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APRESENTAÇÃO 

 

Este Relatório refere-se ao terceiro produto da Consultoria para “Estudos e 
proposição de logística e alternativas tecnológicas e institucionais para os serviços 
de coleta seletiva”, contratada pela Agência Reguladora de Águas, Energia e 
Saneamento Básico do Distrito Federal (ADASA) e United Nations Educational, 
Scientific and Cultural Organization (UNESCO), no âmbito do PRODOC 914 BRZ 
2016. 

Trata-se, neste produto, da Proposição de modelos de monitoramento e 
avaliação rotineira da Coleta Seletiva e do Processamento dos Resíduos Recicláveis 
no Distrito Federal.  

É importante observar que, se a Coleta Seletiva é um processo relativamente 
novo no Brasil e no mundo, o seu monitoramento sistemático a partir do 
estabelecimento de metas de desempenho é ainda menos usual. Portanto, a 
implantação de um Sistema de Monitoramento do desempenho da coleta seletiva no 
Distrito Federal poderá ser uma referência importante para balizar outras 
experiências. 

Cabe lembrar que, apenas em 2010, foi instituída a Política Nacional de 
Resíduos Sólidos pela Lei 12.305/2010 e em 2012 foi divulgado o Plano Nacional de 
Resíduos Sólidos (PNRS), com indicação das metas para implementação da Política 
para cada uma das regiões brasileiras, incluindo as metas de redução de recicláveis. 
Deve-se notar também que, de acordo com os dados do Sistema Nacional de 
Informações sobre Saneamento – Resíduos Sólidos (SNIS-RS) de 2014, os 
sistemas de coleta seletiva no Brasil ainda apresentam resultados muito aquém do 
desejável, em termos de quantidades coletadas e recuperadas. 

Dessa forma, tomou-se como principais referências para o estabelecimento 
das metas e dos indicadores para o monitoramento da coleta seletiva no DF, além 
da modelagem proposta no Produto 2, as metas propostas no Plano Nacional de 
Resíduos Sólidos e os indicadores do SNIS para a coleta seletiva. Na revisão 
bibliográfica de trabalhos acadêmicos sobre indicadores de coleta seletiva, 
destacaram-se duas teses de doutorado na USP: Bringhenti (2004) e Besen (2011). 

Foram ainda realizadas reuniões com gestores e técnicos do SLU e da 
ADASA sobre as informações a serem levantadas, os indicadores e as metas que 
constam neste plano de monitoramento para a coleta seletiva. Deve-se salientar o 
empenho de todos os participantes em apoiar a realização deste trabalho.  

Este documento foi estruturado de forma a atender às exigências do Termo 
de Referência do contrato de consultoria, incluindo: 

a) Indicação das informações sobre a coleta seletiva que deverão ser 
monitoradas e respectivas periodicidades de levantamento;  

b) Proposta de modelos de planilhas de monitoramento e respectivos 
indicadores de qualidade; 

c) Proposição de metas progressivas para os serviços de coleta seletiva, 
triagem e destinação adequada de materiais recicláveis.  
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Para aprimorar o desempenho de um projeto de coleta seletiva, é necessário 
desenvolver e implementar instrumentos de avaliação e monitoramento que 
subsidiem a equipe coordenadora na gestão do processo. O desenvolvimento e a 
utilização de Indicadores possibilitam avaliar os avanços ou retrocessos alcançados  
e, a partir das informações geradas pelos indicadores, é possível balizar a tomada 
de decisões para corrigir os rumos do projeto, com orientações sobre a definição de 
ações corretivas.  

Fechine (2014) observa que a formulação de programas ou ações de coleta 
seletiva no Brasil muitas vezes é marcada pela falta de objetividade, eficiência, 
controle e monitoramento. A autora considera que isso deve justificar o fato de que a 
maior parte dos programas brasileiros não são efetivos. Besen (2011) reitera que o 
monitoramento é um elemento importante para avaliar a efetividade da gestão de um 
programa de coleta seletiva. 

Bringhenti (2004) estabeleceu indicadores para a avaliação de desempenho 
de processos de Coleta Seletiva e avaliou algumas experiências em municípios 
brasileiros. Dentre os pontos críticos para a implantação e operação da coleta 
seletiva, a autora identificou a falta de metodologia de acompanhamento dos 
processos e de registro sistemático de informações. 

Conforme Rua (2004), citado por Campani (2012), “É fundamental que os 
indicadores sejam direcionados para a tomada de decisões gerenciais voltadas para 
a solução dos problemas apontados, servindo de base inclusive para a revisão de 
metas já estabelecidas. Por isso, os indicadores não podem agregar mais trabalho 
no dia-a-dia nem tempo excessivo para serem coletados e obtidos. Assim, devem 
ser representativos para os processos e atividades, levando a análises e melhorias 
da forma mais prática e objetiva possível.”  

Nessa mesma linha, o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão 
(BRASIL, 2010)  orienta para “se medir o que é relevante, significativo, útil”, porque 
“medir custa tempo e dinheiro.”  

Assim, a definição de indicadores deve considerar alguns critérios para que 
eles sejam efetivamente utilizados. Pereira (1995) considera que os indicadores 
devem ser capazes de retratar com fidedignidade e praticidade os aspectos para os 
quais foram propostos e propõe alguns critérios para sua avaliação: 

• Validade – refere-se à adequação do indicador para medir ou representar, 
sinteticamente, o fenômeno estudado. 

• Confiabilidade (reprodutibilidade ou fidedignidade) – refere-se à garantia de 
obtenção de resultados semelhantes, quando a mensuração é repetida. 

• Representatividade (cobertura) – refere-se à cobertura alcançada pelo 
indicador em relação ao evento ou fenômeno estudado. 

• Oportunidade, simplicidade, facilidade de obtenção e custo compatível – 
referem-se ao fato de que a obtenção dos dados deve causar o mínimo de 
perturbação ou inconvenientes, ou seja, não deve interferir nas condições 
habituais de funcionamento dos serviços, além de ter custos compatíveis. 
Na prática, porém, os indicadores somente passam a ser utilizados quando se 

apresentarem relevantes. Neste Plano de Monitoramento, buscou-se contemplar as 
orientações dos autores mencionados para balizar a definição das informações e 
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indicadores a serem monitorados, considerando-se também a sua relevância para 
acompanhamento das propostas que constam da modelagem da coleta seletiva, 
objeto do Produto 2 desta consultoria. Dessa forma, buscou-se instrumentalizar a 
avaliação do cumprimento das metas de desempenho estabelecidas em relação aos 
aspectos técnico-operacionais da coleta seletiva no DF. 

Um aspecto determinante nos processos de avaliação e monitoramento é a 
qualidade da informação que alimenta o sistema. Polaz e Teixeira (2009), em 
estudo sobre indicadores de sustentabilidade para a gestão de resíduos sólidos 
urbanos no município de São Carlos, relatam que a etapa de  levantamento  dos  
dados foi a principal dificuldade no uso de indicadores. Destacaram fatores como a 
inexistência e a imprecisão das informações, a falta de documentação e 
sistematização por parte do Poder Público, como fatores que comprometem a 
confiabilidade das avaliações trazidas pelos indicadores.  

A falta de informações consistentes sobre a coleta seletiva no Distrito Federal 
vem sendo destacada neste trabalho de consultoria desde a elaboração do 
Diagnóstico. Constatou-se que não há informações suficientes para avaliar os 
serviços em seus aspectos mais essenciais. Dessa forma, não há informações 
confiáveis, sistematizadas pelo SLU, para responder a 3 questões básicas para 
avaliação da coleta seletiva no DF: 

- Qual a quantidade de resíduos recolhidos pela coleta seletiva em 
cada Região Administrativa e no DF e para onde são destinados?  

- Qual a quantidade de materiais recicláveis recuperados no DF? 
- Qual a quantidade de rejeitos gerados? 
Diante da inexistência de um sistema de informações próprios no SLU, os 

dados de controle existentes sobre as quantidades e o destino dos resíduos 
coletados são repassados ao órgão pelas empresas contratadas.  

Da mesma forma, não há controle sistemático de informações sobre o 
processamento dos resíduos pelas organizações de catadores e os dados referentes 
à recuperação de materiais e geração de rejeitos são estimados. Para a elaboração 
do diagnóstico, foram obtidos dados sistematizados por apenas uma associação de 
catadores, mas não há controle e registro regular das informações pelo SLU.  

Assim, considerando que ainda não há cultura estabelecida para o 
levantamento e sistematização rotineira das informações, optou-se por elaborar 
planilhas distintas para possibilitar dois estágios de monitoramento, a serem 
implementados em função da disponibilidade de informações consistentes: 

i. Planilhas com informações e indicadores prioritários: com as 
informações mais substanciais e os indicadores considerados prioritários, para o 
estágio inicial do monitoramento; 

ii. Planilhas completas: com mais informações e indicadores, para o 
monitoramento ampliado, a ser implementado à medida que houver disponibilidade 
das informações complementares indicadas. 

2. INFORMAÇÕES A SEREM MONITORADAS  
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Diante do contexto apresentado no capítulo anterior, destaca-se, para este 
Plano de Monitoramento, a necessidade de criar rotinas para o registro de 
informações e apuração dos dados sobre o desenvolvimento da coleta seletiva no 
DF, que devem ser periodicamente divulgados na forma de indicadores. A existência 
de um grupo permanente de acompanhamento e avaliação da coleta seletiva com 
participação dos vários setores envolvidos na questão, conforme proposto no 
Produto 2 (Grupo Gestor da Coleta Seletiva), apresenta-se como uma eficiente 
alternativa para otimizar o gerenciamento do programa, com a implementação deste 
Plano de Monitoramento. 

A indicação das informações a serem levantadas para o monitoramento foi 
baseada na Modelagem da Coleta Seletiva proposta no Produto 2 desta consultoria, 
na qual foram definidas as diretrizes para organização da coleta seletiva no DF, 
visando redirecionar o modelo atual, com orientações para uma transição 
consistente para um novo patamar de prestação de serviços e recuperação de 
resíduos recicláveis. Para verificar se essas diretrizes serão de fato incorporadas, é 
necessário que as informações elencadas sejam acompanhadas e atualizadas com 
a devida periodicidade.  

