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RESUMO
BRINGHENTI, JR. Coleta Seletiva de Resíduos Sólidos Urbanos: Aspectos
Operacionais e da Participação da População. São Paulo; 2004. [Tese de
Doutorado – Faculdade de Saúde Pública da USP].
A criteriosa avaliação dos fatores envolvidos no planejamento e implantação da
Coleta Seletiva de RSU contribui decisivamente para a adoção de diretrizes
adequadas, em especial quanto a sua eficiência operacional e efetiva adesão da
população alvo ao programa. Hipóteses. Hipótese 1: É possível representar os
diversos aspectos operacionais envolvidos em Programas de Coleta Seletiva a partir
de um grupo de indicadores. Hipótese 2: O tipo de participação social é fator de
maior ou menor sucesso dos programas de coleta seletiva, havendo diferentes
respostas da população em relação à participação que podem ser agrupadas em:
grupo cativo, de participação eventual e que não participa. Objetivo. Avaliar
aspectos operacionais e da participação da população em Programas de Coleta
Seletiva de resíduos sólidos urbanos, tendo como estudo de caso o município de
Vitória-ES, com a finalidade de: i) instituir grupo de indicadores de referência para o
planejamento e a avaliação de desempenho de Programas de Coleta Seletiva; ii)
identificar fatores de motivação da população quanto a participação em Programas de
Coleta Seletiva; iii) propor diretrizes para subsidiar políticas publicas em Programas
de Coleta Seletiva. Método. Estudo descritivo no qual, após etapa inicial
preparatória, foram coletados dados de natureza qualitativa e quantitativa em campo,
a partir de instrumentos de pesquisas adequados, que receberam tratamento
estatístico e foram à base dos resultados, da avaliação, da análise de pontos críticos,
da discussão e da conclusão. Em caráter complementar foi levantado o nível de
informação da população direta e indiretamente envolvida com a implementação da
coleta seletiva em Vitória. Resultados. A partir da revisão bibliográfica foram
identificados 25 indicadores mais utilizados no país os quais, após terem sido
validados por instrumento de pesquisa quantitativo associado a métodos estatísticos,
foram reduzidos a 6 indicadores considerados como Grupo de Indicadores de
Referência. Esse grupo contemplou aspectos operacionais de custo, de escala e de
participação da população e foi aplicado à série histórica de dados do município de
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Vitória, propiciando a identificação dos pontos críticos do programa de coleta
seletiva implantado e demonstrando sua viabilidade. Os principais fatores de
motivação da população quanto à participação na coleta seletiva foram: o meio
ambiente e a qualidade de vida, associado à melhoria da limpeza urbana. Conclusões
e Recomendações. Os resultados obtidos poderão ter grande aplicação no
gerenciamento, ampliação e melhoria de programas de coleta seletiva em todo país
uma vez que a aplicação do grupo de indicadores instituído é relativamente simples e
representa adequadamente os diversos aspectos operacionais envolvidos. A divisão
da população alvo de programas de coleta seletiva em grupo cativo, de participação
eventual e que não participa é adequada e proporciona análise mais simplificada e
planejamento das ações de mobilização e divulgação. A participação da população na
coleta seletiva é decorrência da organização e adequação da estrutura implantada
para dar suporte ao programa e da existência de ações continuadas de divulgação,
informação e mobilização. Recomenda-se que os responsáveis pela coleta seletiva
criem rotinas de registro de informações e cadastro de dados sobre o seu
desenvolvimento e que sejam periodicamente divulgados na forma de indicadores.
Destacam-se a necessidade e a importância da criação de política pública para o
setor.
Descritores: Resíduos Sólidos Urbanos, Gerenciamento de Resíduos Sólidos, Coleta
Seletiva, Reciclagem, Indicadores Ambientais e Participação da População.
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ABSTRACT
BRINGHENTI, JR. Coleta Seletiva de Resíduos Sólidos Urbanos: Aspectos
Operacionais e da Participação da População. [Selective Collection of Urban
Solid Wastes: Operational Aspects and Participation of Population]. São Paulo (BR);
2004. [Tese de Doutorado – Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São
Paulo].
The detailed evaluation of factors involved in the planning and implantation of
Selective Collection is an important contributing factor in the decision to adopt
adequate measures, specifically in regards to its operational efficiency and effective
inclusion of the target population in the program. Hypothesis. Hypothesis 1: Many
operational aspects of the Program of Selective Collection can be shown by a group
of indicators. Hypothesis 2: The type of social participation is a better or worst factor
of success in the programs of selective collection, having different population
answers regarding the participation, which can be grouped in: those who does
participate, those who occasionally participate and those who do not participate.
Objective. To evaluate the general operation of the Programs of Selective Collection
of Urban Waste, as well as regularity of participation of population, specifically
targeting case studies from the municipality of Vitoria, ES, in order to: i) identify and
utilize points of reference for the planning of evaluation and performance in the
Programs of Selective Collect; ii) identify factors that motivate the population to
participate the program; iii) to propose a plan to subside a public policy in Programs
of Selective Collection. Methods. Detailed studies from which, after the initial
preparatory phase, qualitative and quantitative data was obtained through use of
proper means of research of a statistical nature were the basis for all results,
evaluations, analysis of critical factors, discussions and conclusions. As a result, the
comprehension level of the involved, directly or indirectly, in establishing the
Program of Selective Collection in Vitoria has been increased. Results. A
bibliographical revision has allowed us to identify the 25 most used indicators in the
country, which after being validated with quantitative research instruments in
conjunction with statistical methods, have been reduced to 6 indicators which are
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considered our Group of Reference Indicators. This group has considered the
operational aspects of cost, scale and participation of population and has been
applied to historical data of Vitoria, thereby allowing the identification of all critical
aspects of the implemented program and demonstrating its viability. The most
important factors for the involvement of the population with the program have also
been identified: the environment and quality of life as they relate to an overall
improvement in urban cleanness. Conclusions and Recommendations. The results
obtained can be successfully applied to the management, expansion and
improvement of selective collection programs across the country, as the process of
applying the group of indicators is relatively simple and adequately represents the
various operational aspects involved. The process of dividing the target population
into three groups, those who does participate, those who occasionally participate and
those who does not participate is suitable and enables more effective analysis and
planning of projects with the objective of informing and mobilizing the population.
The participation of population in selective collection is the result of an organized
and adequately structured support system for the program and continuous efforts to
educate, inform and mobilize. It is recommended that those responsible for the
program of selective collection create a system of routinely registering data and
progress reports, which should be regularly divulged in the form of indicators. It is
necessary and important the creation of public policy for the sector.
Descriptors: Urban Solid Waste, Management of Solid Waste, Selective Collection,
Recycling, Enviromental Indicators and Participation of the Population.
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