição“ (Lei no 12.305, 

de 12 de agosto de 2010). 

A aprovação da Lei no 12.305/2010, que instituiu a Política Nacional de 

Resíduos Sólidos no país, permitiu apresentar a distinção entre resíduos e rejeito, 

estabeleceu um marco legal para o setor de resíduos sólidos e apresentou a coleta 

seletiva de resíduos como um de seus instrumentos (Santos, 2012). 

Segundo o IBGE, a coleta seletiva de resíduos consiste na separação de 

materiais recicláveis, como plásticos, vidros, papeis, metais, na fonte geradora e o 

devido encaminhamento para reciclagem. Tal ação busca promover a educação 

ambiental, gera trabalho e renda e apresenta como consequência o hábito da 

separação do lixo para seu devido aproveitamento, contribuindo para a 

sustentabilidade urbana. 

As vantagens proporcionadas pela implantação dos programas de coleta 

seletiva, de acordo com o Compromisso Empresarial para a Reciclagem - CEMPRE 

são: redução de custos com a disposição final do lixo em aterros sanitários ou 

incineradores trazendo como consequência o aumento da vida útil de aterros 

sanitários; diminuição de gastos com remediação de áreas ocupadas por lixões 

clandestinos; educação e conscientização ambiental da população, que pode 

acarretar diminuição de gastos gerais com limpeza e melhoria das condições 

ambientais e de saúde (Compromisso Empresarial para Reciclagem, 2014). 

O CEMPRE apresenta três modelos de coleta seletiva: coleta seletiva porta a 

porta, coleta seletiva voluntária e coleta seletiva em postos de recebimento ou troca. 

A coleta seletiva porta a porta consiste na separação dos resíduos recicláveis pela 

população, em suas residências ou comércios, e sua colocação na calçada para 

recolhimento pelos veículos coletores disponibilizados por órgãos municipais, em 

dias e horários distintos da coleta normal. A separação pode ser feita por tipo de 

resíduo ou de maneira simplificada, lixo seco (reciclável) e lixo úmido (orgânico). A 

coleta voluntária consiste na colocação de containers ou caçambas em pontos 

estratégicos dos municípios onde a população pode dispor seu resíduo, de maneira 

espontânea. O terceiro modelo apresentado no documento, a coleta seletiva em 
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postos de recebimento ou troca, pode ser utilizado tanto na coleta seletiva porta a 

porta quanto no modelo de coleta seletiva voluntária. Este modelo tem sido utilizado 

por grandes supermercados, que recebem os resíduos em recipientes adequados e, 

em alguns casos oferecem algo em troca (ex.: vale refeição, alimentos, etc.). 

Grimberg e Blauth (citados por Bringuenti, 2004) consideram apenas duas 

modalidades básicas para o procedimento de coleta seletiva: porta a porta e em 

postos de entrega voluntária. Segundo estes autores a utilização dos postos de 

entrega voluntária, denominados PEV, apresenta como pontos positivos a facilidade 

da coleta e redução dos custos das empresas públicas responsáveis pela coleta. No 

entanto, neste caso, torna-se necessário que a população tenha maior envolvimento 

e disposição para o transporte do resíduo reciclável até o equipamento. Já a coleta 

seletiva porta a porta apresenta como aspectos positivos a facilidade na separação 

dos materiais pelos geradores, com possibilidade de medição da participação da 

população e como aspecto negativo o aumento dos custos de infraestrutura e 

triagem do material. 

De acordo com o CEMPRE (2014) a coleta seletiva municipal possui cinco 

fases: diagnóstico; planejamento; implantação; operação e monitoramento e análise 

de benefícios.  

Durante o diagnóstico são elaborados os estudos socioeconômicos da 

população, a composição do lixo e o mercado de materiais recicláveis. Na etapa de 

planejamento são feitas a definição do modelo de coleta seletiva a ser implantado, a 

abrangência geográfica e as estratégias para a sensibilização da população 

envolvida. Também nesta fase é feita a análise dos custos operacionais. No 

momento de implantação é definida a periodicidade da coleta (caso seja porta a 

porta). Pinto-Coelho (2009) afirma que a coleta seletiva domiciliar assemelha-se ao 

procedimento da coleta normal de lixo, diferenciando-se apenas com relação aos 

dias e horários de coleta, pois os veículos coletores percorrem as vias públicas, para 

recolhimento dos resíduos em residências, em dias e horários diversos daqueles 

utilizados pela coleta normal. Após a implantação, o programa deve ser avaliado 

com a utilização de indicadores de desempenho como custo do resíduo coletado, 

receita obtida com a venda, monitoramento de preços, dentre outros. A última etapa 

a ser cumprida deve ser a análise de benefícios como aumento da vida útil dos 

aterros, redução dos gastos com limpeza pública, bem como a contabilidade de 

receitas econômicas e receitas sociais (geração de empregos, cidadania e inclusão). 
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Na Alemanha, de acordo com Pinto-Coelho (2009), os equipamentos 

utilizados na coleta seletiva de lixo propiciam a eficiência dos programas, 

participação e envolvimento da população gerando melhores índices de qualidade 

do meio ambiente. Tais equipamentos estão sujeitos a padronização, normatização 

e certificação ambiental, garantindo assim maior segurança para os lixeiros e 

população e qualidade final do resíduo coletado. 

As primeiras iniciativas de implantação de coleta seletiva de resíduos no 

Brasil foram organizadas por comunidades, indústrias, empresas e governo e datam 

de meados da década de 1980. Tais iniciativas promoveram a associação da 

questão ambiental ao saneamento básico, o que trouxe uma evolução na redução 

da geração de resíduos e incentivos à reciclagem no país (Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística, 2010).  

Em que se pese a relevância do tema, percebe-se que, nos dias atuais, os 

programas, anteriormente citados, não fazem parte da rotina da maioria dos 

municípios brasileiros. Dados do IBGE, constantes da Pesquisa de Informações 

Básicas Municipais de 2011 informam que no total de municípios brasileiros 32,3% 

possuem programa, projeto ou ação de coleta seletiva de lixo em atividade; 42,7% 

dos municípios não possuem programa, projeto ou ação e 19,2% não possuem 

programa, mas tem projeto ou ação de coleta seletiva de lixo em elaboração 

(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2010). 

Existem relatos de desenvolvimento de projetos por iniciativa de grupos de 

cidadãos, entidades de natureza privada e, em alguns casos, pelo poder público. É 

importante ressaltar que os programas de coleta seletiva no Brasil vêm aumentando 

de maneira gradativa. Esta informação pode ser comprovada na pesquisa nacional 

realizada pelo CEMPRE, Ciclosoft, conforme registrado na Figura 1 (Compromisso 

Empresarial para Reciclagem, 2014): 
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Figura 1 - Municípios com coleta seletiva no Brasil  

 
Fonte: Compromisso Empresarial para Reciclagem, 2014. 

 

Quanto à regionalização, como pode ser visto na Figura 2, 81% dos 

programas de coleta seletiva estão concentrados nas regiões sul e sudeste do país. 

 

 
Figura 2 – Regionalização dos programas de coleta seletiva no Brasil 

 

Fonte: Compromisso Empresarial para Reciclagem, 2014. 
 

No tocante à população atendida, as figuras 3 e 4, mostram que 

aproximadamente 28 milhões de pessoas têm acesso a programas de coleta seletiva 

no país, o que representa 13% da população. 
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Figura 3 – População brasileira atendida pela Coleta Seletiva, em milhões 
Fonte: Compromisso Empresarial para Reciclagem, 2014. 

 

 
 

Figura 4 – Percentual da população brasileira atendida pela coleta seletiva 
Fonte: Compromisso Empresarial para Reciclagem, 2014 

 

A pesquisa Ciclosoft, publicada pelo CEMPRE em 2014, indica que em 2014 

um total de 927 municípios possuía o serviço de coleta seletiva, sendo que em 1994 

apenas 81 municípios operavam o sistema. Com relação aos custos, em 1994 o 

custo da coleta seletiva era em média 10 vezes maior que o custo da coleta 

convencional de lixo e, atualmente, o custo versa em torno de 4,6 vezes. 
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2.3.2 Coleta Seletiva nas Instituições de Ensino Superior 
 

As universidades são grandes geradoras de resíduos sólidos domésticos, 

químicos, de serviços de saúde, industriais, em quantidades e características 

variadas. As instituições de ensino públicas e particulares, localizadas em países 

como México e Estados Unidos, Michigan University, University of Pensylvania, 

University of Colorado e University of Columbia, possuem programas de gestão de 

resíduos que começam com a segregação do papel, sendo posteriormente 

agregados os demais resíduos (De Conto et al., 2010). 

Nos órgãos e entidades da administração pública federal direta e indireta do 

Brasil a publicação do Decreto no 5.940, em 2006, pelo governo federal, instituiu a 

separação, na fonte geradora, dos resíduos recicláveis descartados e a sua 

destinação às associações e cooperativas dos catadores de materiais recicláveis. 

Neste documento a coleta seletiva solidária é definida como “coleta dos resíduos 

recicláveis descartados, separados na fonte geradora, para destinação às 

associações e cooperativas de catadores de materiais recicláveis” (Decreto no 5.940, 

de 25 de Outubro de 2006). 

Em instituições de ensino públicas e privadas, segundo De Conto et al. 

(2010), as iniciativas partem dos professores e estudantes, concentrando-se a 

segregação inicialmente nos resíduos sólidos classificados como domésticos (papel, 

plásticos, metais e vidros). As informações destas experiências em algumas 

universidades brasileiras são pontuais e ainda não se encontram sistematizadas, 

conforme relatadas a seguir: 

 
a) Universidade de Caxias do Sul - Em 1991 foi implantado na UCS o “Projeto 

Papel”, que possibilitou a separação de papel e papelão. De 2007 a 2009, a 

Universidade encaminhou para reciclagem 69 toneladas deste material (DE 

CONTO et al., 2010). Em 2000 foi construída a Central de Resíduos da UCS, e 

instituída a coleta seletiva de pilhas, lâmpadas e baterias na Universidade; 

 

b) Universidade do Vale do Rio dos Sinos - O monitoramento da geração de 

resíduos sólidos (papeis, restos de alimentos, metais e plásticos, lâmpadas 

fluorescentes, produtos químicos, baterias e animais mortos contaminados) é 

realizado mensalmente. O gerenciamento do papel higiênico e papel toalha é 
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realizado por empresas contratadas pela Universidade. O papel branco, papelão, 

jornais e outros é responsabilidade de outra empresa (Gomes, 2010). 

 
O Gráfico 1 apresenta a porcentagem da geração de resíduos recicláveis da 

Universidade em 2009: 

 
Gráfico 1 – Porcentagem da geração de resíduos recicláveis – Universidade 

Vale dos Sinos 

 
Fonte: Gomes, 2010 

 

Como pode ser visto no gráfico o plástico corresponde ao maior percentual de 

resíduos recicláveis gerados na Universidade Vale dos Sinos em 2009, perfazendo 

49% do total. Cabe ressaltar que os resíduos plásticos gerados são os copos de 

água e café (10%), os plásticos duros brancos e coloridos (7%), os plásticos PET 

(7%) e os plásticos moles (25%), conforme discriminado por Gomes (2010). 

 

c) Universidade Federal do Rio Grande do Sul - A UFRGS aderiu à Agenda 

Ambiental da Administração Pública (A3P), programa do Governo Federal, 

Ministério do Meio Ambiente, que tem como meta a implementação da coleta 

seletiva dos resíduos sólidos. Segundo De Conto (2010) a implantação da coleta 

seletiva na UFGRS teve início em 2008, em seus campi, com a padronização das 

cores dos sacos e lixeiras. A destinação final do material é diferenciada por 

campus. Houve a produção de materiais de divulgação para o envolvimento e 

participação da comunidade universitária e a participação de membros da 

comunidade na Coordenação Estadual dos Órgãos Públicos Federais para a 

implantação do Decreto 5940/2006 (Campani et al., 2010);  
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d) Universidade Estadual de Campinas - Em agosto de 2004 a UNICAMP elaborou 

um Programa de Gestão Ambiental e institucionalizou, na Faculdade de 

Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo, um Programa de Coleta Seletiva. Seu 

princípio norteador é a consideração dos programas em todas as decisões 

cotidianas da Universidade, buscando o envolvimento de toda a comunidade. O 

resíduo é separado em reciclável e não reciclável e encaminhado a uma 

cooperativa de catadores e com frequência é feita uma avaliação da composição 

do resíduo, o potencial de minimização e a eficiência dos programas (Teixeira et 

al., 2010); 

 

e) Universidade Federal de Santa Maria - A destinação do resíduo reciclável na 

UFSM teve início na década de 90 com a implantação da coleta seletiva na Casa 

do Estudante. A partir de 2002, de dois em dois anos, houve a implantação de 

projeto coleta seletiva, concluída em 2008, em todo o Campus. Quando foi 

publicado o Decreto 5940, em 2006, a UFSM já atendia às determinações da 

legislação (Martins & Silveira, 2010). 

 

f) Universidade de Santa Cruz do Sul - Em 2000, a UNISC iniciou o 

desenvolvimento do projeto de pesquisa denominado “Estudo da Viabilidade de 

Reciclagem de Plásticos”, que possibilitou a criação de um programa de coleta 

seletiva de resíduos. Em 2002, um projeto de extensão denominado “Implantação 

da coleta seletiva no Campus da UNISC” propôs a destinação correta dos 

resíduos recicláveis gerados na Universidade, tendo como base os três elos da 

coleta seletiva: educação ambiental, logística e destinação adequada, que em 

2010 atingiu 100% do campus. Além disso, em 2005, houve a implantação do 

Sistema de Compostagem para aproveitamento dos resíduos verdes gerados no 

Campus, transformados em composto orgânico, utilizados nos próprios jardins da 

Universidade (Kipper et al, 2010). Nesta Universidade a quantidade de resíduos 

gerados, em kg, com potencial de reciclabilidade, em 2007, é apresentada no 

gráfico 2: 
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Gráfico 2 – Geração de resíduos, em kg, da Universidade de Santa Cruz do Sul 
em 2007 

 
Fonte: Kipper et al, 2010. 

 

Como pode ser visto neste gráfico a quantidade de resíduos gerados na 

UNISC com potencial de reciclabilidade coletada em 2007 é de 2.597 quilos, sendo 

que mais de 50% desse total é constituído de papel. 

 

g) Universidade Estadual de Feira de Santana - O programa da EFS referente à 

gestão de resíduos sólidos enfatiza a necessidade de minimização da geração de 

resíduos, não apresentando a reciclagem como única solução para o problema. A 

segregação dos resíduos é feita na fonte geradora, com uma infraestrutura de 

acondicionamento adequada para tipos e quantidades diversas de resíduos, 

espalhados em todo o Campus. O projeto “Coleta Seletiva e Reaproveitamento do 

Lixo Gerado no Campus” foi implantado em 1992. Ele apresenta como um dos 

aspectos positivos a participação da comunidade e, como aspecto negativo, o 

“descaso” da administração com o projeto, sem investimentos na manutenção da 

infraestrutura necessária para a efetivação do projeto e programas de educação 

ambiental. Este fato impactou em redução na segregação dos resíduos recicláveis 

e descontinuidade dos programas (Dias, Vaz & Campos, 2010). 

 

Outras experiências de programas de gestão de resíduos/coleta seletiva em 

universidades são descritas abaixo, de maneira sucinta: 

 

Universidade Federal do Mato Grosso – de acordo com o site da instituição a UFMT 

instituiu o Projeto RECICLAUnATI/UFMT que tem como objetivos principais:  mapear 



36 

 

e identificar os pontos de maior despejo de resíduos não orgânicos do campus de 

Cuiabá; identificar cada área do campus e a necessidade da coleta específica e o 

destino ambientalmente correto para o resíduo gerado; criar e implantar a coleta 

seletiva de resíduos não orgânicos gerados na Universidade. É importante ressaltar 

também, dentre os objetivos, a conscientização dos idosos, alunos, professores, 

técnico-administrativos e a população sobre a necessidade da reciclagem e sua 

importância como forma de inclusão social e geração de trabalho e renda (UFMT, 

2013). 

 

Universidade Federal de Santa Catarina – nesta universidade, segundo descrito no 

site, parte do resíduo orgânico gerado diariamente é encaminhado para a 

compostagem e o restante, denominado resíduo sólido seco (aproximadamente 30 

ton/mês) ainda não tem o destino adequado e poderia ser reciclado. 

Em 2009, foi instituído o projeto CCB Recicla, idealizado por funcionários e alunos 

do Centro de Ciências Biológicas – CCB. Os objetivos principais do projeto referem-

se à conscientização da comunidade acadêmica e de seus arredores sobre a 

importância da coleta seletiva implementar o processo no CCB. Em 2010 a coleta 

seletiva foi implantada parcialmente com a separação e posterior destinação para 

empresas de reciclagem do papel, papelão, as pilhas e baterias (UFSC, 2014). 

