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RESUMO 

 

A aprovação e posterior regulamentação da Lei 12.305, de 2 de agosto de 2010, que 

institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS estabeleceu necessidades 

de uma nova articulação entre os três entes federados – União, Estados e 

Municípios – o setor produtivo e a sociedade em geral na busca de soluções para os 

problemas atuais na gestão de resíduos sólidos. Baseada principalmente no 

conceito de responsabilidade compartilhada, toda a sociedade – cidadãos, setor 

produtivo, governos e sociedade civil organizada – passa a ser responsável pela 

gestão dos resíduos sólidos por ela produzidos. Falando especificamente do 

cidadão, um dos atuais desafios é saber como seu comportamento em relação à 

separação de resíduos recicláveis no âmbito do seu domicílio se relaciona com os 

objetivos e metas de reciclagem do município. Considerou-se uma amostra (N=310) 

de residentes em domicílios do Rio de Janeiro, e os dados coletados foram 

analisados segundo o modelo ABC de STERN. Os resultados empíricos mostraram 

que as variáveis associadas ao hábito, às normas sociais diretas e às atitudes 

afetivas têm peso significativo na predição do modelo do comportamento pró-

reciclagem. Como contribuição prática, espera-se que o PMGIRS do Rio de Janeiro 

possa ser aprimorado, contribuindo para o aumento da participação do cidadão na 

separação de resíduos recicláveis em seu domicílio, auxiliando os gestores  

municipais nas decisões necessárias ao cumprimento de objetivos e metas 

relacionados com a reciclagem na cidade do Rio de Janeiro. 

 

Palavras-Chave: reciclagem; comportamento; cidadão; resíduos sólidos urbanos; 

lixo doméstico; rio de janeiro; política pública. 



 

 

ABSTRACT 

 

The Brazilian solid waste federal policy, regulated and enacted in August 2010 has 

stablished needs of a new arrangements among the tree federative entities – the 

central government, the states and the municipalities – jointly with the productive 

sector and the whole society into search for solutions related with the current 

problems on solid waste management. Based on shared responsibility, citizens, 

industries,  government, and the organized civil society becomes responsible for 

manage their own waste production. In a specific case, one of the biggest challenges 

is to know how citizens’ behavior on household waste and recyclable components 

daily task impacts on Rio de Janeiro´s recycling objectives and goals. This study has 

considered a sample (N=310) of residents in the city, and the collected data were 

analyzed based on Stern´s ABC model. The empiric results has shown that variables 

associated with habit, direct social norms and affective attitude have greater 

meaningfulness on pro-recycling behavior prediction. As a practical contribution for 

public administration, it is expected that Rio de Janeiro´s PMGIRS can be improved, 

enabling citizens greater involvement and adoption on household waste recyclable 

components selection, and helping public administrators on actions and decisions 

related to recycling objectives and goals. 

 

 

Keywords: recycling; behavior; citizen; urban solid refuse; household waste; rio de 
janeiro; public policy.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

A busca por soluções para a destinação correta do lixo é um das grandes 

desafios das cidades atualmente no Brasil e no mundo. Estes desafios refletem a 

demanda da sociedade por mudanças nos aspectos socioeconômicos e ambientais 

em toda a cadeia de geração do lixo, e no caso específico dos resíduos sólidos 

urbanos (RSU), estes possuem a característica de adquirir valor comercial quando 

da sua reutilização, sejam em forma de novas matérias-primas, seja em novos 

insumos reinseridos na cadeia produtiva ou em último caso utilizados como fonte de 

energia.  

A segregação dos resíduos sólidos domiciliares (RDO) pode promover os 

primeiros passos para sua destinação correta, através da reciclagem e reutilização, 

permitindo gerar maior valor agregado, promovendo melhores condições de trabalho 

para cooperativas de catadores ou classificadores, gerando menor demanda por 

novos recursos naturais, aumentando o tempo de vida dos aterros sanitários, 

melhorando a justificativa econômica para empreendimentos da cadeia (usinas de 

reciclagem, triagem, compostagem), e resultando em menor impacto ambiental. 

A coleta seletiva dos resíduos sólidos domiciliares orgânicos e inorgânicos 

(também denominados secos e úmidos, ou recicláveis e não recicláveis) tem como 

fator crucial a separação na fonte geradora, ou seja, nas residências, para posterior 

destinação, seja a coleta porta-a-porta realizada pelo poder público, a entrega em 

pontos de coleta voluntária ou o manejo por catadores cooperados. 

O cumprimento dos objetivos e metas de reciclagem contidas no PMGIRS do 

Rio de Janeiro depende, em muitos casos direta e indiretamente, de fatores de 

eficiência e eficácia relacionados com a prestação do serviço de coleta seletiva 

prestado pela prefeitura, que são de certa forma possíveis de serem monitorados e 

ajustados com intervenções diretas dos gestores públicos municipais, ou ao menos, 

pode-se considerar que há alcance, autonomia e delegação para tal.  

Se por um lado o prestador do serviço pode intervir diretamente na prestação 

do serviço,  a dúvida que surge é em relação ao usuário do serviço: o cidadão, o 

principal ator na geração dos resíduos sólidos urbanos. Os hábitos do cidadão na 

geração de resíduos sólidos urbanos acontecem em dois universos distintos: o 

público e o privado, ou melhor dizendo, os hábitos adotados em espaços públicos, e 
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aqueles adotados em sua residência. 

A ineficiência do serviço de coleta seletiva porta-a-porta realizado no 

município do Rio de Janeiro, evidenciada pelos baixos indicadores de recolhimento e 

recuperação de resíduos domiciliares recicláveis alcançados, pode ser explicada em 

parte pelo comportamento adotado pelo cidadão na origem da geração do lixo 

domiciliar, ou seja, nas residências.  

As pessoas participam de programas de coleta seletiva por inúmeras razões e 

motivos, muitos deles não aparentes e nem facilmente identificáveis. Estes motivos 

devem resistir suficientemente ao tempo, mantendo o interesse das pessoas nesses 

programas, garantindo assim sua efetividade  (MORGHAN; HUGLES, 2006). 

Sendo assim, o problema alvo desta pesquisa é:  

 

“Como o comportamento do cidadão quanto à separação de resíduos 

recicláveis domiciliares se reflete nos indicadores de reciclagem do PMGIRS?” 

 

Considerando que há reflexos diretos ou indiretos do comportamento do 

cidadão relacionados com a tarefa de separação dos resíduos recicláveis no 

atingimento de tais indicadores, e que existem suposições sobre este tema já 

abordado por outros estudos e matérias veiculadas na mídia impressa, há de se 

investigar estes dois universos distintos : o atual estágio de evolução desses 

indicadores e como se dá o comportamento do cidadão quanto à tarefa de 

separação dos resíduos recicláveis domésticos na cidade do Rio de Janeiro. 

O objetivo desta pesquisa então ficou assim estabelecido: “Avaliar o 

comportamento do cidadão carioca quanto à separação de resíduos recicláveis 

domésticos, verificando quais os principais determinantes desse comportamento 

podem explicar os índices alcançados nos indicadores de reciclagem do PMGIRS” 

Desta forma, e para auxiliar na resposta ao problema de pesquisa, foram 

estabelecidos dois objetivos secundários: 

 

(1) Identificar quais indicadores de reciclagem do PMGIRS podem 

ser afetados, direta ou indiretamente, pelo comportamento do 

cidadão; 

(2) Avaliar o comportamento do cidadão carioca quanto à 

separação de resíduos recicláveis domiciliares  
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1.1 Delimitação do estudo 

 

Os hábitos do cidadão na geração de resíduos sólidos urbanos acontecem 

em dois universos distintos: o público e o privado, ou melhor dizendo, os hábitos 

adotados em espaços públicos, e aqueles adotados em sua residência. 

Dadas as limitações de tempo, diversidade e complexidade destes dois 

universos, este estudo se restringiu ao universo privado, mais especificamente 

relacionado com o serviço de coleta seletiva porta-a-porta em domicílios 

residenciais. 

A Figura 1 apresenta a visão resumida da oferta dos serviços de limpeza 

urbana previstos no PMGIRS, numa visão por tipo de serviço e por origem. 

 

 1234 

Figura 1 – Tipos de serviço oferecidos por origem 

Fonte: Elaboração Própria 

 

                                            

1 Serviço de coleta seletiva por meio dos ecopontos mantidos pela prefeitura. 

2 Serviço de coleta tradicional por meio do recolhimento de fração orgânica do lixo 

proveniente de grandes geradores do ramo de hortifrutigranjeiros. 

3 Serviço de logística reversa independente do serviço público de limpeza urbana, mediante 

recolhimento e retorno pós-consumo de produtos específicos (agrotóxicos, pilhas, baterias, óleos 

lubrificantes, pneus, lâmpadas fluorescentes, entre outros), de acordo com Art. 3o da Lei Municipal 

no. 4.969/2008 e Art. 33o da Lei Federal no. 12.305/2010. 

4 Serviço de coleta específica para Resíduos da Construção Civil – RCC. 
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Portanto, conforme mostrado na figura, é em relação ao serviço de coleta 

seletiva na sua origem domiciliar que este estudo se desenvolveu. 

 

A escolha da cidade do Rio de Janeiro se deu pela proximidade física do 

objeto de estudo com esse autor, além da vivência da realidade do problema, alvo 

de muitas discussões e debates no âmbito das políticas públicas discutidas no 

âmbito das aulas de mestrado.  

A publicidade e exposição da cidade do Rio de Janeiro com a proximidade 

dos jogos olímpicos e paralimpicos também teve fator preponderante para a escolha 

da cidade como universo de pesquisa, onde discussões associadas ao meio-

ambiente da cidade foram alvo do noticiário nacional e internacional 5, e 

indissociáveis com outros temas usualmente relacionados com os jogos tais como : 

segurança pública, infraestrutura, mobilidade urbana e saúde pública. 

