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Resumo 

Com o desenvolvimento de programas e a efetivação da coleta seletiva contribuiu-se para a 

redução da poluição ocasionada pela falta de tratamento adequado dos resíduos, uma vez que 

proporciona a economia de recursos naturais e a minimização de impactos com a disposição 

de resíduos sólidos. Para análise dos aspectos relacionados a esta temática, tomou-se para 

estudo de caso a Associação Engenho do Lixo, localizada no município de Juazeiro do Norte 

– CE. Levantou-se questões relacionadas à legislação, ao poder público municipal, a 

organizações de catadores e a visão da população, constatando-se a necessidade da 

implementação de ações de empoderamento social e educação ambiental. 
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Introdução 

A prática da reciclagem diminui a quantidade dos resíduos sólidos na etapa de 

disposição final, aumentando assim a vida útil dos aterros sanitários, reduzindo os impactos 

ambientais gerados pela destinação inadequada e pela exploração dos recursos naturais assim 

como uma economia de energia (RUSSO, 2003).  

A reciclagem é um processo de transformação de materiais, que foram separados, 

possibilitando a sua recuperação. A coleta, processamento, comercialização e o uso de 

materiais que teriam como destino o lixo, fazem com que estes materiais passem por 

processos que os tornem o mesmo produto ou novos. Um passo importante para que ocorra a 

efetivação da prática de reciclagem é o desenvolvimento de programas e projetos de 

implantação de coleta seletiva nas diversas esferas da sociedade. 

De acordo com a PNRS, art. 3° inciso V, entende-se por coleta seletiva a coleta de 

resíduos sólidos previamente segregados conforme sua constituição ou composição. Segundo 

dados da ABRELPE, permanece a tendência de crescimento das ações de coleta seletiva, em 

2014 cerca de 65% dos municípios registraram alguma iniciativa. Porém muitas vezes estas 

atividades resumem-se à disponibilização de pontos de entrega voluntária ou convênios com 
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cooperativas de catadores, que não abrangem a totalidade do território ou da população do 

município. 

Dos municípios da região Nordeste, 42,8% apresentaram iniciativas de coleta seletiva. 

A efetivação da coleta seletiva contribui para a redução da poluição ocasionada pela falta de 

tratamento adequado dos resíduos, proporciona economia de recursos naturais, matérias-

primas, água e energia, representando a obtenção de recursos, sucedidos da comercialização 

do material.  

O pilar fundamental sobre o qual se estrutura toda a cadeia produtiva da reciclagem é 

de responsabilidade dos catadores, segundo estimativas do Movimento Nacional de Catadores 

de Materiais Recicláveis (MNCR), cerca de 90% de todo o trabalho realizado na cadeia 

produtiva, desde a coleta dos resíduos nas ruas até os processos de triagem e enfardamento 

dos materiais nos depósitos. 

 

Metodologia 

A pesquisa realizada se enquadra como qualitativa e quantitativa, na perspectiva de 

levantar a percepção da população quanto a implantação de uma coleta seletiva de resíduos 

sólidos nos bairros Antônio Vieira e Santo Antônio no município de Juazeiro do Norte-CE. 

Para caracterização de tal realidade, utilizou-se como instrumento uma amostragem 

populacional de 114 pessoas residentes nas proximidades da associação Engenho do Lixo, a 

associação existe há cerca de 16 anos, surgiu da união de um grupo de catadores que se 

organizaram para realizar a coleta de materiais recicláveis no município, levantando o 

interesse em participar da implantação da coleta seletiva, além do embasamento bibliográfico, 

no que diz respeito ao desenvolvimento do tema em questão. 

 

Resultados e Discussão 

Galbiati (2012) apresenta recomendações para serem adotadas pelo poder público a 

fim de implantar programas de coleta seletiva de lixo, sendo elas: 

• Gerenciar de forma democrática a questão dos resíduos sólidos, com a participação de 

todos os setores envolvidos no processo; 

• Oferecer infraestrutura e apoio técnico para as cooperativas de coleta seletiva; 

• Envolver as escolas nos programas de coleta seletiva do município de forma a 

sensibilizar os alunos e familiares; 

• Promover programas de Educação Ambiental, esclarecendo à população todos os 

fatores envolvidos na cadeia produtiva da reciclagem; 
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• Registrar e divulgar os resultados obtidos com os programas de coleta seletiva; 

• Implantar programas de capacitação em Educação Ambiental para professores de 

todas as áreas do conhecimento e criar programas de redução da produção de resíduos. 

O projeto Engenho do lixo vem sendo desenvolvido pelo time Enactus IFCE Juazeiro 

do Norte desde 2014 em conjunto com a Associação Engenho do Lixo, o projeto visa o 

empoderamento econômico, a melhoria das condições de trabalho, organização administrativa 

e suporte técnico ambiental para os catadores de materiais recicláveis da associação, além de 

trabalhar em paralelo com a população residente nos bairros próximos à associação, 

realizando ações e campanhas de educação ambiental com enfoque na conscientização dos 

mesmos quanto a destinação de seus resíduos, saúde e o papel do catador diante das políticas 

públicas. No município ainda não existe nenhuma forma de coleta seletiva efetiva, o trabalho 

ainda é realizado de maneira informal por catadores independentes ou associados. No caso da 

Associação Engenho do lixo a grande maioria dos materiais recebidos vem em forma de 

doações de indústrias e empresas instaladas no município. 