 

Universidade Federal de Ouro Preto – O site da UFOP relata a experiência do 

Instituto de Ciências Exatas Aplicadas – ICEA que iniciou em 2013 um projeto de 

extensão denominado Gestão do Lixo e dos Resíduos Gerados no ICEA. O projeto 

tem como objetivo orientar a comunidade acadêmica daquele Instituto sobre a 

importância da minimização da geração de resíduos e sua correta destinação. Os 

resíduos líquidos gerados nos laboratórios são descartados em frascos e recolhidos 

por empresas especializadas e as pilhas e baterias são depositadas em lixeiras 

específicas para descarte correto. Existe ainda uma parceria deste projeto com outro 

denominado Reciclando Vidas que doa à Associação dos Trabalhadores da Limpeza 

e Materiais Recicláveis de João Monlevade os resíduos passíveis de reciclagem 

(UFOP, 2013). 

 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte – em outubro de 2014 a UFRN 

recebeu do Ministério do Meio Ambiente o selo A3P Verde. Tal distinção é conferida 
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a instituições públicas pelo empenho na implementação da Agenda Ambiental na 

Administração Pública (A3P) pelo desenvolvimento de boas práticas de gestão 

baseadas em conceitos de sustentabilidade. Desde 2010 esta Universidade vem 

implementando ações para a minimização da geração de resíduos (substituição de 

copos descartáveis por canecas e garrafas individuais, e diminuição do número de 

cópias dos trabalhos acadêmicos, por exemplo). Além disto há também a promoção 

de campanhas educativas e projetos de extensão como o “Reutilizar é Bem Melhor”, 

que tem o objetivo de estimular a reutilização de bens e e equipamentos pela 

comunidade acadêmica (UFRN, 2014). 

 

Universidade Federal da Bahia – segundo informações coletadas no site da 

Universidade desde o início de 2013 foi instituído o Programa de Gestão de 

Resíduos Sólidos na UFBA. Uma equipe da Coordenação do Meio Ambiente visita 

as várias unidades da instituição distribuindo caixas plásticas azuis para a coleta 

seletiva do papel, que posteriormente será encaminhado às cooperativas de 

reciclagem de Salvador. Serão distribuídas posteriormente caixas vermelhas e 

amarelas, para a coleta de plástico, vidro ou metal e cinzas para o descarte de 

objetos não recicláveis. A equipe também distribui à comunidade universitária 

cartilhas explicativas sobre o assunto (UFBA, 2013). 

 

Concluindo, a implantação de programas de coleta seletiva é fundamental 

para a difusão e consolidação da reciclagem de materiais, assunto que será tratado 

na próxima seção. 

 

 

2.3.3 A Importância da Reciclagem  
 

O termo reciclagem, segundo Calderoni (2003), é o processo sistemático de 

transformação do lixo sólido domiciliar em novos produtos. Sua importância e 

necessidade é justificada pela exaustão das matérias primas e os custos crescentes 

de sua obtenção; a economia de energia; a indisponibilidade e custo crescente dos 

aterros sanitários; os custos de transportes crescentes; a poluição e prejuízos à 

saúde pública; a geração de emprego e renda e redução dos custos de produção. 
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Apesar disto, segundo o mesmo autor, afirma-se com frequência que a reciclagem 

de lixo não é viável economicamente, porque publicações técnicas e outras mídias 

analisam a questão sob a visão de interesses particulares, que não coincidem com o 

interesse de todos os agentes envolvidos e da sociedade (Calderoni, 2003). 

Calderoni (2003) utiliza metodologias para mensuração dos ganhos ou 

prejuízos decorrentes da reciclagem do lixo, por parte de cada um dos agentes 

econômicos envolvidos no processo – governo estadual, prefeituras, indústrias, 

sucateiros e catadores de lixo. Apresenta, ainda, resultados globais do Brasil que 

comprovam a economia com a reciclagem de lixo da ordem, em 2003, de R$ 5, 8 

bilhões de reais. O principal fator de economia identificado foi a redução do uso de 

matéria prima, seguido do uso racional de energia elétrica. De maneira resumida são 

seguintes as conclusões apresentadas na pesquisa sobre a viabilidade econômica 

da reciclagem do lixo: 

a) A reciclagem do lixo é economicamente viável em São Paulo e no Brasil. 

Esta afirmação pode ser comprovada no Quadro 2, que apresenta a 

relação entre o tamanho do mercado de reciclagem e os ganhos 

econômicos. 

Quadro 2 - Relação entre o mercado de reciclagem e os ganhos econômicos 
                                               

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Calderoni, 2003 
 

b) A maior parte dos ganhos gerados pela reciclagem é atribuída às 

indústrias; 

c) A reciclagem pode proporcionar economia de energia elétrica; 

  em milhões de setembro de 1996   

  BRASIL   
MUNICÍPIO DE SÃO 
PAULO 

  
Mercado 
de  Ganhos 

Mercado 
de  Ganhos 

  Reciclagem Econômicos Reciclagem Econômicos 

  U$ milhões U$ milhões U$ milhões U$ milhões 

ECONOMIA OBTIDA 363,3 1.191,60 107,2 326,3 

          

ECONOMIA PERDIDA 744,4 4.644,50 143,7 791,2 

          

ECONOMIA POSSÍVEL 1.273,30 5.835,90 250,9 1.117,50 

          

* Notar que R$ 1,00 =  1 U$ em setembro de 1996 
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d) Especificamente com relação ao município de São Paulo os aterros 

sanitários encontram-se em colapso iminente, a coleta seletiva pode ser 

praticada com ganhos para todos os envolvidos; 

e) A reciclagem do lixo contribui para o desenvolvimento sustentável, 

ressaltando o caráter da economia; 

f) Com relação à reciclagem o papel desempenhado pelo poder público é de 

omissão e ausência (Calderoni, 1999). 

 

Entretanto, de acordo com Pinto-Coelho (2009), a partir de 2000, houve uma 

mudança de paradigma com relação à reciclagem no Brasil, percebida através de 

expressivo aumento nos índices de reciclagem, especialmente para o alumínio e o 

Politereftalato de etileno - PET. Complementa, ainda que, alguns fatores como a 

degradação ambiental, a legislação e a implantação de sistemas de gestão 

ambiental contribuíram para o estabelecimento desta nova postura.  

Segundo Pinto-Coelho (2009), são diversos os benefícios que podem ser 

obtidos com a reciclagem, envolvendo aspectos sociais e econômicos. Em relação à 

questão social inclui o aumento da consciência ambiental e a possibilidade de 

inclusão social de classes menos favorecidas. Além disso, quando se considera o 

caráter econômico da reciclagem, afirma que a inclusão social possibilita a inserção 

de recursos na economia local, com a geração de empregos e demanda de produtos 

e serviços para as empresas de reciclagem. Politicamente, a reciclagem pode 

promover um reconhecimento público dos gestores que apoiam as atividades de 

reciclagem. Neste contexto, pode-se dizer que a reciclagem de materiais colabora 

com a melhoria do meio ambiente e da qualidade de vida, com a diminuição da 

poluição das águas e com o aumento dos índices de economia de energia elétrica. 

Segundo a Associação Brasileira de Latas de Alumínio (Abralatas), em 2011, 

a reciclagem de latas de alumínio no Brasil atingiu a marca de 98,3% de 

reaproveitamento, liderando a classificação dos resíduos recicláveis no país. A 

mesma entidade informa que este índice mantém-se acima de 90% desde 2004, 

caracterizando a estabilidade do sistema, gerando renda e emprego e servindo de 

modelo para a reciclagem de outros materiais. A Política Nacional de Resíduos 

Sólidos introduziu no Brasil o conceito de logística reversa, descrito como: 
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[...] instrumento de desenvolvimento econômico e social caracterizado por 
um conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a 
coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para 
reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou outra 
destinação (Lei n

o
 12.305, de 12 de agosto de 2010).  

 

A aplicação deste conceito para a reciclagem de latas de alumínio no Brasil 

tem sido referência para outros países onde há reembolso na devolução deste tipo 

de material. No Japão e na Argentina os índices ultrapassam os 90% e nos Estados 

Unidos, maior fabricante de latas de alumínio do mundo, o índice de 

reaproveitamento é 65,1%.  

O Quadro 3 apresenta os índices de reciclagem no Brasil de alumínio, papel, 

plástico e vidro, referentes aos anos de 2011, 2010 e 2009: 

 

 

 

Quadro 3 - Reciclagem de Alumínio, Papel, Plástico e Vidro de 2009 a 2011 (%) 

Ano  Alumínio  Papel Vidro  Plástico 

  (latas)     (PET) 

2011 98,3 45,5 - 57,1 

2010 97,6 44 - 55,8 

2009 98,2 46 47 55,6 
Fonte: Associação Brasileira de Empresa de Limpeza, 2012, p. 34 

 

 

 

Dados da Superintendência de Limpeza Urbana da Prefeitura Municipal de 

Belo Horizonte, descritos na tabela 2, expressam que do total de resíduos sólidos 

urbanos coletados no município, em 2008, apenas 4,92% foram destinados à 

reciclagem. 
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Tabela 2 - Proporção da quantidade de resíduos urbanos reciclada e aterrada 
em Belo Horizonte- MG 

        
 

                                      t/mês                                   %   

Resíduo sólido domiciliar 
  

71.384,09 
 

39,17% 
 Resíduo sólido do serviço de saúde 

 
1.287,13 

 
0,71% 

 Resíduo da construção civil e 
demolições 

 
71.826,37 

 
39,41% 

 Resíduo sólido públicos 
  

20.401,21 
 

11,19% 
 Outros 

    
8.381,29 

 
4,60% 

 

         Total do resíduo destinado a 
aterragem 

 
173.280,09 

 
95,08% 

 

         Coleta seletiva 
   

547,52 
 

0,30% 
 Reciclagem de entulho 

  
8.329,20 

 
4,52% 

 Resíduos da coleta seletiva de 
orgânicos em 

    feiras e sacolões 
   

178,09 
 

0,10% 
 

         Total dos resíduos destinado à 
reciclagem 8.964,81 

 
4,92% 

 

         Total dos resíduos sólidos urbanos 
 

182.244,90 
 

100,00% 
                   

Fonte: Varella, 2011 
 

Adiante serão tratados as questões de avaliação e medição da 

sustentabilidade nos projetos relacionados à gestão dos resíduos sólidos e 

programas de coleta seletiva.  

 

2.4 Indicadores Ambientais 
 

A produção de indicadores e estatísticas tem como finalidade ajudar a 

conhecer a realidade, orientar setores econômicos e sociais nas suas ações, auxiliar 

os cidadãos na formação das diferentes visões do mundo, acompanhar o que se 

passa nas sociedades e na cobrança da ação dos governantes (Besserman, 2005). 

De maneira mais objetiva, Ribeiro (2006) afirma que indicadores ambientais 

são utilizados para mostrar como está o meio ambiente e as mudanças que podem 

sofrer a curto e longo prazo. Além disso, devem ser configurados para serem 

utilizados como ferramentas subsidiadoras para o planejamento e avaliação de 

políticas públicas, favorecendo, também, decisões participativas. 
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O Manual de Indicadores Ambientais da Federação das Indústrias do Estado 

do Rio de Janeiro - Firjan (2008) ratifica a afirmação proposta por Ribeiro (2006) ao 

apontar que indicadores são utilizados para avaliação do desempenho de políticas 

ou processos com objetividade.  

Registros apontam que o desenvolvimento de indicadores ambientais teve 

início no final da década de 1980 no Canadá e em alguns países da Europa. A partir 

da Rio+10 – Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento houve um grande esforço para o desenvolvimento de indicadores 

ambientais (Ribeiro, 2006). 

De acordo com Ribeiro (2006), a Agenda 21 recomendou a implementação de 

indicadores, levando-se em consideração as agências governamentais e a 

sociedade civil, apresentando uma lista de 134 indicadores publicados no 

denominado “Livro Azul” (Nações Unidas, 1999). É importante registrar que a 

utilização destes 134 indicadores foram testadas por alguns países, desde 1996. 

Logo após, em 2000, enquanto resultado de nova reunião realizada sobre o assunto 

no Canadá, definiu-se pela utilização de 57 indicadores centrais de desenvolvimento 

sustentável, além de proceder a organização dos 57 indicadores em 4 dimensões 

(ambiental, social, econômica, institucional), 15 temas e 38 subtemas, conforme 

sistematizado no quadro 4: 
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Quadro 4 – Indicadores de desenvolvimento sustentável 

Ambiental Social 

 

Econômica Institucional 

            

 

  

Ar - mudanças climáticas, Equidade - pobreza  Padrões de consumo e Marco institucional - 

destruição da camada de  e equidade por gênero produção - consumo de  estratégia de desenvolvi- 

ozônio e qualidade do ar     materiais, energia,  mento sustentável e  

    Saúde - nutrição,  transportes, geração e cooperação internacional 

Solo - uso agrícola, florestal, mortalidade, assistência manejo de resíduos     

urbanização e desertificação água potável,      Capacidade institucional - 

  

 

esgotamento sanitário 

  

acesso à informação, infra 

Água - quantidade e qualidade     

  

estrutura de comunicação, 

    Educação - alfabetização 

  

ciência e tecnologia e  

Mares e oceanos - zona costei- e escolaridade 

  

capacidade de resposta  

ra e pesca 

 

    

  

aos desastres naturais 

  

 

Habitação - condições 

  

    

Biodiversidade - ecossistemas habitacionais 

  

    

e espécies 

 

    

  

    

  

 

Segurança - crimes 

  

    

  

 

    

  

    

  

 

Demografia - fluxos 

  

    

    demográficos 

  

    

                

Fonte: Ribeiro, 2006 

 

No Brasil, em 2012, o IBGE publicou novos indicadores de desenvolvimento 

sustentável, incorporando as sugestões recomendadas pela CDS – ONU, e 

procedendo adaptações que observaram as especificidades do país. Houve a 

introdução de novos indicadores, tendo em vista as questões ambientais mais 

atuais, e a manutenção de outros para que fosse possível a comparação dos dados. 

O relatório foi dividido em sessenta e dois indicadores, também agrupados conforme 

dimensões registradas no Quadro 4. As informações relevantes para o 

desenvolvimento deste estudo, na dimensão ambiental e no tema saneamento, 

reúnem os indicadores relacionados ao abastecimento de água, esgotamento 

sanitário, coleta e destinação final de lixo. 

De acordo com Besserman (2005), percebe-se que existe atraso significativo, 

no Brasil e no mundo, relativo à produção de estatísticas ambientais e indicadores 

de sustentabilidade, quando considerada a importância da questão ambiental no 

século XXI. Os fatores que provocam este atraso estão, num primeiro momento, 

ligados ao recente interesse da sociedade sobre as agressões provocadas ao meio 

ambiente decorrentes do crescimento econômico e também da população. Em 
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segundo lugar, a escassez de reflexões relativas ao discurso do esgotamento dos 

recursos naturais disponíveis para o crescimento da economia, esvaziado pela 

eficiência no uso e prospecção dos recursos naturais, apesar das previsões 

pessimistas, feitas pelo Clube de Roma. 

Na segunda metade do século XX houve uma maior preocupação com as 

questões ambientais, originária das agressões locais, regionais e ao planeta; a crise 

de biodiversidade e dos recursos hídricos; a destruição da camada de ozônio e a 

degradação dos oceanos, fatores que exigiram um novo sistema de produção de 

estatísticas. Por conseguinte, não existem informações sistematizadas sobre tais 

questões que possam integrar as estatísticas econômicas e sociais com as 

estatísticas ambientais. Contudo, as publicações da Organização para Cooperação 

e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e o relatório Global Environment Outlook 

(GEO) do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) 

apresentam recomendações sobre as estatísticas ambientais quanto aos conceitos, 

categorias e orientações para levantamento de dados, porém, sem efetuar uma 

associação com concepções políticas ou teóricas. Esta dificuldade pode ser 

exemplificada, no Brasil, pela produção de levantamentos e estudos ambientais que 

consideram somente informações cartográficas. Isto significa dizer que não é dada 

ênfase para a produção de estatísticas. Outra restrição identificada diz respeito ao 

espaço de tempo para realização das pesquisas porque, no Brasil, elas ocorrem, 

geralmente, de 10 em 10 anos. Apesar deste lapso temporal, permitem a 

organização das informações obtidas com o viés da análise ambiental. 

Segundo Ribeiro (2006), a Organização para Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico - OECD implementou, em 1990, um programa para o desenvolvimento 

de indicadores ambientais, objetivando avaliar o progresso em termos ambientais e 

integrar melhor a variável ambiental nas políticas setoriais e na política econômica.  

Outra publicação, o Manual de Indicadores Ambientais, editado pela FIRJAN 

em 2008, orienta a escolha dos indicadores ambientais, seguindo regras, conforme 

relacionadas abaixo:  

 

a) ser simples, de fácil interpretação e capazes de demonstrar tendências; 

b) ser relevantes em termos das questões e dos valores ambientais; 

c) facilitar o entendimento dos Sistemas de Gestão Ambiental implementados; 

d) ter uma base científica; 
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e) considerar as dificuldades de monitoramento (tempo, tecnologia, custos); e 

f) proporcionar bases sólidas para comparações e tomadas de decisão 

(Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, 2008). 

