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I      Apresentação

A competência constitucional dos Tribunais de Contas 
pressupõe o dever de exercer a fiscalização da correta aplicação 
dos recursos públicos, não apenas no que se refere ao aspecto 
contábil e legal, mas à eficiência, eficácia e efetividade com 
que esses recursos são aplicados, incluindo também o cuidado 
na preservação de todo o patrimônio público, no qual o meio 
ambiente se inclui.

Os incisos I e V do art. 30 da Constituição Federal estabelecem 
como atribuição municipal legislar sobre assuntos de interesse 
local, especialmente quanto à organização de seus serviços 
públicos. O art. 23, em seu inciso IX, delega à competência 
comum da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, os 
serviços de Limpeza Pública, no Brasil.

Define-se aí, a competência do Município quanto ao 
gerenciamento dos serviços de limpeza urbana.

O trabalho aqui apresentado, realizou-se ao fim de 2004 
e deve  ser ressaltado que, durante a fase de execução da 
auditoria, a equipe contou com a boa vontade e colaboração 
da Companhia Municipal de Limpeza Urbana, tendo esta 
sido fundamental para a execução do plano de visitas em 
complementação aos depoimentos prestados.

O que foi avaliado ?
Neste trabalho foi aplicada uma auditoria de conformidade 

integrada a uma auditoria operacional, buscando verificar a 
conformidade com a legislação, normas ambientais e códigos 
de práticas relativas à coleta seletiva, bem como investigar as 
ações desenvolvidas no Município em relação à implantação 
e execução da Coleta Seletiva, bem como à reciclagem a ela 
associada.

Por que foi avaliado ?
Na escolha deste tema para uma auditoria ambiental foram 

levados em consideração os seguintes fatores:
Na escolha do programa de Implantação de Coleta Seletiva 

para uma auditoria operacional foram levadas em consideração 
os seguintes fatores: (1) a importância do tema frente à 
crescente conscientização da sociedade; (2) historicamente, 
as questões mais críticas no campo do saneamento ambiental, 
tanto nos aglomerados urbanos, como nas áreas rurais, dizem 
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respeito à qualidade da água, principalmente da água potável, 
ao descarte e destinação do lixo e às formas de tratamento do 
esgoto. Água, lixo e esgoto relacionam-se intrinsecamente, e a 
forma como são cuidados os dois últimos interfere na qualidade 
da primeira; (3) o lixo é inevitável e ao mesmo tempo em que 
cresce o volume de lixo produzido, são cada vez mais caras, 
mais raras e mais distantes as alternativas tradicionais de 
disposição do lixo em aterros.

Dificuldades encontradas
Apesar do tema envolvido ser freqüentemente abordado 

pela mídia, a maior parte das ações de coleta seletiva no país 
são informais. De acordo com pesquisa realizada pelo CEMPRE 
– Compromisso Empresarial para Reciclagem, 236 dos 5.560 
municípios do País, cerca de 4,24% do total de municípios, 
operam programas de coleta seletiva, percentual diferente 
do apresentado pelo Ministério das Cidades no trabalho, 
intitulado “INFORME ANALÍTICO DA SITUAÇÃO DA GESTÃO 
MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO BRASIL – 2002”, no 
qual é informado que 8,2 % dos municípios possuem programa 
de coleta seletiva, o que demonstra haver uma substancial 
carência de informações confiáveis sobre o tema. Além disso, 
o desenvolvimento de projetos de pesquisa na área ainda é 
incipiente. Aduz-se a isso, que, na esfera federal, não existe 
uma política nacional de resíduos sólidos e muito menos de 
reciclagem de lixo.

O desenvolvimento dos trabalhos da auditoria enfrentou 
dificuldades, devido ao baixo nível de operacionalidade em que 
se encontra o programa de coleta seletiva, no Município do Rio 
de Janeiro e, de modo geral, no País.

Como se desenvolveu o trabalho
O planejamento foi subdividido nas seguintes etapas:
Análise Preliminar – onde a equipe cientificou-se da 

situação na qual se encontrava esse programa (estruturação, 
funcionamento, etc.) e identificou os parâmetros passíveis de 
utilização em avaliação e monitoramento;

Levantamento de Auditoria – procedimento que, ao 
proporcionar uma completa visibilidade do programa e das 
potencialidades do trabalho a ser executado, possibilita 
delimitar os objetivos e a extensão desta auditoria. Assim, na 
fase de levantamento, foram observadas a exeqüibilidade do 
trabalho proposto e a existência de elementos suficientes para 
o delineamento do Programa de Coleta Seletiva.
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Metodologia empregada
Foram realizadas entrevistas junto à COMLURB, utilizando-se 

questionários formulados com base na legislação e na literatura 
técnica referentes à Coleta Seletiva, a fim de se conhecer e se 
avaliar a infra-estrutura existente, a utilização da mesma e as 
atividades desenvolvidas nessa área.

Foram selecionados para visitação:

Os Centros de Separação de Reciclagem: Botafogo - Rua Polidoro, 
68; Vargem Pequena - Rua Américo de Souza Braga, 647; Campo 
Grande - Estrada da Magarça, 1; Bangu - Rua Roque Barbosa, 
348 – Vila Catiri; e Caju - Rua Carlos Seidl, 1388.

Os Ecopontos: Campo Grande - Avenida Cesário de Melo, 8360; 
Campo grande - Rua Benjamin Drumont; e Bangu - Vila Catiri.

O Ecopneu: Santíssimo - Rua Ivan Pessoa, 493;

O Ecodepósito: Padre Miguel – Praça Abrolhos; 

As Escolas Municipais: Baden Powell - Rua Nova Trento, 
28 – Guadalupe; Isaias Alves - Rua Dom José de Souza, 
s/nº – Guadalupe; Almirante Newton Braga de Faria - Av. 
Monsenhor Félix, 1.059 – Irajá; e Ministro Edgar Romero 
- Av. Ministro Edgar Romero, 31 – Madureira.