Julgou-se pertinente indicar as informações separadamente por Regiões 
Administrativas (RAs) e por Centrais de Triagem, para balizarem indicadores 
específicos para avaliação da coleta seletiva nas diferentes RAs e também para 
acompanhar o desempenho de cada Central de Triagem.  

As informações foram determinadas para os dois estágios de monitoramento 
propostos, com a indicação das informações prioritárias, para o estágio inicial, e as 
informações complementares para o monitoramento completo. 

 
2.1 Informações por Região Administrativa (RA) 
A primeira diretriz estabelecida para a organização da coleta seletiva no DF 

refere-se à projeção de índices diferenciados de coleta para as RAs, em função das 
condições socioeconômicas da população. Assim, foram elencadas informações por 
RA capazes de aferir essas condições. As informações priorizadas nesse grupo e 
para as quais são essenciais informações atualizadas são: 

- População estimada; 
- Classificação de renda (alta, média-alta, média-baixa e baixa); 
- Quantidade de resíduos coletados na coleta convencional; 
- Percentual de recicláveis nos resíduos da coleta convencional e  
- Percentual de recicláveis nos resíduos da coleta seletiva porta a porta  

(Obs.: as duas últimas informações são obtidas a partir de estudo 
gravimétrico dos resíduos). 

Como informação complementar a ser inserida na planilha para o 
monitoramento completo, foi incluída: 

- Número de domicílios. 
Foram recomendadas também as informações por RA relacionadas à escala 

e cobertura da coleta seletiva. Como foi previsto o sistema misto de coleta (porta a 
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porta integrada com ponto a ponto em Locais de Entrega Voluntária – LEVs), foram 
elencadas informações por RA relativas aos dois sistemas. Embora ainda não haja 
LEVs e PEPVs instalados, considera-se que as informações sobre o sistema de 
coleta seletiva ponto a ponto devem ser levantadas assim que o primeiro LEV for 
instalado.  

Dessa forma, as informações consideradas prioritárias são:  
- Quantidade de resíduos coletados na Coleta Seletiva porta a porta;   
- Quantidade de resíduos coletados nos LEVs;  
- Quantidade total de resíduos coletados na Coleta Seletiva (porta a porta + 

LEVs); 
- Quantidade total de resíduos coletados (Convencional + Seletiva)  

(Obs.: as duas últimas informações são obtidas automaticamente com a 
soma das duas frações que as compõem); 

- População atendida com a coleta seletiva porta-a-porta; 
- Quantidade de LEVs (Locais de Entrega Voluntária) instalados; 
- Quantidade de PEPVs (Postos de Recebimento de Pequenos Volumes) 

instalados; 
- População atendida com LEVs (onde não houver coleta porta-a-porta); 
- Destino dos resíduos (Central de triagem / Organizações de catadores). 

Na planilha completa (ampliada), foi incluída a informação: 
- Número de domicílios atendidos com a coleta porta-a-porta. 

Como foi recomendado o uso de caminhões compactadores e baús ou 
carroceria, foram sugeridas informações sobre os dois tipos de veículos, apenas na 
planilha completa: 

- Quantidade coletada na Coleta Seletiva por caminhões compactadores; 
- Quantidade coletada na Coleta Seletiva por caminhões baús, gaiolas ou 

similares; 
- Número de viagens por caminhões compactadores; 
- Número de viagens por caminhões baús, gaiolas ou similares; 
- Distância total percorrida por caminhões compactadores; 
- Distância total percorrida por caminhões baús ou similares. 
 
Uma diretriz proposta para aumentar a qualidade dos resíduos da coleta 

seletiva foi a necessidade de qualificação das equipes coletoras para não coletar os 
resíduos quando não estiverem adequadamente separados e os resíduos dispostos 
para a coleta seletiva não corresponderem às características do lixo seco e forem 
constituídos, por exemplo, por resíduos orgânicos, entulho, poda ou outros. Para 
aferir a adoção dessa prática, foi incluída, apenas na planilha ampliada (completa), a 
informação por RA: 

- Número de domicílios com coleta rejeitada. 
O Quadro 1, a seguir, apresenta as informações priorizadas para serem 

alimentadas por RA, com as respectivas unidades de medida e periodicidades de 
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coleta, para cálculo dos indicadores, conforme Planilha de Monitoramento elaborada 
em Excel no âmbito deste Produto.  

Foram inseridos, a título de exemplo, os dados referentes a dezembro de 
2015, que constam do Produto 2 desta consultoria, para as informações que 
dispunham de dados. Para outras informações, foram inseridos dados simulados 
para efeito de teste dos indicadores que serão apresentados no próximo capítulo. 

 
Quadro 1 – Informações priorizadas para serem monitoradas por RA 

 
Obs.: Os dados inseridos são referentes a dez/2015, para simulação e teste dos indicadores propostos no 

capítulo seguinte 
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Quadro 1 – Informações priorizadas para serem monitoradas por RA (cont.) 

 

Obs.: Os dados inseridos são referentes a dez/2015, para simulação e teste dos indicadores propostos no 
capítulo seguinte 

 
 

No Quadro 2 são apresentadas as informações completas a serem 
alimentadas por RA, com as respectivas unidades de medida e periodicidades de 
coleta, para cálculo dos indicadores, conforme Planilha de Monitoramento elaborada 
em Excel no âmbito deste Produto.  

Foram inseridos, da mesma forma que na Planilha do Quadro 1, os dados 
referentes a dezembro de 2015, que constam do Produto 2, para as informações 
que dispunham de dados. Para outras informações, foram inseridos dados 
simulados para teste dos indicadores. 
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Quadro 2 – Informações completas a serem monitoradas por RA 

 
Obs.: Os dados inseridos são referentes a dez/2015, para simulação e teste dos indicadores propostos no capítulo seguinte 
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Quadro 2 – Informações completas a serem monitoradas por RA (cont.) 

 
Obs.: Os dados inseridos foram simulados para teste dos indicadores propostos no capítulo seguinte. 
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Como o SLU não dispõe de sistema de controle das quantidades de resíduos 
coletados pela coleta seletiva e os dados de controle existentes são repassados ao 
SLU pelas empresas contratadas, foi recomendado, na modelagem da coleta 
seletiva apresentada no Produto 2, implantar, em caráter emergencial, sistema de 
controle de quantidades de resíduos coletados pela coleta seletiva, com garantia de 
informações sobre as quantidades referentes a cada origem (RA) e destino 
(cooperativa ou associação de catadores).  

Para implantar, emergencialmente, o controle da destinação de resíduos de 
cada caminhão da coleta seletiva, foi elaborada, pelo SLU, a ficha apresentada na 
Figura 1, a seguir. A ficha deve ser preenchida pelo motorista e atestada pela 
cooperativa ou associação de catadores para a qual os resíduos forem destinados.  

Figura 1 – Ficha para controle da destinação de resíduos da coleta seletiva 

 
Fonte: SLU/DF, 2016 

Entretanto, para garantir o controle efetivo das informações sobre a coleta 
seletiva, torna-se necessário implementar a proposta feita no Produto 2 desta 
consultoria, relativa a sistema informatizado de informações da coleta seletiva, 
com rastreamento dos caminhões controlados em sistema remoto pelo SLU, para 
obter informações confiáveis da coleta e entrega dos resíduos para os locais de 
triagem pelas organizações de catadores. A partir de equipamentos instalados nos 
caminhões de coleta, os roteiros de coleta ficam registrados em mapas digitais com 
o arruamento do município. Informações cadastrais relativas ao efetivo de pessoal, 
registro de data, hora de início e fim da coleta, hora de descarregamento, peso 
líquido coletado, distâncias pontuais de coleta, velocidades, entre outras, são 
informações também obtidas pelo sistema. Dessa forma, torna-se possível obter, de 
forma confiável, as informações previstas neste Plano de Monitoramento, por RA. 
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2.2 Informações por Central de Triagem / Organização de 
Catadores 

Conforme identificado no diagnóstico da coleta seletiva, no primeiro produto 
desta consultoria, devido à inexistência de relação formal entre o SLU e as 
organizações de catadores que recebem o material da coleta seletiva, as 
cooperativas e associações não informam regularmente os dados de quantidades de 
catadores, de materiais recebidos, comercializados e de rejeitos. Essas informações 
são muito importantes para avaliação do desempenho de cada Central de Triagem 
ou Organização de Catadores. É, portanto, essencial realizar o acompanhamento 
sistemático do funcionamento de cada Central de Triagem. 

Para possibilitar maior garantia nas informações foi recomendada, na 
modelagem da coleta seletiva objeto do Produto 2 desta consultoria, a 
implementação de sistemas de controle da entrada, produção e comercialização, 
preferencialmente informatizados, para todas as cooperativas e associações que 
processam os resíduos da coleta seletiva. As informações sistematizadas devem ser 
então repassadas regularmente para o SLU. A Associação Recicle a Vida 
desenvolveu uma planilha em Excel para controle dessas informações, que pode ser 
tomada como referência para as demais organizações de catadores no DF. 

O Quadro 3, a seguir, mostra as informações constantes da planilha usada 
pela Recicle a Vida. 

 
Quadro 3 – Informações constantes da planilha de controle de produção da 

Associação Recicle a Vida, com dados de jan a ago/2015  

 
Fonte: Associação Recicle a Vida, 2015 

 
Como pode ser observado pela Planilha da Associação Recicle a Vida, há o 

controle detalhado de cada um dos 17 tipos de materiais recuperados, o que é 
considerado ideal de se fazer para cada Central de Triagem do DF.  
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Entretanto, foram priorizadas informações mais simplificadas a serem 
monitoradas sobre as Centrais de Triagem ou Organizações de Catadores buscando 
verificar e acompanhar o desempenho de cada uma, conforme proposto na 
modelagem da coleta seletiva constante do Produto 2 desta consultoria.  

Para o primeiro estágio de monitoramento, foram então selecionadas as 
informações listadas a seguir: 

- Quantidade de catadores integrantes; 
- Quantidade de catadores ativos; 
- Quantidade de materiais recebidos da Coleta Seletiva; 
- Origem da Coleta Seletiva (RA); 
- Número de dias trabalhados no mês; 
- Número de turnos trabalhados por dia; 
- Quantidade total de materiais recuperados/comercializados; 
- Quantidade de tipos de materiais recuperados; 
- Quantidade de rejeito. 
As informações priorizadas para Centrais de Triagem ou Organizações 

de Catadores, com as respectivas unidades de medida e periodicidade de coleta 
são apresentadas no Quadro 4 a seguir. 