 

Também devem ser consideradas na elaboração de indicadores de 

desempenho ambiental, as orientações da série ISO 14000, ou seja, os indicadores 

devem ser transparentes, adequados, confiáveis e motivadores. 

Na literatura podem ser encontrados outros projetos como o Programa das 

Nações Unidas para o Meio Ambiente - PNUMA, Banco Mundial, com sede na 

Colômbia, que propõe o desenvolvimento de indicadores específicos para a América 

Latina e Caribe; e o Projeto Indicadores Conexão 4 (Connect Four). Este último 

refere-se à cooperação internacional entre quatro países, Benin, Butão, Costa Rica e 

Holanda, e objetiva o desenvolvimento de indicadores de desenvolvimento 

sustentável para países de pequena dimensão (Ribeiro, 2006). 

Nos Estados Unidos em 1988 o Comitê Assessor Científico da Agência de 

Proteção dos Estados Unidos (EPA) estabeleceu um programa de monitoramento e 

avaliação ambiental, com o objetivo de utilizar indicadores para medir o estado do 

meio ambiente, tendências e mudanças; conhecer a extensão e a qualidade dos 

recursos naturais; buscar, entre os indicadores selecionados, associações de tensão 

entre o meio natural e o humano e providenciar avaliações periódicas e sistematizá-

las por meio de sumários estatísticos anuais (Ribeiro, 2006). 

Em 1994, foi firmado, no Canadá, o Procedimento de Montreal para definição 

de indicadores para avaliação da conservação, manejo e sustentabilidade de 

florestas boreais e temperadas, com a participação voluntária de 12 países. Tais 

países possuem 90% das florestas boreais e temperadas, 60% de todo tipo de 

florestas e 45% do comércio de produtos florestais. Tal procedimento possui 67 

indicadores agrupados em sete dimensões, a saber: biodiversidade; produtividade 

florestal, saúde florestal; ciclo do Carbono; proteção do solo e da água; valores 

culturais e legislação (Ribeiro, 2006). 

Ribeiro (2006) relata, em seu trabalho, a experiência francesa referente à 

utilização de indicadores. De acordo com o autor, o Instituto Francês de Meio 

Ambiente publica, desde 1999, relatório sobre a qualidade ambiental, baseado em 

23 indicadores, recomendados pela Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico - OCDE e pela maior parte da ONU.  
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Em 2002 foi publicado pelo Brasil o relatório de indicadores de 

desenvolvimento sustentável, apresentado na Rio+10, realizada em Johanesburgo. 

É importante ressaltar, conforme citado anteriormente, que nas dimensões 

econômica e social, o país dispõe de estatísticas valiosas, entretanto, na dimensão 

ambiental o mesmo não acontece (Besserman, 2005). 

No estado de Minas Gerais, a Fundação Estadual de Meio Ambiente – FEAM, 

adotou os indicadores concernentes à Agenda Marrom, que compreende as 

atividades industriais, de mineração e infraestrutura (Ribeiro, 2006). 

Cabe ressaltar que o trabalho de construção de indicadores de 

desenvolvimento sustentável não se encerra, devendo ser fruto de reflexão 

constante, em busca do aprimoramento daqueles existentes e elaboração de novos 

e melhores parâmetros. 

 

2.4.1 Indicadores para Implantação e Gestão de Programas de Coleta Seletiva 
 

De acordo com Bringhenti (2004), a possibilidade para a utilização de 

indicadores na implantação e gestão de programas de coleta seletiva deve ser 

entendida como a busca por indicadores no campo do desenvolvimento sustentável. 

Conforme dito anteriormente, no Brasil, desde 2002, o IBGE vem realizando estudos 

sobre indicadores de desenvolvimento sustentável, em consonância com a 

Comissão de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Contudo, indicadores 

específicos sobre coleta seletiva não existem e esta questão tem sido apresentada 

no tema saneamento (Besserman, 2005). 

Na pesquisa realizada por Bringhenti (2004), foram apresentadas algumas 

publicações brasileiras que levam em consideração o uso de indicadores no 

planejamento e gestão da coleta seletiva no país. Dentre estas encontra-se o 

CEMPRE, que realiza a pesquisa CICLOSOFT, levantando e registrando os dados 

sobre os programas de coleta seletiva existentes no Brasil. Tal estudo é realizado 

regularmente desde 1994, com a utilização dos seguintes indicadores: 

 

a) População atendida por serviços de coleta seletiva (hab.); 

b) Escala da coleta seletiva (t/mês); 

c) Custo da coleta seletiva (US$/t); 

d) Composição média, em peso, dos materiais recicláveis coletados; 
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e) Relação de despesa/receita; 

f) Custo médio da coleta seletiva.  

 

O Guia da Coleta Seletiva de Lixo, publicado pelo Centro Empresarial para a 

Reciclagem - CEMPRE em 2014 apresenta indicadores clássicos para 

monitoramento do programa de coleta seletiva, assim descritos: 

 

a) Despesas com campanhas de educação ($/domicílio/ano ou $/hab/ano); 

b) Velocidade média de coleta, considerando paradas do veículo coletor por 

hora; 

c) Custo de operação do veículo coletor por hora (inclui manutenção, mão de 

obra, etc.; 

d) Quantidade de materiais recicláveis triados (kg/funcionário/h); 

e) Custo operacional de triagem ($/t); 

f) Custo operacional total da coleta seletiva ($/t); 

g) Receita com a venda dos recicláveis (por tipo e por tonelada) 

(Compromisso Empresarial para Reciclagem, 2014). 

 

Outro estudo citado por Bringuenti (2004) refere-se ao elaborado pelo Instituto 

Polis, realizado por Grimberg e Blauth (apud Bringuenti, 2004), que relaciona 

indicadores que contemplam o aspecto social do tema. Neste cenário e tendo em 

vista que alguns deles são determinantes para o desenvolvimento desta pesquisa, 

os seguintes indicadores serão tomados como marco teórico desta investigação: 

total de resíduos sólidos (t/dia); quantidade aterrada (t/dia); quantidade coletada 

seletivamente (t/mês); porcentagem da população atendida pela coleta seletiva (%); 

porcentagem do orçamento para a coleta seletiva (%); custo do programa (R$/t); 

custo da coleta convencional (R$/t).  

Os estudos de Bringuenti (2004) contemplam, ainda, pesquisas científicas 

desenvolvidas sobre o tema por estudantes de mestrado. Dentre elas, é possível 

citar o estudo de Campos (1994) que propõe a utilização de indicadores globais, 

setoriais e elementares para o planejamento e a gestão de programas de coleta 

seletiva, especificamente para a aplicação na cidade de Ribeirão Preto. Na mesma 

direção, Nunesmaia (1995) explorou a participação da população em programas de 

coleta seletiva, utilizando instrumentos de pesquisa qualitativa e quantitativa. 
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2.5 Participação Social nos Programas de Coleta Seletiva  
 

A participação da comunidade em programas ambientais é recente no Brasil, 

segundo Crespo (2005). Responsável pela realização de pesquisas sobre meio 

ambiente e desenvolvimento sustentável, a autora informa que a problemática 

ambiental foi sendo incorporada no país a partir de 1992, quando aconteceu a Rio-

92. Naquele ano quase metade da população não conseguia identificar um problema 

ambiental na sua cidade ou no Brasil. A partir deste ano este percentual diminuiu e 

em 2003 apenas 25% da população era incapaz de responder a esta indagação.  

O Compromisso Empresarial para Reciclagem (2005), no entanto, afirma que 

temas com a Agenda Marrom, saneamento ou coleta de lixo ainda não tem apelo da 

população quando indagada sobre as questões ambientais. Isto remete à seguinte 

consideração: há um descolamento da consciência em relação à ação, ou seja, a 

população apoia as ações de reciclagem de resíduos, mas atira o lixo nas vias 

públicas. Diante disto, pode-se concluir, então, que este tipo de consciência 

superficial é difuso, pulverizado e tem gerado iniciativas individuais de pouco 

impacto, como os programas de reciclagem implantados nas escolas e condomínios. 

Vale ressaltar que, em 1992, a separação do lixo foi apontada como a ação preferida 

para proteção do meio ambiente por 59% da população tendo este percentual 

aumentado em 2001 para 68%.  

Ao mensurar a participação da população, Bringuenti (2011) verificou que 

esta tem sido uma das principais dificuldades no planejamento da implantação de 

programas de coleta seletiva. Isto porque a participação depende do perfil 

socioeconômico e cultural da população, acrescida de adequação do projeto à 

realidade local, da regularidade no funcionamento da logística implantada e da 

eficiência da estratégia de marketing para a sensibilização e participação da 

população. Estudos citados por Bringuenti (2011) apresentam a hipótese de 

associação entre as taxas de participação nos programas de reciclagem na Austrália 

e quantidade de materiais recicláveis recuperados. Utilizando os mesmos 

parâmetros, a autora, em caráter de teste, realizou no município de Vitória (ES) uma 

pesquisa qualitativa objetivando conhecer a percepção da população sobre a coleta 

seletiva de resíduos sólidos urbanos, de diferentes grupos populacionais. O 

resultado da pesquisa apontou como fatores de motivação o meio ambiente e a 

qualidade de vida associados à melhoria da limpeza urbana; a redução do perigo na 
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manipulação e disposição inadequada dos resíduos por parte da população e dos 

trabalhadores; a organização e a adequação da estrutura operacional que dá 

suporte ao programa e a existência de ações continuadas de divulgação, 

mobilização e informação. 

A mesma pesquisa identificou, ainda, aspectos que dificultam a participação 

da população, tais como: falta de divulgação dos resultados da coleta seletiva; 

acomodação e desinteresse da população; nível cultural e de instrução da 

população; descrédito em relação às ações do poder público; falta de infraestrutura 

como local para armazenamento dos resíduos nas residências; limpeza prévia das 

embalagens antes do recolhimento e o tempo gasto na separação dos resíduos 

recicláveis.  

Com relação aos catadores de materiais recicláveis um estudo realizado por 

Magalhães (2013) apresenta a questão sob o olhar destes profissionais, com 

reflexões sobre o assunto a partir de entrevistas realizadas com algumas pessoas 

que realizam a atividade, vinculados a associações ou individualmente. Tais 

entrevistas possibilitaram conhecer o problema, desde o início da atividade de 

catação e venda de materiais descartados, em busca da sobrevivência, até a 

constituição das associações de catadores de materiais recicláveis. A mudança da 

denominação “catadores de lixo” para “catadores de materiais recicláveis” resulta na 

valorização da atividade dos catadores, que promovem a transformação do status do 

material recolhido, ou seja, o que era lixo passa a ser algo que será reciclado. 

Segundo a autora os catadores realizam um serviço de utilidade pública, no âmbito 

da coleta de lixo e no campo da reciclagem dos materiais, atividade que gera 

benefícios ao meio ambiente, à natureza e à sociedade. Os catadores têm 

consciência da importância da realização da coleta seletiva e, com o crescimento da 

consciência ambiental, outros setores da sociedade descobriram, de maneira 

indireta, a importância econômica da atividade. Assim a categoria pleiteia o “direito à 

coleta seletiva” e enfrenta uma grande dificuldade com o fato de muitas pessoas não 

separarem o material reciclável, haja vista a prática da coleta seletiva ainda não 

estar divulgada amplamente entre a população. 

Adiante serão apresentados os principais desafios à implantação e operação 

dos programas de coleta seletiva que englobam os aspectos da participação social e 

outros concernentes à infraestrutura e logística necessárias ao processo. 
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2.6 Desafios da Implantação e Operação da Coleta Seletiva 
 

Os principais desafios apontados para a implantação da coleta seletiva por 

Bringhenti (2004) são os seguintes: 

 

a) Alto custo com o estabelecimento e operação dos programas de coleta 

seletiva; 

b) Diferença entre a escala da coleta seletiva e a escala de investimentos feitas 

no processo; 

c) Qualificação da equipe envolvida com o processo, que envolve o registro 

sistemático dos dados e metodologia de acompanhamento; 

d) Falta de recursos para as ações de divulgação e motivação da população; 

e) Falta de monitoramento da participação da população; 

f) Decaimento gradual das quantidades coletadas pela coleta seletiva; 

g) Variações no mercado de recicláveis; 

h) Recolhimento do material reciclável feito pelos catadores antes da coleta 

municipal e crescimento do número de catadores autônomos; 

i)   Ausência de políticas públicas para coleta seletiva, catadores e mercado de 

material reciclável. 

 

Bringuenti (2004), tomando como referência o estudo de caso realizado na 

cidade de Vitória/ES, relata sua experiência de implantação de programas de coleta 

seletiva em alguns municípios brasileiros e aponta as principais dificuldades 

encontradas, que estão sistematizadas no Quadro 5. Considera-se oportuno 

registrar que foram os seguintes os municípios investigados: São Bernardo do 

Campo, Porto Alegre, Florianópolis, Santo André e Vitória.  
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Quadro 5 - Principais dificuldades para implantação e operação da coleta 
seletiva em municípios 

Principais dificuldades (pontos 

críticos) para implantação e 

operação da coleta seletiva nas 

experiências municipais visitadas 

Análise face aos pontos críticos dos programas de coleta 

seletiva de Vitória 

Ponto Crítico 

Observações/ Indicador(es) 

relacionados 
identificado 

não 

identificado 

Os custos de implantação e operação 

da coleta seletiva, nos moldes 

adotados pelos municípios, são altos; 
X 

 
custos do programa (R$/t) e 

custo de triagem (R$/t) 

A escala da coleta seletiva não 

aumenta na mesma proporção dos 

investimentos; 
X 

 
cobertura de atendimento (hab) 

e IRMR (%) 

Falta equipe qualificadas para 

trabalhar, exclusivamente, com a 

coleta seletiva; 
 X 

ausência de indicadores 

apurados 

Faltam recursos para se realizar e 

manter ações de divulgação e e 

motivação da população; 
X  IRMR (%) 

Falta o monitoramento da 

participação da população que, 

geralmente é baixa; 
 X IRMR (%) 

Falta metodologia de 

acompanhamento e registro 

sistemático de informações; 
 X 

ausência de indicadores 

apurados 

Decaimento gradual das quantidades 

coletadas pela coleta seletiva; 
X  

IRMR (%) e quantidade de MR 

coletados seletivamente (t/mês) 

Ausência e/ou variações do mercado 

de recicláveis; X  

custo total do programa (R$/t) e 

quantidade de itens MR 

comercializados (un) 

Ação dos catadores autônomos que 

levam o material antes; 
X  

IRMR (%) e quantidade de MR 

coletados seletivamente (t/mês) 

Crescimento acelerado do número de 

catodares autônomos e dificuldade de 

integração dos mesmos aos 

programas estabelecidos pelos 

municípios; 

X  
IRMR (%) e quantidade de MR 

coletados seletivamente (t/mês) 

Ausência de políticas públicas para 

coleta seletiva, catadores e mercado 

de recicláveis; 
X  

IRMR (%) e quantidade de de 

itens MR comercializados(un) 

Descontinuidades políticas 
 X 

quantidade de MR coletados 

seletivamente (t/mês) 

Fonte: Bringuenti, 2004, p.177 
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2.7 Contribuições do Referencial Teórico para a Pesquisa de Campo 
 

Na elaboração do referencial teórico deste estudo foram identificados alguns 

conceitos, definições e modelos referentes à gestão de resíduos sólidos, em 

especial à coleta seletiva de resíduos, utilizados por diversos autores. Nesta 

pesquisa foram utilizados as definições e modelos descritos abaixo. 

A definição adotada para Resíduos Sólidos foi a da ABNT. Segundo esta 

Norma, resíduos sólidos são resíduos que resultam de atividades de origem, 

industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, de serviços e de varrição 

(ABNT- NBR 2004), incluídos aqui os lodos provenientes de sistemas de tratamento 

de água e gerados em equipamentos e instalações de controle da poluição e alguns 

líquidos que não podem ser lançados na rede de esgoto ou corpos de água. 

A classificação dos resíduos utilizada foi aquela apresentada por Ribeiro e 

Morelli (2009). Os resíduos sólidos são classificados quanto às características físicas 

(secos e molhados), a composição química (orgânicos e inorgânicos) e quanto à 

origem (urbanos e industriais). Considerando a diversidade e complexidade de 

atividades desenvolvidas pela UFMG e, consequentemente, a geração de resíduos 

oriundos destas atividades, esta foi a classificação utilizada neste estudo. 

Com relação à coleta seletiva o modelo que mais se aproxima ao da UFMG é 

o de coleta seletiva porta a porta (Compromisso Empresarial para Reciclagem, 

2014), ou seja, o material previamente segregado pelo gerador é coletado no local 

de geração e encaminhado às cooperativas.  