Um exame mais aprofundado das questões de auditoria 
propostas exigiu, nesses contatos in loco, entrevistas com 
os representantes da COMLURB, responsáveis pelos CSRs, 
representantes de cooperativas e diretoras das escolas, de forma 
a se obter informações de caráter qualitativo, essenciais para 
contribuir para as recomendações de melhoria do programa.
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II     Lixo, Resíduo e Reciclagem

De acordo com o Manual de Gerenciamento Integrado 
de Resíduos Sólidos do Governo Federal, resíduo sólido ou 
simplesmente “lixo” é todo material sólido ou semi-sólido, 
indesejável, e que necessita ser removido, por ter sido 
considerado inútil por quem o descarta, em qualquer recipiente 
destinado ao recebimento desse material.

O manual destaca ainda que o material, considerado 
“inservível” para quem o descarta, pode ser reutilizado ou 
tornar-se matéria-prima para um novo produto ou processo.

Como dito por Calderoni (2003), o lixo é um material “mal-
amado”, e o que é pior, ele é inevitável. Ao mesmo tempo 
em que cresce o volume de lixo produzido, são cada vez mais 
caras, mais raras e mais distantes as alternativas tradicionais 
de disposição do lixo em aterros.

E o grande desafio que essa questão propõe ao Poder 
Público Municipal é encontrar soluções para o descarte, a 
coleta, o tratamento, a destinação final e, preferencialmente, o 
reaproveitamento de materiais.

Muito embora as soluções para a questão do lixo tenham 
evoluído, pesquisas continuam a ser feitas, na busca pela 
redução do volume de material aterrado ou incinerado. De 
acordo com a literatura consultada, processos industriais foram 
desenvolvidos para transformar os rejeitos em novos produtos, 
todavia, o grande passo na direção de um resultado efetivo 
virá da gestão integrada de diversas soluções disponíveis, o 
que exige do administrador público sensibilidade para perceber 
qual o melhor conjunto de soluções para o município.
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III    Coleta Seletiva

A Coleta Seletiva é a coleta que remove os materiais 
inservíveis recicláveis, tais como papéis, metais, vidros e 
plásticos, previamente segregados do material orgânico, na 
fonte, e devidamente acondicionados.

A Coleta Seletiva é a segunda etapa de um sistema de 
reciclagem, que tem como primeira etapa a segregação, na 
fonte, do lixo em duas frações: uma de materiais recicláveis 
e outra de materiais ainda não recicláveis, juntamente com o 
material orgânico. Após a coleta seletiva, o material reciclável 
misturado é encaminhado para um CSR (Centros de Separação 
de Reciclagem), onde é classificado (separado) em frações 
homogêneas, segundo sua natureza: papel, metal, vidro e 
plástico. O material segregado é então comercializado para 
posterior reciclagem.

A fim de proporcionar um melhor produto e, portanto, melhor 
preço a ser oferecido ao mercado de reciclagem, o material 
reciclável deve estar limpo e devidamente acondicionado. 
Quando os recicláveis contêm matéria orgânica, ou outro 
contaminante, ocorre perda parcial ou integral do valor de 
mercado, pois a separação dos mesmos e o beneficiamento 
tornam-se mais complexos e onerosos, além de ocorrer 
deterioração, parcial ou total, de várias das suas frações 
recicláveis. Os papéis e seus derivados, por exemplo, desfazem-
se com a umidade, tornando-se inaproveitáveis.

Por outro lado, a presença de materiais inorgânicos na 
matéria orgânica, isto é, de recicláveis, e dos plásticos, vidros, 
metais e papéis não recicláveis, pode piorar significativamente  
a qualidade do composto orgânico produzido, no processo de 
compostagem.
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Início

Sensibilizar a 
população alvo para 
separar o “lixo seco”

População alvo 
“lixo seco”?

Coletar o 
“lixo seco” 
1 vez por 
semana

Encaminhar  
o “lixo seco” 
coletado para 

as CSRs.

Selecionar os 
materiais recicláveis 

por categorias

Tem resíduo 
orgânico misturado 

com o “lixo seco”?

Encaminhar o 
resíduo orgânico 

para o Aterro 
Sanitário

Enfardar os materiais 
selecionados

Acondicionar os 
materiais selecionados

Comercializar o 
produto final

Não

Sim

Não

Sim

Fim

1

1

Fluxograma da Coleta Seletiva

Dentre as formas de obtenção de materiais recicláveis, destacam-
se as seguintes: (1) Coleta seletiva domiciliar (porta a porta);  
(2) Pontos de entrega voluntária – PEV; e (3) Postos de troca. 

O Município do Rio trabalha com a coleta domiciliar e os PEV.

Coleta seletiva domiciliar (porta a porta)
A remoção domiciliar, ou porta a porta, consiste na coleta dos 

materiais recicláveis gerados em residências, estabelecimentos 
comerciais, industriais, públicos e de prestação de serviços, 
cujos volumes e características sejam compatíveis com a 
legislação municipal vigente (ABNT1). Esta coleta é efetuada 
em cada domicílio, de modo similar ao da coleta regular e é 
praticada pela maioria dos municípios brasileiros. 

1 Associação Brasileira  de Normas Técnicas.
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No modelo de coleta domiciliar atualmente em uso na 
cidade do Rio de Janeiro, os resíduos recicláveis, compostos 
por papéis, metais, vidros e plásticos, são segregados dos 
resíduos não recicláveis,  compostos por restos de alimentos 
e materiais não recicláveis (lixo comum), em sacos plásticos 
transparentes2.

O uso de sacos plásticos apresenta vantagens e desvantagens, 
conforme descrito em nosso Anexo.

Após a coleta domiciliar, os materiais recicláveis são 
transportados para um Centro de Separação de Reciclagem – 
CSR equipado com mesas de catação, para que seja efetuada 
a separação por tipo de material, visando o acréscimo de valor 
dos recicláveis e posterior comercialização dos mesmos.

Implantação
A coleta seletiva domiciliar foi implantada inicialmente 

na Zona Sul do Rio de Janeiro e está gradualmente sendo 
expandida para o restante do Município.

Há dois modos de operação pelos quais a coleta seletiva 
porta a porta é efetuada: um, realizado pela própria COMLURB, 
e outro, por cooperativas de catadores, na Zona Oeste, sob a 
fiscalização, coordenação e orientação da COMLURB.