Quadro 4 – Informações priorizadas para serem monitoradas por Central de 
Triagem / Organização de Catadores 

 
Obs.: Os dados inseridos foram simulados para teste dos indicadores propostos no capítulo seguinte. 

 
Para o monitoramento completo, o ideal seria levantar informações referentes 

a cada tipo de material recuperado pelas Centrais de Triagem ou Organizações de 
Catadores. Entretanto, considerando que os indicadores do SNIS agrupam os 
materiais recuperados em 5 categorias (papel e papelão, plástico, metal, vidro e 
outros tipos de recicláveis), foram adotadas as informações agregadas dessa forma 
neste Plano de Monitoramento. Assim, as  informações complementares por Central 
de Triagem / Organização de Catadores são: 

- Área de processamento; 
- Quantidade de papel e papelão recuperado; 
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- Quantidade de plástico recuperado; 
- Quantidade de metais recuperados; 
- Quantidade de vidro recuperado; 
- Quantidade de outros tipos de recicláveis recuperados. 
Se houver disponibilidade dos dados desagregados por tipos, recomenda-se 

a complementação das informações para cada tipo de material recuperado. 
 
O Quadro 5, a seguir, apresenta as informações completas por Central de 

Triagem / Organização de Catadores, com as respectivas unidades de medida e 
periodicidade de coleta. 

Quadro 5 – Informações completas a serem monitoradas por Central de 
Triagem / Organização de Catadores 

 
 (cont.)    

 
Obs.: Os dados inseridos foram simulados para teste dos indicadores propostos no capítulo seguinte. 



PROPOSIÇÃO DE MODELOS DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO ROTINEIRA DOS PROCESSOS DE COLETA SELETIVA E 
PROCESSAMENTO DOS RESÍDUOS RECICLÁVEIS COLETADOS NO DISTRITO FEDERAL 

 18 

Cabe observar que, em articulação com o Movimento Nacional de Catadores, 
foi desenvolvido um sistema de informações, o CATAsig, para organizar e facilitar o 
processo de sistematização das informações de cooperativas e associações de 
catadores e considera-se recomendável avaliar a possibilidade de implantação 
desse sistema pelas organizações do DF. O CATAsig, segundo informações do site 
www.catasig.com.br, foi desenvolvido em módulos, de acordo com o grau de 
organização dos catadores, nas versões avançado, intermediário e básico e buscou 
incorporar as principais questões do ponto de vista produtivo, logístico e 
administrativo que incidem na rotina da atividade de triagem. É um sistema integrado 
que acopla as gestões administrativa, contábil-financeira, logística e de Recursos 
Humanos das Cooperativas de catadores. Auxilia a administração das organizações 
de catadores com módulos de pagamento a cooperados, fornecedores, 
comercialização dos materiais recicláveis, logística de coleta seletiva, rastreamento 
de caminhões, possibilitando o controle da produção, do estoque, dos pagamentos, 
do número de associados, dentre outros.  

O sistema é multiusuário, possibilitando o acesso por vários usuários 
(cooperados) simultaneamente, além de também respeitar a individualidade dos 
processos operacionais internos de cada cooperativa. É um software de plataforma 
100% web, que simplifica a operação e diminui os custos de infraestrutura local nas 
cooperativas. O catador pode gerenciar a sua cooperativa de onde estiver, na sua 
sede, em outra cidade, do computador ou mesmo do seu próprio celular. Apresenta 
uma linguagem simples com o uso de imagens associadas às rotinas de trabalho do 
catador, para facilitar a operação do sistema pelo grupo. É desnecessária a 
realização de backups e caso ocorra algum dano aos computadores das 
cooperativas, o sistema continuará funcionando permitindo seu acesso por outro 
computador.  

Dessa forma, verifica-se que há instrumentos disponíveis para possibilitar o 
levantamento e sistematização das informações para cada Central de Triagem do 
DF, conforme proposto neste Plano de Monitoramento. 

 
 

3. INDICADORES PARA MONITORAMENTO DA COLETA 
SELETIVA NO DF  

 
Os indicadores para monitoramento da coleta seletiva no DF, da mesma 

forma que as informações elencadas no capítulo anterior, foram definidos 
especificamente para as Regiões Administrativas (RAs) e para as Centrais de 
Triagem porque considerou-se pertinente a avaliação do desempenho da coleta 
seletiva tanto para as diferentes RAs, como também para cada Central de Triagem. 
Além desses, foram especificados indicadores para o DF como um todo. 

Os indicadores foram definidos para os dois estágios de monitoramento 
propostos, analogamente às informações, com indicadores prioritários para o estágio 
inicial e indicadores complementares para o monitoramento completo mais 
ampliado. 

http://www.catasig.com.br/
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3.1 Indicadores por RA  
 
Para a definição dos indicadores propostos para avaliação da coleta seletiva 

por Região Administrativa do DF, procurou-se representar adequadamente os 
diversos aspectos técnico-operacionais envolvidos na coleta seletiva, de forma 
relativamente simples, priorizando alguns indicadores, mas também incluindo outros 
de forma complementar para o estágio de monitoramento ampliado (completo).  

Para identificar a escala e a amplitude da Coleta Seletiva, foram priorizados 
os seguintes indicadores, com as respectivas equações de cálculo: 

1. Índice de material recolhido pela coleta seletiva em relação à quantidade 
total coletada de resíduos domiciliares 

=     Quantidade recolhida na coleta seletiva   .  
         Quantidade total de resíduos domiciliares  
 

2. Índice de cobertura do serviço de coleta seletiva porta a porta em relação 
à população  

=  População atendida pela coleta seletiva porta a porta 
         População total  

 
3. Índice de cobertura do serviço de coleta seletiva com LEVs em relação à 

população  
=  População atendida com LEVs (onde não houver coleta porta a porta) 
          População total  

Deve-se observar que o índice de material recolhido pela coleta seletiva em 
relação à quantidade total coletada de resíduos sólidos domésticos é o indicador que 
responde à primeira pergunta feita quando se quer avaliar um programa de coleta 
seletiva. É um indicador de fácil assimilação e entendimento que, entretanto, 
pressupõe a existência de algum controle de peso dos materiais coletados.  

O monitoramento da quantidade mensal coletada seletivamente pelo 
programa permite acompanhar a sua evolução, as interferências de fatores externos, 
como sazonalidades na geração de resíduos, campanhas de divulgação, existência 
de coletas informais, entre outros. É um indicador que afere a quantidade de 
resíduos, sem, entretanto, indicar a qualidade do material coletado. 

Em relação aos índices desse grupo que indicam a cobertura da coleta 
seletiva em relação à população, deve-se observar que a cobertura de atendimento 
não representa a população que participa da coleta seletiva e, sim, a que é atendida, 
que tem ao seu dispor o serviço de coleta.  

Como indicador complementar sobre a cobertura da coleta seletiva, a ser 
implementado apenas no processo de monitoramento ampliado, incluiu-se: 

4. Índice de cobertura do serviço de coleta seletiva porta a porta em relação 
ao total de domicílios 

=  Quantidade de domicílios atendidos pela coleta porta a porta 
     Total de domicílios 
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Alguns indicadores estão relacionados à participação da população na 
separação dos recicláveis para a Coleta Seletiva. Segundo Bringhenti (2004), esses 
indicadores têm significativa importância e aplicação prática, face às dificuldades de 
se apurarem informações sobre a adesão da população a programas de coleta 
seletiva. Os indicadores priorizados referentes à participação social são: 

5. Índice de recicláveis na coleta convencional 
=   Quantidade de recicláveis na coleta convencional                                                      

            Quantidade de resíduos da coleta convencional 
 

6. Índice de recicláveis na coleta seletiva 
=  Quantidade de recicláveis na coleta seletiva                                                  
    Quantidade de resíduos da coleta seletiva 
 

7.  Índice de recicláveis no total de resíduos domiciliares 
=    Quantidade total de recicláveis        .                                                           
     Quantidade total de resíduos domiciliares 
 

Cabe observar que os índices relativos aos indicadores 5 e 6 foram obtidos 
diretamente das informações oriundas do Estudo Gravimétrico e são iguais aos 
percentuais de recicláveis nos resíduos da coleta convencional e seletiva 
respectivamente indicados na planilha de Informações por RA. As equações foram 
apresentadas apenas para traduzir o significado dos indicadores. 

O índice de recicláveis na coleta convencional indica a adesão da população 
em determinada região atendida pela coleta seletiva. Se na coleta convencional 
ainda houver uma quantidade relativamente alta de recicláveis, o resultado do 
indicador também será alto, significando que parte da população não está 
separando e dispondo os recicláveis para a coleta seletiva; se, ao contrário, o 
resultado for baixo, pode-se inferir que a adesão da população é alta.  

Já o índice de recicláveis na coleta seletiva indica se a separação da 
população que está participando está boa ou ruim. Quanto maior o resultado desse 
índice, melhor é a qualidade do material. Se a separação não for boa, haverá 
relativamente pouca quantidade de recicláveis e, por conseguinte, uma maior 
quantidade de rejeitos.  

O índice de recicláveis no total de resíduos domiciliares indica o potencial 
total de geração de recicláveis da região. 

Como indicador complementar sobre a participação da população na coleta 
seletiva, a ser implementado no processo de monitoramento ampliado, incluiu-se: 

8. Índice de coleta seletiva rejeitada em relação ao total de domicílios 
atendidos pela coleta porta a porta 

=  Quantidade de domicílios com Coleta Seletiva rejeitada  
            Total de domicílios atendidos pela coleta porta a porta 

Esse índice indica em que proporção a população está dispondo resíduos de 
forma incorreta para a coleta seletiva e pode orientar a atuação educativa nas 
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regiões onde o resultado do indicador for mais alto, para aprimorar o processo de 
separação dos materiais.  