Concernente à utilização de indicadores, nesta pesquisa foram considerados 

aqueles utilizados no município de Vitória – ES, relacionados abaixo, que estão 

sendo sistematizados desde 1998 e abrangem os aspectos de infraestrutura, 

logística e participação social nos programas de coleta seletiva. 

Batista (2001), citado por Bringuenti (2004), apresenta estes indicadores, 

registrados pelos técnicos da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Vitória:  

 

a) No. de roteiros coletados; 

b) No. de PEVs coletados; 

c) Peso total de resíduos coletados (t/mês); 

d) Peso materiais recicláveis (t/mês); 

e) Peso dos materiais impróprios (t/mês); 
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f) % de materiais impróprios; 

g) Quilometragem total percorrida (km/mês); 

h) Extensão média por roteiro (km); 

i) Tempo total de coleta (h./mês); 

j) Tempo médio de coleta por roteiro (h); 

k) Receita apurada (vendas) (R$/mês); 

l) Custo total de coleta (R$/mês); 

m) Custo líquido de coleta (R$/mês); 

n) Custo bruto unitário (R$/t); 

o) Custo líquido unitário (R$/t); 

p) Custo bruto unitário (US$/t); 

q) Custo líquido unitário (US$/t); 

r) Quantidade média coletada/km de coleta (t/km); 

s) Quantidade média coletada/hora de coleta (t/h) 

 

Após avaliar os aspectos operacionais e da participação da população em 

programas de coleta seletiva, Bringuenti (2004) recomenda o desenvolvimento de 

novos estudos de caso, com aplicação dos indicadores de referência, em outras 

condições de contorno, e o aprofundamento dos estudos sobre a participação da 

população em programas de coleta seletiva de resíduos. A autora afirma ainda que a 

avaliação periódica de programas de coleta seletiva, por meio dos indicadores, 

permitiria identificar os desafios à implantação destes programas e a correção das 

ações ao longo do processo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 

 

3 METODOLOGIA  
 

Este capítulo apresenta a metodologia adotada no desenvolvimento da 

pesquisa.  

 

3.1 Caracterização da Pesquisa  
 

Segundo Cervo, Bervian & Silva (2007) o termo métodos para o estudo nas 

ciências deve ser empregado na investigação e na demonstração da verdade. Neste 

contexto pode-se inferir que o método científico procura descobrir a realidade dos 

fatos, sendo considerado, portanto, como um meio de acesso, e segue o caminho da 

dúvida sistemática e metódica. 

De acordo com Gil (2010), pesquisa pode ser definida como o procedimento 

racional e sistemático que tem como objetivo proporcionar respostas aos problemas 

propostos.  

A pesquisa parte de uma dúvida ou problema e utilizando o método científico 

busca uma resposta ou solução. Portanto, a pesquisa científica é um processo 

formal e sistemático de desenvolvimento do método científico, cujo objetivo principal, 

de acordo com Gil (2010), é encontrar respostas para problemas mediante a 

utilização de procedimentos científicos.  

A observação, coleta de dados, hipótese e experimentação são etapas de que 

se serve o método científico, que também usa a observação, a descrição, a 

comparação, a análise e a síntese para apreciação dos méritos de uma pesquisa 

(Cervo, Bervian & Silva, 2010). 

Considerando as características existentes para os tipos de pesquisa, o 

presente estudo pode ser, assim, classificado:  

Quanto aos fins - trata-se de uma pesquisa descritiva, que tem por objetivo 

observar, registrar, analisar fatos ou fenômenos, sem manipulá-los. A pesquisa 

descritiva descreve o comportamento dos fenômenos e segundo Collis e Hussey 

(2005) avalia e descreve as características das questões pertinentes. Gil (2010) 

apresenta como objetivo das pesquisas descritivas a descrição das características 

de determinada população ou fenômeno (Gil, 2010).  

Quanto aos meios – trata-se de um estudo de caso, pois serão examinadas 

as práticas adotadas pela UFMG, na gestão de resíduos, que constituem os desafios 

à implantação da coleta seletiva no Campus Pampulha. Segundo Yin (2005), a 
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utilização do estudo de caso é eficiente para contribuir com o conhecimento que se 

tem de fenômenos individuais, organizacionais, sociais, políticos e de grupo, sendo 

recomendada a sua utilização como estratégia nos casos onde se examinem 

acontecimentos, mas não se podem manipular comportamentos relevantes. Desse 

modo, de acordo com Gil (2010) 

 

[...] os propósitos de estudo de caso não são de proporcionar o 
conhecimento preciso das características de uma população, mas sim o de 
proporcionar uma visão global do problema ou de identificar possíveis 
fatores que o influenciam ou são por ele influenciados (Gil, 2010).  

 

Para se atingir os objetivos gerais e específicos propostos na pesquisa, foram 

utilizadas duas abordagens: a quantitativa e a qualitativa. A quantitativa, que 

possibilitou a coleta, a análise de dados e a classificação das informações e a 

qualitativa, que possibilitou a interpretação de contextos, atribuindo-lhes significados. 

No presente estudo, ao tomar como referência a conceituação apresentada por 

Collis e Hussey (2005), a autora acredita que a utilização de uma única abordagem, 

escolhida entre a qualitativa ou quantitativa, poderia ser insuficiente para responder 

à pergunta norteadora. Portanto, propôs-se a combinação das duas abordagens o 

que possibilitou uma maior abrangência na análise dos resultados.  

 

3.2 Unidade de Análise e Observação, População e Amostra  
 

Para chegar aos resultados da pesquisa desenvolveu-se um estudo de caso, 

tendo como unidade de análise o Campus Pampulha da UFMG, localizado em Belo 

Horizonte, Minas Gerais.  

A unidade de observação foi o grupo de funcionários responsáveis pelos 

serviços gerais nas unidades acadêmicas e administrativas na Universidade e, onde 

existem, funcionários responsáveis especificamente pela gestão de resíduos. Os 

ocupantes dos cargos de chefia do setor de serviços gerais são os responsáveis 

pelas atividades que envolvem a infraestrutura operacional das unidades, tais como: 

limpeza e conservação, ocupação de espaços, vigilância e coleta de resíduos. 

A população que constituiu a totalidade das unidades de observação 

pesquisada é formada por aproximadamente 25 funcionários, que foram convidados 

a participar da pesquisa mediante preenchimento de questionário composto de 

questões fechadas e abertas. Este número representa 100% dos funcionários 
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responsáveis pela tarefa de gestão de resíduos na Universidade. Pretendeu-se fazer 

uma pesquisa censitária onde a amostra é igual à população. 

 

3.3 Técnicas de Coleta de Dados  
 

A visão geral do processo de coleta de dados numa pesquisa possui sete 

etapas, as quais foram definidas por Collis e Hussey (2005): identificação de 

variáveis ou fenômenos, seleção de amostras, seleção de tipos de dados 

necessários, escolha de método adequado de coleta, realização de estudo piloto ou 

pesquisa exploratória, modificação do método de coleta e finalmente coleta de 

dados.  

Para cumprir os objetivos propostos neste estudo, em primeiro lugar foi 

empregada a pesquisa bibliográfica, porque a consecução de estudo científico 

supõe e requer esta fonte de dados para sua fundamentação teórica. Cervo, Bervian  

& Silva (2007, p.61) afirmam que:  

 

[...] a pesquisa bibliográfica é meio de formação por excelência e constitui o 
procedimento básico para os estudos monográficos, pelos quais se busca o 
domínio do estado da arte sobre determinado tema. Como trabalho 
científico original, constitui a pesquisa propriamente dita na área das 
Ciências Humanas. Como resumo de assunto, constitui geralmente o 
primeiro passo de qualquer pesquisa científica. (Cervo, Bervian & Silva, 
2007, p.61). 

 

No segundo momento foi realizada pesquisa documental, utilizando a 

legislação referente ao assunto. Segundo Gil (2010) este tipo de pesquisa utiliza 

todos os tipos de documentos, tais como institucionais, folders, catálogos, 

documentos jurídicos, registros estatísticos, etc.  

Após a realização da pesquisa documental deu-se início à coleta de dados 

envolvendo um questionário composto de questões fechadas e abertas. O 

questionário, para Collis e Hussey (2005), é uma ferramenta utilizada para coletar 

dados, podendo ser aplicado a um grande número de pessoas, quando se objetiva o 

agrupamento e comparação das respostas de maneira sistematizada.  

A primeira parte do questionário, denominado Avaliação de Indicadores da 

Coleta Seletiva de Lixo, Apêndice I, é composta de 19 questões fechadas, que 

representam os indicadores selecionados no referencial teórico, para avaliação da 
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importância dos mesmos, tendo em vista a implantação do processo de coleta 

seletiva na UFMG.  

Na segunda parte, composta de 04 questões abertas, foi realizada uma 

pesquisa qualitativa. Foi utilizado um questionário com questões abertas com o 

objetivo de conhecer a opinião dos funcionários sobre a implantação e continuidade 

dos programas de coleta seletiva no Campus Pampulha da UFMG, sua visão sobre 

os desafios desta implantação na instituição e os ganhos sociais oriundos da 

implantação da coleta seletiva.  

 

3.4 Estratégia de Coleta e Análise dos Dados  
 

O questionário “Avaliação de Indicadores da Coleta Seletiva de Lixo” utilizado 

na pesquisa foi elaborado com base na tese de doutorado “Coleta Seletiva de 

Resíduos Sólidos Urbanos: Aspectos Operacionais e da Participação da População”, 

de autoria de Bringuenti (2004). Segundo a autora os vinte e cinco indicadores que 

integram o questionário foram obtidos junto à pesquisa bibliográfica relativa aos 

indicadores de coleta seletiva, utilizados nos diversos programas de coleta seletiva 

existentes no Brasil e nas instituições de referência que trabalham com o tema. 

Nesta pesquisa foram utilizados apenas 19 itens. Os demais são indicadores 

específicos para modalidade de coleta seletiva por PEV’s e coleta seletiva 

autônoma, modalidades estas que não se aplicam à UFMG.  

Os questionários foram encaminhados aos funcionários da UFMG que 

exercem atividades ligadas à gestão ambiental e aos serviços de logística e 

infraestrutura das unidades acadêmicas e administrativas na Universidade. 

Foram recebidas 22 respostas aos questionários, oriundas das seguintes 

unidades acadêmicas da UFMG: Instituto de Ciências Biológicas (2), Instituto de 

Geociências (1), Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas (1), Faculdade de 

Letras (1), Escola de Música (1), Faculdade de Ciências Econômicas (1), Faculdade 

de Farmácia (2), Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional (1), 

Escola de Veterinária (2), Faculdade de Educação (2), Escola de Engenharia (1) e 

Faculdade de Odontologia (1), Colégio Técnico (1), Centro Esportivo Universitário (1) 

e Escola de Belas Artes (1). Além destas, as seguintes unidades administrativas 

foram consultadas e apresentaram as respostas: Departamento de Operação e 
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Manutenção da Infraestrutura (1), Departamento de Logística de Suprimentos e de 

Serviços Operacionais (1) e Reitoria (1).  

O critério escolhido para a mensuração do questionário tem como referência a 

escala tipo Likert, que tem como característica a possibilidade de retratar os 

resultados como crenças refletindo o modo de reação ou percepção sobre o objeto 

pesquisado. Os itens são apresentados de forma afirmativa, com escala de 1 a 10, 

considerando 1 discordo totalmente e 10 como concordo totalmente. A tabulação 

dos dados foi feita por meio do programa excell, que foi utilizado para processar os 

dados, permitindo a interpretação dos resultados. 

Através deste questionário foi possível revelar a percepção dos responsáveis 

pela gestão de resíduos nas unidades acadêmicas e administrativas da UFMG sobre 

a coleta seletiva, e identificar os desafios à implantação do processo para subsidiar 

propostas de medidas adequadas a serem adotadas para a implantação e operação 

deste programa no Campus Pampulha da UFMG.  

Visando a validação da forma de estruturação das questões e do conteúdo e 

também identificar possíveis falhas no questionário tais como compreensão das 

questões, a eficácia da pesquisa para atingir os objetivos propostos e a necessidade 

de corrigir alguma questão mal compreendida, foi realizado um pré-teste com três 

servidores do Departamento de Gestão Ambiental – DGA. 

Os três servidores do DGA, responsáveis pela implantação e gestão do PCS 

no Campus, avaliaram, de maneira crítica, os dois instrumentos de coleta propostos 

e sua compreensão pelos respondentes.  

Um destes servidores sugeriu a substituição, em alguns itens do questionário 

fechado, da sigla PEV – Posto de entrega voluntária, para “abrigo de resíduos”, por 

ser a denominação comumente utilizada pela comunidade do Campus Pampulha. 

Tal alteração foi incorporada no questionário pela pesquisadora. 

A segunda parte do questionário, composta de 04 questões abertas, foi 

respondida por vinte e um funcionários, sendo que as unidades Instituto de Ciências 

Biológicas, Faculdade de Farmácia, Escola de Veterinária e Faculdade de Educação 

encaminharam duas respostas aos questionários apresentados. Apenas o 

funcionário da Escola de Belas Artes não respondeu às questões abertas. 

As respostas foram avaliadas por meio do processo de análise de conteúdo. 

De acordo com Collis e Hussey (2005), a análise de conteúdo é um método formal 

utilizado para a análise de dados qualitativos, com sistemas e procedimentos muito 
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claros, confiáveis e válidos. No caso desta pesquisa o material coletado foi analisado 

por inteiro. Tal método permitiu que a autora conhecesse as expectativas e a efetiva 

participação dos responsáveis pela gestão de resíduos nas unidades acadêmicas e 

administrativas instaladas no Campus da Pampulha da UFMG. 

O Quadro 6 apresenta a estratégia utilizada para análise dos dados, fazendo 

uma ligação entre os objetivos específicos propostos, os autores, o tipo de pesquisa, 

instrumento de coleta e a fonte de dados.  

 

Quadro 6 - Estratégia de Coleta e Análise dos Dados 
Objetivos específicos Autores/Documentos 

 
Tipo de pesquisa Fonte/Instrumento 

de coleta de dados 

Analisar a percepção 
dos gestores de 
resíduos das Unidades 
da UFMG sobre os 
desafios à implantação 
da coleta seletiva de 
resíduos no Campus 
Pampulha da UFMG. 

Bringuenti, J. (2004). 
 

Pesquisa de 
Campo 

Questionário – 
Questões fechadas – 
Apêndice I 

Comparar os 
resultados obtidos na 
pesquisa feita junto 
aos gestores da UFMG 
com modelos de coleta 
seletiva de resíduos 
em funcionamento em 
outras universidades e 
respectivos 
indicadores. 

Novaes, W. (2005); 
Calderoni, S. (1999);  
De Conto, S. M.(2010); 
Besserman, S. (2005);  
Ribeiro, J. C. J. (2006). 
 
CEMPRE (2014) 

Pesquisa 
bibliográfica 
 
 
 
 
Pesquisa 
documental 

Referencial teórico 
 
 
 
 
 
Documentos do 
CEMPRE -
Compromisso 
Empresarial para a 
Reciclagem 

Analisar os ganhos 
sociais resultantes da 
implantação do 
programa de coleta 
seletiva. 

Bringuenti, J. (2004); Pesquisa de 
Campo 

Questionário -
Questões abertas - 
Apêndice I 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Os dados quantitativos foram tratados utilizando-se o programa excell 

permitindo a interpretação dos resultados. 

 

Os dados qualitativos foram analisados por meio da análise de conteúdo.  
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4 AMBIENTE DE PESQUISA 
 

A Universidade de Minas Gerais foi criada em 1927 a partir da reunião de 

escolas profissionais existentes, voltadas para o ensino superior de Direito, 

Medicina, Engenharia, Odontologia e Farmácia. Em 1949 foi federalizada e, em 

1965, passou a chamar-se Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG. 

(Universidade Federal de Minas Gerais, 2013). 

Suas responsabilidades institucionais fundamentam-se nas disposições do 

art. 207 da Constituição Federal, sendo balizada pelas disposições da Lei 9.394/96, 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação e vinculam-se aos objetivos precípuos da 

geração, do desenvolvimento, transmissão e aplicação de conhecimentos por meio 

do ensino, da pesquisa e da extensão. 

Assim a UFMG tem como objetivo estratégico gerar e difundir conhecimentos 

científicos, tecnológicos e culturais, destacando-se como instituição de referência 

nacional. Sua responsabilidade social incide especialmente à sua contribuição em 

relação à inclusão social, ao desenvolvimento econômico e social, à defesa do meio 

ambiente, da memória cultural, da produção artística e do patrimônio cultural. 

(Universidade Federal de Minas Gerais, 2013). 

Dados da Pró-Reitoria de Planejamento apresentados no Relatório de 

Atividades, informam que em 2012 a UFMG possuía 3124 professores, 4325 

técnicos administrativos, 28623 alunos de graduação (2011), 4044 alunos de 

mestrado, 4163 alunos de doutorado, 6157 alunos de especialização,  

A UFMG possui três campi, Pampulha, Saúde e Montes Claros, além de 

unidades isoladas em Belo Horizonte - Faculdade de Direito, Escola de Arquitetura, 

Conservatório de Música e Museu de História Natural e Jardim Botânico - e outras 

unidades em Diamantina e Tiradentes.  