A área de coleta realizada pela COMLURB engloba os bairros 
de Santa Teresa, Glória, Catete, Laranjeiras, Flamengo, Urca, 
Botafogo, Leblon, Ipanema, Copacabana, Leme, Cosme Velho, 
Gávea, Jardim Botânico, São Conrado, Vila Isabel, Maracanã, 
Grajaú, Andaraí, Praça da Bandeira, Tijuca, Barra, Recreio dos 
Bandeirantes, Freguesia, Jacarepaguá, Taquara, Tanque, Vila 
Valqueire e Praça Seca.

De acordo com a companhia, esse tipo de coleta não é realizado 
em comunidades carentes, por questões operacionais.

A coleta seletiva ocorre uma vez na semana, no mesmo 
horário que a coleta regular, porém em dia diferente, a fim de 
evitar confusão. 

As cooperativas de catadores são usualmente responsáveis 
pelas atividades de recepção, manuseio, beneficiamento, 
estocagem e comercialização dos materiais recicláveis no 
Centro de Seleção de Reciclagem.

2 Houve uma tentativa de se adotar a separação por tipo de material, utilizando-se a 
instalação de contêineres coloridos (conforme código de cores oficial) nos condomínios. 
Todavia, como, nesse caso,  a segregação dos recicláveis tornava-se mais trabalhosa, aliando-
se ao fato de a segregação do lixo nos apartamentos ficar, em geral, a cargo dos trabalhadores 
domésticos, que, freqüentemente, não são conscientes da importância da separação por tipo 
de material, essa tentativa não obteve êxito.
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Equipamentos
Na zona sul e zona norte o transporte dos recicláveis é 

feito através de caminhões compactadores de baixa taxa 
de compactação, pintados com o símbolo da reciclagem, 
com guarnição de dois garis, que percorrem os trajetos 
estabelecidos, de porta em porta, recolhendo o material 
reciclável, semelhantemente à coleta comum.

Foto 1: 6ª IGE /CSR Botafogo

não misturarem os materiais e, assim, facilitarem a triagem 
dos recicláveis.

A equipe da COMLURB esclarece que a compactação 
permite um maior aproveitamento do espaço útil do caminhão, 
e, como a taxa de compactação utilizada é baixa e o material 
já se encontra misturado, o risco de inutilização dos materiais 
recicláveis é razoavelmente pequeno. Eventuais problemas na 
mistura dos recicláveis, ocorridos em virtude da compactação, 
serão resolvidos pelos classificadores nos CSRs. 

Os uniformes e os equipamentos de proteção individual são 
os mesmos usados pelas equipes da coleta regular.

Após a coleta, os caminhões vão para as Centrais de 
Separação e Reciclagem.

Pontos de entrega voluntária - PEV
Os PEVs são locais preparados para receber resíduos 

recicláveis, tais como papéis, plásticos, vidros, metais, pneus, 
resíduos de construção e demais materiais inertes, em que as 
quantidades estejam dentro do limite estabelecido para o lixo 
domiciliar, e cujo descarte ocorra pela livre iniciativa de qualquer 
pessoa. Tais resíduos são acumulados para posterior remoção 
pela COMLURB. Cada PEV possui um funcionário, presente no 
horário comercial, para orientar a população no descarte dos 
resíduos e, quando a capacidade dos recipientes for atingida, 

A literatura con-
sultada orienta que, 
na coleta seletiva, 
devem ser preferi-
dos os veículos não 
compactadores, tais 
como o caminhão 
coletor equipado 
com sobreguardas 
altas, ou fechado 
com tela (formando 
uma “gaiola”), por 
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solicitar o esvaziamento dos mesmos à COMLURB.
Foram criados em regiões de baixa renda e baixa densidade 

demográfica, com a intenção de eliminarem-se os “lixões” e 
“bota-fora”, resultando em um espaço organizado, limpo e de 
boa aparência.

Os PEVs devem ser instalados em pontos estratégicos 
da cidade, geralmente em locais de grande circulação e 
concentração de pessoas, como escolas, estacionamentos de 
supermercados, praças, estações de metrô e ônibus, entre 
outros. Seu dimensionamento deve levar em consideração o 
volume de recicláveis gerado na sua área de abrangência e da 
infra-estrutura e equipamentos disponíveis para coleta.

A composição dos resíduos por localidade também deve ser 
considerada para o seu dimensionamento, sendo interessante 
instalar PEVs diferenciados, respeitando-se as características 
do lixo gerado em cada região. O Instituto Polis identifica 
vantagens e desvantagens nesta modalidade, que relacionamos 
em Anexo.

Os PEVs, em função das necessidades e peculiaridades do 
Município do Rio de Janeiro, foram implantados nas seguintes 
modalidades: Ecoponto, para recebimento de recicláveis e 
resíduos de obras; Eco-pneu, para recebimento de pneus 
inservíveis; e Eco-depósito (em associação com ferros-velhos), 
para recebimento de recicláveis.

Ecoponto 
A Zona Oeste do Município do Rio de Janeiro, por ainda 

apresentar grande extensão de seu território não ocupada por 
edificações, enfrenta graves problemas de descarte inadequado 
de lixo domiciliar, rejeitos de obras, pneus, entre outros. Com 
o objetivo de resolver tal problema, a COMLURB transformou 
aquelas áreas, antes degradadas, em centros de recepção 
passivos. 

Na escolha das áreas a serem transformadas em ecopontos, 
levam-se em conta dois interesses principais: a recuperação 
da área degradada e a logística de distribuição geográfica para 
que se possa atender a toda população do entorno da área.

Foram visitados três ecopontos e, de maneira geral, 
estes apresentaram-se como locais limpos e organizados, 
representando uma excelente alternativa aos problemas de 
vazamento de lixo em terrenos baldios da região. Algumas 
impropriedades pontuais foram verificadas:
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O gari responsável não se encontrava no local, no momento 
da visita nos ecopontos Cesário de Mello (Campo Grande), 
Benjamin Drumont (Campo Grande) e Vila Catiri (Bangu).

Foto 2: material orgânico misturado aos 
recicláveis/ Ecoponto Cesário de Mello.