Os indicadores específicos para coleta porta a porta e ponto a ponto (LEVs) 
permitem uma análise comparativa, individual e em conjunto, do desempenho das 
duas modalidades de coleta seletiva: 

9.  Índice de resíduos  coletados porta a porta em relação ao total de 
resíduos da coleta seletiva  

=  Quantidade de resíduos coletados porta a porta     
  Total de resíduos da coleta seletiva 

 
10.  Índice de resíduos coletados nos LEVs em relação ao total de resíduos da 

coleta seletiva  
=  Quantidade de resíduos coletados nos LEVs     

     Total de resíduos da coleta seletiva 
 

Foram também definidos indicadores para análise comparativa do 
desempenho dos tipos de veículos usados na coleta seletiva, apenas na planilha 
completa, para o monitoramento ampliado: 

11.  Massa média coletada por viagem de caminhões compactadores 
=  Quantidade total de resíduos coletados por caminhões compactadores

       Número de viagens de caminhões compactadores 
 

12.  Massa média coletada por viagem de caminhões baús ou similares 
=  Quantidade total de resíduos coletados por caminhões baús ou similares

       Número de viagens de caminhões baús ou similares 
 
13. Distância média percorrida por viagem de caminhões compactadores 

=  Distância total percorrida pelos caminhões compactadores      
     Número de viagens de caminhões compactadores 

 
14.  Distância média percorrida por viagem de caminhões baús ou similares 

=  Distância total percorrida pelos caminhões baús ou similares     
     Número de viagens de caminhões baús ou similares 
 

Cabe observar que a massa média coletada por viagem pelos dois tipos de 
caminhões é um índice importante, que indica a qualidade do material coletado. A 
expectativa é que o valor desse indicador não ultrapasse 3,5 t/viagem para 
caminhões compactadores e 1,5 t/viagem para caminhões baús ou similares, 
conforme previsto no pré-dimensionamento de caminhões feito no Produto 2. 
Considerando que o peso específico dos materiais recicláveis secos é baixo (entre 
50 a 70 kg/m3), se o peso do caminhão for alto, significa que há grande quantidade 
de resíduos orgânicos e rejeitos e a separação dos resíduos não está adequada.  
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Finalmente, foi incluído um indicador referente à geração per capita de 
resíduos, para efeito de comparação com o indicador de recuperação per capita de 
materiais que será apresentado para o DF no item 3.3 deste Capítulo: 

15.   Massa per capita  de geração de resíduos domiciliares   
=   Quantidade total de resíduos  domiciliares 
          População  

 
Os indicadores priorizados para monitoramento da coleta seletiva, por RA, 

incluindo os indicadores de recuperação de recicláveis e de geração per capita de 
resíduos, com as respectivas formas de expressão e de cálculo (equações) são 
apresentadas no Quadro 6, a seguir. Os valores resultantes foram apresentados 
apenas como simulação, para efeito de teste das equações inseridas na Planilha de 
Monitoramento elaborada em Excel no âmbito deste Produto. Para tanto, foram 
usadas as informações que foram simuladas, conforme apresentado no capítulo 
anterior. Os símbolos de erro nas fórmulas referem-se às RAs onde os valores 
referentes à coleta seletiva foram iguais a zero. À medida que as informações reais 
forem sendo inseridas, os indicadores serão calculados automaticamente.  
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Quadro 6 – indicadores priorizados para monitoramento da coleta seletiva por 
Região Administrativa do DF 

 
Obs.: Os valores calculados para os indicadores são uma simulação para teste das fórmulas inseridas na 

planilha; foram consideradas, para o cálculo, as informações indicadas no capítulo 2. 
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Quadro 6 – indicadores priorizados para monitoramento da coleta seletiva por 
Região Administrativa do DF (cont.) 

 
Obs.: Os valores calculados para os indicadores são uma simulação para teste das fórmulas inseridas na 

planilha; foram consideradas, para o cálculo, as informações indicadas no capítulo 2. 
 

Os indicadores completos para o monitoramento ampliado da coleta 
seletiva, por RA, com as respectivas formas de expressão e de cálculo (equações) 
são apresentadas no Quadro 7, a seguir. Os valores resultantes também foram 
apresentados apenas como teste da Planilha de Monitoramento, com as 
informações simuladas no capítulo anterior. Os símbolos de erro nas fórmulas 



PROPOSIÇÃO DE MODELOS DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO ROTINEIRA DOS PROCESSOS DE COLETA SELETIVA E 
PROCESSAMENTO DOS RESÍDUOS RECICLÁVEIS COLETADOS NO DISTRITO FEDERAL 

 25 

referem-se às RAs onde os valores da coleta seletiva foram iguais a zero. À medida 
que as informações reais forem sendo inseridas, os indicadores serão calculados 
automaticamente. 

 
Quadro 7 – indicadores completos para monitoramento da coleta seletiva por 

Região Administrativa do DF  

 
Obs.: Os valores calculados para os indicadores são uma simulação para teste das fórmulas inseridas na 

planilha; foram consideradas, para o cálculo, as informações indicadas no capítulo 2. 
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Quadro 7 – indicadores completos para monitoramento da coleta seletiva por 
Região Administrativa do DF (cont.) 

 
Obs.: Os valores calculados para os indicadores são uma simulação para teste das fórmulas inseridas na 

planilha; foram consideradas, para o cálculo, as informações indicadas no capítulo 2. 
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Quadro 7 – indicadores completos para monitoramento da coleta seletiva por 
Região Administrativa do DF (cont.) 

 
Obs.: Os valores calculados para os indicadores são uma simulação para teste das fórmulas inseridas na 

planilha; foram consideradas, para o cálculo, as informações indicadas no capítulo 2. 
 
 

3.2 Indicadores por Central de Triagem ou Organização de 
Catadores  

Os indicadores por Central de Triagem ou Organização de Catadores foram 
definidos para aferir o desempenho de cada Central ou de cada cooperativa ou 
associação de catadores. No caso de uma Central abrigar mais de uma organização 
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de catadores, os indicadores podem ser calculados separadamente por cooperativa 
ou associação, se as informações puderem ser apuradas de forma individualizada. 
Caso contrário, o cálculo dos indicadores deverá ser feito para a Central de Triagem, 
agrupando mais de uma organização de catadores, se estiverem atuando no mesmo 
espaço. 

Os indicadores priorizados, com as respectivas equações de cálculo, são: 

1. Produtividade dos catadores 
=  Quantidade de material recuperado por Central ou Organização     
       Número de catadores ativos 
 

2. Produtividade da Central Triagem ou Organização de catadores 
=        Quantidade de material recuperado por Central ou Organização                 
       Quantidade de resíduos recebidos da Col. Sel. por Central ou Organização 

 
3. Índice de rejeito 

=     Quantidade de res. da Col. Sel. – Quant. material recuperado                .   
       Quantidade de resíduos recebidos da Col. Sel. por Central ou Organização 

 
4. Índice de recuperação de materiais 

=  Quantidade de materiais recuperados por Central ou Organização            
      Quantidade de materiais recuperados no DF 
 

Os indicadores complementares, para o monitoramento completo, com as 
respectivas equações de cálculo, são: 

5. Índice de recuperação de papel e papelão 
=  Quantidade de papel e papelão recuperado por Central ou Organização
           Quantidade de papel e papelão recuperado no DF 

6. Índice de recuperação de plástico 
=  Quantidade de plástico recuperado por Central ou Organização            
      Quantidade de plástico recuperado no DF 

7. Índice de recuperação de metais 
=  Quantidade de metais recuperados por Central ou Organização            
      Quantidade de metais recuperados no DF 

8. Índice de recuperação de vidro 
=  Quantidade de vidro recuperado por Central ou Organização            

      Quantidade de vidro recuperado no DF 

9. Índice de recuperação de outros tipos de recicláveis 
=  Quantidade de outros recicláveis recuperados por Central ou Organização

                Quantidade de outros recicláveis recuperados no DF 
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Esses indicadores possibilitam uma análise comparativa, individual e em 
conjunto, do desempenho das Centrais de Triagem e das Organizações de 
Catadores que atuam nas Centrais responsáveis pelo processamento dos resíduos 
da coleta seletiva no DF. É possível também aferir a produtividade média dos 
catadores de cada Central de Triagem ou Organização de Catadores. Com essas 
informações, podem-se definir ações de capacitação e assistência técnica para 
aprimorar a eficiência onde os resultados dos indicadores forem baixos.  

Os indicadores priorizados para avaliação das Centrais de Triagem ou 
Organizações de Catadores são apresentados no Quadro 8, a seguir, com as 
respectivas formas de expressão e de cálculo (equações).  

Os indicadores completos são apresentados no Quadro 9, na sequência. 
Analogamente ao que foi apresentado para os indicadores para 

monitoramento da coleta seletiva por RA, os valores resultantes também foram 
apresentados apenas como simulação, para efeito de teste das equações inseridas 
na Planilha de Monitoramento elaborada em Excel no âmbito deste Produto. Da 
mesma forma, foram usadas as informações que foram simuladas, conforme 
apresentado no capítulo anterior. As informações reais sobre as Centrais de Triagem 
ou Organizações de Catadores permitirão que os indicadores sejam calculados 
automaticamente, à medida que forem sendo inseridas na Planilha. 
 
Quadro 8 – indicadores priorizados para monitoramento da coleta seletiva por 

Central de Triagem ou Organização de Catadores do DF 

 
Obs.: Os valores calculados para os indicadores são uma simulação para teste das fórmulas inseridas na 

planilha; foram consideradas, para o cálculo, as informações indicadas no capítulo 2. 
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Quadro 9 – indicadores completos para monitoramento da coleta seletiva por Central de Triagem ou Organização de 
Catadores do DF 

 

 
Obs.: Os valores calculados para os indicadores são uma simulação para teste das fórmulas inseridas na planilha;  

foram consideradas, para o cálculo, as informações indicadas no capítulo 2. 
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3.3 Indicadores para o DF 
Alguns índices são relacionados à coleta seletiva no DF como um todo e 

indicam, além da participação da população na coleta seletiva, a situação das 
organizações de catadores em relação à infraestrutura e gestão das centrais de 
triagem, além das condições de mercado dos recicláveis. Os indicadores desse 
grupo se relacionam à recuperação de recicláveis, que deixam de ser destinados 
para o aterramento e retornam ao ciclo produtivo como matéria prima secundária e 
ao rejeito da coleta seletiva. Os indicadores para o DF priorizados são descritos a 
seguir:  

1.  Taxa de recuperação de materiais recicláveis em relação à quantidade de 
resíduos da coleta seletiva 
=  Quantidade total de materiais recuperados                                     
    Quantidade de resíduos da coleta seletiva 
 

2. Índice de material recuperado em relação ao total de recicláveis 
=      Quantidade total de materiais recuperados             .                                       
   Quantidade de recicláveis no total de resíduos domiciliares 
 

3. Massa recuperada per capita de materiais recicláveis em relação à 
população 
=   Quantidade total de materiais recuperados por dia  .                                       
           População total 
 

4.  Índice de rejeito em relação à quantidade de resíduos da coleta seletiva 
=            Quantidade total de rejeitos              . 