O objeto de estudo torna-se relevante por abordar uma temática pouco 

investigada e de coleta de parte das informações relativamente difícil, especialmente 

na realidade brasileira, e ainda pelo substancial poder de impacto no cumprimento 

de parte dos objetivos e metas do PMGIRS. Entender o que motiva e o que 

desencoraja os indivíduos a favor da separação de resíduos recicláveis pode 

fornecer informações valiosas para incrementar sua participação nesta tarefa diária, 

repetitiva e de baixa complexidade. 

Este estudo tem a seguinte estrutura sequencial: 
 

 

Figura 2 – Estrutura do Estudo 

Fonte: Elaboração Própria 

 

Seção 2: Reúne o referencial teórico utilizado no desenvolvimento deste 

                                            

5 A qualidade da água da Baía de Guanabara foi um dos assuntos mais comentados na rede 

social Twitter dos Estados Unidos, com a hashtag #RioWater. 
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estudo.  

Seção 3: Contém os métodos utilizados na investigação, considerando uma 

fase inicial de pesquisa exploratória que teve como objetivo buscar dados 

secundários sobre o tema envolvido neste estudo e uma fase posterior de pesquisa 

descritiva cujo objetivo foi obter dados primários de comportamento do cidadão 

carioca em relação à separação de resíduos recicláveis em domicílio. 

Seção 4: Apresenta os resultados da pesquisa, tanto da fase exploratória 

quanto da fase descritiva.  

Seção 5: Contém as conclusões e considerações finais, com destaque para 

as recomendações objetivas mais relevantes que emergiram do estudo e possam 

ser utilizadas pela administração pública para o aperfeiçoamento do PMGIRS, bem 

como a sugestão de futuras extensões deste estudo e novas pesquisas. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

O comportamento do indivíduo e suas relações com o meio ambiente possui 

na literatura várias abordagens distintas, sob várias perspectivas  diferentes e 

interdisciplinares, entre elas a visão da psicologia ambiental, da sociologia 

ambiental, do marketing, e do consumo. 

Várias pesquisas vêm sendo realizadas no Brasil e no mundo com foco no 

conhecimento de determinantes que levam o indivíduo a adotar comportamentos a 

favor do meio ambiente, com o intuito de investigar características pessoais e 

condições associadas a um indivíduo responsável em relação ao meio ambiente 

(CORRAL-VERDUGO; PINHEIRO, 1999). 

Para entender esse comportamento a favor do meio ambiente, torna-se 

necessário conhecer valores, atitudes e normas culturais, uma vez que além da 

questão de preservação  de recursos naturais, também surgem questões  como 

estilo de vida,  competitividade e individualismo, predominantes em algumas 

sociedades. O individualismo isoladamente é uma variável que não pode ser 

desconsiderada como influente no comportamento (RIBEIRO; CARVALHO; 

OLIVEIRA, 2004). 

 

 

2.1 O meio-ambiente no contexto brasileiro 

 

No Brasil, a Conferência das Nações Unidas sobre o Ambiente e o 

Desenvolvimento, também conhecida como a Cúpula da Terra ou Eco-92 (“Folha 

Online - Especial - 2002 - Rio +10 - O que é?”, [s.d.]) realizada na cidade do Rio de 

Janeiro entre 3 a 14 de junho de 1992, estabeleceu um marco na discussão  mundial 

sobre  os impactos e reflexos da atividade humana sobre o meio ambiente,  

introduzindo  as primeiras ideias de desenvolvimento sustentável,  e de um 

crescimento econômico mais adequado e menos degradante ao meio ambiente.  

Cerca de 20 anos depois, realizou-se  também na cidade do Rio de Janeiro 

de 13 a 22 de Junho de 2012 a Conferência das Nações Unidas sobre 

Desenvolvimento Sustentável, a Rio+20, renovando os compromissos políticos  

firmados desde a Eco-92, incluindo a realização de avaliações do progresso e gaps 
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na implementação desses compromissos, e proposição de novos temas, como a 

economia verde e outros emergentes, como o desenvolvimento sustentável (“Rio + 

20”, [s.d.]). 

A gestão do lixo surge, dentro do modelo de desenvolvimento sustentável  

discutido na Rio+20, como um dos  principais desafios dos governos na área de 

gestão sustentável. Àquela época o Brasil saltava de apenas 35% dos resíduos 

sólidos destinados a aterros em 2000, para  58% em 2008. Na mesma direção de 

crescimento e adoção,  os programas  de coleta seletiva saltavam de  451 em 2000 

para 994, em 2008. 

A própria Rio+20 teve um plano específico de gestão de resíduos sólidos, 

baseado na recente Política Nacional de Resíduos Sólidos de 2010. Um dos pilares 

deste plano específico foi a coleta seletiva da Rio+20, com atuação de cooperativas 

de catadores, alguns deles designados para o papel de educadores ambientais 

durante a conferência , com o objetivo foi orientar e sensibilizar os participantes 

sobre  a coleta seletiva implementada, dividida em quatro eixos (recicláveis, não-

recicláveis, orgânicos, pilhas/celulares/baterias). 

Os resíduos recicláveis foram destinados às cooperativas de catadores, os 

não recicláveis foram dispostos em aterro sanitário, os compostáveis (orgânicos) 

foram encaminhados para a produção de adubo, e as pilhas e baterias foram 

destinadas para reciclagem de seus componentes. 

 

2.2 Produção e consumo sustentáveis 

 

Um dos principais desafios da sociedade atual é tentar estabelecer uma 

relação equilibrada entre produção e consumo. Uma das formas de equilibrar essa 

relação é abordá-la sob o aspecto da sustentabilidade, ou melhor dizendo, o 

consumo sustentável. 

Considerando que o consumo é essencial para a vida humana, e somos todos 

consumidores mais ou menos contumazes, e influenciados por diferentes fatores 

sociodemograficos, resta saber onde existem desequilíbrios na ação de consumo, 

seus padrões e efeitos, quando relacionados com as pressões sobre o meio 

ambiente. 

Se por um lado o consumo abre enormes oportunidades para o atendimento de 

necessidades individuais de alimentação, transporte, habitação, saneamento, 
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energia, instrução, serviços, enfim, de geração de bem-estar material e social, por 

outro lado há de se entender e minimizar os efeitos negativos coletivos que possam 

não favorecer as próximas gerações, respeitando a capacidade de suporte do 

planeta. 

O consumo mundial tem se desenvolvido num ritmo e perfil de desigualdade 

tão grande que gera necessidade de uma mudança nos padrões de comportamento 

da sociedade. Esta desigualdade é afetada por componentes culturais e econômicos 

extremamente distintos e complexos, mas que se manifestam na “universalização” 

de estilos de vida, através de certos padrões sociais e aspirações de consumo 

acelerados pelos efeitos da globalização de mercados. 

O entendimento sobre a situação de risco em que o meio ambiente se encontra 

provocada pelos efeitos do consumo não sustentável se amplia cada vez mais, 

provocado pelo urgência dos problemas conhecidos e percebidos pelos trabalhos  

que integram insights das pesquisas psicológicas e suas relações com a ciência da 

economia. 

Embora os resultados destas pesquisas sejam reveladores, nem sempre está 

claro para cada cidadão do planeta o influência que ele exerce no seu papel de 

consumidor, e no seu poder político conferido no momento das suas escolhas 

individuais. O consumidor contumaz encontra-se muitas vezes atordoado pela 

gigantesca oferta de opções de consumo, sem se dar conta muitas vezes das 

repercussões. 

Neste cenário, não se pode restringir o compartilhamento da responsabilidade 

somente entre fabricantes e consumidores, mas que deve incluir governos, sejam 

eles locais, estaduais ou nacionais, responsáveis pelas políticas públicas e pela 

promoção de inclusão de outros atores como as organizações não-governamentais 

que exercem funções adicionais na articulação de soluções em prol da cidadania 

planetária, além da comunidade científica e a mídia. 

Segundo (CAMARGO; CAPOBIANCO; OLIVEIRA, 2002), “As diferentes 

instâncias do governo têm o papel de implementar políticas públicas integradas que 

promovam a mudança nos padrões de produção e consumo, tornando-os 

sustentáveis”, e devem contemplar diferentes aspectos legais, econômicos e sociais, 

nas áreas ambientais, industriais, comerciais, fiscais, educacionais, de precificação 

de recursos, desenvolvimento tecnológico, entre outras. 
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2.3 Estratégias na política pública 

 

Conforme Smeesters et al. (apud DIAS, 2009, p.78), existem 3 caminhos 

estratégicos para as políticas públicas : as motivacionais, as informacionais e as 

institucionais. Tais estratégias atingem de formas diferentes os determinantes 

internos e externos do comportamento pró-reciclagem. 

As estratégias motivacionais usam campanhas de comunicação com o intuito 

de atingir as crenças e preocupações dos indivíduos relacionadas com o meio 

ambiente,  utilizando-se de apelos afetivos e atitudinais em muitos casos. Eles usam 

esses apelos para cativar o cidadão sobre a importância de atitudes e 

comportamentos enaltecendo-os como mecanismo de reconhecimento e valorização 

pelo comportamento almejado. 

As estratégias informacionais, muitas vezes confundidas com as 

motivacionais, tem caráter mais didático, chamando atenção para procedimentos, 

instruções e esclarecimentos de forma a incentivar ou aumentar a adesão ao 

comportamento almejado. 

As estratégias institucionais são aqueles utilizadas para controle direto do 

comportamento buscado, intervindo nele através de mecanismos econômicos e de 

comando e controle. Os mecanismos econômicos procuram intervir no 

comportamento através de medidas que proporcionem benefícios ou custos 

adicionais, podendo ser instrumentos fiscais e de mercado, segundo Barbieri (apud 

DIAS, 2009, p. 79). Estes incentivos externos incluem, por exemplo : taxas 

municipais, retribuição com taxas de depósito antecipadas, incentivo a doações, 

descontos cruzados entre tributos, entre outras medidas. 