Foto3: lixo fora da caçamba/
Ecoponto Cesário de Mello

Escolas Municipais
A implantação da coleta seletiva nas escolas teve como objetivo 

central o desenvolvimento da educação social e ambiental dos 
alunos matriculados na rede pública municipal de ensino, no 
tocante à reciclagem de lixo, incentivando a segregação dos 
materiais recicláveis e seu descarte voluntário nos ecopontos 
instalados. 

Foram instalados PEVs em todas as escolas públicas do 
município, distribuídas pelas dez Coordenadorias Regionais de 
Educação (CREs), onde cada CRE, responsabiliza-se pelo repasse 
dos recursos necessários a prestação dos serviços, pelo acesso dos 
empregados da COMLURB às instalações onde os serviços serão 
executados, e pelo não-desvio de função dos garis nas escolas. 

A freqüência da coleta nas escolas possui características 
diferentes conforme a região em que a mesma está localizada. 
Nas escolas que possuem gari realizando o serviço de limpeza 
interna, a coleta é efetuada após solicitação à COMLURB, pelo 
gari responsável, que monitora o enchimento dos recipientes.

Equipamentos
A estrutura de acondicionamento de recicláveis nas escolas é 

composta, basicamente, por 04 bags brancos de 120 litros (foto 
4), sendo um para cada tipo de material, conforme placa indicativa 
posicionada acima dos mesmos. Este equipamento, ainda em 
utilização na maioria das escolas, está sendo gradativamente 
substituído pelos “garizinhos” (imagem 1), diferenciados de 
acordo com o código de cores para recicláveis.  
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Foto 4: bags brancos Imagem 1: ‘ garizinhos’

A coleta é realizada por caminhões gaiola, próprios da 
COMLURB, equipados com um guindaste Munk. Este tipo de 
caminhão apresenta duas vantagens em relação aos caminhões 
de baixa compactação: é um veículo de baixo custo, e não põe 
em risco a integridade dos recicláveis já segregados.

Foram selecionadas, para visita,  quatro escolas seguindo 
o critério de impropriedades encontradas em inspeções 
anteriores, realizadas pelo Tribunal em sua rotina de visitas às 
mesmas. Durante as visitas foi observado que:

a. o acesso ao ecoponto estava fechado com cadeado, 
impossibilitando a utilização do mesmo pelos alunos e o 
material de divulgação, enviado pela COMLURB, estava 
retido na secretaria da Escola Municipal Baden Powell;
b. os bags se encontravam sujeitos aos danos que a 
exposição ao tempo pode acarretar, nas escolas Baden 
Powell, Isaías Alves e Almirante Newton Braga de Faria;
c. havia mistura de materiais diferentes no mesmo bag em 
todas as escolas municipais selecionadas para visita;
d. na Escola Municipal Isaías Alves havia superlotação 
de determinado material nos bags e na Escola Municipal 
Almirante Newton Braga de Faria havia material orgânico 
misturado nos bags.

Ecopneu
São PEVs destinados à recepção de pneus inservíveis, que 

antes eram descartados em terrenos e corpos d’água.
Com a edição da Resolução CONAMA nº 258/99, as empresas 

fabricantes e as importadoras de pneumáticos passaram a 
obrigar-se pela coleta e destinação final, ambientalmente 
adequada, dos pneus inservíveis existentes no território 
nacional, na proporção definida nesta Resolução, relativamente 
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às quantidades fabricadas e/ou importadas, correspondendo 
a 100% dos pneus novos fabricados no país ou pneus novos 
importados, em 2004, e 125%, em 2005.

A COMLURB criou 21 ecopneus, distribuídos pela Zona Oeste, 
que recebem os pneus descartados, posteriormente recolhidos 
pela Companhia e encaminhados  ao  CSR  de Bangu para 
entrega à empresa  Michelin  (fabricante de pneus), responsável 
pelo recolhimento e pela destinação final dos pneus no Estado, 
que então transporta-os até São Paulo, onde são utilizados 
como combustível nas indústrias de cimento.  

Ecodepósito
O ecodepósito é uma outra modalidade de centro de 

recepção passivo de reciclável (PEV), exclusivo da Zona 
Oeste do Município do Rio, que consiste em um ferro-velho 
credenciado para receber material reciclável.

Para se transformarem nesses centros de recepção, utilizando 
os equipamentos da COMLURB, os ferros-velhos da região devem 
estar credenciados como ecodepósitos, atendendo a regras pré-
estabelecidas pela COMLURB, além de assumir o compromisso 
de não comercializar materiais de origem suspeita.

Os recicláveis entregues são comercializados pelos próprios 
estabelecimentos, já que tal prática é inerente à atividade-fim 
desse tipo de negócio. A intenção é estimular a atividade de 
reciclagem, eliminando os altos custos envolvidos na coleta.

Catadores e Cooperativas
Em relação a este tema, o foco foi o funcionamento das cooperativas 

enquanto atores do processo de coleta seletiva e reciclagem. 
Catador é o trabalhador que realiza, de diversas formas, 

a coleta do material reciclável. Costumam organizar-se em 
associações de catadores de um ou vários tipos de materiais 
recicláveis, ou em cooperativas.

No ano de 2002, o Ministério do Trabalho estabeleceu, para 
a categoria, os mesmos direitos e obrigações dos trabalhadores 
autônomos.

Em anexo, são relacionadas as principais vantagens da 
utilização de catadores, conforme o Manual de Gerenciamento 
de Resíduos Sólidos do Governo Federal.

Centros de Separação de Reciclagem – CSRs
Os CSRs são as unidades responsáveis pelo recebimento, 

classificação, enfardamento ou enchimento de sacos a granel, 
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e a comercialização dos materiais provenientes da coleta 
seletiva, realizada em sua área de abrangência. São espaços 
dotados de uma infra-estrutura disponibilizada pela COMLURB e 
são operados por cooperativas que foram selecionadas através 
do instrumento denominado Chamamento Público, e através 
dos quais são firmados contratos de operação.