O órgão básico da Administração Central da UFMG é a Reitoria que conta 

com as Pró-Reitorias, as Diretorias, as Coordenadorias e demais instâncias 

administrativas, que se ocupam de dar sequência às decisões do Conselho 

Universitário e do CEPE.  

Dentre as Pró-Reitorias encontra-se a PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO 

(PRA), responsável por proporcionar condições adequadas para o desenvolvimento 

das atividades fim da UFMG possibilitando a realização das atividades universitárias 
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de forma integrada com os condicionantes ambientais e em sintonia com os 

interesses da sociedade. São atribuições da PRA: 

 

a) Assegurar as condições para o adequado funcionamento e apoio logístico 

(limpeza, segurança, transporte, compras, comunicação); 

b) Garantir a manutenção da infraestrutura física nos Campi e Unidades 

Isoladas (edificações, sistema viário e áreas comuns); 

c) Realizar a gestão patrimonial em consonância com princípios de uso 

racional dos recursos públicos; 

d) Elaborar projeto e execução de novas edificações. 

 

Para o devido cumprimento destas atribuições a PRA possui a seguinte 

estrutura funcional: 

 

Figura 5 – Organograma da Pró-Reitoria de Administração 
 

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
PRA

ASSESSORIA

DAADLO DGA DP DPOC DO DEMAI

 

DLO - Departamento de Logística de Suprimentos e de Serviços Operacionais 

DGA - Departamento de Gestão Ambiental 
      DP - Departamento de Projetos 

       DPOC - Departamento de Planejamento, Orçamento e Controle 

  DO - Departamento de Obras 
        DEMAI - Departamento de Manutenção e Operação da Infraestrutura 

  DAA - Departamento de Apoio Administrativo 

      

O Campus Pampulha, objeto deste estudo, possui uma área de 2.821.485 m2 

e 456.002 m2 de área construída onde circulam aproximadamente 40.000 pessoas 

por dia. 
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4.1 Departamento de Gestão Ambiental 
 

O Departamento de Gestão Ambiental, órgão vinculado à Pró-Reitoria de 

Administração, foi criado em 2010 com a consolidação de divisões e seções 

existentes anteriormente em outros departamentos, quais sejam: a Divisão de Áreas 

Verdes, a Seção de Instalações Hidrosanitárias e o “Programa de Gestão de 

Resíduos”, configurando um departamento com três divisões:  

 

Figura 6 – Organograma do Departamento de Gestão Ambiental 

 
Fonte: Universidade Federal de Minas Gerais, 2014 

 

Responsável pela gestão de resíduos no âmbito da UFMG a Divisão de 

Gestão de Resíduos atua na gestão do recolhimento dos resíduos comuns, 

especiais, de saúde, químicos, do isopor, cartuchos, toners, pilhas e baterias no 

Campus Pampulha, encaminhando-os para destinação adequada e contribuindo 

para a logística reversa prevista para alguns destes resíduos. 

Com relação à implantação e gestão da coleta seletiva, a Divisão de Gestão 

de Resíduos - DGR optou por apresentar à comunidade um projeto mais 

abrangente, orientador do processo na Instituição. Assim, coube à Comissão Geral 

de Coleta Seletiva Solidária, nomeada pelo Reitor, a gestão do Projeto de Coleta 

Seletiva. A Comissão elaborou o plano inicial propondo a instituição de comissões 

de coleta seletiva para cada unidade acadêmica ou administrativa. Tal procedimento 

foi adotado tendo em vista a diversidade e quantidade de resíduos gerados na 

Universidade, devendo ser considerada a especificidade de resíduos gerados em 

cada uma das unidades. A implementação e monitoramento do plano nas áreas 

comuns do Campus como Praça de Serviços, bosques, vias para veículos, coube à 

comissão instituída pelo Reitor e pelo Departamento de Gestão Ambiental. 
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Bringuenti (2004), adverte que os programas de coleta seletiva devem contemplar as 

características da realidade local, pois a adoção de um modelo único de programa 

pode comprometer os resultados e gerar maiores custos operacionais. 

Visando conhecer os resíduos gerados no Campus a Comissão de Coleta 

Seletiva realizou, nos anos de 2004 e 2005, um levantamento qualiquantitativo 

destes resíduos. Esta ação foi necessária também para compor o Plano de 

Gerenciamento de Resíduos Sólidos Especiais – PGRSE, apresentado à Secretaria 

Municipal Adjunta do Meio Ambiente. A elaboração e aprovação do PGRSE foi uma 

das condicionantes ambientais estabelecida pela PBH para liberação da licença de 

operação da Faculdade de Ciências Econômicas, tendo em vista a mudança desta 

unidade acadêmica para o Campus da Pampulha.  

Na Tabela 3 é apresentada a estatística do total de resíduos gerados na 

UFMG, referente aos anos de 2004-2005, que perfaz um total de 6.782,87 litros por 

dia.  

 
Tabela 3 – Quantificação dos resíduos sólidos do grupo D gerados nas 

unidades acadêmicas e administrativas (l/mês) 
Estatística Geral (em Kg)  

(Lixo comum - média diária)- Unidades Acadêmicas + Unidades Administrativas. Média (em L) 

 U.ADM U.ACAD TOTAL/DIA TOTAL/

MÊS 

TOTAL/

DIA 

TOTAL/

MÊS 

Restos de alimentos 77,96 677,50 755,46 22663,80 3284,61 98538,26 

Limpeza de jardim 0,00 48,30 48,30 1449,00 210,00 6300,00 

Papel comum 55,81 123,10 178,91 5367,30 777,87 23336,09 

Catálogo 1,33 1,10 2,43 72,90 10,57 316,96 

Jornal 0,02 7,80 7,82 234,60 34,00 1020,00 

Papelão 7,54 47,40 54,94 1648,20 238,87 7166,09 

Plástico 35,83 113,60 149,43 4482,90 649,70 19490,87 

Metal 2,20 10,40 12,60 378,00 54,78 1643,48 

Vidro 0,00 35,10 35,10 1053,00 152,61 4578,26 

Embalagem Tetrapak 0,40 17,20 17,60 528,00 76,52 2295,65 

Isopor 0,07 1,90 1,97 59,10 8,57 256,96 

Lixo banheiro e papel 

toalha  

35,42 166,00 201,42 6042,60 875,74 26272,17 

Papel não reciclável 7,10 19,30 26,40 792,00 114,78 3443,48 

Outros 4,58 53,90 58,48 1754,40 254,26 7627,83 

Perigosos 2,30 0,70 3,00 90,00 13,04 391,30 

Construção 0,00 0,40 0,40 12,00 1,74 52,17 

Serviços de Saúde 0,00 6,10 6,10 183,00 26,52 795,65 

Total 230,46 1329,60 1560,06 46801,80 6782,87 203486,09 

Fonte: Universidade Federal de Minas Gerais, 2004 

 

Rotineiramente a Superintendência de Limpeza Urbana – SLU tem realizado 

atualizações no levantamento da geração de resíduos, que visam alterações no 

valor contratual para recolhimento dos resíduos gerados no Campus da Pampulha.  
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Em 2013, tendo em vista a decisão da UFMG em solicitar junto à Prefeitura 

Municipal de Belo Horizonte – PBH o licenciamento ambiental do Campus da 

Pampulha, foi feita nova atualização dos dados, agora pela empresa CLAM 

Engenharia e Meio Ambiente, contratada pela Universidade.  

Após a medição da geração dos resíduos em algumas unidades e 

mensuração da geração dos resíduos em outras, conforme Anexos C e D, foi 

possível elaborar a tabela 4, que apresenta o volume de resíduos gerados, por dia 

na UFMG: 

 

Tabela 4 – Volume total de resíduos recicláveis gerados no Campus da 
Pampulha da UFMG (litros por dia) 

Unidades       Volume total 

        (litros por dia) 

Almoxarifado Central 
 

  16,43   

Associação dos Servidores   18,3   

Biblioteca Central 
 

  267,04   

Biotério Central 
 

  53,5   

Centro de Atividades Didáticas 1   156,2   

Centro de Atividades Didáticas 2   233,4   

Centro de Atividades Didáticas 3   118,3   

Centro de Informática e Comunicação 104,9   

Centro de Transferência e Inovação Tecnológica 60,4   

Centro Esportivo Universitário   61,6   

Centro Pedagógico 
 

  299,3   

Colégio Técnico 
 

  212,3   

Departamento de Gestão Ambiental 7,3   

Departamento de Logística e de Serviços Operacionais 35,7   

Departamento de Manutenção - Sede 64,5   

Departamento de Projetos-Departamento de Manutenção 160,5   

Departamento de Química   199,8   

Escola de Belas Artes 
 

  465   

Escola de Ciência da Informação   323   

Escola de Educação Física   333,9   

Escola de Engenharia 

 
  1729,14   

Escola de Música 
 

  193,4   

Escola e Hospital Veterinário   195,7   

Faculdade de Ciências Econômicas 714,7   

Faculdade de Direito 
 

  681,5   

Faculdade de Educação   406,6   

Faculdade de Farmácia   200   

Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas 1088,9   

Faculdade de Letras 

 
  824,1   

Faculdade de Odontologia   381,4   
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Imprensa Universitária   851,1   

Instituto de Ciências Biológicas   373,7   

Instituto de Ciências Exatas   748,1   

Instituto de Geociências   406,7   

Laboratório Extra de Alta Tensão   150,9   

Oficina Mecânica e Setor de Transportes 8,1   

Pintura, Vidraçaria e Serralheria   10,1   

Posto de combustível 
 

  5,8   

Praça de Serviços 

 
  999,1   

Reitoria 

  
  369,52   

Restaurante Setorial I 

 
  530   

Restaurante Setorial II   531,3   

Teatro Universitário 
 

  35,96   

Unidade Administrativa II   138,5   

Unidade Administrativa III   88,1   

Unidade Administrativa IV   106   

Unidade Municipal de Ed. Infantil   142,8   

Total       15102,59   
Fonte: Universidade Federal de Minas Gerais, 2013b 

 

Como pode ser visto a geração de resíduos no Campus da Pampulha, em 

2013, teve um aumento expressivo de 222% em relação aos anos de 2004-2005. 

Isto se deve ao crescimento do número de alunos da Universidade, tendo em vista a 

adesão da UFMG ao Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão 

das Universidades Federais - REUNI, além da transferência de algumas Unidades 

para o Campus da Pampulha. 

 

 

 

 

 

 



66 

 

5 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Neste tópico serão apresentados os resultados da pesquisa, em quatro 

partes. Em primeiro lugar serão apresentados os desafios para implantação e gestão 

do programa de coleta seletiva no Campus da Pampulha da UFMG. Após isto será 

feita a comparação entre os resultados obtidos na UFMG com a experiência de 

outras universidades e por último a análise da participação social na coleta seletiva 

da UFMG. A discussão sobre os desafios da implantação e gestão da coleta seletiva 

no Campus da Pampulha da UFMG será abordada na quarta parte. 

 

5.1 Perfil dos respondentes 
 

Os respondentes dos questionários propostos nesta pesquisa são servidores 

do quadro permanente da UFMG e aproximadamente 60% tem formação em curso 

superior. Um deles concluiu o doutorado e três deles concluíram o mestrado. Oitenta 

por cento dos respondentes trabalha na UFMG há mais de 20 anos. Responderam 

aos questionários onze chefes de serviços gerais e/ou coordenadores de 

infraestrutura, quatro gestores de resíduos, três superintendentes administrativos e 

quatro servidores que trabalham nos setores de infraestrutura e logística das 

unidades.  

 

5.2 Desafios da implantação da coleta seletiva no Campus da Pampulha da 
UFMG 

 

Neste item apresenta-se o resultado da pesquisa quantitativa, composta de 

19 questões fechadas, referentes aos indicadores de coleta seletiva de lixo, gerados 

a partir do referencial teórico, visando a identificação dos desafios à implantação da 

coleta seletiva no Campus Pampulha da UFMG.  

Os entrevistados atribuíram notas de 1 a 10 aos dezenove indicadores 

apresentados. A tabela 1 apresenta os resultados da avaliação dos indicadores feita 

pelos entrevistados e foram calculados os seguintes atributos: 

 

a) Média – representa a nota média a cada indicador, ou seja, o quociente da 

divisão da soma das notas atribuídas ao indicador pelo número de notas 

atribuídas; 



67 

 

b) Desvio padrão – representa uma quantidade que mede a amplitude de 

variação em torno da média. 

 

O Quadro 7 apresenta os indicadores com a média calculada, classificada por 

ordem decrescente: 

Quadro 7 – Avaliação de indicadores de coleta seletiva de lixo, classificados 
por média 

 

Questão Indicador Média
17 A transformação do lixo em material reciclado traz benefícios ecológicos para a

natureza e a sociedade 9,8
2 O investimento em marketing e educação (R$/hab/ano) deve ser feito regularmente

para a manutenção do programa de coleta  seletiva (PCS) 9,5
1 A parcela da população que é atendida pela coleta seletiva é muito importante

para o sucesso do programa 9,4
18 A constituição das associações de catadores de materiais recicláveis contribui para a 

valorização da atividade dos catadores 9,3
19 A mudança de nomenclatura de "catadores de lixo" para "catadores de material reciclá-

vel" contribui para a melhoria da autoestima da categoria 9,3

12 O percentual de resíduos orgânicos presente no lixo da coleta seletiva (%) indica
a necessidade de sensibilização da população para a coleta seletiva 8,8

8 A produção média de recicláveis por abrigo de resíduos (t/abrigo) permite avaliar a
participação da população no PCS 8,7

7 O número de coletas por semana estimula uma maior participação da população
no PCS 8,4

10 A quantidade de recicláveis coletados por dia de operação da coleta seletiva 
permite avaliar a eficiência do programa 7,9

3 O investimento per capita anual do programa (R$/hab/ano) é fator  decisivo para
a implantação do PCS 7,7

6 A quantidade mensal de catadores autônomos envolvidos na organização (catador/
mês) aumenta as possibilidades de atendimento ao PCS 7,5

11 O número de reclamações sobre o programa de coleta seletiva expressa o não atendi-
mento a seus objetivos 7,4

9 O percentual de resíduos recicláveis presentes no lixo da coleta regular (%) indica
o desconhecimento da população sobre o PCS 7,1

5 A quantidade de abrigos de resíduos instalados (un) tem relação direta com o tamanho 
do projeto 7,0

14 A quantidade mensal de resíduos coletada seletivamente (t/mês) é o único indicador
de atendimento aos objetivos do programa 4,1

15 O ganho mensal por catador (R$/catador/mês) vinculado à cooperativa é o principal
produto do PCS 3,9

4 A relação entre a receita da comercialização dos recicláveis e as despesas do 
programa é o único fator a ser considerado para a manutenção do programa 3,1

16 O custo total da coleta seletiva com coleta e transporte dos resíduos recicláveis (R$/t)
deve ser a única preocupação do gestor para a manutenção do programa 3,1

13 A receita arrecadada com as vendas dos resíduos recicláveis  (R$/mês) é o único
objetivo do PCS 2,0

Fonte: Dados da pesquisa 
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Após a elaboração do quadro 8, foi criado o Gráfico 3, que representa a 

média calculada para os indicadores avaliados. 

Gráfico 3 - Média dos indicadores  

 
Fonte: Dados da pesquisa 

Observa-se que vários indicadores atingiram médias altas, próximas do valor 

máximo 10. Outros indicadores tiveram médias mais baixas, conforme descrito 

abaixo. 

O indicador 17 – A transformação de lixo em material reciclado traz benefícios 

ecológicos para a natureza e a sociedade, obteve a maior média tendo recebido a 

nota 10 dentre as 68% das respostas recebidas, Tal resultado retrata a preocupação 

das pessoas com o meio ambiente. Já a menor média refere-se ao indicador 13 – A 

receita arrecadada com as vendas dos resíduos recicláveis (R$/mês) é o único 

objetivo do PCS, que recebeu a nota 1 de 53% das unidades consultadas. Pode-se 

concluir portanto que para os respondentes os ganhos financeiros não são a única 

finalidade dos programas de coleta seletiva.  

Em termos gerais observa-se que oito indicadores (marcados em cinza na parte 

superior do Quadro 7), dentre os dezenove apresentados, obtiveram a média de 

avaliação por parte dos respondentes superior a 8,00. São eles: 

 

a) A transformação do lixo em material reciclado traz benefícios ecológicos 

para a natureza e a sociedade; 

b) O investimento em marketing e educação deve ser feito regularmente 

para a manutenção do programa de coleta seletiva (PCS); 



69 

 

c) A parcela da população que é atendida pela coleta seletiva é muito 

importante para o sucesso do programa; 

d) A constituição das associações de catadores de materiais recicláveis 

contribui para a valorização da atividade dos catadores; 

e) A mudança de nomenclatura de “catadores de lixo” para “catadores de 

material reciclável” contribui para a melhoria da autoestima da categoria; 

f) O percentual de resíduos orgânicos presente no lixo da coleta seletiva 

indica a necessidade de sensibilização da população para a coleta 

seletiva; 

g) A produção média de recicláveis por abrigo de resíduos permite a 

participação da população no PCS; 

h) O número de coletas por semana estimula uma maior participação da 

população no PCS. 