Por sua vez, os mecanismos de comando e controle procuram alcançar as 

ações não obedecem ao comportamento desejado, limitando ou condicionando o 

uso de bens, realização de atividades e o exercício de liberdades individuais em 

benefício da sociedade como um todo (DIAS, 2009), como por exemplo leis e 

regulamentações específicas. 

Para entender, e principalmente influenciar nos determinantes do 

comportamento pró-reciclagem do cidadão, os governos precisam combinar as 

estratégias motivacionais, informacionais e institucionais, baseadas em modelos 

teóricos sobre o comportamento. 

Para isso, uma abordagem política mais sofisticada, ora baseada em uma 
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estratégia ora baseada em outra, é fundamental para impulsionar o comportamento 

pró-reciclagem do cidadão na direção correta. 
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Segundo (DIAS, 2009):  

 

 

 

2.4 Comportamento pró-reciclagem 

 

Neste estudo, o comportamento pró-reciclagem é considerado como o 

comportamento do indivíduo (cidadão) em relação à atividade de selecionar os 

materiais recicláveis em sua residência, de maneira contínua e associada à geração 

do lixo doméstico, também conhecido como RDO (Resíduo Domiciliar) . Segundo 

Morgan e Hughes (apud DIAS, 2009, p. 71), esta tarefa rotineira muitas vezes é 

encarada  como uma ação voluntária que necessita que: (1) o indivíduo comece a 

participar e (2) continuar a participar, e de baixo envolvimento individual, segundo 

Meneses e Palacio (apud DIAS, 2009, p. 71). 

O comportamento pró-reciclagem passa por uma série de etapas durante a 

sua execução, dentro da rotina domiciliar do indivíduo, em qualquer tipo de domicílio 

(apartamento, casa, etc.), e muitas vezes diferente de seu comportamento individual 

em espaços públicos e empresariais, onde está sujeito a outros fatores distintos 

daqueles da sua residência (norma social, regras, condutas, controles, etc.). É em 

seu domicílio que o  cidadão exerce amplamente sua vontade e demonstra seu 

comportamento mais significativo em relação ao hábito de separar os materiais 

recicláveis. Uma vez decidido o comportamento a favor da reciclagem, ele  necessita 

executar três procedimentos distintos: selecionar, armazenar e disponibilizar para 

remoção/coleta. 

“uma abordagem possível de políticas públicas orientadas às 

mudanças comportamentais tem uma variedade de diferentes vias a 

considerar. Isto inclui a influência do governo sobre: 

(1) oferecer estruturas de incentivos (impostos, subsídios e 

penalidades); 

(2) facilitar as condições e fatores situacionais (acesso a 

programas de reciclagem, transporte público, etc.) 

(3) propiciar contexto institucional (regras, regulamentação, 

estruturas de mercado); 

(4)  fortalecer o contexto social e cultural (força da comunidade, 

a estabilidade familiar, entre outros); 

(5)  possibilitar práticas comerciais com menores impactos; 

(6)  contribuir com que as comunidades e bairros possam 

melhorar seu próprio desempenho ambiental e social. 
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Estes procedimentos envolvem conhecer “o que” separar, “como” separar e 

armazenar, e “onde e quando” disponibilizar  até que o  serviço público faça o 

recolhimento/remoção. 

“O que” separar para reciclagem se relaciona principalmente com as 

características dos resíduos oriundos do lixo doméstico gerado diariamente, que 

pode ter características distintas entre indivíduos e famílias, muitas vezes 

relacionadas com perfil seu socioeconômico. Essas características dos resíduos 

distinguem-se entre orgânico ou não orgânico, tóxico ou não tóxico, reaproveitável 

ou não reaproveitável, e ainda no tipo componentes como alumínio, plástico, papel, 

vidro, óleo vegetal, pilhas, entre outros. 

“Como” separar estabelece as regras de  separação entre os diferentes tipos 

de materiais de forma a não misturá-los para evitar contaminação, agrupamentos 

por tipo, procedimentos específicos,  entre outras formas de realizar a separação de 

forma a otimizar a  ação do serviço público. 

“Onde e quando”  disponibilizar os materiais separados se relaciona com os 

sistemas de armazenagem (sacos, containers, latões, etc.), assim como os locais de  

posicionamento, dias e horários de acordo com frequência da realização do serviço 

público. 

Esses três procedimentos, realizados de maneira rotineira nas residências é 

vital para a sociedade, e o resultado desta tarefa impacta de maneira significativa a 

política pública de gestão de resíduos sólidos. Sendo assim, os gestores  públicos 

tem um desafio significativo em promover e influenciar no comportamento do 

cidadão através destas políticas, tornando-as  senão atrativas,  evitando que as 

mesmas sejam  consideradas desencorajadoras  ou mal executadas na visão do 

cidadão. 
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2.5 Determinantes do comportamento pró-reciclagem 

 

Segundo Barr e Jackson (apud DIAS, 2009, p. 81), inúmeros estudos6 sobre o 

comportamento pró-reciclagem têm levantado a importância de entender a interação 

entre variáveis psicográficas, situacionais e demográficas, uma vez que é formado 

por múltiplos determinantes, conforme demonstra a Figura 3. 

 

 

Figura 3 – Múltiplos determinantes do comportamento pró-reciclagem 

Fonte: DIAS, 2009 
 

Entender o comportamento pró-reciclagem e suas motivações exige entender 

e principalmente medir tanto os determinantes externos como os determinantes 

internos. 

 

2.5.1 Determinantes Internos 

 

Segundo (DIAS, 2009), a pergunta sobre as razões de porque alguns 

indivíduos separam os resíduos para reciclagem e outros não o fazem, vem sendo 

feita em inúmeras pesquisas sobre o tema, aproximando-se de construtos 

cognitivos, mais explicativos do que demográficos. 

As diferenças entre os dois grupos são basicamente devidas a motivações 

intrínsecas : grupos de indivíduos pró-reciclagem apresentam formas de satisfação 

                                            

6 O  Anexo B apresenta quadros com um resumo dos estudos sobre o comportamento pró 

reciclagem no contexto brasileiro 
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ausentes nos grupos opostos. 

Uma grande quantidade de variáveis cognitivas racionais e não-racionais 

foram estudadas como influentes no comportamento pró-reciclagem, entre elas: 

1) Atitude: usada geralmente para se referir a uma predisposição para 

responder de maneira favorável ou desfavorável a um determinado objeto, 

podendo ser moldada diretamente pelas experiências recebidas. 

2) Conhecimento/Informação: refere-se a quanto o indivíduo conhece em 

como atingir um objetivo, adquirido pela experiência direta e da respectiva 

informação originária de várias fontes. 

3) Hábito: considerada um componente básico e importante do 

comportamento humano, ligado a fatores domésticos, econômicos, 

políticos, religiosos, de obediência às regras, de sacrifício. 

Nos ANEXOS C e D são apresentados quadros resumo das pesquisas sobre 

a influência das variáveis atitude e conhecimento/informação no comportamento pró-

reciclagem. 

 

 

2.5.2 Determinantes Externos 

 

Segundo Hornik (apud DIAS, 2009, p. 98), “a  literatura sobre determinantes 

externos do comportamento pró-reciclagem envolvendo situações físicas, 

normativas ou facilitadoras pode ser agrupada em duas grandes fases”. 

A inicial entre 1970 e 1982, com fundamentação behaviorista, que enfatiza os 

incentivos externos (tais como recompensas monetárias) e descreve quem seleciona 

os materiais recicláveis em várias características demográficas. 

GELLER (apud DIAS, 2009, p. 98) afirma que nesta fase prevaleceu a visão 

de que incentivos externos per si podiam iniciar e sustentar o comportamento para 

reciclagem. 

Entretanto, segundo Pardini, Katzev e Curlee (apud DIAS, 2009, p. 98) 

estudos da fase posterior a 1982 sugerem que se o incentivo for puramente externo 

e econômico, o comportamento desaparecerá quando cessar o incentivo. 

Considerando que não há como garantir a manutenção permanente dos 

incentivos econômicos para que o comportamento pró-reciclagem seja perpetuado, 
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outros determinantes devem ser explorados de forma a garantir o comportamento 

pró-reciclagem a longo prazo. 

De forma geral, uma série de estudos foram realizados explorando 

determinantes tais como: 

influência social, motivadores sociais e normas sociais, normalmente 

associadas aos grupos de familiares, de amigos e de vizinhos.  

Condições externas e estruturais, facilitadoras ou inibidoras para a separação 

e reciclagem, de natureza absoluta (ausência/presença de sistemas de reciclagem) 

ou de natureza relativa (distância da residência até ecopontos ou a frequência do 

serviço de coleta seletiva). 

Variáveis sociodemográficas, que isoladamente apresentam resultados 

inconsistentes e questionáveis. 

Nos ANEXOS E e F são apresentados quadros resumo das  pesquisas sobre 

a influência dos incentivos externos no comportamento pró-reciclagem. 

 

 

2.6 Teorias e modelos cognitivo-comportamentais 

 

Nas últimas décadas, vários estudos com abordagens distintas têm sido 

realizados com o interesse nos comportamentos e hábitos dos indivíduos em relação 

ao meio ambiente (GILL et al., 1986), reconhecendo a influência de determinantes 

internos (valores, atitudes, crenças, percepções) e externos (condições físicas, 

normativas) no comportamento humano.  

Um resumo destas teorias e modelos é apresentado no Quadro 1. 
. 
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Quadro 1 – Teorias e Modelos utilizados em estudos sobre comportamento pró-
reciclagem 

 

Fonte: DIAS, 2009 

 

Dentre as teorias e modelos utilizados naqueles estudos, e que serviram de 

referência para esta pesquisa, aplicadas especificamente ao comportamento 

envolvendo a tarefa de separação dos resíduos sólidos recicláveis nos domicílios, 

destacam-se : 

a) A Teoria do Comportamento Planejado – TCP (AJZEN, 1985, 1991) 

b) A Teoria do Comportamento Interpessoal – TCI (TRIANDIS, 1977) 

c) O modelo Atitude-Comportamento-Contexto (em inglês Attitude-Behavior-

Context – ABC) (STERN, 1992, 2000) 

Todos estes modelos foram utilizados nas questões, proposições e hipóteses  

formuladas por DIAS (2009), na verificação do poder preditivo e explicativo destes 

modelos quanto ao comportamento pró-reciclagem, muitas vezes comparando-os 

entre si, com as devidas equalizações. O Quadro 2 apresenta um resumo destas 

questões, proposições e hipóteses. 