Quantidade de resíduos da coleta seletiva 

5. Índice de recuperação per capita de resíduos em relação à geração per 
capita de resíduos  
=    Massa recuperada per capita de materiais   . 

Massa per capita de geração de resíduos domiciliares 

Dentre esses indicadores, cabe destacar a importância especial do Indicador 
no 2, Índice de material recuperado em relação ao total de recicláveis, que é o 
mesmo índice usado pelo Plano Nacional de Resíduos Sólidos para se referir à 
redução dos materiais que são destinados ao aterro sanitário. O total de recicláveis 
nesse indicador refere-se à soma dos recicláveis da coleta seletiva com os 
recicláveis da coleta convencional. Ele é obtido multiplicando-se o índice de 
recicláveis no total de resíduos domiciliares pelo total de resíduos domiciliares.  

A massa recuperada per capita de materiais recicláveis é um indicador que 
permite fazer uma análise comparativa com o índice per capita de geração de 
resíduos. É possível então comparar, em média, quanto, dos resíduos gerados por 
cada pessoa, foi efetivamente encaminhado para reciclagem.  

Os indicadores complementares para o monitoramento ampliado da coleta 
seletiva no DF são: 
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6.  Incidência de papel e papelão no total de material recuperado 

=     Quantidade total de papel e papelão recuperado .                                       
Quantidade total de materiais recuperados 

 
7.  Incidência de plásticos no total de material recuperado 

=   Quantidade total de plásticos recuperados  .                                       
Quantidade total de materiais recuperados 

 
8.  Incidência de metais no total de material recuperado 

=   Quantidade total de metais recuperados  .                                       
   Quantidade total de materiais recuperados 
 

9.  Incidência de vidros no total de material recuperado 
=   Quantidade total de vidros recuperados  .                                       
   Quantidade total de materiais recuperados 
 

10.  Incidência de outros materiais (exceto papel, plástico, metais e vidros) no 
total de material recuperado 
=   Quantidade total de outros tipos de materiais recuperados  .                                       
     Quantidade total de materiais recuperados 
 

Os indicadores desse grupo se relacionam à qualidade da separação dos 
resíduos pela população, mas também são indicativos das condições de trabalho 
das cooperativas e associações de catadores. Quanto melhor forem essas 
condições, maior será a possibilidade de recuperação de recicláveis.  

Esses índices estão relacionados ainda ao mercado de recicláveis porque se 
alguns materiais não tiverem como ser comercializados, não serão separados pelos 
catadores e serão destinados para o aterramento como rejeitos. Os índices de 
recuperação específicos por tipo de material mostram esses aspectos do mercado, 
mas também se relacionam com a composição dos resíduos.  

 

Bringhenti (2004) observa que, geralmente, os indicadores relacionados à 
recuperação de resíduos resultam em valores que, principalmente para o leigo, a 
população em geral, parecem baixos, pouco significativos. Isso vale tanto para os 
indicadores priorizados quanto para os complementares. Entretanto, esses índices 
são de grande interesse na avaliação dos resultados alcançados, permitindo aferir o 
cumprimento das metas estabelecidas para o programa referentes à recuperação de 
recicláveis, que, por sua vez, se referem às metas do Plano Nacional de Resíduos 
Sólidos de redução de resíduos encaminhados para aterros sanitários.  

O Quadro 10, a seguir, apresenta os indicadores priorizados para o DF, com 
as respectivas formas de expressão e de cálculo (equações).  

Os valores resultantes foram apresentados apenas como simulação, para 
efeito de teste das equações inseridas na Planilha de Monitoramento elaborada em 
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Excel. Foram usadas as informações que foram simuladas, conforme apresentado 
no capítulo anterior.  

As informações reais sobre as Centrais de Triagem ou Organizações de 
Catadores permitirão que os indicadores sejam calculados para o DF 
automaticamente, à medida que forem sendo inseridas na Planilha. 

 

Quadro 10 – indicadores priorizados para o DF  
 

 
 

Obs.: Os valores calculados para os indicadores são uma simulação para teste das fórmulas inseridas na 
planilha; foram consideradas, para o cálculo, as informações indicadas no capítulo 2.  

 
 

Pode-se observar que, pelos dados obtidos referentes a 2015, foram 
recuperados em média 0,054 kg/hab.dia ou 54 gr/dia por habitante, o que representa 
a recuperação de apenas 6,5% das cerca de 840 gr/dia geradas por habitante do 
Distrito Federal. 

 
O Quadro 11, a seguir, apresenta os indicadores ampliados para o DF, com 

as respectivas formas de expressão e de cálculo (equações).  
Os valores resultantes também foram apresentados apenas como simulação, 

para efeito de teste das equações inseridas na Planilha de Monitoramento elaborada 
em Excel. Foram usadas as informações que foram simuladas, conforme 
apresentado no capítulo anterior.  

 

As informações reais sobre as Centrais de Triagem ou Organizações de 
Catadores permitirão que os indicadores para o DF sejam calculados 
automaticamente, à medida que os dados forem sendo inseridos na Planilha. 
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Quadro 11 – indicadores ampliados para o DF  
 
 

 
 
 

Obs.: Os valores calculados para os indicadores são uma simulação para teste das fórmulas inseridas na planilha;  
foram consideradas, para o cálculo, as informações indicadas no capítulo 2.  
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4. PROPOSIÇÃO DE METAS PROGRESSIVAS PARA A 
COLETA SELETIVA NO DF 

 
A proposição das metas progressivas para os serviços de coleta seletiva no 

DF teve como subsídios a modelagem apresentada no Produto 2 e as metas 
propostas no Plano Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) para a região Centro-
Oeste.  

O Quadro 12, a seguir, apresenta as metas do PNRS para redução dos 
resíduos recicláveis secos dispostos em aterro para o Brasil e para as 5 regiões 
brasileiras. 

 
Quadro 12 – Metas do Plano Nacional de Resíduos Sólidos para redução dos 

resíduos recicláveis secos dispostos em aterro 
(Dados apresentados em %) 

Fonte: Plano Nacional de Resíduos Sólidos, 2012 
 

Conforme mostrado no Quadro 12, as metas previstas pelo PNRS para 
redução dos recicláveis na região Centro-Oeste são:  

2015: 13%  
2019: 15%  
2023: 18%  
2027: 21%  
2031: 25%.  

Esses índices referem-se às quantidades de recicláveis recuperados em 
relação ao total de recicláveis. Pela modelagem proposta para a coleta seletiva no 
DF no Produto 2, foi previsto o índice de 19% de materiais recuperados sobre o total 
de recicláveis, que, comparativamente a outros municípios brasileiros, de acordo 
com dados do SNIS, 2014, trata-se de uma meta ousada, que não seria factível no 
curto prazo. Apenas para efeito de comparação, pelos dados do SNIS, Porto Alegre, 
que tem um programa de coleta seletiva porta a porta universalizado e consolidado, 
tendo sido iniciado há mais de 25 anos, recuperou, em 2014, pouco mais de 11% de 
materiais em relação ao total de recicláveis estimado para o município. 

Para atender as metas do PNRS para a Região Centro-oeste, o índice de 
19%, previsto na modelagem proposta para a coleta seletiva no DF, deveria ser 
alcançado entre 2023 (18%) e 2027 (21%). Entretanto, ponderou-se que o DF 
deveria ter uma meta maior do que a meta da Região, considerando que é onde se 
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localiza a capital do País. Dessa forma, o índice de 19% foi previsto como meta a 
ser alcançada no DF em 2022.   

Tendo em vista que a quantidade de material recuperado está diretamente 
relacionada à quantidade de resíduos da coleta seletiva, a partir das diretrizes 
estabelecidas na modelagem definida no Produto 2, foi prevista a ampliação das 
metas de coleta seletiva por RA, de forma escalonada, para promover o aumento 
gradativo das metas de materiais recuperados no DF nesse período até se chegar à 
meta total de 19%. Cabe observar que esse índice de 19% de materiais recuperados 
no DF corresponde a 9% de materiais recolhidos pela coleta seletiva em relação ao 
total de resíduos domiciliares. 

Tomou-se, como ponto de partida, os índices praticados no DF em dezembro 
de 2015, mês em que foi suspensa a coleta seletiva em algumas RAs, e o índice 
inicial da coleta seletiva no DF passou a ser de 5,3% de materiais coletados em 
relação ao total de resíduos domiciliares. Considerando-se que haverá um aumento 
linear de materiais recuperados ano a ano, será necessário haver um aumento do 
índice de coleta seletiva de cerca de 0,5% ao ano, para passar de 5,3% em 
dezembro de 2015 para 9% em dez/2022.  

Dessa forma, foram propostas as seguintes metas anuais para a coleta 
seletiva no DF, até o término da atual gestão do GDF e do SLU: 

2016: 5,8%  
2017: 6,3%  
2018: 7%   
Admitindo-se a manutenção do crescimento de 0,5% ao ano a partir de 2018, 

será alcançado o índice de 9% em 2022, correspondente à recuperação de 19% de 
materiais recicláveis no DF.  

Considerando a maior dificuldade em prever a quantidade de resíduos a 
serem coletados em LEVs, as metas previstas referem-se aos resíduos oriundos 
da coleta seletiva porta a porta, onde há maior previsibilidade da adesão da 
população e, portanto, dos índices de coleta a serem praticados.  