 

Estes indicadores (42%) relacionam-se aos benefícios da coleta seletiva para 

o meio ambiente, às campanhas educativas e à participação da comunidade no 

projeto. 

Outra consideração a ser feita: 74% dos dezenove indicadores propostos 

apresentaram valor acima da média (> 5). Os indicadores com médias menores que 

5, transcritos abaixo, foram apresentados no questionário propositalmente, e 

afirmam que os programas de coleta seletiva possuem objetivos apenas financeiros, 

desconsiderando os ganhos ambientais da separação e possível reciclagem dos 

resíduos. Estes indicadores estão marcados em cinza, na parte inferior do Quadro 8. 

 

a) A quantidade mensal de resíduos coletada seletivamente é o único 

indicador de atendimento aos objetivos do programa; 

b) O ganho mensal por catador vinculado à cooperativa é o principal produto 

do PCS; 

c) A relação entre a receita da comercialização dos recicláveis e as despesas 

do programa é o único fator a ser considerado para a manutenção do 

programa; 

d) A receita arrecadada com as vendas dos resíduos recicláveis é o único 

objetivo do PCS. 
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Por isso nem sempre uma média alta representa um bom resultado para o 

indicador analisado. Os indicadores 04, 13, 15 e 16 resumem a preocupação apenas 

econômica para a implantação e continuidade dos programas de coleta seletiva. O 

indicador 14 afirma que o único objetivo do programa deve ser a quantidade de 

resíduos coletada seletivamente, desconsiderando outros aspectos que favorecem, 

por exemplo, o meio ambiente.  

Com relação ao desvio padrão verifica-se que o menor valor encontrado 

refere-se ao indicador 17, aquele com maior avaliação, demonstrando que a maioria 

das notas atribuídas a este indicador está próxima da média calculada. Isto quer 

dizer que a maioria dos responsáveis pela coleta de lixo na UFMG concorda com a 

afirmativa de que a reciclagem do lixo traz benefícios ecológicos para a natureza e a 

sociedade. 

Já o indicador de número 6 (a quantidade mensal de catadores autônomos 

envolvidos na organização aumenta as possibilidades de atendimento ao PCS) 

obteve o maior valor de desvio padrão, ou seja, a maior variação em torno da média, 

indicando que não há um consenso sobre esta afirmativa entre os respondentes. 

Apresenta-se, no gráfico 4, os resultados coletados na pesquisa para a média 

e o desvio padrão. 

 
 
 

Gráfico 4 – Comparação entre a média e o desvio padrão  

 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Ao comparar os dados encontrados na pesquisa realizada na UFMG com o 

estudo realizado nos municípios observa-se que sete indicadores, que obtiveram 

nota maior que 8, foram classificados como “muito importantes” por Bringuenti 

(2004). Estes indicadores possuem caráter mais operacional. Três deles estão 

relacionados ao custo do programa e à renda obtida pelos catadores; os outros 

quatro referem-se à questão da escala da coleta seletiva.  

a) Cobertura do atendimento 

b) Índice de recuperação de materiais recicláveis 

c) Custo total da coleta seletiva 

d) Eficiência da coleta seletiva 

e) Renda média mensal por catador autônomo 

f) Quantidade mensal coletada seletivamente e 

g) Custo da Triagem 

Os resultados coletados na UFMG apresentam diferenças em relação à 

pesquisa de Bringuenti (2004). Na Universidade alguns dos indicadores citados 

obtiveram médias menores que 5, comprovando que a maioria dos respondentes da 

UFMG não manifestaram preocupação com o financiamento do projeto. Este é um 

ponto que merece reflexão. 

            Com a finalidade de aprimorar sua pesquisa, Bringuenti (2004) propôs o 

agrupamento dos indicadores iniciais de coleta seletiva em 8 fatores: participação na 

coleta seletiva, escala da coleta seletiva, custo da coleta seletiva, operação da 

coleta seletiva, coleta seletiva por organização de trabalhadores autônomos e coleta 

seletiva por postos de entrega voluntária. Após isto, se procedeu a uma nova 

avaliação considerando os atributos VALIDADE, CONFIABILIDADE, 

REPRESENTATIVIDADE e OPORTUNIDADE, para definição dos Indicadores de 

Referência da Coleta Seletiva, assim descritos: 

  cobertura do atendimento do programa; 

  índice de recuperação de materiais recicláveis; 

  quantidade mensal coletada seletivamente; 

  custo de triagem; 

  quantidade de itens de materiais recicláveis comercializados e  

  custo total do programa. 
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            Estes indicadores contemplam os aspectos de custo, escala, operacional e 

de participação da população. 

O Quadro 8 apresenta a comparação das dificuldades encontradas nos 

municípios com os resultados obtidos na UFMG. 

 

Quadro 8 - Principais dificuldades para implantação e operação da coleta 
seletiva nos municípios de São Bernardo do Campo, Porto Alegre, Santo 

André, Florianópolis e Vitória, aplicadas ao estudo de caso da UFMG. 
Pontos críticos para implantação e operação da coleta seletiva                  Análise face aos pontos críticos do

e operação da coleta seletiva nos municípios São Bernardo              programa de coleta seletiva na UFMG

do Campo, Santo André, Florianópolis, Porto Alegre e Vitória              Ponto crítico           Observação 

Identificado Não          Indicadores 

Identificado         relacionados

Os custos de implantação e operação da coleta seletiva são X custo do programa

altos custo de triagem

A escala da coleta seletiva não aumenta na mesma proporção X cobertura  do atendimento

que os investimentos IRMR (*)

Falta equipe qualificada para trabalhar, exclusivamente, X

com a coleta seletiva 

Faltam recursos para realizar e manter ações de divulgação X IRMR(*)

e motivação da população  

Falta monitoramento da participação da população, que X IRMR(*)

geralmente, é baixa

Falta metodologia de acompanhamento e registro sistemático X

de informação

Há um decaimento gradual das quantidades coletadas pela X IRMR(*), quantidade de MR

coleta seletiva coletados  seletivamente

Ausência e;ou variações do mercado de recicláveis X custo total  do programa 

quantidade de MR coletados

seletivamente

A ação dos catadores autônomos que levam o material reciclável X IRMR(*), quantidade de MR

antes da coleta seletiva municipal prejudica o processo coletados  seletivamente

Crecimento acelerado do número de catadores autônomos e X IRMR(*), quantidade de MR

dificuldade de integração dos mesmos aos programas coletados  seletivamente

estabelecidos pelos municípios

Ausência de políticas públicas para coleta seletiva, catadores X IRMR(*), quantidade de MR

e mercado de recicláveis coletados  seletivamente

Descontinuidades políticas X quantidade de MR coletados

seletivamente

(*) - Indice de recuperação de materiais recicláveis

Adaptado de Bringuenti, 2004/ dados coletados pela autora  

 

É possível verificar no quadro proposto que a população da UFMG que 

respondeu ao questionário concorda que o programa de coleta seletiva da UFMG 

precisa ser melhor monitorado. A institucionalização do PCS também é uma ação 

que precisa ser implementada. 
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5.2 Comparação dos resultados obtidos na UFMG com outras Universidades 
 

A leitura das respostas apresentadas na segunda parte do questionário 

possibilitou comprovar que a experiência da implantação e operação da coleta 

seletiva na UFMG aproxima-se das experiências de outras universidades, 

apresentadas no referencial teórico.  

Pode-se perceber que normalmente os programas começam de maneira 

informal, concentrando-se inicialmente na separação do papel. As iniciativas partem 

de professores e estudantes, sem apoio institucional. Há uma carência de 

investimentos em infraestrutura e a necessidade de se promover campanhas de 

educação ambiental, com a produção de materiais de divulgação que envolvam a 

comunidade continuamente. 

As respostas ao questionário aplicado na UFMG permitiram a elaboração do 

Quadro 9, que estabelece uma comparação das características dos programas de 

coleta seletiva implantados em outras universidades com o programa da UFMG: 

 

Quadro 9 - Comparação entre a coleta seletiva em universidades e a UFMG             

   Principais características dos programas   

   de coleta seletiva nas universidades UFMG 

   brasileiras   

      SIM NÃO  

 As iniciativas partem dos professores e estudantes      

 não se tratando de programa institucional X   

 Existência de central de triagem dos resíduos   X 

  Falta   equipe   qualificada  para trabalhar exclusivamente     

  com a coleta seletiva X   

   Existência de ações  institucionais de  divulgação do 

programa     

 e motivação da população   X 

  Falta o monitoramento da participação da população que,  X   

 geralmente é baixa;     

  Falta metodologia de acompanhamento e registro sistemático X   

 de informações;     

   Plano de Gerenciamento de Resíduos  Sólidos Especiais   X 

  O programa inicia-se sempre com a separação do papel     

 sendo os outros resíduos incorporados posteriormente X   

 Coleta de resíduos sólidos especiais (pilhas, baterias, isopor      

e vidrarias) X   

  Descontinuidades políticas. X   

Fonte: Dados da pesquisa 
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As Universidades de Caxias do Sul, Universidade Federal de Santa Maria e 

Universidade Estadual de Feira de Santana iniciaram o programa de coleta seletiva 

com a separação do papel, seguido da coleta seletiva de pilhas, lâmpadas e baterias 

(De Conto et al., 2010). O programa da UFMG também teve início em algumas de 

suas unidades da mesma forma. 

Para ilustração, apresenta-se na figura 7, a evolução da coleta de material 

reciclável (papel, papelão e plástico), no Campus Pampulha da UFMG, entre 2010-

2013:  

 

Figura 7 – Massa de recicláveis destinada às associações de trabalhadores 
com materiais recicláveis 

 

Fonte: Divisão de Gestão de Resíduos – Departamento de Gestão Ambiental 

Quanto à destinação do resíduo reciclável as Universidades de Santa Maria e 

Unisinos, assim como a UFMG encaminham os resíduos gerados às cooperativas de 

material reciclável. A Universidade Federal do Rio Grande do Sul encaminha o 

resíduo reciclável às cooperativas de catadores e à Prefeitura Municipal. Na UFMG, 

o monitoramento e o registro sistematizado das quantidades coletadas e 

encaminhadas às cooperativas começaram a ser realizados recentemente, ainda 

neste ano. Na UFMG não existe uma central de triagem dos resíduos e nem faz 

parte do PCS a proposta de realização da triagem dos resíduos no interior da 

Instituição.  

Dados coletados pelo Departamento de Gestão Ambiental indicam que de 

agosto a outubro de 2014 pesagens do resíduo reciclável encaminhado às 

cooperativas apontam para aproximadamente 15.000 kg de resíduos recicláveis 

recolhidos. Isto se deve à institucionalização da coleta e transporte semanal dos 

resíduos até às cooperativas habilitadas a recebê-los.  
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Nas universidades pesquisadas foi identificada a realização de campanhas de 

educação ambiental e sensibilização da comunidade universitária. Na pesquisa 

realizada na UFMG a falta de campanhas frequentes e mais incisivas foi apontada 

como um dos maiores desafios para implantação do programa de coleta seletiva. 

Ressalta-se também que algumas das universidades pesquisadas possuem 

no seu Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI as diretrizes que demonstram o 

compromisso com o meio ambiente, como no caso da UFMG. 

 

5.3 Análise dos ganhos sociais na implantação da coleta seletiva na UFMG  
 

A participação social na coleta seletiva na UFMG tem características em 

comum com a pesquisa de Bringuenti (2004). A pesquisa da autora identificou vários 

aspectos que dificultam a participação da população nos programas de coleta 

seletiva tais como a falta de divulgação de resultados, o desinteresse da população, 

a falta de infraestrutura (local para armazenamento dos resíduos e transporte até às 

cooperativas), o descrédito em relação às ações do poder público, etc.. 

Estes aspectos e a atividade desenvolvida pelos catadores de materiais 

recicláveis, sua valorização e o crescimento das associações estão presentes na 

pesquisa feita na UFMG, em especial nas respostas à pergunta 3, da segunda parte 

do questionário, transcritas abaixo. A pergunta refere-se ao Decreto 5940/2006 e 

estimula as pessoas a apresentarem propostas para melhoria dos resultados. 

As respostas são diversificadas e algumas pessoas não souberam discorrer 

sobre a aplicação do Decreto. Na segunda parte da pergunta, foram apontadas as 

dificuldades referentes à logística e infraestrutura, além da necessidade de 

mobilização dos envolvidos no processo. Como proposta foi apresentada a 

importância das parcerias público-privadas. 

Sobre a geração de emprego e renda, várias declarações foram obtidas dos 

respondentes conforme listadas abaixo: 

 

De maneira muito lenta, a pequenas proporções, o objetivo está sendo 
atingido. Muitas pessoas que catavam o lixo, às vezes sem ter uma 
destinação adequada acabavam exploradas e mesmo trabalhando, se 
encontravam sempre na miséria. Com o estímulo às cooperativas via PCS, 
o catador está se “profissionalizando” na medida do possível, e adquirindo, 
além de renda, dignidade.(Unidade 1) 
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Acredito que sim, pois várias cooperativas foram criadas a partir da data do 
decreto e estão funcionando. A UFMG deveria comprar veículo para coleta 
e disponibilizar lixeiras de coleta seletiva e fazer campanhas com a 
comunidade.(Unidade 2) 

 

Sobre os objetivos do programa: 

 

Não está sendo atingido de forma eficiente, pois faltam veículos para 
transporte, conteneires para armazenamento e o principal, participação de 
todos os segmentos da UFMG para melhorar os resultados.(Unidade 6) 

 

Uma das respostas faz referência às parcerias público-privadas: 

 

Geralmente a realidade dos fatos não condiz com a atual situação do setor, 
talvez pela falta de uma política séria que torne público os resultados 
obtidos. Uma proposta que consideraria viável seria a formação e 
qualificação das pessoas envolvidas neste segmento, juntamente com 
parcerias público/privado que venham somar esforços no cumprimento do 
real objetivo a ser alcançado.(Unidade 9) 

 

Outra resposta apresenta uma proposta diferente e em desacordo com a 

legislação. O Decreto no 5.940/2006 prevê que os resíduos recicláveis gerados nos 

órgãos públicos devem ser destinados às cooperativas de catadores de materiais 

recicláveis: 

 

Minha proposta é a de que as faxineiras (pessoal terceirizado) sejam 
incentivadas a realizar o serviço, tendo em contrapartida a melhoria em sua 
renda. Este incentivo traria satisfação financeira para elas e o objetivo seria 
atingido com mais facilidade e rapidez, visto que elas já estão preparadas, e 
irão assimilar mais fácil o trabalho proposto.(Unidade 3) 

 

Os itens 18 e 19 do questionário de perguntas fechadas também se referem à 

participação social na coleta seletiva. Após a análise das respostas é possível 

afirmar, com base na média calculada para estes indicadores, que os servidores 

envolvidos no programa de coleta seletiva na UFMG consideram importante a 

constituição das associações de catadores de materiais recicláveis para a 

valorização da atividade dos catadores e acreditam que a mudança na nomenclatura 

de catadores de lixo para catadores de materiais recicláveis contribuiu para a 

melhoria da autoestima da categoria. 

O indicador 8 também obteve um valor considerável em sua avaliação, 8,7, 

indicando que os servidores que responderam à pesquisa acreditam que a 
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participação da população pode ser associada à produção média de resíduos 

recicláveis. 

 

  
5.4 Discussão sobre os desafios da coleta seletiva na UFMG 
 

Alguns dos principais desafios para implantação e operação da coleta seletiva 

identificadas no estudo de Bringuenti (2004) foram encontradas na UFMG e 

aparecem nas respostas dos questionários aplicados.  

Um destes desafios refere-se à implantação das comissões locais de coleta seletiva 

e foi explicitada em uma das respostas: 

Não tem participado. As comissões não estão sendo designadas. Já 
participamos e éramos modelo de atuação. Acho que as comissões de 
coleta devem mudar de tempos em tempos para receber novas 
ideias.(Unidade 15) 

Outro desafio refere-se à dificuldade de continuidade dos programas de coleta 

seletiva. Algumas respostas apresentadas sugerem a promoção de campanhas para 

conscientização, comprometimento e educação ambiental, para superação deste 

desafio.  