 



30 
 

Quadro 2 – Questões, Proposições e Hipóteses formuladas por DIAS (2009) 

 

Fonte: DIAS (2009) 

 

2.6.1 Teoria do Comportamento Planejado – TCP (AJZEN, 1985, 1991) 

 

Segundo Smeesters, Conner e Armitage (apud DIAS, 2009, p. 114), A TCP é 

a baseada na premissa de que indivíduos fazem uso racional da informação 

disponível quando tomam decisões comportamentais, sendo ambas uma extensão 

do modelo de multiatributos de Fishbein e Ajzen (1975). Na Figura 4 pode-se 

visualizar a modelo TCP. 
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Figura 4 – Teoria do Comportamento Planejado (TCP) 

Fonte: Jackson (apud DIAS, 2009, p. 115) 

 

A TCP considera as intenções comportamentais como mediadora da relação 

atitude-comportamento, ou seja, o comportamento é determinado diretamente pelas 

intenções pessoais de executá-lo, e que atitudes e normas sociais são mediadoras 

de um conjunto particular de intenções (DIAS, 2009). 

Com exceção do comportamento, as demais variáveis são construtos 

psicológicos (internos). As intenções comportamentais são determinadas por três 

fatores: atitudes em relação ao comportamento, percepção das normas sociais e 

controle do comportamento percebido (CCP), que funciona como mediador do efeito 

das opiniões em certas condições facilitadoras ou inibidoras do desempenho 

comportamental, e refere-se ao grau que um indivíduo tem em habilidades, recursos 

e outros pré-requisitos necessários para desempenhar um determinado 

comportamento. 

A inclusão do CCP como preditor adicional da intenção e do comportamento 

estendeu o alcance da Teoria da Ação Racional – TAR (AJZEN; FISHBEIN, 1980 e 

FISHBEIN; AJZEN, 1977), baseado na premissa que mantendo a intenção 

constante, um maior controle percebido irá aumentar a probabilidade de que se 

desempenhe o comportamento com sucesso (DIAS, 2009). 

Percebe-se que hábito não está presente no modelo TCP. 
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2.6.2 Teoria do Comportamento Interpessoal – TCI (TRIANDIS, 1977) 

 

Triandis (apud DIAS, 2009, p.119) também apresentou uma proposta que 

ampliou o alcance do modelo básico de multiatributos de Fishbein (1963), sob a 

suposição de que quando o comportamento se torna habitual, a cognição não é 

ativada, reconhecendo também o papel chave de fatores sociais e emocionais na 

composição da intenção, realçando a importância do comportamento passado para 

o comportamento atual.  

Na Figura 5 pode-se visualizar a TCI, onde a intenção – assim como em TCP 

– é antecedente imediato do comportamento, mas a contribuição crucial de Triandis 

(1977) é a consideração de hábitos como mediadora do comportamento e intenção. 

E mais ainda, o comportamento é influenciado diretamente pelas condições 

facilitadoras (similar à noção de fatores contextuais de Stern, 2000). E por fim, 

intenção é vista como tendo três antecedentes : consequências percebidas, fatores 

sociais e afeto. 

 

 

Figura 5 – Teoria do Comportamento Interpessoal (TCI) 

Fonte: Jackson (apud DIAS, 2009, p.120) 

 

Fazendo uma analogia entre TCP e TCI, mantêm-se as relações entre 

construtos em comum (fatores sociais/normas sociais) e (consequências 

percebidas/controle do comportamento percebido). Porém Triandis (1977) inova em 

relação ao TCP ao adicionar hábito (comportamento passado), afeto e condições 

facilitadoras como antecedentes ao comportamento, sendo um dos poucos teóricos 

que considera fatores afetivos com papel explícito nas intenções comportamentais. 
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2.6.3 Modelo Attitudes-Behavior-Context – ABC (STERN, 1992, 2000) 

 

Segundo Stern (apud DIAS, 2009, p.122), o modelo ABC pressupõe que o 

comportamento é função da pessoa e seu ambiente. O comportamento (B, do inglês 

behavior)  é um produto interativo das variáveis atitudinais (A, do inglês attitudes) da 

esfera pessoal e dos fatores contextuais ou condições externas (C, do inglês 

context).  

No  
Quadro 3 pode-se visualizar o modelo ABC, que se compõe por quatro 

determinantes chaves, onde (i) fatores contextuais (C) interagem com as variáveis 

da esfera pessoal (A) divididas em 3 grupos de fatores: (ii) fatores atitudinais, (iii) 

capacidades pessoais e (iv) hábitos. 

 
Quadro 3 – Modelo ABC 

 

Fonte: Adaptado de STERN (apud DIAS, 2009, p. 124) 

 
 

Para Stern (apud DIAS, 2009, p. 123), a estrutura dinâmica entre os fatores 

pessoais (determinantes internos) e fatores contextuais (determinantes externos) é a 

chave do modelo ABC, onde a relação atitude-comportamento é forte quando fatores 

contextuais são fracos ou não existem. Inversamente, não há relação atitude-

comportamento quando fatores contextuais são fortemente negativos ou positivos. 
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Pode-se perceber essas afirmações na organização do modelo ABC, onde os 

fatores contextuais (aqueles do topo do  

Quadro 3), exercem mais influência do que os fatores pessoais, menos 

importantes, localizados na base do mesmo quadro.  
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3 MÉTODO 

 

Os métodos utilizados nesta pesquisa resumem-se a duas fases distintas e 

complementares, sendo a primeira fase exploratória e de caráter qualitativo, e uma 

segunda fase descritiva e de caráter quantitativo, de forma a responder aos objetivos 

secundários e ao objetivo principal. 

Segundo alguns autores, existem prós e contras quanto ao uso de ambas as 

abordagens – qualitativa e quantitativa – no mesmo estudo, porém conforme citam 

(MOREIRA; CALEFFE, 2006) : “..esses dois rótulos não são dicotômicos, mas se 

colocam nos extremos opostos de um contínuo”. Dessa forma, optou-se por 

aproveitar ambas as abordagens de forma a traçar uma linha contínua neste estudo, 

relacionando o comportamento do cidadão medido pela pesquisa quantitativa aos 

patamares atuais alcançados pelos indicadores do PMGIRS identificados pela 

pesquisa qualitativa. 

 

 

3.1 Obtenção dos dados 

 

A seguir são apresentados os detalhes dos métodos de obtenção dos dados 

envolvidos em ambas as fases da pesquisa. 

 

3.1.1 Pesquisa Qualitativa 

 

Nesta fase foi realizada  uma pesquisa exploratória documental com o 

objetivo de realizar um levantamento detalhado das leis, normativos, planos 

existentes relacionados com os objetivos e metas de reciclagem da cidade do Rio de 

Janeiro, incluindo a investigação de dados secundários dos resultados alcançados 

pelo município, contribuindo para o aprofundamento do conhecimento e 

compreensão do tema. 

A respeito da pesquisa exploratória, Gil (apud MOREIRA e CALEFFE, 2006, 

p.69) definem: “...a pesquisa exploratória como aquela cuja principal finalidade é 

desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e ideias, visando a formulação de 

problemas mais precisos ou hipóteses pesquisáveis para estudos posteriores”. 
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MOREIRA e CALEFFE (2006) afirmam que “pesquisas exploratórias são a 

primeira etapa de uma investigação mais ampla”. 

Nesse sentido, a condução dessa etapa se iniciou no âmbito local da PNRS, 

na busca da hierarquia de informações que direcionam a implementação da política 

pública de resíduos sólidos no município do Rio de Janeiro. 

Esta fase da pesquisa teve como foco a obtenção de respostas para o 

primeiro dos objetivos secundários descritos na introdução. 

Os resultados obtidos estão reunidos no item 4.1 

 

3.1.2 Pesquisa Quantitativa 

  

Essa etapa considerou um levantamento (survey) utilizando-se de um 

questionário fechado distribuído de forma eletrônica a cidadãos do município do Rio 

de Janeiro, com o objetivo de coletar dados primários sobre determinantes do 

comportamento do cidadão carioca quanto à separação de resíduos recicláveis em 

suas residências, analisando e apresentando seus resultados de maneira 

organizada por meio de tratamento estatístico. 

Os passos seguidos nesta etapa foram: 

a) Determinar os objetivos da pesquisa quantitativa; 

b) Desenvolver o instrumento de coleta; 

c) Delimitar a amostra de respondentes; 

d) Realizar testes preliminares; 

e) Coletar os dados. 

A respeito da pesquisa descritiva, GIL (apud MOREIRA e CALEFFE, 2006, 

p.70) define que “as pesquisas do tipo descritiva têm como objetivo primordial a 

descrição das características de determinada população ou fenômeno, ou o 

estabelecimento de relações entre as variáveis”. 

MOREIRA e CALEFFE (2006, p.70) afirmam que “a pesquisa descritiva é um 

estudo de status que é amplamente usado nas ciências comportamentais”, e ainda 

que “seu valor baseia-se na premissa que os problemas podem ser resolvidos e as 

práticas melhoradas por meio de observação objetiva e minuciosa, da análise e da 

descrição”. 

Uma das características mais significativas deste tipo de pesquisa é a 
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utilização de técnicas padronizadas de coletas de dados, que têm por objetivo 

estudar, por exemplo: 

 Características de um grupo : sexo, idade, local, etnia, etc. 