 
No quadro seguinte, estão relacionados os CSRs existentes:

CSR

Botafogo

Vargem 
Pequena

Campo 
Grande

Bangu 

 
Irajá

Caju

Gramacho

Endereço

Rua Professor Álvaro 
Rodrigues, 420

Rua Américo de Souza 
Braga, 647

Estrada do Magarça, 1

Rua Roque Barbosa, 348 
– Vila Catiri 

Av. Monsenhor Félix, 512

Rua Carlos Seidl, 1388

Av. Monte Castelo, s/n 
– Duque de Caxias

Cooperativa

SIX QUALIT

SIX QUALIT

COOPERMIZO

SIX QUALIT

BARRACOOP

SIX QUALIT

COOPERGRAMACHO

Área de 
abrangência

Fonte: COMLURB

Regra geral, o funcionamento de um CSR é o seguinte:
1º. os caminhões coletores descarregam o material da coleta 

seletiva em silos que alimentam, por gravidade, as mesas de 
catação.

Bairros da Zona 
Sul, Grajaú e 
Santa Tereza.

Barra, Recreio e 
Jacarepaguá

Campo Grande

Bangu

Zona Norte

Zona Sul

- - -
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Foto 5: CSR de Jacarepaguá 
– sacos contendo material 
reciclável são jogados em 
um silo telado e retirados 
pelos cooperados, por 
uma abertura na parte 
de baixo, para serem 
classificados/ 6ª IGE.

2º. nas mesas de catação ocorre a segregação primária, 
onde os recicláveis são separados, segundo os quatros tipos 
básicos: papel, plástico, metal e vidro.

Foto 6: cooperativados 
catam o material reciclável 
nas esteiras que carregam 
o lixo no CSR do Caju/ 6ª 
IGE.

3º. após a seleção primária, os materiais passíveis de 
serem enfardados (papel, plásticos e metais) serão  dispostos  
em  gaiolas  intermediárias,   específicas  para  alimentação  
da frente de prensagem, sendo que, cada gaiola intermediária 
será dividida em tantas seções quantas forem as equipes de 
seleção primária.

Os recicláveis não passíveis de prensagem e enfardamento, 
como o vidro e sucatas metálicas, são colocados em grandes 
sacos ou caixas metálicas de 5m³. Nesta fase, a da segregação 
secundária, ocorre a retirada de tampas, argolas, separação 
por cor, etc., com o objetivo de agregar valor aos recicláveis;
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Foto 7: garrafas ‘pet’ dispostas nos 
bags/ CSR de  Botafogo/6ª IGE.

Foto 8: vidros dispostos em 
contêineres na CSR Botafogo/ 6ª IGE.

4º. os recicláveis são prensados, enfardados e, juntamente 
com aqueles dispostos em sacos ou caixas metálicas (a 
granel), são pesados, etiquetados e encaminhados ao setor de 
armazenamento, ficando disponíveis para comercialização;

Foto 9: máquinas de prensagem 
ao fundo (na cor amarela)/ CSR 
Botafogo/ 6ª IGE.

5º. os próprios compradores, comerciantes e empresas, 
dirigem-se ao CSRs e adquirem os recicláveis lá estocados. 

Após esta última etapa, ocorre a reciclagem, que consiste 
no processo industrial de transformação do material reciclável 
em matéria-prima.

Equipamentos
 De acordo com os contratos firmados com as cooperativas, 

cabe à COMLURB fornecer as instalações necessárias ao 
funcionamento dos CSRs, bem como contêineres, bags plásticos 
de 1m³, caixas metálicas de 5m³ e as prensas enfardadeiras.

Em visita aos CSRs de Campo Grande e Bangu, constatou-
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se que as instalações eram inadequadas e não havia todos os 
equipamentos necessários ao seu funcionamento.

Infra-estrutura administrativa e social
As cooperativas gestoras dos CSR deverão, conforme 

previsto nos contratos de operação, fornecer uniformes aos 
cooperados, além dos seguintes equipamentos de proteção 
individual.

De acordo com o Manual de Saneamento da FUNASA/
MS, os equipamentos de proteção individual (EPIs) deverão 
ser adequados e destinados a proteger a integridade física 
do trabalhador, obedecendo à normatização da Associação 
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). 

Durante as visitas aos CSRs, constatou-se que muitos 
trabalhadores não utilizavam os equipamentos de proteção 
individual. 

Os cooperados, conforme previsão contratual, são 
remunerados com o valor correspondente a, no mínimo, 70% 
da receita mensal com a venda dos materiais recicláveis, 
sob a forma de rateio, sendo os 30% restantes, retidos pela 
cooperativa gestora a título de remuneração pela administração 
e operação do negócio, pagamento dos encargos sociais e 
benefícios aos cooperados.

Dentre os benefícios com previsão contratual que deverão 
ser concedidos aos cooperados, incluem-se dentre outros: 
seguro de vida, treinamento, uniformização, equipamentos 
de proteção individual, auxílio alimentação, bem como auxílio 
para obtenção de documentos pessoais – identidade, título de 
eleitor, CPF, etc.

Em visita aos CSR, constatou-se que no CSR de Botafogo 
a alimentação não está sendo fornecida e no CSR de Bangu: 
conforme apurado em conversa informal com os cooperados, 
ainda não foram concedidos o plano de saúde e o seguro de 
vida. 
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V     Integração

IV    Reciclagem

A reciclagem é o processo de transformação dos resíduos 
aproveitáveis em matéria-prima, apresentando-se como a 
melhor solução para grande parte dos problemas ambientais. 
Colabora na redução do volume de lixo para disposição final 
em aterros e incineradores, bem como reduz a extração de 
matérias-primas, o consumo de água e de energia necessários 
à produção de novos bens, duráveis ou de consumo. Além disso, 
a reciclagem do lixo é uma atividade econômica geradora de 
emprego e renda. 

A coleta seletiva, que é a etapa inicial da reciclagem, 
constitui parte importante deste processo e abrange a triagem, 
o processamento dos materiais e o transporte diferenciado. 
No entanto, a coleta seletiva ainda não atingiu sequer uma 
escala próxima da necessária para atender às necessidades de 
reciclagem da Cidade do Rio de Janeiro.

De acordo com o documento “Do lixo à cidadania”, é 
essencial entrelaçar as ações de coleta e destinação do lixo e 
os serviços de saúde e educação das crianças, entre os diversos 
setores da prefeitura. Diz ainda o manual que “Os técnicos 
responsáveis pelos serviços de limpeza urbana devem ouvir 
e falar com técnicos da área social, da saúde, educadores e 
especialistas em meio ambiente. A gestão do lixo não deve ser 
monopolizada pelo setor de limpeza urbana da prefeitura. Mais 
do que isso, não se pode correr o risco da gestão ficar restrita 
ao poder público”.

