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Resumo: No Brasil há carência de dados estatísticos a respeito de temas ambientais, sendo estes 
importantes para análise de desempenho, tomadas de decisões e ajustes dos programas ambientais. 
Uma das possibilidades que ora se apresenta é o uso de indicadores e índices como meio de 
avaliação da sustentabilidade. O objetivo deste estudo foi avaliar o desempenho do Índice de 
Qualidade para Programas de Coleta Seletiva de Resíduos Sólidos Urbanos (IQCS), proposto em 
etapa anterior de pesquisa, e identificar eventual necessidade de ajustes. Como etapa metodológica 
foi enviado a um grupo de municípios, que realizam coleta seletiva, um questionário solicitando dados 
do programa. A partir das informações obtidas foram realizados testes com a planilha do IQCS. 
Alguns critérios de utilização do IQCS precisaram ser ajustados em função da qualidade dos dados e 
posteriormente observou-se baixa avaliação de qualidade para 84,6% dos municípios. Este resultado 
indicou que o índice pode ter boa aplicação prática para avaliar o desempenho de programas de 
coleta seletiva que tenham a prática de registrar rotineiramente os dados operacionais e de custo, 
necessários para preenchimento da planilha. Verificou-se a necessidade de criar mecanismos para 
incrementar a prática de registro de informações sobre programas de coleta seletiva e, neste 
contexto, a proposição de índices e indicadores pode representar um incentivo.  
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INTRODUÇÃO 
 
No Brasil, a maior parte das iniciativas e ações 
de coleta seletiva são informais, apenas 7,0% 
dos 5.561 municípios operam programas de 
coleta seletiva, o que corresponde a 405 
experiências implantadas e em 
funcionamento. A maioria das iniciativas está 
concentrada nas regiões Sudeste e Sul do 
país, correspondendo a 83% do total avaliado, 
conforme a pesquisa CICLOSOFT, 2008. 
A padronização na apresentação de 
experiências é fundamental para comparações 
e análises que possam subsidiar a 
implantação de novos programas, o 
planejamento e execução de políticas e ações 
mais adequadas para o setor.   
Neste contexto, a utilização de índices e 
indicadores representa uma medida adequada 
uma vez que possibilita, a partir da informação 
sobre a situação existente, o estabelecimento 
de comparações entre realidades distintas.  
No Brasil não existem indicadores que tratam 
da coleta seletiva especificamente. Assim, 
reveste-se de importância o desenvolvimento 
do IQCS. A presente pesquisa objetivou 
avaliar a utilização prática do IQCS a fim de 
identificar eventual necessidade de ajustes. 
Os indicadores tem função de avaliar 
condições e tendências em relação às metas e 

aos objetivos, além de prover informações de 
advertência. 
No IQCS são utilizados os seguintes 
indicadores de referência propostos por 
Bringhenti (2004): Cobertura de atendimento 
do programa (hab); Índice de Recuperação de 
Materiais Recicláveis - IRMR (%); Quantidade 
mensal coletada seletivamente (ton/mês); 
Quantidade de itens de matérias recicláveis 
comercializados (un); Custo médio da coleta 
seletiva (R$/ton); 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Durante a etapa de pesquisa bibliográfica foi 
possível constatar, a escassez de estudos 
nesta área. 
Adicionalmente houve dificuldade de contatar 
os responsáveis pelos programas de coleta 
seletiva pesquisados, sendo os dados obtidos 
algumas vezes imprecisos ou confusos, em 
decorrência de divergências, por exemplo, 
entre unidades de medida. Observou-se ainda 
a insuficiência de conhecimento técnico de 
alguns entrevistados que levou a não 
compreensão do dado solicitado.  
Responderam ao questionário quatro 
Associações de Catadores e dez municípios 
brasileiros, sendo eles: ASCAVIVE (Vila 
Velha/ES), Aracruz (ES), Colatina (ES), 
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ASCAMARE (Vitória/ES), AMARIV 
(Vitória/ES), RECUPERLIXO (Serra/ES), 
Arapongas (PR), Porto Alegre (RS), Campinas 
(SP), Penápolis (SP), Santo André (SP), São 
Paulo (SP), Santos (SP) e Rio de Janeiro (RJ). 
Sendo que o questionário enviado pelo 
município de Arapongas está incompleto. 
Todas as Associações de Catadores que 
responderam ao questionário foram visitadas. 
O baixo retorno dos municípios pode ser 
atribuído a alguns fatores como ausência de 
rotina de registro de informações pelos 
municípios, o que vem de encontro com as 
informações obtidas junto ao CEMPRE (2008) 
que relata dificuldades na obtenção de dados 
junto às prefeituras para a pesquisa 
CICLOSOFT. 
Dos 14 questionários respondidos, 3 
municípios apresentaram os dados solicitados 
de forma completa. A informação que se 
apresentou mais ausente foi referente a 
população atendida pelo programa (hab) e 
quantidade mensal de rejeitos (ton/mês). A 
principal modalidade de coleta seletiva dentre 
os municípios pesquisados é porta-a-porta. 
Dentre os indicadores que contribuíram para o 
desempenho positivo de alguns programas 
avaliados pelo IQCS destaca-se: cobertura de 
atendimento e o custo do programa.   Tal 
constatação aponta para o fato de que o IQCS 
apresenta maior aderência a programas 
implantados em grande escala, como é o caso 
de programas de coleta seletiva municipais.  
Em relação a indicadores os que mais 
contribuem para o desempenho negativo do 
programa, em face da aplicação do IQCS, 
destacam-se: quantidade mensal coletada 
seletivamente e o IRMR.  
Cabe destacar que o IQCS apresentou-se um 
tanto quanto rigoroso em relação a programas 
desenvolvidos por Associações de catadores, 
que no geral apresentam uma pequena 
cobertura de atendimento e carência de 
registro de informações, o que levou a 
hipótese da necessidade de ajustes para tal 
aplicação. 
 
CONCLUSÃO 
 
O IQCS apresenta-se como uma ferramenta 
acessível e de simples manuseio aos gestores 
ambientais que pode ter boa aplicação prática 
para avaliar o desempenho de programas de 
coleta seletiva, pois permite que os valores 
obtidos para os indicadores utilizados sejam 
analisados em conjunto.  
O maior desafio para o IQCS, como ocorre 
com outros indicadores e índices, é ser 
alimentado com registros de qualidade. Na 
prática a deficiência no registro, encontrada 

nos programas de coleta seletiva brasileiros, 
denota a falta de ações adequadas de gestão 
e algumas vezes de conhecimento técnico por 
parte dos seus responsáveis.  É necessário 
criar mecanismos para incrementar a prática 
de registro de informações sobre programas 
de coleta seletiva, como a proposição de 
índices e indicadores.  
A utilização de um índice de qualidade da 
coleta seletiva permitirá a divulgação dos 
indicadores em linguagem acessível à 
comunidade interessada, que por sua vez teria 
maior possibilidade de entender, questionar 
e/ou responder às informações 
disponibilizadas pela entidade gestora da 
coleta seletiva.  
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