 Nível de atendimento de serviços/órgãos públicos 

 Existência de associações entre variáveis coletadas 

Ainda segundo MOREIRA e CALEFFE (2006, p. 77), “o levantamento (survey) 

é o tipo de pesquisa descritiva mais comum, que inclui a utilização de questionários, 

entrevistas e levantamentos normativos”. 

Esta fase da pesquisa teve como foco a obtenção de respostas para o 

segundo dos objetivos secundários descritos na introdução. 

 

3.1.2.1 Instrumento de coleta 

 

O formulário utilizado neste estudo foi adaptado a partir do formulário 

elaborado por DIAS (2009) em sua tese de doutorado e utilizado na obtenção de 

dados primários para posterior confirmação das suas proposições e hipóteses 

formuladas sobre as teorias e modelos cognitivo-comportamentais, em relação à 

capacidade de predição desses modelos na medição do comportamento para 

reciclagem.  

DIAS (2009) utilizou este formulário para coletar dados da população do 

município de São Paulo, através de um sorteio aleatório realizado a partir de 

assinantes da lista telefônica.  

Os construtos utilizados na tese de DIAS (2009) foram mantidos no 

questionário adaptado, bem como as escalas de avaliação utilizadas pelo formulário 

original. 

O formulário foi ajustado utilizando uma lógica aplicada à pergunta inicial, 

denominada “pergunta filtro” garantindo que somente respondentes que declararam 

residir no Rio de Janeiro fossem qualificados para seguirem adiante na resposta das 

demais perguntas. Em caso afirmativo, o respondente foi mantido no formulário 

normalmente, e em caso negativo, o respondente foi desviado para uma página de 

desqualificação, explicando os motivos para tal e agradecendo a participação.  

Outra lógica aplicada no questionário foi um ponto de checagem logo após à 

pergunta inicial, que permitia a validação do CEP preenchido pelo respondente de 
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forma que somente a faixa de CEPs do município do Rio de Janeiro fosse válida7, 

impedindo o respondente de seguir adiante no formulário. 

Além da implementação destas lógicas ao formulário original de DIAS (2009), 

os grupos de perguntas que formam os construtos foram reorganizados de forma a 

dar uma melhor dinâmica às perguntas, tornando o formulário mais atrativo aos 

respondentes. 

Este questionário ajustado encontra-se no APÊNDICE A, e o quadro com a 

síntese desses construtos encontra-se no APÊNDICE C. 

 

 

3.1.2.2 Testes Preliminares 

 

Os testes preliminares do formulário foram realizados com 10 (dez) 

respondentes típicos mais próximos do autor deste estudo, representando indivíduos 

que estariam no público-alvo da pesquisa. Durante os testes preliminares, os 

respondentes foram auxiliados e acompanhados, com o intuito de avaliar o tempo de 

duração total, os erros de português das perguntas e respostas, a capacidade de 

compreensão quanto ao entendimento dos enunciados, instruções, facilidades e 

dificuldades, lógica e encadeamento das perguntas e paginação, entre outros 

pontos. 

Como resultado desses testes preliminares, o questionário sofreu alterações e 

adaptações para melhor fluidez e aceitação dos futuros respondentes. 

 

 

3.1.2.3 Amostra de Respondentes 

 

O recorte geográfico da pesquisa foi a cidade do Rio de Janeiro, pois trata-se 

do público-alvo desta pesquisa : estudo do comportamento dos cidadãos residentes 

do município do Rio de Janeiro quanto à separação dos resíduos recicláveis em 

domicílio. 

A amostra foi operacionalizada através de cinco ações distintas: 

                                            

7 Para o município do Rio de Janeiro (20.000-001 a 23.799-999) Fonte: Correios,2015 
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A primeira ação considerou toda a rede de relacionamentos deste autor nas 

mídias sociais (Facebook, Twitter) e ferramentas de mensagens eletrônicas 

(Whatsapp, SMS). 

A segunda ação foi desenhada sob a forma de campanha para toda a 

população do Rio de Janeiro, baseada nas definições de público do Facebook (6,9 

milhões de pessoas residentes na cidade do Rio de Janeiro), com alcance8 efetivo 

de 11.244 pessoas após a realização da campanha. 

A terceira ação foi desenhada também sob a forma de campanha para toda a 

população do Rio de Janeiro, baseada nas definições ajustadas de público do 

Facebook (1 milhão de pessoas residentes na cidade do Rio de Janeiro, cujos perfis 

de interesse registrados envolviam “Coleta Seletiva”, “Reciclagem”, “Ecologia”, e 

“Meio Ambiente”), com alcance efetivo de 14.147 pessoas após a realização da 

campanha. 

A quarta ação envolveu a obtenção de endereços de correio eletrônico de 

indivíduos que foram convidados e participaram do seminário “Fórum Metropolitano 

da Sustentabilidade” realizado pela FGV Projetos nos dias 09, 10, 23 e 24 de Junho 

de 2015, resultando em uma lista de 1.827 endereços de correio eletrônico. 

A quinta ação envolveu a obtenção de endereços de correio eletrônico de 

indivíduos que visitaram e deixaram registrados seus endereços eletrônicos em 

websites (institucionais, blogs, etc.), em processo automatizado desenvolvido 

especificamente para este fim, utilizando de mecanismo de pesquisa avançada9 

parametrizada do motor de busca da empresa Google (www.google.com), 

resultando em uma lista de 3.701 endereços de correio eletrônico. 

 

 

3.1.2.4 Procedimento de coleta dos dados 

 

A coleta de dados foi operacionalizada utilizando-se a ferramenta survey 

monkey, que possibilita a construção e alteração online de questionários, permitindo 

                                            

8 Alcance definido de acordo com o algoritmo específico desta rede social, considerando o 

público-alvo escolhido, os valores financeiros disponibilizados e a duração da campanha. 

 

9 https://www.google.com.br/advanced_search?hl=pt&fg=1 

http://www.google.com/
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sua distribuição também eletrônica e integrada com outras ferramentas (e-mail, 

mídias sociais, e-mail marketing, etc), encadeamento lógico de perguntas e páginas 

de acordo com as respostas, entre outras facilidades de acompanhamento (limites 

de respondentes, alertas, estatísticas) em tempo real. 

Este método, de custo relativamente baixo para sua operacionalização, 

possui outras vantagens : (1) resposta em qualquer hora do dia, qualquer dia da 

semana; (2) ampla acessibilidade de resposta através do uso de dispositivos como 

computadores pessoais, smartphones, oferecendo ampla mobilidade; (3) 

possibilidade de pausa e retomada das respostas; (4) garantia de resposta única por 

cada dispositivo utilizado. 

 

3.2 Limitações do método 

 

Apesar de serem realizados ajustes no formulário aplicado anteriormente por 

DIAS (2009) no município de São Paulo, e serem adotadas ferramentas distintas de 

distribuição aos respondentes do município do Rio de Janeiro, novas questões ou 

constructos poderiam surgir de uma pesquisa prévia qualitativa derivada de 

entrevistas com gestores públicos municipais. 

Dada a impossibilidade de tempo e agenda desses gestores, esta etapa 

possivelmente enriquecedora não foi realizada. 

O método de seleção e aplicação da amostra também poderia ser mais 

enriquecido, de forma a ser disponibilizada de forma mais aleatória e distribuída do 

que a que foi utilizada, mesmo considerando a realização das 5 ações distintas, que 

procuraram não enviesar a amostra quanto ao perfil dos respondentes. Embora 

tomadas essas precauções, ainda assim a análise da amostra apresentada mostrou 

certo perfil característico dos respondentes, principalmente quanto à região 

demográfica, perfil educacional e nível salarial, conforme descrito no item 4.2.1 

Além desses fatores anteriores, o período em que a pesquisa se manteve 

disponível foi considerado restritivo, coincidindo com férias e festas de fim-de-ano, 

ponto manifestado por alguns respondentes e não-respondentes. 
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4 RESULTADOS 

 

Na quarta parte deste estudo os resultados das duas fases da pesquisa são 

apresentados separadamente, conforme descritos a seguir. 

O item 4.1 apresenta os resultados da pesquisa qualitativa. O item 4.2 

apresenta os resultados da pesquisa quantitativa, considerando o período de coleta, 

as vantagens e desvantagens encontradas, a caracterização da amostra, os 

procedimentos adotados para tratamento e interpretação dos dados. 

 

 

4.1 Fase Qualitativa 

 

Os resultados desta fase estão reunidos nos subitens a seguir. 

 

4.1.1 Gestão de resíduos sólidos – A política nacional e os planos municipais  

 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS, instituída pela Lei nº 

12.305/2010 e pelo decreto nº 7.404/2010 incorpora conceitos modernos de gestão 

de resíduos sólidos e se dispõe a trazer novos instrumentos de operação e controle, 

quais sejam: 

Acordo Setorial: ato de natureza contratual firmado entre o poder público e 

fabricantes, importadores, distribuidores ou comerciantes, tendo em vista a 

implantação da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do produto; 

Responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos: 

conjunto de atribuições dos fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes, 

dos consumidores e dos titulares dos serviços públicos de limpeza urbana e manejo 

dos resíduos sólidos pela minimização do volume de resíduos sólidos e rejeitos 

gerados, bem como pela redução dos impactos causados à saúde humana e à 

qualidade ambiental decorrentes do ciclo de vida dos produtos, nos termos desta 

Lei; 

Logística Reversa: instrumento de desenvolvimento econômico e social, 

caracterizado por um conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a 

viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para 
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reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou outra destinação 

final ambientalmente adequada; 

Coleta seletiva: coleta de resíduos sólidos previamente segregados e 

separados conforme sua constituição ou composição; 

Ciclo de Vida do Produto: série de etapas que envolvem o desenvolvimento 

do produto, a obtenção de matérias-primas e insumos, o processo produtivo, o 

consumo e a disposição final; 

Sistema de Informações sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos - SINIR: 

tem como objetivo armazenar, tratar e fornecer informações que apoiem as funções 

ou processos de uma organização. Essencialmente é composto de um subsistema 

formado por pessoas, processos, informações e documentos, e um outro composto 

por equipamentos e seu meios de comunicação; 

Catadores de materiais recicláveis: diversos artigos abordam o tema, com 

o incentivo a mecanismos que fortaleçam a atuação de associações ou 

cooperativas, o que é fundamental na gestão dos resíduos sólidos; 

Planos de Resíduos Sólidos: O Plano Nacional de Resíduos Sólidos a ser 

elaborado com ampla participação social, contendo metas e estratégias nacionais 

sobre o tema. Também estão previstos planos estaduais, microrregionais, de regiões 

metropolitanas, planos intermunicipais, municipais de gestão integrada de resíduos 

sólidos e os planos de gerenciamento de resíduos sólidos. 