Pôde-se observar, em campo, nenhuma ou uma mínima 
integração, por parte da COMLURB, com outras áreas da 
Prefeitura, como as Secretarias Municipais de Assistência 
Social, de Trabalho e Renda, de Saúde, de Educação e de 
Meio Ambiente. Essa integração deveria ocorrer ainda na fase 
de planejamento, permitindo que as secretarias municipais 
pudessem atuar de maneira coordenada, e que as ações do 
governo pudessem ser articuladas com as iniciativas não-
governamentais.
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VI    Monitoramento e Avaliação do Programa

Foi constatado que o programa não dispõe de um 
monitoramento3 completo, apresentando algumas 
deficiências:

- O programa se encontra carente de definições precisas em 
relação às metas.

- O objetivo específico do programa carece ser melhor 
explorado, oferecendo maiores detalhes. O objetivo específico 
deve representar os efeitos desejados e diretamente decorrentes 
das atividades ou ações desenvolvidas no âmbito do programa. 
É o resultado que o programa pretende alcançar.

- A Companhia não vem trabalhando com indicadores para 
monitorar o desempenho do programa. 

A análise ou avaliação das ações visa estabelecer se as 
intervenções governamentais produzem os efeitos propostos, 
e para tanto, são necessários um planejamento prévio e o 
estabelecimento de metas a serem alcançadas.

A Eficácia
Devido à carência de definições precisas em relação aos 

objetivos e metas, a comparação destes com os respectivos 
valores alcançados e/ou seu percentual de realização ficou 
prejudicada, impedindo a medição do grau de eficácia que as 
ações ligadas à Implantação de Coleta Seletiva alcançaram.

A Eficiência
A avaliação da eficiência representa a verificação da relação 

entre os produtos (bens e serviços) gerados por uma atividade 
e os custos dos insumos empregados, em um determinado 
período de tempo. 

A COMLURB não verifica a eficiência dos serviços implantados. 
Observe-se, ainda, que a desconcentração dos custos do 
programa distribuídos em vários Programas de Trabalho 
dificulta um conhecimento exato dos custos envolvidos.

3 Entende-se por monitoramento de um projeto ou de um programa o acompanhamento 
físico, financeiro e analítico das atividades ou ações executadas; dos produtos, resultados e 
impactos gerados; do processo de sua execução; do contexto em que ele se realizou; ou de 
qualquer outra dimensão que se queira acompanhar. Uma característica básica da prática de 
monitoramento é que a mesma refere-se a um processo em andamento: somente se monitora 
algo que está acontecendo. (WWF / USAID, 2000)
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A Efetividade
A COMLURB não verifica a efetividade dos serviços ofertados 

e o nível de aceitação por parte da população. 
Uma consulta periódica à população, mediante questionários 

preenchidos pelos cidadãos, possibilitaria avaliar o padrão dos 
serviços e as estruturas existentes, bem como a opinião do 
usuário sobre a validade e eficiência do processo.

Em anexo ao relatório, foi disponibilizado à COMLURB o 
algoritmo de um processo de monitoramento.

Objetivando instrumentalizar o gestor na avaliação da 
eficácia, eficiência e efetividade dos projetos implementados, 
permitindo, inclusive, correções mais rápidas e precisas, 
durante a fase de implementação, foram apresentados, alguns 
indicadores de desempenho, ligados à Coleta Seletiva.
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VII   Conclusão

Visando contribuir para a melhoria do desempenho do 
Programa Implantação de Coleta Seletiva, foram apresentadas 
Oportunidades de Melhoria e Recomendações.

Recomendações 
I. Que sejam estipuladas metas em relação à Coleta Seletiva, a fim 

de se desenvolverem ferramentas de controle e avaliação das ações.
II. Que desenvolva indicadores de desempenho, ligados 

à Coleta Seletiva, objetivando instrumentalizar o gestor na 
avaliação da eficácia, eficiência e efetividade dos projetos 
implementados, permitindo, inclusive, correções mais rápidas 
e precisas, durante a fase de implementação. A seguir são 
relacionados alguns indicadores.

Denominação Fórmula Significado

expressa o investimento per capita 
anual feito em infra-estrutura e pessoal
expressa a parcela de orgânicos 
presente no lixo da coleta seletiva
expressa a parcela de recicláveis 
presente no lixo da coleta regular 

expressa a relação entre o custo 
de coleta e transporte e o total de 
recicláveis coletados no mesmo período
expressa a relação entre o custo de 
coleta, transporte e triagem e o total de 
recicláveis coletados no mesmo período
expressa a quantidade de recicláveis 
coletados seletivamente no mês
expressa o tamanho do projeto a 
partir do total de PEVs instalados
expressa a parcela de escolas 
atendida pelo programa que se 
encontra satisfeita
expressa a quantidade média em peso 
de recicláveis coletados por PEV
expressa a parcela da população que 
é atendida pelo programa
expressa o ganho mensal por catador 
que trabalha na organização
expressa o total de catadores 
trabalhando na organização no período

R$/ano
hab

Peso orgân. X 100 
Peso coleta seletiva 

Peso recicláveis x 100
Peso recolhido na coleta 

regular
R$ 
ton

R$ 
ton

t/mês
 

Unid.

nº escolas satisfeitas
total escolas no 

programa
ton
PEV
hab

R$ /mês
catador / mês
catadores/mês

Investimento per capita anual 
no programa
Percentual de resíduos orgânicos 
no lixo da coleta seletiva
Percentual de resíduos recicláveis 
no lixo da coleta regular

Custo mensal de operação da 
coleta e transporte

Custo total da coleta seletiva

Qtde. mensal coletada seletiva-
mente
Qtde. de PEVs instalados

Percentual de escolas benefici-
adas que estão satisfeitas com 
o programa
Produção média de recicláveis 
por PEV
Cobertura do Atendimento

Renda média mensal por catador 
autônomo
Qtde. mensal de catadores autô-
nomos envolvidos na organização
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Denominação Fórmula Significado

III. Aparelhar os CSRs de Campo Grande e Bangu, com todos 
os equipamentos necessários ao seu funcionamento, conforme 
previsão contratual,  a fim de não prejudicar a consolidação do 
programa de coleta seletiva na Zona Oeste.