 
 
4.1 Metas propostas para a coleta seletiva em 2016, por RAs 
Para o aumento dos índices da coleta seletiva em 2016, uma primeira diretriz 

a ser considerada é a contratação de organizações de catadores para a 
realização da coleta seletiva em RAs onde a coleta foi suspensa. De acordo 
com o SLU haverá contratação para a realização da coleta seletiva nas seguintes 
RAs, com os respectivos índices de coleta seletiva:  

Samambaia: 0,7%  
Santa Maria: 1,2% 
Brazlândia: 5,3% 
Núcleo Bandeirante: 7,1% e  
Candangolândia: 5,0%. 
Esses índices foram estabelecidos em função das rotas previstas e das 

respectivas quantidades a serem coletadas, a partir de acordo entre o SLU e as 
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organizações de catadores que serão contratadas para fazerem a coleta seletiva em 
cada RA. Apenas nas RAs Candangolândia e Núcleo Bandeirante os índices são os 
mesmos que eram praticados antes da suspensão da coleta. 

Outra diretriz importante para definir as metas de coleta seletiva nos próximos 
anos é a priorização da coleta seletiva em RAs onde predominam condomínios 
verticais. Conforme identificado no Produto 2 desta consultoria, embora os 
domicílios do DF sejam predominantemente horizontais – as casas representam 
73,1% dos domicílios –, há regiões de maior concentração de edifícios nas seguintes 
RAs: Plano Piloto, compreendido por Asa Sul e Asa Norte, Águas Claras, Cruzeiro e 
Sudoeste/Octogonal. Assim, para essas 4 RAs onde predominam condomínios 
verticais, foram previstos índices mais altos de coleta seletiva a serem estimulados a 
partir de 2016.  

Para o Plano Piloto, foi previsto o acréscimo de 0,5% em 2016, considerando 
que essa RA já pratica um índice bastante favorável de coleta seletiva, igual a 13%. 
Na modelagem da coleta seletiva no Produto 2, foi previsto o acréscimo de 2% 
nessa RA, com a previsão de passar para 15% em 2022. Isso porque, com esse 
índice de coleta seletiva, o Plano Piloto deverá recuperar 35% de materiais 
recicláveis em relação ao total de recicláveis da RA, o que é bastante alto, 
comparativamente a outros municípios onde a coleta seletiva já está consolidada. 
Esse índice contribui muito significativamente para o alcance da meta total de 
recuperação de 19% de materiais em todo o DF em 2022, considerando ainda que o 
Plano Piloto tem a maior geração de resíduos do Distrito Federal.   

Já em Águas Claras, foi sugerido um acréscimo maior, passando dos atuais 
12,3% para 20% de coleta seletiva em 2022, tendo em vista que, pelo estudo 
gravimétrico realizado em 2015, foi identificado um grande potencial de recicláveis 
no total de resíduos dessa RA (42,4%). Dessa forma, foi proposto o acréscimo de 
2,5% na coleta seletiva de Águas Claras em 2016. 

No Sudoeste/Octogonal, onde o índice praticado atualmente é de 9,6%, foi 
indicado o acréscimo de 1,5% em 2016, uma vez que a RA deverá alcançar 15% de 
coleta seletiva em 2022. 

Finalmente, foi proposto o acréscimo de 0,5% para o Cruzeiro em 2016, que 
também já apresenta o índice de 13% de coleta seletiva e deverá chegar a 15% em 
2022.   

Para viabilizar esses acréscimos nessas RAs, foi previsto o suporte do SLU 
para a organização da coleta seletiva em condomínios verticais, com a adoção de 
uma estratégia específica para atuação nessas áreas, em articulação com 
Administradores Regionais e Síndicos dos Condomínios, visando sensibilizar e 
orientar a organização da coleta seletiva nesses espaços. Recomendou-se que o 
SLU produza um material informativo para orientar a organização da coleta seletiva 
em condomínios verticais, com um roteiro que possa ser adaptado às características 
de cada condomínio e ao contexto de cada região. No Produto 2, foram 
apresentadas as informações que devem constar desse Manual de Orientação para 
implantação da coleta seletiva em condomínios e reitera-se a proposta de que ele 
seja elaborado em 2016, para possibilitar o aumento da adesão da população à 
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coleta seletiva nesses locais.  
Outra diretriz estabelecida na modelagem da coleta seletiva foi a 

implantação de um Grupo Gestor da Coleta Seletiva e de Subgrupos gestores 
regionais para fortalecer a coleta seletiva nas diferentes RAs. Com a priorização 
das RAs para o cumprimento das metas, propõe-se que haja a implantação dos 
subgrupos gestores nas RAs priorizadas em 2016 para promover o efetivo 
alcance das metas. 

Com esses acréscimos em 5 RAs onde a coleta seletiva foi suspensa e nas 4 
RAs com ocupação mais verticalizada, o índice total de coleta seletiva no DF passa 
de 5,3% (dez/2015) para 5,8% (dez/2016), aumentando 0,5% nesse ano, conforme 
proposto.  

Além dessas metas para a coleta seletiva porta a porta, há previsão de 
implantação, em 2016, de 6 LEVs integrados a PEPVs em 5 RAs. O acréscimo nos 
índices de coleta deverão ser aferidos com o uso dos indicadores propostos neste 
Plano de Monitoramento. Conforme as diretrizes propostas na modelagem da coleta 
seletiva, no Produto 2 desta consultoria, a coleta ponto a ponto (pela utilização dos 
LEVs) deve se dar de forma complementar e conjugada com a coleta seletiva porta 
a porta. Trata-se de uma forma de ampliar a adesão da população e os resultados 
do projeto.  

 
O Quadro 13, a seguir, apresenta a proposta de metas da coleta seletiva 

porta a porta no DF para 2016. 
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Quadro 13 – Metas para a Coleta Seletiva no DF em 2016 
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4.2 Metas propostas para a coleta seletiva em 2017, por RAs 
 
Para 2017, foram mantidas as mesmas diretrizes usadas para 2016, com 

retomada da coleta seletiva em outras 5 RAs onde a coleta seletiva estava suspensa 
e com promoção do aumento dos índices da coleta seletiva nas 4 RAs com 
ocupação mais verticalizada.  

Foi definido, pelo SLU, que até 2022, a coleta seletiva porta a porta deverá 
ser retomada em todas as RAs onde ela foi suspensa, priorizando o atendimento de 
áreas comerciais e áreas residenciais mais densas e com renda mais alta. Assim, a 
contratação da coleta seletiva em 2017 dessas RAs deve ser feita com índices de 
coleta seletiva mais baixos (de 1,0%) e não com os índices que eram praticados 
antes da suspensão da coleta. Apenas para 2 RAs (Riacho Fundo I e Paranoá) foi 
proposto adotar o índice que era praticado antes da suspensão da coleta (de 3,6%).  

Para Riacho Fundo I, o índice de 3,6%, se justifica porque a coleta nessa RA 
deverá contribuir para ampliar a quantidade dos resíduos que serão destinados à 
Usina da Asa Sul, prevista para ser concluída até fev/2017 e que poderá receber 
catadores que hoje atuam no Aterro do Jóquei. Em Paranoá, também foi previsto o 
índice de 3,6%, considerando que a cooperativa de catadores Recicla Mais Brasil 
está articulando, com a Administração Regional, a instalação de tendas para a 
triagem de resíduos em área contígua a um PEPV, e a coleta seletiva no Paranoá 
deverá alimentar essa nova área de triagem.  

Assim, as RAs onde foi prevista a retomada da coleta seletiva em 2017, com 
os respectivos índices, são:  

Gama: 1,0%  
Recanto das Emas: 1,0% 
Riacho Fundo I: 3,6% 
Itapoã: 1,0% e 
Paranoá: 3,6%  
Para as áreas verticalizadas, deverão ser reforçadas as estratégias para 

ampliação dos índices de coleta seletiva iniciadas em 2016. Foram previstos, para 
2017, os seguintes acréscimos nos índices: 

Plano Piloto: acréscimo de 1,0%, totalizando 1,5% em relação a 2015; 
Águas Claras: acréscimo de 2,5%, totalizando 5,0%;  
Sudoeste/Octogonal: acréscimo de 2%, totalizando 3,5% e 
Cruzeiro: acréscimo de 1,0%, totalizando 1,5% em relação a 2015. 
Com esses acréscimos em mais 5 RAs onde a coleta seletiva foi suspensa e 

nas 4 RAs com ocupação mais verticalizada, o índice total de coleta seletiva no DF 
passa de 5,8% (dez/2016) para 6,3% (dez/2017), aumentando mais 0,5% nesse 
ano, conforme proposto.  

Em 2017, da mesma forma que em 2016, deverão ser implantados LEVs, 
preferencialmente integrados à implantação dos novos PEPVs, seguindo o 
cronograma de implantação do programa de gestão de resíduos da construção civil.  

O Quadro 14, a seguir, apresenta a proposta de metas de coleta seletiva para 
2017. 
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Quadro 14 – Metas para a Coleta Seletiva no DF em 2017 
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4.3 Metas propostas para a Coleta Seletiva em 2018, por RAs 
    
Para 2018, foram mantidas as diretrizes usadas em 2016 e 2017 para o 

acréscimo do índice de coleta seletiva do DF, com retomada da coleta seletiva em 
mais 3 RAs onde a coleta seletiva estava suspensa e com promoção do aumento 
dos índices da coleta seletiva nas 4 RAs com ocupação mais verticalizada. Além 
disso, para se alcançar o índice previsto de 7% de coleta seletiva em relação à 
quantidade total de resíduos, foi previsto o acréscimo dos índices de coleta seletiva 
em outras 3 RAs, cuja população está inserida em classes de renda alta e média 
alta, portanto, com maior potencial de geração de recicláveis. 

Das RAs onde a coleta seletiva havia sido suspensa, foi recomendada a 
contratação da coleta seletiva em Planaltina, com o índice de 7,9%, o mesmo que 
era praticado antes da suspensão da coleta, considerando a necessidade de reduzir 
os resíduos encaminhados para aterro dessa região, previstos para serem 
destinados para o município de Planaltina de Goiás, conforme articulação que vem 
sendo feita entre os governos do DF e desse município, para a gestão regionalizada 
dos resíduos. Nesse contexto, está em avaliação a possibilidade de destinar os 
resíduos da coleta seletiva dessa RA para a central de triagem existente nesse 
município, até que seja construída a central prevista para o norte do DF, em 
Planaltina ou em Sobradinho, conforme proposto na modelagem da coleta seletiva, 
no Produto 2 desta consultoria.  