Todos os programas devem possuir um acompanhamento constante, além 
da colaboração de todos os usuários.(Unidade 1) 

 

Por falta de gerenciamento, comprometimento e manutenção periódica de 
campanhas educativas, estratégias de sensibilização e conscientização a 
longo prazo.(Unidade 4) 

 

A gestão de resíduos requer mudanças de hábitos, de atitudes 
comportamentais, com disciplina e persistência, o que nem sempre se 
verifica. Geralmente os programas de coleta de resíduos se iniciam em uma 
onda de entusiasmo, de acordo com as campanhas da mídia, em defesa do 
meio ambiente, como preservação do planeta para gerações futuras. 
Entretanto, acredito na mudança de mentalidade por meio do conhecimento, 
na interdisciplinaridade da educação ambiental.(Unidade 7) 

 

A cultura do desperdício está muito enraizada na mentalidade das pessoas; 
não há consciência ecológica predominante; muitas pessoas têm preguiça 
em separar os resíduos; as campanhas não são incisivas.(Unidade 12) 

A falta de investimentos em infraestrutura e logística aparece também nas 

respostas: 
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Esta situação de uma certa forma aconteceu na .... O investimento da 
UFMG em pessoal, equipamentos e transporte, é muito pouco ou nada, 
prejudicando a continuidade do serviço.(Unidade 3) 

 

No nosso caso, não sabemos como acontece, mas temos muito material 
diário para esse tipo de coleta e com certeza manteríamos o programa. 
Talvez com cronograma fixo.(Unidade 10) 

 

Porque a coleta é realizada, mas o destino final muitas vezes é o lixo 
comum.(Unidade 13) 
 
Selecionar o material a ser reciclado é o maior problema. Não tem como 
impor esta função ao pessoal da limpeza.(Unidade 15) 

 

A falta de institucionalização do programa na UFMG é citada em uma das 

respostas: 

 

No caso da UFMG, percebo que ainda não existe uma infraestrutura 
adequada e suficiente para tornar o programa mais ágil. Vejo ainda que o 
programa não foi institucionalizado e, portanto, não há obrigatoriedade das 
ações...(Unidade 7) 

 

Outra resposta apresenta a perspectiva de parceria e envolvimento com 

outros setores: 

 

Acredito que falta maior envolvimento de outros setores como exemplo a 
prefeitura, ou até mesmo a Universidade.(Unidade 17) 

 

Várias foram a sugestões apresentadas referentes à implantação do 

programa de coleta seletiva na UFMG. 

Aproximadamente 50% das informações complementares apresentadas pelos 

respondentes apontaram a necessidade de investimentos em infraestrutura e 

logística para a implantação do programa no Campus Pampulha da UFMG. Mais 

uma vez foi apontada a necessidade de promoção de campanhas de educação 

ambiental em busca do envolvimento das pessoas. 

 

A UFMG deve realizar mais palestras, cursos, convidar cada nicho para 
participar das ações socioeducativas, e criar condições que facilitem a 
participação de cada Unidade no PCS, além de colaborar mais na parte 
logística, pois as cooperativas ainda estão carentes nesta parte do projeto, 
mais material (equipamentos) do que intelectualmente.(Unidade 1) 
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Acredito que a UFMG deveria investir em veículos para que a frequência da 
coleta fosse maior e pudéssemos participar.(Unidade 2) 
 
Acredito que o problema maior da coleta seletiva na UFMG está relacionado 
à logística de recolhimento, ou seja, como fazer chegar ao destinatário legal 
o material reciclável da Universidade...(Unidade 4) 
 
 A ideia é excelente, falta comprometimento da população.(Unidade 5) 
 
Além da conscientização dos usuários em colocar o lixo nas lixeiras 
próprias, também ter alguém para selecionar o lixo na hora de jogar nos 
módulos, que percebi que as serventes tem resistência em separar o lixo, 
talvez por falta de tempo.(Unidade 8) 
 
É imprescindível que os espaços físicos sejam criados nas Unidades para 
acomodar os materiais recicláveis, pois a nossa realidade ainda é tentar 
fazer a coleta com inexistência de espaços apropriados para o 
acondicionamento destes materiais...(Unidade 9) 
 

 

Foi possível constatar, após a avaliação das respostas aos questionários, que existe 

a necessidade de se institucionalizar o processo no âmbito da UFMG, divulgando as 

diretrizes gerais do PCS para a efetiva adesão das unidades. Segundo um dos 

respondentes a UFMG deve dar o exemplo, por meio de suas ações, para a 

formação das pessoas, num contexto de preocupação socioambiental. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Esta dissertação teve como objetivo geral identificar os desafios à 

implantação e gestão da coleta seletiva no Campus da Pampulha da UFMG e seus 

ganhos sociais. Como objetivos específicos a autora se propôs a analisar a 

percepção dos gestores de resíduos das unidades sobre a implantação da coleta 

seletiva no Campus da Pampulha da UFMG, comparar os resultados obtidos na 

UFMG com outras experiências e analisar os ganhos sociais da coleta seletiva no 

Campus Pampulha da UFMG. 

A metodologia utilizada foi a realização de uma pesquisa bibliográfica sobre 

os conceitos de gestão ambiental, modelos de coleta seletiva de resíduos em 

funcionamento em outras universidades e os indicadores estabelecidos por algumas 

publicações brasileiras para a implantação e gestão de programas de coleta seletiva. 

Posteriormente foi feita uma pesquisa documental sobre a legislação referente à 

gestão de resíduos, em especial a coleta seletiva de resíduos. Uma pesquisa de 

campo, composta de questões fechadas, visando a avaliação da coleta seletiva de 

lixo, e de quatro questões abertas permitiu a avaliação da participação social na 

coleta seletiva na UFMG e os desafios da implantação e gestão da coleta seletiva. 

Foram identificados pontos de melhoria do programa em andamento. 

A utilização dos indicadores propostos na pesquisa se mostrou adequada e 

deverá possibilitar a gestão do programa na UFMG. Até então a comunidade 

envolvida com esta atividade apontava como único entrave para a implantação do 

PCS a falta de infraestrutura para a coleta e transporte dos resíduos até as 

cooperativas.  

No entanto, os resultados da pesquisa mostram uma maior preocupação dos 

respondentes com as questões ambientais e com a inclusão social dos catadores de 

materiais recicláveis, do que com as questões de logística e infraestrutura. Outros 

desafios apontados pelos respondentes foram a falta de institucionalização do 

programa na UFMG, a falta de parcerias com outros órgãos como a prefeitura, a 

falta de um cronograma fixo de coleta e a disponibilidade de pessoal para fazer a 

separação dos resíduos. 

Na consolidação das respostas obtidas por meio da pesquisa, ficou 

evidenciado que a UFMG deve promover ações de educação ambiental que possam 

sensibilizar e conscientizar a comunidade universitária para participação efetiva no 
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programa. A comunidade sugere a realização de campanhas mais incisivas para 

sensibilização da população. Esta sensibilização da comunidade deve abordar 

também, frequentemente, a questão da minimização da geração de resíduos. Os 

estudos sobre a gestão de resíduos, em especial sobre a coleta seletiva, no Campus 

da Pampulha da UFMG precisam ser ampliados, principalmente no que diz respeito 

à implementação de ações de minimização da geração de resíduos. A estratégia 

propõe a maximização da reutilização e a reciclagem dos materiais com 

possibilidade de reaproveitamento através do descarte e coleta separados. 

Devem ser desenvolvidas ações buscando a adesão aos programas de coleta 

seletiva pela comunidade acadêmica, constituída de alunos, professores e 

funcionários. Esta ação é importante para o estabelecimento de relações entre as 

diferenças áreas de conhecimento.  

A estratégia para logística de recolhimento do material reciclável nas diversas 

unidades da UFMG e seu posterior encaminhamento às associações de catadores 

de materiais recicláveis deve ser estabelecida. Neste sentido, o Departamento de 

Gestão Ambiental implementou o recolhimento e acondicionamento do material em 

sacos de lona (denominados “bags”) para serem transportados. A utilização deste 

equipamento possibilita um melhor aproveitamento do espaço no caminhão, 

reduzindo o número de viagens. 

O Plano de Desenvolvimento Institucional da UFMG, concebido para os anos 

de 2013-2017 prevê, nas ações referentes à adequação da gestão de resíduos, a 

implantação da coleta seletiva de resíduos em todas as unidades acadêmicas e 

dependências administrativas da instituição. Os resultados desta pesquisa deverão 

estimular a implantação do programa nas unidades que ainda não participam do 

programa e a melhoria da gestão onde o programa foi implementado. A utilização de 

metodologia de acompanhamento do processo deverá ser realizada, 

periodicamente, permitindo a avaliação dos resultados no que diz respeito à geração 

de resíduos e de renda. 

A comparação dos resultados obtidos na UFMG com as experiências de 

outras Universidades permitiu reconhecer a existência de muitos pontos em comum 

entre as universidades. Estas instituições possuem as mesmas características e são 

geradoras de resíduos com grande heterogeneidade. Por outro lado foram 

observadas outras práticas que poderão ser implementadas na UFMG, como o 

estímulo à produção de monografias, dissertações e teses tendo como objeto a 
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gestão de resíduos, a produção e divulgação de boletins ambientais e a adoção de 

uma política de compras que considere critérios ambientalmente corretos para a 

aquisição de produtos e serviços. É possível afirmar, após a realização desta 

pesquisa, que o processo de implantação e gestão da coleta seletiva na UFMG 

encontra-se adiantado quando comparado com outras universidades. 

O Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos Especiais – PGRSE, 

elaborado para o Campus da Pampulha pela empresa CLAM Engenharia e Meio 

Ambiente, apresenta um capítulo que trata do Plano de Comunicação e Mobilização 

Social. Este plano menciona como principais objetivos a divulgação das medidas de 

gerenciamento propostas e os resultados esperados à comunidade universitária. As 

ações de comunicação propostas, por meio de informativos em mídia digital, placas, 

cartazes e banneres, oficinas e palestras, devem ser um fator significativo na 

constituição de uma imagem positiva da instituição perante os alunos, professores e 

funcionários, conciliando os interesses particulares da administração com a sua 

comunidade.  

Tais ações podem ser incluídas na parceira já estabelecida entre a Pró-

Reitoria de Administração e o Centro de Desenvolvimento da Comunicação – 

CEDECOM, dentro do projeto Bocados de Gentileza, na promoção de uma 

campanha específica para a divulgação do PCS. Este projeto busca promover uma 

mudança de atitude entre os membros da comunidade ressaltando a participação 

das pessoas para uma boa convivência nos campi e em sua primeira fase abordou 

temas relativos a trânsito, lixo e conservação de áreas verdes. Num segundo 

momento a campanha deve contemplar o incentivo à reciclagem, a divulgação 

sistemática dos resultados e os ganhos sociais e materiais resultantes da 

implantação da coleta seletiva. Um folder sobre o assunto já foi produzido e em 

breve será disponibilizada à comunidade uma cartilha sobre a coleta seletiva. 

Este assunto poderá ser futuramente objeto de pesquisa na UFMG. Cartilhas 

para orientação da comunidade universitária poderão ser produzidas, com 

informações básicas sobre a melhor utilização e aquisições de bens e serviços. Tal 

orientação está prevista na Instrução Normativa 01/2010, do Ministério do 

Orçamento, Planejamento e Gestão, que dispõe sobre a sustentabilidade ambiental 

nas aquisições de bens e serviços no âmbito da Administração. Os responsáveis 

pelas compras devem priorizar a aquisição de bens que sejam constituídos por 

material reciclado, atóxico e biodegradável, acondicionados preferencialmente em 
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embalagem que utilize materiais recicláveis. Com relação á contratação de serviços 

os editais devem prever que as empresas terceirizadas realizem o treinamento de 

seus funcionários para redução do consumo de água e energia elétrica e também a 

separação os resíduos recicláveis na fonte geradora.  

Uma das limitações desta pesquisa foi a ausência da participação de algumas 

unidades, que não responderam os questionários, em especial o Centro Pedagógico 

da UFMG. Por se tratar de uma escola de educação básica e profissional, que tem 

como alunos crianças e adolescentes, seria importante ouvir a opinião dos gestores 

daquele local, principalmente com relação às ações de educação ambiental. Outra 

possibilidade não explorada na pesquisa refere-se à aplicação dos questionários a 

outros funcionários das unidades, para diversificação das opiniões dentro de uma 

mesma unidade, e junto às associações de catadores de materiais recicláveis. 

Outra questão que precisa ser aprofundada refere-se ao financiamento do 

PCS. Não obstante a importância da coleta seletiva para o meio ambiente e para os 

catadores de materiais recicláveis é preciso ressaltar a importância da elaboração de 

estudos que apresentem a relação custo/benefício da coleta seletiva. Não podem 

ser desconsideradas as restrições orçamentárias pelas quais passam os órgãos 

públicos. O custo do investimento inicial (material a ser adquirido para a segregação 

e recolhimento do material reciclável), os custos mensais com a manutenção e 

abastecimento do veículo bem como o custo do posto de motorista, responsável pelo 

recolhimento e encaminhamento do material às cooperativas, deverão ser 

confrontados com a quantidade de material recolhido e consequentemente com a 

geração de renda junto aos cooperados. 

Considera-se relevante este estudo para a UFMG na medida em que os 

resultados poderão subsidiar novas pesquisas sobre o assunto. Os resultados 

desmistificaram a premissa inicial de que o maior problema para implantação do 

programa referia-se à falta de transporte dos resíduos até as cooperativas. É 

imprescindível a consolidação da logística de segregação, recolhimento e 

destinação final resíduo reciclável. No entanto problemas de outra natureza foram 

apontados podendo servir de referência para outros órgãos públicos, em especial 

aquelas instituições de ensino que ainda não conseguiram avançar na implantação 

da coleta seletiva, conforme prevê o Decreto 5940/2006. 

Os resultados evidenciam que o grande desafio de implementação e gestão 

do programa refere-se à conscientização das pessoas. É preciso dar continuidade 
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aos programas de sensibilização iniciados e propor outras ações, que possam 

alavancar o processo, de maneira contínua.  

Para a autora foi possível conhecer, de maneira mais ampla, o tema e 

concluir que a coleta seletiva dos resíduos é uma das ações mais importantes do 

cidadão para minimizar os impactos no meio ambiente. Os municípios, as 

instituições públicas e privadas e a população devem ser educadas no tocante à 

questão da geração do lixo. Faz-se importante a redução do consumo, a separação 

do lixo e principalmente a diminuição do desperdício.  
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APÊNDICE 

 

Apêndice I - Primeira parte
Prezado (a) Colega,

Meu nome é Eliane Ferreira, sou servidora da UFMG e estou concluindo o Mestrado Profissional em Administração na Fundação Pedro Leopoldo.

A fim de obter o título de mestre em Administração torna-se necessário, dentre outros requisitos, a elaboração de uma dissertação. Assim sendo,

solicito a V.Sa. a gentileza de responder os questionários, propostos abaixo, que tem por objetivo identificar os desafios à implantação da coleta

seletiva no Campus da Pampulha da UFMG e avaliar os ganhos sociais com a implantação do programa.

O questionário a seguir é composto de questões fechadas,  com 19 indicadores de coleta seletiva de lixo, aos quais devem ser  atríbuidas notas

que variam de 1 a 10, onde 1 indica discordo totalmente e 10 concordo totalmente.

Em seguida são apresentadas 04 questões abertas, que permitirão complementar as informações do primeiro questionário.

Para auxiliar nas respostas às questões (fechadas e abertas) apresento a definição de coleta seletiva: " Coleta seletiva de lixo é um sistema de 

recolhimento de materiais recicláveis, tais como papeis, plásticos, metais e orgânicos, previamente separados na fonte geradora."(CEMPRE, 2014)

Solicito o preenchimento da identificação da Unidade e, após isto, fazer a marcação com um X na nota atribuída a cada um dos 19 indicadores 

apresentados.

Unidade -

Cargo ou função - 

Em caso de dúvida favor ligar para 3409-3925 ou encaminhar e-mail para elianeaf@ufmg.br

AVALIAÇÃO DE INDICADORES DE COLETA SELETIVA DE LIXO

INDICADOR AVALIAÇÃO

discordo tota lmente      concordo tota lmente

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 A parcela da população que é atendida pela coleta seletiva é muito importante

para o sucesso do programa

2 O investimento em marketing e educação (R$/hab/ano) deve ser feito regularmente

para a manutenção do programa de coleta  seletiva (PCS)

3 O investimento per capita anual do programa (R$/hab/ano) é fator  decisivo para

a implantação do PCS

4 A relação entre a receita da comercialização dos recicláveis e as despesas do 

programa é o único fator a ser considerado para a manutenção do programa

5 A quantidade de abrigos de resíduos instalados (un) tem relação direta com o tamanho 

do projeto

6 A quantidade mensal de catadores autônomos envolvidos na organização (catador/

mês) aumenta as possibilidades de atendimento ao PCS

7 O número de coletas por semana estimula uma maior participação da população

no PCS

8 A produção média de recicláveis por abrigo de resíduos (t/abrigo) permite avaliar a

participação da população no PCS

9 O percentual de resíduos recicláveis presentes no lixo da coleta regular (%) indica

o desconhecimento da população sobre o PCS

10 A quantidade de recicláveis coletados por dia de operação da coleta seletiva 

permite avaliar a eficiência do programa

11 O número de reclamações sobre o programa de coleta seletiva expressa o não atendi-

mento a seus objetivos 

12 O percentual de resíduos orgânicos presente no lixo da coleta seletiva (%) indica

a necessidade de sensibilização da população para a coleta seletiva

13 A receita arrecadada com as vendas dos resíduos recicláveis  (R$/mês) é o único

objetivo do PCS

14 A quantidade mensal de resíduos coletada seletivamente (t/mês) é o único indicador

de atendimento aos objetivos do programa

15 O ganho mensal por catador (R$/catador/mês) vinculado à cooperativa é o principal

produto do PCS

16 O custo total da coleta seletiva com coleta e transporte dos resíduos recicláveis (R$/t)

deve ser a única preocupação do gestor para a manutenção do programa 

17 A transformação do lixo em material reciclado traz benefícios ecológicos para a

natureza e a sociedade

18 A constituição das associações de catadores de materiais recicláveis contribui para a 

valorização da atividade dos catadores

19 A mudança de nomenclatura de "catadores de lixo" para "catadores de material reciclá-

vel" contribui para a melhoria da autoestima da categoria  
Fonte: Adaptado de Bringuenti, 2004
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Apêndice I – Segunda Parte 

1. A Unidade onde você está lotado participa da Coleta Seletiva da UFMG? Se a 

resposta for SIM, vá para 1.1; se a resposta for NÃO vá para 1.2. 