A PNRS tem o planejamento como um de seus principais instrumentos. Desta 

forma, os planos são a base para a implementação bem sucedida da política. Os 

planos por sua vez possuem um caráter estruturador, iniciando-se no diagnóstico, e 

de acordo com metas e diretrizes, definem os programas e ações que juntos 

servirão de ferramenta para a operação e monitoramento adequado e eficiente dos 

resíduos sólidos. 

Para a elaboração dos planos desdobrados da PNRS, é necessário obedecer 

à hierarquia que deve considerada na gestão dos resíduos, descrita no artigo 9º da 

lei 12.3015/2010, que prioriza a seguinte ordem: não-geração, redução, reutilização, 

reciclagem, tratamento, e disposição final adequada, conforme ilustra a Figura 6. 
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Figura 6 – Hierarquia da Política Nacional de Resíduos Sólidos 

Fonte: Caderno FGV Projetos, 2015 

 

O desdobramento da PNRS em seus níveis estaduais, regionais e municipais 

reflete positivamente nos meios social, ambiental e econômico, uma vez que 

viabiliza a diminuição do ciclo produtivo quanto ao consumo de recursos naturais, e 

proporciona ou incentiva a criação e regularização de outras atividades econômicas, 

gerando trabalho e renda, e por consequência reduz os impactos ambientais 

oriundos da disposição e gestão incorreta dos resíduos sólidos. 

O papel dos municípios é de grande relevância na efetividade da PNRS, seja 

pela responsabilidade trazidas pela PNRS, seja pela titularidade na prestação dos 

serviços públicos de limpeza urbana, ou ainda pelas atribuições constitucionais que 

tratam das competências legislativas e administrativas em matérias de interesse 

local. 
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4.1.2 Reciclagem e Coleta seletiva 

 

De acordo com a hierarquia da PNRS, e quando não houver a possibilidade 

de não geração ou redução, abre-se o espaço para uma área de extrema 

importância na execução da PNRS, que trata da reutilização ou reciclagem dos 

resíduos sólidos, considerados matérias-primas secundárias ou matérias ainda não 

consideradas como tal pelo nível de desenvolvimento tecnológico alcançado (FGV 

Projetos, 2015). 

Enquanto a reutilização considera o aproveitamento dos resíduos sem que 

haja transformação biológica, física, química, sem perda significativa da sua 

qualidade inicial aumentando sua durabilidade e utilidade, o processo de reciclagem 

se inicia justamente quando se esgotam as possibilidades de reutilização dos 

resíduos. 

Na reciclagem, consomem-se energia, e insumos (água, mão-de-obra, etc.) 

para transformar e reinserir o resíduos na cadeia produtiva para transformá-los em 

novos produtos, inclusive diferentes do produto inicial formado pelos resíduos 

reciclados. 

Tanto a reutilização quanto a reciclagem de resíduos proporcionam o 

aumento da vida útil de aterros sanitários, diminuindo a demanda por novas áreas, e 

reduzindo o ritmo de degradação do meio ambiente. O Plano Nacional de Resíduos 

Sólidos fixa metas para a redução e a reciclagem de resíduos e deixa claro o papel 

relevante dos municípios para o alcance das mesmas (FGV Projetos, 2015). 

A reciclagem por sua vez está atrelada diretamente a outros instrumentos 

definidos na PNRS, entre os quais destacam-se a coleta seletiva e a logística 

reversa, conforme descrito na seção anterior. 

A coleta seletiva tem por objetivo recolher de forma diferenciada da coleta 

tradicional, os resíduos sólidos previamente separados na sua fonte geradora 

conforme sua tipificação, para encaminhamento para reciclagem, compostagem, 

reutilização, tratamento e outras destinações. 

A falta de crescimento das taxas de reciclagem pode ser explicada pela 

ineficácia ou inexistência da coleta seletiva, pela ineficiência na prestação do 

serviço, ou ainda pela não separação oriunda de comportamento contrários à 

reciclagem. 

As metas de universalização do atendimento na prestação do serviços de 
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coleta seletiva são parte integrante de muitos planos municipais, que dependem de 

sustentabilidade financeira, e principalmente na integração dos reais custos dos 

serviços prestados na taxa de limpeza urbana, assim como já é feito na coleta 

regular. Uma das dificuldades encontradas é a fixação de taxas independentes e 

transparentes, de forma a dar transparência ao contribuinte do real custo dos 

serviços de limpeza urbana prestados, tanto na coleta seletiva quanto na coleta 

regular. 

A coleta seletiva no caso plano de gestão do município do Rio de Janeiro, é 

realizada através de duas modalidades básicas: (1) porta a porta; (2) ecopontos 

mantidos pela prefeitura com entrega voluntária. Na primeira modalidade, após a 

seleção, o esforço para remoção é do serviço público de limpeza urbana e/ou 

catadores. Na segunda modalidade, um esforço adicional é exigido do cidadão, que 

necessita se deslocar até o ecoponto para entregar seu material separado. 

 

 

4.1.3 O Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos – 

PMGIRS 

 

A exigência de elaboração do PMGIRS para o município do Rio de Janeiro 

surgiu com a edição da Lei Municipal nº 4.969, de 03.12.2008, que dispõe sobre 

objetivos, instrumentos, princípios e diretrizes, estabelecendo em seu art. 6º que 

cabe ao município elaborar o seu Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos.  

Apesar dessa precedência temporal da exigência do PMGIRS no âmbito da 

legislação municipal antes mesmo do decreto que regulamentou a PNRS, é somente 

a partir de 2012 que são priorizados, no acesso aos recursos da União, os 

municípios que optam por soluções municipais, incluindo também os consórcios 

intermunicipais, para a gestão dos resíduos sólidos e implantam a coleta seletiva 

com a participação de cooperativas ou outras formas de associação de catadores de 

materiais reutilizáveis e recicláveis. 

Nesse contexto, é importante que as metas, programas e ações previstos 

estejam adequadamente monitorados e mensurados para evitar possíveis 

contestações de seu cumprimento pelas autoridades fiscalizadoras. O que for 

contemplado nos planos municipais, como regra, deverá ser seguido pela 
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administração pública. 

Além dos aspectos legal e fiscalizatório que podem recair sobre os 

administradores públicos municipais, o município do Rio de Janeiro pode sofrer 

restrições no acesso aos recursos federais, comprometendo ou restringindo a 

implementação e evolução do PMGIRS no futuro. 

Realizada esse revisão, surge o primeiro grupo de perguntas de pesquisa 

relacionadas a seguir.  

 

Grupo de Perguntas 1 – Informações do PMGIRS 
 

 

 

As respostas a essas perguntas estão apresentadas no item 4.1.5. 

 

 

4.1.4 O Sistema Nacional de Informações Sobre a Gestão de Resíduos 

Sólidos – SINIR e o Sistema Nacional de Informações Sobre 

Saneamento – SNIS 

 

Os resultados contidos no PMGIRS devem ser disponibilizados anualmente 

para o SINIR, um dos instrumentos previstos da PNRS, e que vincula a 

administração pública ao seu cumprimento. 

No âmbito do SINIR, entre outros sistemas e bancos de dados que 

congregam os dados históricos sobre resíduos sólidos dos municípios declarantes, 

destaca-se o SNIS, administrado pelo Governo Federal no âmbito da Secretaria 

Nacional de Saneamento Ambiental – SNSA do Ministério das Cidades – MCID. 

Realizada esse revisão inicial, surge o segundo grupo de perguntas de 

pesquisa relacionadas a seguir. 

Quanto às informações existentes no PMGIRS: 

a) Quem elaborou o PMGIRS ? 

b) Qual o período de abrangência do PMGIRS ? 

c) Quais informações contidas no PMGIRS se relacionam com o tema  

abordado neste estudo ? 
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Grupo de Perguntas 2 – Informações do SNIS 

 

 

 

As respostas a essas perguntas estão apresentadas no item 4.1.6. 

 

 

4.1.5 Grupo de Perguntas 1 – Informações do PMGIRS 

 

As respostas a estas questões de pesquisa foram obtidas na análise do 

PMGIRS, em seu formato eletrônico disponibilizado no website pela prefeitura da 

cidade do Rio de Janeiro, e estão descritas a seguir. 

a) O PMGIRS foi elaborado por um grupo de trabalho nomeado pela 

Resolução Conjunta SMAC/SECONSERVA/COMLURB nº 02, de 07.10.2010 

(D.O.M. De 08.10.2010), e composto por integrantes da Secretaria Municipal de 

Meio Ambiente – SMAC, Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos – 

SECONSERVA e Companhia Municipal de Limpeza Urbana – COMLURB.   

b) Seu período de abrangência é de Agosto de 2012 a Agosto de 2016, ou 

seja, trata-se de um plano cujos elementos estão atualmente em constante 

operação, medição e monitoramento, refletindo a realidade encontrada no município 

do Rio de Janeiro.   

c) Dentre as informações contidas no plano que se relacionam o tema deste 

estudo, destacam-se:  

 

 No capítulo 1.INTRODUÇÃO: 

O Município do Rio de Janeiro é divido em 5 áreas de planejamento, 

conforme mostra a Figura 7 – Município do Rio de Janeiro dividido em. 