A aplicação dos questionários veio como uma nova etapa de desenvolvimento e 

ampliação do projeto visando desenvolver a efetivação da educação ambiental em conjunto 

com a implantação da coleta seletiva nas ruas próximas a sede da associação, nos bairros 

santo Antônio e Antônio Vieira . Cabe a educação ambiental o papel de formar pessoas 

capazes de transformar sua maneira de pensar, de agir, de tomar decisões, descartando a ideia 

individualista e dando início ao agir coletivo. Neste contexto a educação ambiental apresenta-

se como ferramenta de ação para a implantação da coleta seletiva, onde além de coletar, 

questionar e transformar materiais reciclados em materiais para o consumo haja também o 

incentivo a diminuição do mesmo pela população. 

Dos 114 questionários aplicados, 65% da população questionada não souberam 

responder no que consiste a coleta seletiva, alguns entrevistados relataram que tratava-se da 

coleta convencional realizada pela prefeitura, onde os resíduos são coletados e misturados em 

um caminhão compactador para destinação final em um aterro controlado no próprio 

município. Enquanto 33% responderam que sabiam do que se tratava a coleta seletiva e 

alguns até conversaram sobre o assunto e sua importância para o desenvolvimento da cidade e 

para a melhoria da saúde pública. 

A implantação da coleta seletiva foi bem recebida pela maioria dos questionados, 78% 

afirmaram querer participar da coleta, relataram a importância da efetivação da mesma para a 

problemática do acúmulo de resíduos em pontos da cidade, assim como falaram da 

importância de cuidar do meio ambiente. Apenas 22% não quiseram participar, afirmando não 
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terem tempo para separar o material, alguns frisaram que já doam seus resíduos recicláveis 

para outros catadores, que os mesmos são  recolhidos em dias alternados ou quando existe um 

volume considerado de resíduos armazenados os catadores são acionados para realizar o 

recolhimento.  

Para a quantificação de entradas de materiais oriundos das residências participantes da 

coleta seletiva disseminada nos bairros após a aplicação dos questionários, realizou-se uma 

pesagem dos resíduos coletados, gerando assim um valor equivalente em quilogramas, no 

período analisado. 

Analisou-se um mês de coleta nas residências que aceitaram participar, 78% ( 87 

residências), foram coletados 467 kg de resíduos durante esse primeiro mês de teste. 

Realizando a separação e doação dos resíduos, têm-se uma produção de cerca de 5,37 Kg de 

resíduos doados por residência/mês, tornando uma boa margem de aceitação para a 

implantação da coleta seletiva nos bairros pilotos. Na tabela 1 tem-se a quantidade de 

materiais recolhidos nas residências que aceitaram doar seus resíduos recicláveis para os 

catadores da Associação Engenho do Lixo. 

 

Tabela 1 - Quantificação dos materiais recebidos na coleta seletiva. 

Classificação 
Geral 

Material Peso (Kg) Valor de venda (R$) 

PLÁSTICO PET 79 63,2 

Cadeira 6 9,6 

ABS 42 33,6 

PVC 2 0 

Total de Plástico 129 106,4 

METAL Latinha 2 6 

Ferro 92 9,2 

Alumínio 1 4 

Xaparia 5 20 

Total de Metal 100 39,2 

PAPEL Papel branco 133 26,6 

Jornal 42 21 

Filme 1 1 

Papelão 62 6,2 

Total de Papel 238 54,8 

OUTROS Óleo 7,4 L 5,18 
             Fonte: Autor, (2016). 

A partir dos dados referentes ao caso analisado, no mês de março, foram coletados 129 

kg de plásticos, 100 kg de metal, 238 kg de papel e 7,4 L de óleo. Tais números foram obtidos 

de 87 residências no período de um mês. 
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Considerações finais 

Pode-se concluir que ao serem estimulados ou indagados sobre o assunto, mesmo não 

havendo um conhecimento técnico aprofundado, a população reconhece a importância da 

implantação e da prática da coleta seletiva tanto para a saúde pública quanto para conservação 

de um meio ambiente equilibrado.  

Foi possível analisar a interferência de alguns fatores que podem dificultar o bom 

desempenho da coleta seletiva, a exemplo tem-se o número reduzido de catadores o que 

prejudicou a periodicidade da coleta. Além disso, não foi possível abranger todas as 

residências questionadas, pois algumas pessoas não aceitaram participar da coleta seletiva, 

alegando não ter disponibilidade de tempo ou possuir uma produção não considerável.  

A implementação e expansão de programas e projetos sobre a coleta seletiva deve 

ocorrer em conjunto com a sociedade civil, o poder público e demais setores da sociedade 

para que haja a realização de forma efetiva e abrangente. Portanto, considera-se de elevada 

importância à ação do Time Enactus constituído por estudantes do IFCE- Campus Juazeiro do 

Norte, auxiliando a Associação Engenho do Lixo na sua forma de organização, assim como, 

nas suas ações junto à comunidade, buscando trabalhar a coleta seletiva. 
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