IV. Implantar um sistema de Monitoramento das ações/
projetos implementados no Programa de Implantação de 
Coleta Seletiva. 

V. Estimular o uso dos equipamentos de proteção individual 
(EPIs), através de treinamento especializado, onde os perigos 
pelo não-uso dos mesmos seja enfatizado.

VI. Efetuar manutenção periódica, se necessário, nos PEVs 
localizados nas escolas municipais.

VII. Proteger os PEVs, principalmente os localizados nas 
escolas municipais, das intempéries, realocando-os, se possível, 
ou instalando cobertura.

VIII. Reforçar o canal de comunicação entre a COMLURB e 
as escolas municipais, com a finalidade de evitar disposição 
inadequada de resíduos nos recipientes destinados à coleta 
seletiva, bem como o transbordo dos mesmos.

Oportunidades de Melhoria
I. Constituir banco de dados integrado, com informações 

detalhadas, completas e atualizadas a respeito de cada um dos 

expressa a quantidade de materiais 
reaproveitados pelas indústrias de 
reprocessamento
expressa o custo da coleta seletiva em 
relação à coleta regular
expressa o nº de doentes com moléstia 
transmitida por mosquitos

expressa a relação entre a vida 
útil real de um aterro e a sua vida 
estimada inicialmente. A ocorrência 
de valores maiores que um seria um 
provável resultado positivo da coleta 
seletiva.

(%)

Custo Coleta Seletiva 
Custo Coleta Regular
Nº de atendimentos 

médicos

Vida útil efetiva
Vida útil estimada

IRMR – Índice de Recupera-
ção de Materiais Recicláveis

Custo Relativo da Coleta 
Seletiva
Número de atendimentos 
médicos para doentes por-
tadores de doença transmi-
tida por mosquitos
Indicador da vida útil do 
aterro

Percentual de reclamações / 
não conformidades

nº reclamações 
programa x 100

nº reclamações limpeza 
regular

expressa a relação entre o nº de 
reclamações sobre o programa e o nº 
total de reclamações sobre o sistema 
de limpeza pública regular
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agentes envolvidos no Programa de Coleta Seletiva; 
II. Avaliar a viabilidade, conveniência e oportunidade da 

implantação de Postos de Troca de Recicláveis, como instrumentos 
de regulação entre a oferta e a demanda de determinado(s) 
material(ais), incentivo à segregação dos recicláveis na fonte 
geradora, e também como forma de incentivar os moradores 
das favelas a levar os resíduos recicláveis a postos de trocas 
estrategicamente localizados.

III. Acompanhar o desenvolvimento da coleta seletiva, após 
a implantação da mesma em cada bairro, retornando, aos 
respectivos moradores e demais interessados, os resultados 
até então obtidos, e repetir a divulgação do programa de coleta 
seletiva, sempre que necessário, no bairro cujo desempenho 
da mesma seja insatisfatório.

IV. Fornecer, aos garis responsáveis pela coleta seletiva, 
uniformes com a estampa do símbolo da reciclagem (à 
semelhança do caminhão), a fim de colaborar para a divulgação 
do programa de coleta seletiva, criando uma imagem positiva 
do mesmo.

V. Elaborar estudo objetivando verificar se não seria 
o caso de a COMLURB rever a forma de contratação das 
cooperativas operadoras dos CSRs, uma vez que os benefícios 
aos cooperativados, previstos no instrumento contratual, não 
estão sendo fornecidos.

VI. Elaborar estudo a fim de se estabelecer a viabilidade 
da implantação de diversas Usinas de Compostagem, através 
de convênio ou outro ajuste entre os municípios da região 
metropolitana, cada uma localizada próxima de efetivos 
ou potenciais consumidores, para, desse modo, permitir a 
expansão do programa de compostagem.

VII. Estabelecer convênio ou outra avença com instituições 
de ensino particulares e estaduais a fim de que sejam instalados, 
nas mesmas, ecopontos, de modo a ampliar a divulgação 
e estimular a participação dos funcionários e alunos dessas 
instituições no programa de coleta seletiva.

VIII. Estabelecer, nas licitações para escolha de cooperativas 
gestoras dos CSRs, critérios, no instrumento convocatório, de 
modo a privilegiar as cooperativas participantes que oferecerem 
melhores benefícios sociais a seus associados. 

IX. Repetir, com periodicidade e enfoque adequados, 
a divulgação do programa de coleta seletiva nas escolas 
municipais, com intuito de reforçar a conscientização da 
importância desse programa. 

X. Fomentar a criação de um Conselho Municipal de Limpeza 
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Urbana nos moldes disponibilizados pelo Fórum Nacional Lixo & 
Cidadania, e com a orientação do mesmo.

XI. Efetuar levantamento periódico junto à população 
beneficiada, mediante questionários, a fim de verificar sua 
opinião sobre a validade e eficiência do programa.

XII. Estabelecer parcerias, através de instrumento formal, 
com as demais Secretarias/órgãos da Administração Municipal, 
em especial com a Secretaria Municipal de Educação, 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Secretaria Municipal 
de Assistência Social e Secretaria de Trabalho e Renda, 
visando o estabelecimento de uma ampla política de educação, 
conscientização e divulgação a respeito da Coleta Seletiva, 
bem como de sua importância no contexto social, de modo a 
majorar a efetividade ao programa.

XIII. Elaborar, à semelhança do que é feito com os recicláveis 
coletados porta a porta, análises e estatísticas dos materiais 
recolhidos nos PEVs, principalmente nos Ecopontos, com intuito 
de estabelecer estratégias de atuação para a extensa região 
abrangida pelos mesmos.

XIV. Realizar, nos Ecodepósitos, levantamento das 
estatísticas dos recicláveis entregues voluntariamente pela 
população, a fim de evitar distorções nas estatísticas do 
Programa de Coleta Seletiva.