Quanto às informações existentes no SNIS: 

a) Quais são as principais informações disponibilizadas ? 

b) Quais dessas informações estão relacionadas com o tema abordado 

neste estudo ? 

c) Qual o período de abrangência dessas informações ? 
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Figura 7 – Município do Rio de Janeiro dividido em 5 APs - Áreas de Planejamento 

Fonte: PMGIRS do Rio de Janeiro, 2015 

 

 No capítulo 2.OBJETIVOS: 

 Incentivar a coleta seletiva, a reutilização e a reciclagem, garantindo a 

redução da geração de resíduos sólidos;  

 Definir o papel do setor privado e da sociedade civil na gestão dos 

resíduos e suas responsabilidades no cumprimento dos objetivos da 

política de meio ambiente da cidade; 

 Garantir o acesso da população à informação, à participação e ao 

controle social nas questões relativas à gestão integrada de resíduos 

sólidos; 

 Garantir a regularidade, a continuidade, a funcionalidade e a 

universalidade dos serviços públicos de manejo de resíduos sólidos. 

 

 No capítulo 3.DIAGNÓSTICO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA CIDADE: 

 A Figura 8 apresenta a distribuição dos resíduos municipais por origem 
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Figura 8 – Composição dos resíduos sólidos da cidade do Rio de Janeiro 

Fonte: Comlurb, 2011 

 

 Considerando a população de 5.993.557 habitantes estimada (IPP – 

Instituto Pereira Passos, 2012), chegava-se aos seguintes valores per 

capita: 

o 1,62 kg/hab/dia, considerando o total de resíduos da cidade; 

o 0,79 kg/hab/dia, considerando apenas o lixo domiciliar; 

o 0,52 kg/hab/dia, considerando apenas o lixo público; 

 

A distribuição da geração de resíduos per capita, por área de planejamento 

(AP) é apresentada no Quadro 4. 
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Quadro 4 – Distribuição da geração de resíduos per capita, por área de 
planejamento (AP) 

 

Fonte: Comlurb, 2011 

 

A composição do lixo domiciliar e seus componentes recicláveis é 

apresentada na Figura 9. 
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Figura 9 – Composição do lixo domiciliar e componentes recicláveis 

Fonte: PMGIRS do Rio de Janeiro, 2015 

 

Dentre os indicadores de desempenho operacional e ambiental dos serviços 

públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos presentes no PMGIRS, 

dois deles estão diretamente relacionados ao recolhimento de material reciclável, 

apresentados na Figura 10 e na Figura 11. 

 

 

 

 

Figura 10 – Indicador I06 

Fonte: PMGIRS do Rio de Janeiro, 205 
 

  

I06 - Massa recuperada per capita de materiais recicláveis (exceto 

matéria orgânica e rejeitos) em relação à população urbana 

 

Cuja fórmula de cálculo é: 

 

quantidade total de materiais recicláveis recuperados 

I06 =    __________________________________________________ 

população urbana 
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Figura 11 – Indicador I07 

Fonte: PMGIRS do Rio de Janeiro, 2015 

 

 No capítulo 4.POLÍTICAS ADOTADAS PARA REDUÇÃO, 

REUTILIZAÇÃO, COLETA SELETIVA E RECICLAGEM DE RESÍDUOS 

SÓLIDOS: 

 A coleta seletiva de materiais recicláveis, realizada porta a porta nos 

principais logradouros de 41 dos 160 bairros do Município, permite que 

200 t/dia sejam encaminhadas às esteiras de catação da Usina de 

Reciclagem do Caju, aonde trabalham 110 cooperados, recuperando 

cerca de 20 t/dia de recicláveis. 

 A quantidade de recicláveis recuperada pelo sistema de coleta seletiva 

e pelas cooperativas de catadores atingiu 7.797 toneladas em todo o 

ano de 2011. Isto equivale a apenas 4g por pessoa por dia. 

 O Programa de Ampliação da Coleta Seletiva da Cidade objetiva 

estender os serviços a todos os 160 bairros da Cidade, promovendo a 

inclusão social e produtiva de até 1.500 catadores de materiais 

recicláveis e garantindo o reaproveitamento de 5% dos materiais 

potencialmente recicláveis presentes no lixo domiciliar. 

 A Secretaria Municipal de Meio Ambiente, em consonância com o 

PMGIRS e em cooperação com as Secretarias de Educação (SME) e 

de Conservação (SECONSERVA), a COMLURB e demais órgãos 

municipais, desenvolverão os programas e ações de educação 

ambiental voltadas para a não geração, a redução, a reutilização e a 

I07 - Taxa de material recolhido pela coleta seletiva (exceto matéria 

orgânica) em relação à quantidade total coletada de resíduos sólidos 

domésticos 

 

Cuja  fórmula de cálculo é: 

 

              quantidade total de material recolhida pela coleta seletiva 

I07 =     ________________________________________________ 

quantidade total coletada de resíduos sólidos 

domésticos (RDO) 
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reciclagem de resíduos sólidos, podendo ser utilizados diferentes 

meios para a divulgação e conscientização (internet, TV, rádios, dentre 

outros). 

 No capítulo 7. DIRETRIZES E METAS DA POLÍTICA MUNICIPAL DE 

GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS: 

 Promover, em consonância com o PMGIRS e em articulação com as 

Secretarias de Educação, de Meio Ambiente e de Conservação, a 

COMLURB e demais órgãos municipais, programas e ações de 

educação ambiental voltadas para a não geração, a redução, a 

reutilização e a reciclagem de resíduos sólidos, podendo ser utilizados 

diferentes meios para a divulgação e conscientização (internet, TV, 

rádios, dentre outros). 

 Metas até final dos anos de 2013, 2016 e 2020, de acordo com o 

Quadro 5. 

 
Quadro 5 – Quadro de Metas do PMGIRS 

 

Fonte: PMGIRS do Rio de Janeiro, 2015 

 

Um resumo das principais informações contidas no PMGIRS foi elaborado de 

forma a agrupá-las e simplificar o acesso para referência ao longo deste estudo, é 

apresentado no APÊNDICE B – RESUMO DAS INFORMAÇÕES CONTIDAS NO 

PMGIRS. 
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4.1.6 Grupo de Perguntas 2 – Informações do SNIS 

 

As respostas a estas questões de pesquisa foram obtidas na análise do SNIS, 

disponibilizado no website do Ministério das Cidades, e estão descritas a seguir. 

 

a) O SNIS se constitui no maior e mais importante sistema de informações do 

setor de saneamento no Brasil, apoiando-se em um banco de dados que contém 

informações de caráter institucional, administrativo, operacional, gerencial, 

econômico-financeiro, contábil e de qualidade sobre a prestação de serviços de 

água, de esgotos e de manejo de resíduos sólidos urbanos. Os dados são 

acessados segundo cada município participante e podem ser agrupados segundo a 

unidade da federação, as regiões metropolitanas e as macrorregiões do país, dentre 

outros tipos de agrupamentos. No caso do município do Rio de Janeiro, a entidade 

responsável pelas informações prestadas ao SNIS é a COMLURB. 

b) O SNIS atualmente está dividido em dois componentes: água e esgotos 

“SNIS-AE” e resíduos sólidos “SNIS-RS”. As informações do SNIS são coletadas 

anualmente e provêm de prestadores de serviços ou órgãos municipais 

encarregados da gestão dos serviços, sendo a base de dados totalmente pública e 

disponibilizada gratuitamente. Para o objeto deste estudo, foram analisadas as 

informações contidas no componente SNIS-RS. Os exemplos de informações do 

componente SNIS-RS que se relacionam com o tema deste estudo são:  

i. quantidade coletada de resíduos; 

ii. situação da coleta seletiva e quantidade de resíduos coletados; 

iii. tipos de disposição final adotada e respectivas massas de resíduos 

recebidas; 

iv. índice de atendimento com a coleta de resíduos; 

v. massa média de resíduos coletados. 

Conforme consulta realizada no website do SNIS, o município do Rio de 

Janeiro está regular quanto ao envio de suas informações, conforme demonstra a 

Figura 12. 
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Figura 12 – Atestado Regularidade do Rio de Janeiro no SNIS 

Fonte: SNIS, 2015 
 

Essa confirmação foi importante para seguir adiante com a pesquisa 

documental, uma vez que demonstra que o município do Rio de Janeiro está 

aderente à prestação das informações necessárias para monitoramento e avaliação 

dos objetivos e metas do seu PMGIRS em alinhamento à PNRS. 

 

c) As informações e indicadores do componente SNIS-RS são coletados 

desde 2002. 

Realizada esse revisão, surge o terceiro grupo de perguntas de pesquisa 

relacionadas a seguir. 

 
Grupo de Perguntas 3 – Indicadores Equivalentes entre o PMGIRS e o SNIS 

 

 

 

As respostas a estas questões de pesquisa foram obtidas através do 

cruzamento das fórmulas de cálculo dos indicadores SNIS com aqueles do PMGIRS 

apresentados anteriormente aqui. Após o cruzamento feito, foram encontrados os 

seguintes indicadores equivalentes e suas respectivas fórmulas de cálculo de acordo 

com o período de referência: 

 

Quanto aos indicadores equivalentes entre o PMGIRS e o SNIS: 

a) Quais são os indicadores equivalentes entre o PMGIRS e o SNIS e 

por qual periodicidade podem ser agrupados ?  
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Figura 13 – Indicador IN032 do SNIS (Equivalente ao I06 do PMGIRS) 

Fonte: SNIS, 2015 

 

Onde: 

CS009 = Quantidade de total materiais recicláveis recuperados. Unidade: 

toneladas/ano 

POPURB = população urbana do município. Unidade: habitantes 

 

 

Figura 14 – Indicador IN053 do SNIS (Equivalente ao I07 do PMGIRS) 

Fonte: SNIS (2015) 

 

Onde: 

CS026 = Quantidade total recolhida pelos 4 agentes executores da coleta 

seletiva. Unidade: toneladas/ano. 