Também com a perspectiva de destinação dos resíduos para a central de 
triagem em Planaltina de Goiás, foi proposta a contratação da coleta seletiva em 
2018, para a RA Fercal, com índice de 1,0%, considerando que trata-se de região 
com população de classe de renda mais baixa, portanto com menor potencial de 
geração de recicláveis.  

Da mesma forma, foi indicada também a contratação da coleta seletiva em 
2018 para a RA São Sebastião, com índice de 1,0%, considerando a proposta de 
aprimoramento da área de triagem nessa RA, em uso pela cooperativa Ecolimpo, 
conforme previsto na modelagem da coleta seletiva. 

 
Para as áreas verticalizadas, deverão ser reforçadas as estratégias para 

ampliação dos índices de coleta seletiva iniciadas em 2016. Foram previstos, para 
2018, os seguintes acréscimos nos índices: 

Plano Piloto: acréscimo de 0,5%, totalizando 2,0% em relação a 2015; 
Águas Claras: acréscimo de 1,5%, passando para 6,5% no total;   
Sudoeste/Octogonal: acréscimo de 1%, totalizando 4,5% e 
Cruzeiro: acréscimo de 0,5%, totalizando 2,0% em relação a 2015. 
 
Finalmente, as RAs que tiveram a previsão de acréscimo nos índices de 

coleta seletiva, por terem alto potencial de recicláveis, foram: 
Taguatinga: acréscimo de 1,5%; 
Lago Sul: acréscimo de 2,0% e 
Lago Norte: acréscimo de 0,5%. 
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Deve-se destacar que o Lago Sul e o Lago Norte, apesar de terem 
populações de mesma classe de renda (alta), apresentam situações bastante 
distintas em relação ao desempenho da coleta seletiva e da recuperação de 
recicláveis, de acordo com as informações do SLU e do estudo gravimétrico 
realizado em 2015. No Lago Sul, a possiblidade de aumentar o índice de coleta 
seletiva é bem maior, por ainda haver um grande potencial de recicláveis na coleta 
convencional e por ter um índice de coleta seletiva bem inferior ao do Lago Norte. 
Enquanto o Lago Norte o índice de coleta seletiva é de 12,1%, no Lago Sul, apenas 
5,9% do total de resíduos são recolhidos pela coleta seletiva. Segundo os estudos 
gravimétricos, os resíduos da coleta seletiva do Lago Norte são compostos por 
74,9% de materiais recicláveis. Já na coleta seletiva do Lago Sul, somente 42,1% 
dos resíduos são recicláveis. Quanto aos resíduos da coleta convencional, o Lago 
Sul apresentou um índice relativamente alto de materiais recicláveis em sua 
composição (24,7%), enquanto no Lago Norte, o índice de recicláveis na coleta 
convencional foi bem menor (8,9%). Em relação ao índice de recicláveis no total de 
resíduos, constata-se que o Lago Sul apresenta o valor de 25,7%, bem superior ao 
do Lago Norte, de 16,9%. 

Dessa forma, considera-se que há pouca margem de ampliação da coleta 
seletiva no Lago Norte, já que a maior parte dos recicláveis gerados já estão sendo 
recolhidos pela coleta seletiva. Assim, foi recomendado um índice bem maior de 
acréscimo na coleta seletiva no Lago Sul (2,0%), comparativamente ao Lago Norte 
(0,5%). Cabe observar que essa avaliação foi feita com base no estudo gravimétrico 
realizado em 2015, que, conforme discutido no Produto 2, foi um estudo preliminar, 
com muitas limitações. É recomendável, portanto, refazer a caracterização 
gravimétrica dos resíduos do Lago Norte, com aprimoramento da metodologia para 
garantir a representatividade das amostras e evitando compactação dos resíduos 
amostrados. Considera-se também que o índice de recicláveis relativamente baixo 
do Lago Norte pode ter sido influenciado pela possível existência de coleta seletiva 
informal, que reduziria o potencial de recicláveis da RA. 

Com esses acréscimos em mais 3 RAs onde a coleta seletiva foi suspensa e 
nas 4 RAs com ocupação mais verticalizada, além dos aumentos nos índices de 
coleta seletiva de outras 3 RAs com população com maior poder aquisitivo, 
pretende-se alcançar o índice total de coleta seletiva no DF de 7% até dez/2018.  

Como forma de ampliar as metas previstas para a coleta seletiva porta a 
porta, da mesma forma que nos anos anteriores, há previsão de implantação da 
coleta seletiva ponto a ponto (LEVs), principalmente em locais onde forem 
implantados os PEPVs.  

Em 2018, a única RA onde não foi prevista a retomada da coleta seletiva 
porta a porta, dentre as RAs que tiveram a coleta suspensa em 2015, foi Park Way. 
Por se tratar de área com ocupação menos adensada, com lotes unifamiliares 
maiores, foi prevista a implantação de 3 a 5 LEVs para atender essa RA, até que a 
coleta porta a porta seja retomada.  

O Quadro 15, a seguir, apresenta a proposta de metas de coleta seletiva 
porta a porta no DF para 2018. 
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Quadro 15 – Metas para a Coleta Seletiva no DF em 2018 
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Para o processamento dos resíduos da coleta seletiva em 2018, deverão 
estar em funcionamento as duas centrais de triagem que serão construídas em 
terrenos próprios do SLU, na Ceilândia e Asa Sul, em áreas contíguas às unidades 
de tratamento mecânico biológico de resíduos existentes, por meio de convênio com 
a NOVACAP (Companhia Urbanizadora da Nova Capital). Também deverão estar 
concluídas as 3 Centrais de Triagem e 1 Central de Comercialização previstas de 
serem construídas com recursos do BNDES, já liberados para a SEMA, em terreno 
cedido à Centcoop, próximo ao Lixão da Estrutural. 

Além da construção das novas Centrais de Triagem, também deverão estar 
concluídas e em funcionamento, em 2018, no âmbito do convênio do SLU com a 
Novacap, as obras de reforma, ampliação e adequação das condições físicas das 
duas instalações de triagem existentes em terrenos próximos ao Lixão da Estrutural, 
com cessão de uso do GDF para a Coopativa e Cortrap. Outros 3 projetos de 
reformas de centrais de triagem estão sendo elaborados para as instalações onde 
atuam a Recicle a Vida, em Ceilândia, a Acobraz, em Brazlândia e a CRV no Varjão.  

Assim, considera-se haverá melhor desempenho da coleta seletiva, de forma 
compatível com as metas de ampliação previstas neste Plano. 

 

4.4 Metas propostas para a Coleta Seletiva em 2022, por RAs  
Considerando-se que em 2018 encerra-se o período da administração atual 

do DF e do SLU, ponderou-se que, embora a modelagem para a coleta seletiva 
elaborada no Produto 2 desta consultoria tenha previsto a meta final para 2022, as 
metas para o quadriênio 2019 a 2022 não deveriam ser detalhadas ano a ano. Isso 
se justifica também pelo fato de que os dados que balizaram as estimativas devem 
ser revistos nos próximos anos, a partir da atualização das informações sobre a 
coleta seletiva conforme previsto neste Plano de Monitoramento, e também pelo 
Plano de Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos, a ser iniciado este ano.  

Dessa forma, apresenta-se, no Quadro 16, a seguir, as metas para coleta 
seletiva e para recuperação de recicláveis em 2022, conforme proposto na 
modelagem apresentada no Produto 2 desta consultoria. 

Deve-se observar que algumas RAs não tiveram acréscimos nos índices 
previstos para a coleta seletiva de 2018 a 2022 (Plano Piloto, Planaltina, SIA, 
Cruzeiro, Núcleo Bandeirante, Candangolândia). Isso se deve à estratégia proposta 
de investir, nos primeiros anos, mais intensivamente em algumas RAs com maior 
potencial de geração de recicláveis, como as RAs verticalizadas e de maior poder 
aquisitivo (caso de Plano Piloto e Cruzeiro). Como também havia a diretriz de 
retomar a coleta seletiva nas RAs onde ela havia sido suspensa, essas RAs também 
foram objeto de atuação prioritária e em algumas delas a retomada foi prevista com 
índices mais altos (como em Planaltina, Núcleo Bandeirante e Candangolândia). 
Optou-se, assim, por concentrar os esforços em poucas RAs e obter o máximo de 
resultados nelas, para depois atuar nas demais. Dessa forma, em algumas RAs, já 
em 2018, foram previstas as metas estabelecidas para 2022. A partir de 2019, o 
propósito é atuar nas outras RAs e manter os níveis de coleta seletiva nas RAs onde 
as metas já tiverem sido atingidas. 
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Quadro 16 – Metas para a Coleta Seletiva no DF em 2022 
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Como pode ser observado no Quadro 16, a meta do DF para a coleta seletiva 
é de 9%, alcançando o índice de 19% de materiais recuperados. Cabe observar que 
esse índice foi obtido, considerando-se a estimativa de 40% de rejeitos. Entretanto, 
há expectativa de que esse índice possa ser reduzido, com o aprimoramento do 
desempenho das centrais de triagem ao longo do tempo e também com a melhoria 
da qualidade dos materiais dispostos para a coleta seletiva. Com isso, poderá haver 
um resultado maior em relação à recuperação de materiais. 

Para essas estimativas, não foi considerado o crescimento vegetativo e o 
aumento de resíduos dele decorrente. Como o foco deste Produto é a definição de 
índices (indicadores e metas), considerou-se apropriado manter os dados referentes 
a 2015 de população e de geração de resíduos como referência para a estimativa 
dos índices de coleta seletiva e de recuperação de resíduos.  

Entretanto, para o monitoramento, as informações deverão ser atualizadas 
para permitir a avaliação do cumprimento das metas previstas com os dados reais. 
 

 
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com este Plano de Monitoramento e de Metas da Coleta Seletiva no Distrito 
Federal, buscou-se estabelecer instrumentos para acompanhar a implementação 
das proposições para a reorganização da coleta seletiva, estabelecidas na 
modelagem apresentada no Produto 2 desta consultoria. No novo modelo proposto, 
foi prevista uma mudança radical na situação atual da coleta seletiva, visando 
melhorar significativamente as condições atuais de trabalho precárias e insalubres, 
de baixa adesão da população e de índices relativamente baixos de recuperação de 
materiais. A mudança para um novo patamar de prestação de serviços deve ser 
conduzida de forma gradual, com ampliação gradativa de resultados, em especial da 
quantidade dos materiais recuperados.  