XV. Elaborar políticas de inclusão social dos catadores 
autônomos, concomitantemente com políticas de desestímulo 
à negociação dos recicláveis pelos funcionários de condomínios 
residenciais, uma vez que, conforme evidenciado na análise 
Stakeholder, os dois atores supracitados são fontes de risco 
para o Programa de Coleta Seletiva.

XVI. Aumentar a fiscalização sobre as cooperativas quanto 
ao cumprimento dos contratos de operação dos CSRs, face à 
relevância das mesmas, exposta pela análise Stakeholder.

XVII. Criar, no orçamento, programas de trabalho específicos 
para alocar todos os recursos ligados à coleta seletiva, como os 
gastos com: transportes, uniformes, campanhas de educação 
ambiental, equipamentos, etc, permitindo-se a visualização, 
de uma forma fácil, do custo do programa.

XVIII. Buscar financiamentos junto às instituições do 
governo Federal que mantêm Programas de Investimentos 
em Resíduos, conforme divulgado no site  do Ministério das 
Cidades.

XIX. Investir maiores recursos em educação ambiental a fim 
de aumentar a conscientização da importância da reciclagem.

XX. Investir no aumento e na especialização do quadro 
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técnico da COMLURB, bem como em sua capacitação e 
atualização.

XXI. Em parcerias com as Secretarias responsáveis, 
implantar programas de recuperação de cooperados 
dependentes químicos, instalar oficinas de alfabetização, pós-
alfabetização pré-profissionalizantes e sócio-educativas, bem 
como criar serviço social com atuação de assistentes sociais 
junto aos cooperados.

 A definição expressa no art. 225 da Constituição Federal 
atribui a todos a obrigação pela defesa e preservação do meio 
ambiente e os organismos do setor público desempenham um 
papel preponderante, porquanto cabe a este a responsabilidade 
pelas conseqüências ambientais advindas das próprias 
atividades; pela formulação e aplicação da legislação; pela 
regulamentação, autorização, fiscalização e execução de 
políticas ambientais, dentre outros. O que está em jogo 
são os gastos públicos que, no caso da proteção do meio 
ambiente, quando os Estados não se antecipam ao futuro, são 
elevadíssimos, obrigando os governos a aplicar importantes 
recursos financeiros na resolução desses problemas. 

Esta inspeção visou contribuir para uma melhor utilização 
dos recursos públicos, por meio da implementação de 
recomendações e oportunidades de melhoria, trazendo 
melhorias concretas para o cidadão do nosso Município.
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X     Anexos

Vantagens

facilidade de coleta;

maior rapidez no trabalho de co-
leta;

higiene no manuseio dos resí-
duos sólidos;

leveza;

não sofre corrosão;

diminui ou evita o ruído durante 
a coleta;

reduz o problema da catação, 
uma vez que facilita a visuali-
zação;

não danifica o uniforme do 
gari;

evita derramamento dos resí-
duos.

Desvantagens

possibilidade de aumento da 
poluição atmosférica e visual;

custo de longo prazo mais 
elevado que os dos recipientes 
metálicos e de plástico rígido;

possibilidade de problemas em 
aterros sanitários.

Fonte: Manual de Saneamento – FUNASA – MS.

Vantagens e desvantagens do uso de 
sacos plásticos para a Coleta Seletiva:
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Vantagens

facilita a coleta, reduzindo cus-
tos  com percursos longos, es-
pecialmente em bairros com po-
pulação esparsa;

permite a exploração do espaço 
do PEV para publicidade e even-
tual obtenção de patrocínio;

dependendo do estímulo educa-
tivo e do tipo de contêiner, per-
mite a separação e descarte dos 
recicláveis por tipos, o que faci-
lita a triagem posterior.

Desvantagens

requer mais recipientes para 
acondicionamento nas fontes 
geradoras;

demanda maior disposição 
da população, que precisa se 
deslocar até o PEV;

sofre vandalismo (desde o 
depósito de lixo orgânico e 
animais mortos até pichação e 
incêndio);

exige manutenção e limpeza;

não permite a avaliação da 
adesão da comunidade ao hábito 
de separar materiais.

Fonte: Instituto Polis, In: Coleta Seletiva – Reciclando Materiais, Reciclando Valores. Estudos, Formação e 
Políticas Sociais –  Nº 31/1998.   

Vantagens e desvantagens da Coleta Seletiva 
utilizando-se Pontos de entrega voluntária – PEV:
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Principais vantagens da utilização de cooperativas de 
catadores, de acordo com o Manual de Gerenciamento 

de Resíduos Sólidos do Governo Federal:

geração de emprego e renda;
resgate da cidadania dos catadores, em sua maioria 
moradores de rua;
redução das despesas com os programas de reciclagem;
organização do trabalho dos catadores nas ruas, evitando-
se problemas na coleta de lixo e o armazenamento de 
materiais em logradouros públicos; e
redução de despesas com a coleta, transferência e disposição 
final dos resíduos separados pelos catadores que, portanto, 
não serão coletados, transportados e dispostos em aterro, 
pelo sistema de limpeza urbana da cidade. Esta economia 
pode e deve ser revertida às cooperativas de catadores, não 
em recursos financeiros, mas em forma de investimentos 
em infra-estrutura (galpões de reciclagem, carrinhos 
padronizados, prensas, elevadores de fardos, uniformes) 
de modo a permitir a valorização dos produtos catados no 
mercado de trabalho.

A cooperativa é uma sociedade de pessoas com forma e 
natureza jurídica própria, de natureza civil, não sujeita à 
falência, constituída para prestar serviços, de forma coletiva 
e solidária, a seus associados (mínimo de 20 pessoas físicas), 
com o compartilhamento das responsabilidades pelos seus 
sócios, os cooperados. É uma empresa com dupla natureza, 
contemplando, ao mesmo tempo, o lado econômico e o social 
de seus associados. 

O cooperado é ao mesmo tempo dono e cliente da 
cooperativa: enquanto dono, é administrador da empresa, 
e, enquanto cliente, é usuário de seus serviços. Por isso o 
cooperado não recebe salário, e sim efetua retiradas mensais, 
que são estabelecidas de acordo com a sua função ou as horas 
de serviços prestados. Além disso, os cooperados têm, entre si, 
direitos e deveres eqüitativos.