1.1.  Como a sua Unidade participa da coleta seletiva na 

UFMG? 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________ 

1.2. Por que a sua Unidade não participa da coleta seletiva na 

UFMG? 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________ 

2. Em alguns lugares os programas de coleta seletiva começam bem e com o 

tempo acabam sendo deixados de lado. Por que você acha que isto acontece? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

3. O princípio que rege o Decreto 5940/2006, que instituiu a coleta seletiva nos 

órgãos públicos, é a geração de emprego e renda. Você acha que este 

objetivo está sendo atingido? Qual a sua proposta para melhorar os 

resultados? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________ 

4. Gostaria de acrescentar alguma informação referente à implantação do 

programa de coleta seletiva na UFMG? 

 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________ 
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ANEXOS 
 

Anexo A – Princípios de sustentabilidade aplicados à gestão dos RSU 

 Universalização dos serviços. Todas as pessoas devem ser atendidas pelo sistema público 

de gestão de RSU, sendo dada atenção especial às comunidades economicamente carentes, 

as quais se apresentam mais suscetíveis aos impactos negativos decorrentes. 

 Integração dos aspectos econômicos, ambientais/ecológicos e sociais na gestão dos 

RSU. A gestão sustentável dos RSU possue dimensões econômicas, ambientais/ecológicas e 

sociais. Essas dimensões devem ser consideradas tanto no momento do planejamento, 

quanto na tomada de decisões, intervenções ou controle do sistema. 

 Cooperação e consórcios. Na busca de soluções para os problemas dos RSU, as 

administrações públicas devem procurar agir em cooperação, seja entre si (por exemplo, 

consórcios intermunicipais), seja com outros setores da sociedade, minimizando custos 

operacionais e impactos negativos. 

 Autonomia municipal sobre a gestão dos RSU. De acordo com o art. 30 da Constituição 

Federal Brasileira de 1988, as atividades de interesse local são de competência dos 

municípios. Assim os governos locais possuem autonomia para decidir sobre a recepção, ou 

não, dos RSU oriundos de outras localidades, bem como para o envio de seus resíduos para 

outros locais, desde que legalmente autorizado, para tratamento e/ou disposição final, 

devendo arcar com os custos ambientais, econômicos e políticos de tais decisões. No caso 

de resíduos especiais deve ser observada a legislação estadual e federal pertinente. 

 Adequação das tecnologias à realidade local. Soluções tecnológicas, tanto do ponto de 

vista de equipamentos, quanto de processos e sistemas, devem ser implantadas, mas não 

somente baseadas em experiências de terceiros. As respostas para os problemas, mesmo 

que inspiradas em situações semelhantes devem ser adequadas à realidade local. Nesta 

adaptação devem ser considerados aspectos sociais (culturais e educacionais, por exemplo), 

do meio físico, restrições financeiras, entre outras. 

 Gestão participativa. Todo processo de gestão de RSU deve ser aberto ao público e receber 

contribuições da população e dos demais agentes sociais de forma participativa. Para tanto, 

deve existir trabalho, amplo e permanente, de mobilização da comunidade. 

 Democratização da informação. A população deve ser esclarecida quanto às  questões 

associadas aos RSU, incluindo as consequências para o ambiente e a saúde humana do 

consumo excessivo e do desperdício; o uso de produtos menos impactantes deve ser 

incentivado. 

 Garantia de condições adequadas de trabalho. Deve ser dada especial atenção, pelos 

diferentes operadores envolvidos na gestão dos RSU, às condições para a realização do 

trabalho. Aspectos tais como segurança, ergonomia e valorização do trabalho devem ser 

levados em consideração. 
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 Geração de trabalho e renda. As atividades associadas à recuperação de materiais dos 

RSU devem ser apoiadas e favorecidas pelo poder público, eliminando-se, também, 

situações de risco e exploração dos agentes envolvidos, em especial, os mais vulneráveis. 

Em um quadro de desemprego, deve-se dar preferência a soluções intensivas em mão-de 

obra, além de apoiar iniciativas comunitárias ou cooperativas, para equacionar problemas 

locais. Deve ser considerado, ainda, que as demais atividades relacionadas ao sistema, como 

coleta de resíduos e operação dos locais de disposição final, são atividades econômicas, 

também geradoeras de emprego e renda. 

 Preservação dos recursos naturais. Deve-se buscar a redução de resíduos sólidos na 

fonte. Quando não for possível, deve-se procurar recuperar os materiais ou a energia 

presentes nos resíduos antes de sua disposição final. Para as diferentes etapas, o exemplo 

deve ser dado pelo próprio poder público, através de programas internos de redução de 

resíduos ou reciclagem. 

 Previsão dos impactos socioambientais. Antes da realização de obras ou implantação de 

serviços vinculados à gestão dos RSU, deve-se prever e avaliar os possíveis impactos que 

tais ações terão sobre a sociedade e o ambiente. Deverá ser dada preferência à opção 

considerada mais benéfica, ou menos prejudicial, a partir dessas avaliações. 

 Recuperação de áreas degradadas pela gestão incorreta dos RSU. Deve-se investir na 

correção de situações negativas decorrentes de atividades de gestão dos RSU já realizadas. 

 Poluidor pagador. Os custos de gestão dos RSU devem ser sempre explicitados, sendo 

assumidos pelos seus geradores, inclusive a população, de forma a que esta tenha 

consciência dos gastos necessários. 

Fonte: Bringuenti, 2004, p. 11 (modificado de Milanez & Teixeira, 2001). 
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ANEXO B -  Resultados apurados na medição de resíduos realizada no campus 
(23 a 29 de setembro 2.013). 

 

Tipo de Resíduo 
Geração Semanal 

(litros) 
Geração Diária 

(litros) 
Percentuais de 

geração por tipo 
Índice geral por 
área (litros/m²) 

C
E

N
T

R
O

 E
S

P
O

R
T

IV
O

 

U
N

IV
E

R
S

IT
Á

R
IO

 -
 C

E
U

 

Orgânico 973 139,00 15,82% 

0,19 

Rejeito  1590 227,15 25,86% 

Plástico 140 20,00 2,28% 

Papelão / Papel 275 39,30 4,47% 

Metal 16 2,30 0,26% 

Papel não reciclável  170 24,30 2,76% 

Sanitários  1635 233,58 26,59% 

Poda  
1350 192,86 21,95% 

IN
S

T
IT

U
T

O
 D

E
 C

IÊ
N

C
IA

S
 

B
IO

L
Ó

G
IC

A
S

 -
 IC

B
 

Orgânico 1800 257,14 12,68% 

0,14 

Rejeito  5550 792,86 39,08% 

Plástico 560 80,00 3,94% 

Papelão / Papel 1370 195,71 9,65% 

Metal 36 5,14 0,25% 

Papel não reciclável  250 35,71 1,76% 

Sanitários  3165 452,14 22,29% 

Poda  820 117,14 5,77% 

Vidro 650 92,86 4,58% 

E
S

C
O

L
A

 D
E

 B
E

L
A

S
 A

R
T

E
S

 -
 E

B
A

 

Orgânico 3035 433,57 21,66% 

0,29 

Rejeito  5610 801,43 40,04% 

Plástico 615 87,86 4,39% 

Papelão / Papel 1900 271,43 13,56% 

Metal 230 32,86 1,64% 

Papel não reciclável  240 34,29 1,71% 

Sanitários  1530 218,57 10,92% 

Poda  100 14,29 0,71% 

Gesso 240 34,29 1,71% 

Vidro 10 1,43 0,07% 

Madeira 400 57,14 2,86% 

E
S

C
O

L
A

 D
E

 E
N

G
E

N
H

A
R

IA
 Orgânico 768 109,66 2,97% 

0,04 

Rejeito  10570 1510,63 40,93% 

Plástico 1000 142,80 3,87% 

Papelão / Papel 11024 1574,80 42,67% 

Metal 81 11,54 0,31% 

Papel não reciclável  29 4,11 0,11% 

Sanitários  5257 750,91 8,58% 

Poda  245 34,97 0,56% 

P
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Orgânico 5450 778,57 23,31% 

0,46 

Rejeito  7610 1087,14 32,55% 

Plástico 1575 225,00 6,74% 

Papelão / Papel 5255 750,71 22,48% 

Metal 161 23,00 0,69% 

Papel não reciclável  1315 187,86 5,62% 
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Tipo de Resíduo 
Geração Semanal 

(litros) 
Geração Diária 

(litros) 
Percentuais de 

geração por tipo 
Índice geral por 
área (litros/m²) 

Sanitários  2010 287,14 8,60% 

Vidro 3 0,43 0,01% 

F
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Orgânico 850 121,42 9,54% 

0,06 

Rejeito  3440 491,42 38,61% 

Plástico 130 18,5714 1,46% 

Papelão / Papel 2450 350,00 27,50% 

Metal 80 11,42 0,90% 

Papel não reciclável  200 28,57 2,24% 

Sanitários  1650 235,71 18,52% 

Poda 100 14,28 1,12% 

Vidro 10 1,42 0,11% 

F
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IÊ
N

C
IA

S
 

E
C

O
N

O
Ô

M
IC

A
S

 -
 F

A
C

E
 

Orgânico 3580 511,43 18,52% 

0,16 

Rejeito  7675 1096,43 39,70% 

Plástico 640 91,43 3,31% 

Papelão / Papel 4250 607,14 21,98% 

Metal 113 16,14 0,58% 

Papel não reciclável  100 14,29 0,52% 

Sanitários  2775 396,43 14,35% 

Poda 200 28,57 1,03% 

R
E

S
T

A
U

R
A

N
T

E
 S

E
T

O
R

IA
L

 I
 

Orgânico 
4190 598,57 29,58% 

0,01  

Rejeito  4190 598,57 29,58% 

Plástico 325 46,43 2,29% 

Papelão / Papel 2595 370,71 18,32% 

Metal 630 90,00 4,45% 

Papel não reciclável  160 22,86 1,13% 

Sanitários  1320 188,57 9,32% 

Poda 590 84,29 4,17% 

Vidro 165 23,57 1,16% 

Fonte: Universidade Federal de Minas Gerais, 2013b 
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ANEXO C - Relação de unidades cuja geração de resíduos foi calculada de 

forma estimativa (geração per capita) 

UNIDADES “MENSURADAS” UTILIZADAS 
COMO BASE PARA GERAÇÃO ‘PER CAPITA’ 

UNIDADES COM GERAÇÃO ESTIMADA ‘PER CAPITA’ 

Instituto de Ciências Biológicas - ICB 

Escola de Veterinária 

Biotério Central 

Faculdade de Farmácia 

Escola de Engenharia 
Departamento de Química 

Instituto de Ciências Exatas e Departamento de Física 

Faculdade de Odontologia 

Associação dos Servidores da UFMG - ASSUFEMG e Departamento 
de Manutenção e Infraestrutura - DEMAI 

Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional 

 Faculdade de Ciências Econômicas - FACE 

 Faculdade de Direito 

Escola de Música 

Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas 

Faculdade de Letras 

Faculdade de Educação 

Departamento de Logística, Suprimentos e Serviços Organizacionais 

 Departamento de Gestão Ambiental 

Instituto de Geociências 

Escola de Ciência da Informação 

Centro Pedagógico 

Fundação de Desenvolvimento de Pesquisa - FUNDEP 

Imprensa Universitária 

Unidade Municipal de Educação Infantil Alaíde Lisboa 

Colégio Técnico - COLTEC 

Reitoria 

Almoxarifado Central 

Pintura, Serralheria e Vidraçaria 

Oficina Mecânica e Setor de Transporte 

Posto de Combustível 

Fonte: Universidade Federal de Minas Gerais, 2013b 
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ANEXO D – Consolidação das respostas – Segunda Parte Questionário 

 

A Unidade onde você Em alguns lugares os programas de coleta seletiva começam O príncipio que rege o Decreto 5940/2006, que instituiu a coleta Gostaria de acrescentar alguma informação 

Unidades está lotado participa bem e com o tempo são deixados de lado. Porque você acha seletiva nos órgãos públicos, é a geração de emprego e renda. referente à implantação do programa de coleta

da coleta seletiva na que isto acontece? Você acha que o objetivo está sendo atingido? Qual a sua proposta seletiva na UFMG?

UFMG para melhorar os resultados?

1 SIM Falta de acompanhamento e de educação ambiental, Mais ou menos. Deve existir apoio da administração. Investimento 

porque trata-se de uma mudança de cultura. É preciso trabalhar na conscientização e capacitação dos trabalha- em logística e treinamento.

dores das cooperativas.

2 NÃO Falta local para acondicionamento dos resíduos recicláveis. Sim, tendo em vista o número de cooperativas criadas. Aumentar a frequência da coleta.

Não há frequência na coleta e comprometimento dos Investir em equipamentos e campanhas educativas.

funcionários

3 NÃO Falta investimentos em pessoal, equipamentos e Não. Implantação deve ser feita de acordo com a real 

transporte para o encaminhamento  dos resíduos Oferecer ajuda da UFMG. necessidade da Universidade. Investir em 

até as cooperativas. infraestrutura.

4 SIM Falta comprometimento dos funcionários, gerenciamento, Em parte. investir em logística.

educação ambiental para sensibil ização e conscientização Gerenciar a formação de pessoas, melhorar as questões re-

das pessoas. ferentes à insalubridade e acondicionamento dos resíduos.

5 SIM Falta de interesse e comprometimento das pessoas. Envolver mais pessoas e definir procedimentos. Maior comprometimento das pessoas.

6 NÃO Recursos insuficientes e falta de conscientização. Não, há pouco interesse do poder público. Buscar aproveitamento dos resíduos e treinamento

da mão de obra.

7 SIM Falta de conhecimento do processo, educação ambiental Lentamente. Promover campanhas de conscientização.

e infraestrutura. UFMG deveria orientar as cooperativas.

8 SIM Falta de conscientização. Não sabe. Promover campanhas de educação ambiental.

Deve-se investir em educação e logística para destinação dos 

resíduos às cooperativas.

9 SIM Falta de educação ambiental e campanhas de conscientiza- Investir em planejamento e construção de indicadores. Outra Promover campanhas de conscientização.

ção. opção seriam as PPPs. Local de armazenamento dos recicláveis nas unida-

des e logística de recolhimento.

10 NÃO Falta cronograma de coleta. Não sabe. Inclusão no PCS da UFMG.

11 NÃO Falta de senso de colaboração. Investir em logística de coleta (carrinho EE), l ixeiras e envolver a SLU. Contratar caminhão para coleta, kits de lixeiras e 

papapilhas.

12 SIM Falta de conscientização e de campanhas mais incisivas. Sim, devido o aumento das associações e sua participação. Dar visibil idade ao programa e envolver alunos 

da educação básica.

13 SIM Destinação do resíduo separado seletivamente é Não sabe. Não se manifestou.

incorreta. Investir em educação e mobilização.

14 SIM Falta mobilização do departamento responsável pela Sim. Buscar sensibil ização da comunidade, melhorar 

coleta e educação ambiental. Apoiar as associações de catadores. o fluxo e instalar mais l ixeiras.

15 NÃO Não é feita a triagem adequada e pessoal para Não. Buscar parcerias.

executar a tarefa. Construir galpão no Campus para acondicionamento dos 

resíduos e contratar veículo para recolhimento dos recicláveis.

16 SIM Falta de conscientização , local e logística de recolhimento. Promover contrato com empresas que coletam

resíduos, para escoamento do material.

17 SIM Falta de envolvimento de outros setores e órgãos Sim. Buscar apoio em órgãos externos como PBH e 

externos à UFMG. Sistematizar processos. Estado.  
Fonte: Dados coletados na pesquisa 

  