Assim, foram estabelecidas as metas para a ampliação progressiva da coleta 
seletiva e foram também elaboradas planilhas com informações e indicadores para 
monitoramento e avaliação dos resultados a serem alcançados, visando gerar 
orientações para as adequações e correções de rumo necessárias. Para a definição 
das informações, dos indicadores e das metas deste Plano de Monitoramento, 
tomou-se, como referência, as premissas, diretrizes e estratégias estabelecidas na 
modelagem para a coleta seletiva. Foram também considerados os indicadores do 
SNIS e as metas do Plano Nacional de Resíduos Sólidos, além de estudos 
acadêmicos desenvolvidos sobre o tema. 

A partir dessas referências, foram elaboradas as planilhas com informações e 
indicadores separadamente por Regiões Administrativas (RAs) e por Centrais de 
Triagem e também para o DF como um todo. Dessa forma, é possível se fazer uma 
análise comparativa, individual e em conjunto, do desempenho das Regiões 
Administrativas e também das Centrais de Triagem e Organizações de Catadores 
responsáveis pelo processamento dos resíduos da coleta seletiva no DF, além da 
avaliação global do processo para o DF.  
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Procurou-se definir os indicadores que fossem os mais representativos e em 
estreita sintonia com a modelagem da coleta seletiva proposta no Produto 2. 
Entretanto, sabe-se que nem todas as informações necessárias para o cálculo dos 
indicadores estarão disponíveis de imediato. Ao contrário, conforme constatado pelo 
Diagnóstico da Coleta Seletiva, não há dados suficientes e confiáveis para avaliar os 
serviços. Reiterou-se, portanto, a recomendação de implementar controle da 
quantidade de resíduos coletados e recuperados pela coleta seletiva, com a 
implantação de sistema informatizado vinculado a rastreamento dos veículos por 
GPS, de forma a se ter garantia da qualidade e regularidade das informações, que 
são a base para o monitoramento.  

Da mesma forma, reforçou-se a indicação de dar continuidade ao processo de 
caracterização dos resíduos, com aprimoramento da metodologia, conforme 
proposto no Produto 2, para possibilitar informações confiáveis sobre a qualidade 
dos resíduos coletados.  

Para a obtenção de dados sobre as Centrais de Triagem, foi também 
reiterada a proposta a implantação de sistemas informatizados de controle da 
produção, com o repasse sistemático das informações ao SLU, o que não ocorre 
atualmente.  

Considerou-se pertinente propor que o monitoramento fosse implementado 
em dois estágios, iniciando pelas informações e indicadores prioritários, suficientes 
para orientar a gestão do programa em seus aspectos mais essenciais. Para um 
segundo estágio, foram indicadas outras informações e estabelecidos indicadores 
complementares para uma avaliação mais abrangente e completa do programa de 
coleta seletiva no DF. Dessa forma, foram elaboradas planilhas distintas para cada 
um dos estágios, para facilitar sua implementação. 

Para o primeiro estágio, foram priorizados 9 indicadores por RAs, que 
possibilitam indicar diretamente a escala e amplitude da coleta seletiva e o 
desempenho das duas modalidades de coleta seletiva. Esses índices refletem, 
indiretamente, a adesão da população ao programa de coleta seletiva. Todos os 
indicadores são calculados por RA e  também podem ser totalizados para o DF. Na 
planilha para o monitoramento ampliado (completo), foram indicados mais 6 
indicadores por RA, totalizando 15 indicadores, que, além da escala e amplitude da 
coleta seletiva e do desempenho das duas modalidades de coleta seletiva, indicam o 
desempenho dos dois tipos de veículos usados para cada RA.  

Para as Centrais de Triagem/Organizações de Catadores, foram priorizados 4 
indicadores que se referem à recuperação de materiais, à taxa de rejeitos e à 
produtividade de cada Central ou Organização de Catadores, além da produtividade 
por catador em cada Organização ou Central de Triagem. No monitoramento 
ampliado, foram acrescentados 5 indicadores que se referem à recuperação de 
materiais por tipo para cada Central ou Organização de Catadores, totalizando 9 
indicadores.  

Para o DF como um todo, foram estabelecidos, para o primeiro estágio de 
monitoramento, 5 indicadores, referentes à recuperação de materiais e à geração de 
rejeito. No monitoramento ampliado, foram acrescentados 5 indicadores que se 
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referem à recuperação de materiais por tipo. Esses indicadores permitem uma 
avaliação geral da coleta seletiva no DF, sem a espacialização possibilitada pelos 
indicadores por RA, e também sem a visão mais específica sobre cada Central de 
Triagem. 

Assim, na fase inicial, foram estabelecidos, no total, 18 indicadores e, para o 
monitoramento completo no segundo estágio foram definidos 34 indicadores.  

A elaboração do Plano de Monitoramento em dois estágios (um mais 
simplificado com os indicadores prioritários e outro mais completo ampliando para 
outros indicadores) busca facilitar a implementação do processo de registro 
sistemático de informações e acompanhamento dos resultados para aprimoramento 
do programa.  

As planilhas foram estruturadas de forma a vincular as informações aos 
indicadores. Assim, à medida que as informações forem sendo inseridas, os 
indicadores serão calculados automaticamente. 

Procedendo-se a uma análise geral dos indicadores estabelecidos, considera-
se que eles possuem aplicação prática, pela facilidade de entendimento e apuração;  
medem variáveis relativas aos resultados do programa de coleta seletiva avaliado e 
permitem avaliar o progresso do programa de coleta seletiva, em relação às metas 
estabelecidas. Podem ser incluídas outras informações e indicadores específicos 
para situações não identificadas na planilha, como no caso do monitoramento da 
recuperação de outros tipos de materiais recicláveis que venham a ser especificados 
pelas Centrais de Triagem. Por sua vez, os valores obtidos para os indicadores 
devem ser analisados em conjunto, buscando-se identificar os elos existentes entre 
os resultados encontrados para cada indicador individualmente.  

Além de ser um importante instrumento para avaliação e aprimoramento do 
programa, o Plano de Monitoramento é também muito útil para dar visibilidade e 
transparência às ações de gestão dos resíduos no DF. Para tanto, recomenda-se 
divulgar os indicadores em linguagem acessível que permita à comunidade 
interessada entender, questionar e/ou responder às informações disponibilizadas 
sobre a coleta seletiva. Essa divulgação é, sem dúvida, um fator de motivação para 
a participação social na coleta seletiva. Deve-se lembrar que a organização e a 
adequada operacionalização das ações, associadas à regularidade e qualidade dos 
serviços de coleta seletiva oferecidos, são fatores que também se destacam como 
essenciais para conquistar a credibilidade e a participação efetiva da população.  
Portanto, a adesão da população na coleta seletiva é decorrência da organização e 
adequação da infraestrutura implantadas para dar suporte ao programa, além das 
ações continuadas de divulgação, mobilização e informação.  

Ainda em relação à vinculação das atividades de monitoramento do programa 
com a mobilização social, outra possibilidade que pode ser explorada é integrar os 
resultados a um processo de “monitoramento educativo”, no qual os educadores 
abordam, de forma apropriada, os domicílios (residenciais ou comerciais) que não 
aderirem ao programa, buscando identificar as causas dos problemas e conquistar 
maior adesão da população, com repasse de orientações sobre o projeto. 



PROPOSIÇÃO DE MODELOS DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO ROTINEIRA DOS PROCESSOS DE COLETA SELETIVA E 
PROCESSAMENTO DOS RESÍDUOS RECICLÁVEIS COLETADOS NO DISTRITO FEDERAL 

50  

Outro aspecto importante que deve ser lembrado é que uma das diretrizes da 
modelagem proposta para a coleta seletiva no DF refere-se à implantação de 
infraestrutura apropriada para processamento dos materiais e também ao 
fortalecimento das cooperativas e associações de catadores para gestão 
cooperativista dos empreendimentos. Apesar da viabilização de recursos financeiros 
e técnicos, a previsão é que a situação atual de grande precariedade dessas 
condições não será alterada significativamente antes que sejam encerradas as 
atividades de aterramento de resíduos no Aterro do Jóquei, com a implantação do 
novo Aterro Oeste. Reitera-se, portanto, a recomendação de que, nessa transição, 
sejam implementadas soluções provisórias para o trabalho de triagem, em locais 
próximos ao Aterro do Jóquei. Uma alternativa identificada no Produto 2 foi a 
instalação de tendas em áreas já ocupadas para processamento de resíduos e 
também o aluguel de galpões, até que estejam funcionando as novas Centrais de 
Triagem. Com isso, pretende-se evitar a redução dos índices de recuperação de 
materiais atuais, o que acarretaria aumento da quantidade de resíduos destinados 
para aterramento.  

Ao concluir este trabalho de “Estudos e proposição de logística e alternativas 
tecnológicas e institucionais para os serviços de coleta seletiva”, é pertinente 
observar que a implementação de um programa de coleta seletiva bem planejado, 
operado e avaliado, resulta na sua maior sustentabilidade e duração. Além disso, a 
integração da coleta seletiva com as demais ações de gerenciamento integrado de 
resíduos sólidos possibilita potencializar os seus resultados, sendo fundamental 
considerar, envolver e integrar com as demais políticas públicas setoriais (meio 
ambiente, educação, saúde, ação social, recursos humanos, planejamento urbano, 
entre outras) além da participação da sociedade civil. Nesse sentido, salienta-se a 
importância da articulação e adequação das propostas oriundas desta consultoria ao 
Plano de Saneamento e Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos para o DF, 
em vias de serem contratados pelo GDF. 

Por fim, cabe reiterar que a devida implementação de um Sistema de 
Monitoramento para a Coleta Seletiva no DF, de forma a orientar o aprimoramento 
contínuo do processo e contribuir para o cumprimento das metas do Plano Nacional 
de Resíduos Sólidos, é uma ação inovadora no Brasil, com potencial para se tornar 
uma experiência exemplar e inspirar outras iniciativas brasileiras. Com este produto, 
espera-se contribuir para a construção desse Sistema de Monitoramento que 
também deve ser objeto de revisão crítica e aperfeiçoamento no decorrer do seu 
processo de implantação. 
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