CO108 = quantidade de RDO coletada pelo agente público. Unidade: 

tonelada/ano. 

CO109 = quantidade de RDO coletada pelos agentes privados. Unidade: 

tonelada/ano. 
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CO140 = quantidade de RDO coletada por outros agentes executores, exceto 

cooperativas ou associações de catadores. Unidade: toneladas/ano. 

CO143 = quantidade de RDO coletada por cooperativas ou associações de 

catadores. Unidade: toneladas/ano. 

CS048 = quantidade recolhida na coleta seletiva executada por associações 

ou cooperativas de catadores com parceria/apoio da prefeitura. Unidade: 

tonelada/ano. 

 

A Figura 15 e a Figura 16 demonstram a evolução desses indicadores de 

acordo com suas séries históricas obtidas na consulta ao SNIS (2015). 

 

 

Figura 15 – Evolução do indicador IN032 (SNIS) 

Fonte: SNIS (2015) 

 

Para efeito de análise da série histórica do indicador IN032, foi considerada 

sua evolução a partir de 2003, uma vez que em 2002 não há dados disponíveis. 

Desconsiderando o grande recuo do ano de 2003 para o ano de 2004 e deste para o 

ano de 2005, tem-se uma oscilação ano após ano entre 0,41 (mínimo) e 1,36 

(máximo), em 2011 e 2008 respectivamente. 
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Figura 16 – Evolução do indicador IN053 (SNIS) 

Fonte: SNIS (2015) 

 

Para efeito de análise da série histórica do indicador IN053, foi considerada 

sua evolução a partir de 2005, uma vez que entre 2002 e 2004 não há dados 

disponíveis. Desconsiderando o grande recuo do ano de 2005 para o ano de 2006, 

tem-se uma oscilação ano após ano entre 0,37 (mínimo) e 0,56 (máximo), em 2007 

e 2013 respectivamente.  

O resultado alcançado no indicador IN032 é determinado principalmente pela 

capacidade de recuperação de materiais recicláveis frente aos volumes recolhidos 

pelo serviço de coleta seletiva em sua origem domiciliar ou pública. Porém não se 

pode dizer que o cidadão tem influência direta no seu resultado, uma vez que 

mesmo que a adesão do cidadão à separação destes itens em domicílio fosse 

extremamente alta, a capacidade de recuperação destes itens depende de fatores 

como cobertura do serviço de coleta seletiva no município, e performance da 

operação das unidades de reciclagem e catadores. 

Quanto ao resultado alcançado no indicador IN053, ele é determinado pelos 

volumes recolhidos pelo serviço de coleta seletiva porta-a-porta no município, e uma 

vez que ele é calculado sobre o total de RDO, pode-se dizer que o cidadão tem 

influência direta no seu resultado. E mais ainda, mesmo que a cobertura do serviço 

de coleta no município seja universalizada e eficiente, se o cidadão não aderir ao 

hábito de separar os resíduos recicláveis em seu domicílio, todo esse trabalho de 

coleta seletiva porta-a-porta pode ser realizado em vão. 

Portanto, pode-se afirmar que ambos indicadores dependem igualmente da 

performance do serviço de coleta seletiva porta-a-porta prestado pela COMLURB no 

município do Rio de Janeiro, porém sob duas óticas distintas : a ótica do prestador 
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do serviço público e a ótica do usuário do serviço público. 

Neste ponto, dentre as opções de avanço quanto aos dois indicadores 

apresentados anteriormente, este estudo opta por avançar na investigação dos 

resultados alcançados pelo indicador IN053, cujos componentes estão nitidamente 

associados tanto à oferta e cobertura do serviço de coleta seletiva no município, 

como também ao comportamento do cidadão em relação à separação dos resíduos 

recicláveis em sua origem doméstica. 

 Sem entrar no mérito das razões para as oscilações de ambos indicadores, 

eles demonstram valores muito distantes dos objetivos e metas do PMGIRS, fato 

confirmado e evidenciado por inúmeras notícias10 veiculadas em grandes veículos 

jornalísticos do município. 

Estas notícias apresentam dentre razões e justificativas para os baixos 

índices de reciclagem, dois fatores em comum com a escolha do avanço na 

investigação do indicador IN053 : cobertura parcial do serviço de coleta seletiva e 

comportamento de baixa adesão do cidadão em relação à separação dos resíduos 

recicláveis em sua residência. 

Surge então o quarto grupo de perguntas de pesquisa relacionadas a seguir. 

 
Grupo de Perguntas 4 – Cobertura da Coleta Seletiva e Comportamento do cidadão 

 

 

 

As respostas a estas questões de pesquisa foram obtidas na análise das 

informações obtidas até este ponto, e estão apresentadas a seguir. 

a) De acordo com as respectivas fontes, a cobertura do serviço de coleta 

seletiva alcançava os seguintes valores: 

                                            

10 Portal R7 Notícias; Portal G1 – Globo News; Jornal O Globo – Rio, CBN – Rio de Janeiro 

Quanto à cobertura e comportamento: 

a) De forma isolada, aumentar a cobertura do serviço de coleta seletiva 

fará com que o indicador IN053 seja atingido ? 

b) Quais são os determinantes do comportamento do cidadão carioca em 

relação à separação de resíduos recicláveis ? 
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i. 52,29% da população total do município, segundo dados obtidos no 

SNIS (2013); 

ii. 41 dos 161 bairros, segundo dados do PMGIRS (2012); 

iii. 88 dos 160 bairros, sendo 8 no Centro, 30 na Zona Norte, 17 na Zona 

Sul e 33 na Zona Oeste, segundo a Comlurb (2015). 

 

Considerando: 

i. Que a massa de RDO coletada (SNIS,2013) por habitante é de 354,05 

kg ao ano em 2013; 

ii. Que a massa recuperada por habitante ao ano atual (SNIS, 2013) é de 

1,13 kg em 2013; 

iii. Que este percentual recuperado atualmente (SNIS,2013) é de 0,32% 

sobre o total de RDO; 

iv. Que o objetivo de reciclagem de 5% (PMGIRS,2012) é referente ao 

percentual recuperado de materiais recicláveis sobre o total de RDO; 

 

Isso significaria sair de um patamar de 1,13kg/hab/ano para um patamar 

de 17,70 kg/hab/ano (cerca de 15 vezes maior). Mantendo-se o atual 

percentual de taxa de material recolhido pela coleta seletiva (manutenção 

do comportamento do cidadão quanto à separação dos materiais 

recicláveis), este acréscimo em função somente da performance do 

serviço de recuperação torna-se uma lacuna relativamente difícil de se 

preencher, considerando a dependência diretamente proporcionais de 

fatores como infraestrutura (unidades de reciclagem, caminhões, 

tecnologia) e mão-de-obra. Neste ponto, resolveu-se buscar na 

investigação do item (b) as possíveis respostas alternativas à pergunta (a). 

 

b) A resposta a essa pergunta foi alvo de busca de teorias e modelos que 

explicassem o comportamento do cidadão quanto à separação de 

materiais recicláveis em domicílio, para posterior análise sobre a 

aplicabilidade para obtenção de dados primários, abordagem feita na 

segunda etapa da pesquisa, de caráter descritivo. 
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4.2 Fase Quantitativa 

 

A pesquisa de campo (survey) foi disponibilizada aos respondentes por 22 

dias corridos, de 22/12/2015 a 12/01/2016 em regime 7 dias por semana, 24 horas 

por dia, período onde foram coletas as respostas, sendo que o número máximo de 

respondentes foi deixado em aberto. 

Algumas desvantagens foram percebidas, como por exemplo a ausência de 

continuidade na pesquisa, seja para completá-la até o fim, ou para retomá-la após 

pausa, manifestada em alguns casos pela falta de um interlocutor conduzindo o 

respondente, perda de conexão de dados nos dispositivos, ou ainda falta de 

interesse na sua continuidade. Além dessas desvantagens, o período escolhido 

compreendeu um período de festas de fim-de-ano e férias anuais usualmente 

escolhido pelas pessoas para lazer, o que dificultou a convocação e o compromisso 

dos respondentes em alguns casos. 

A coleta das respostas esteve sobre supervisão contínua do autor deste 

estudo, garantindo suporte ao respondente quando necessário, e ajustes 

necessários nas campanhas, entre outras intervenções que não comprometeram a 

continuidade, unicidade e integridade das respostas. 

No caso das três primeiras etapas (a primeira utilizando as redes de 

relacionamento do autor, bem como na segunda e terceira etapas utilizando as 

campanhas do Facebook), a supervisão foi de forma reativa, uma vez que somente 

quando o respondente entrava em contato com o autor, houve a possibilidade de 

interação. 

No caso das duas etapas finais (uso de listas de endereço de correio 

eletrônico), houve a possibilidade de acompanhamento mais proativo,  permitindo a 

interação com os convidados à pesquisa, através de ferramentas do survey monkey 

que permitiam o acompanhamento da evolução dos convites (representados por 

seus status: devolvidos, cancelados, recusados), bem como disparo de lembretes 

para aqueles que não responderam à pesquisa ou responderam parcialmente. 

Foram obtidas 517 respostas, das quais 138 foram desqualificadas por 

representarem respondentes não residentes do município do Rio de Janeiro, 67 

respostas parciais não consideradas na análise da amostra, e 312 respostas 

completas e válidas para análise. 

Os resultados diários alcançados estão apresentados nos gráficos 1 a 4. 
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Gráfico 1 – Volume Diário de Respostas 
 

 
 

Fonte: Dados da pesquisa, 2016 

 

Gráfico 2 – Perfil dos Respondentes 
 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2016 
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Gráfico 3 – Respostas por tipo de Amostra/Ação 
 

 
 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

 

Gráfico 4 – Classificação das Respostas 
 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2016 
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4.2.1 Caracterização da amostra 

 

Durante o período de veiculação da pesquisa, foram coletadas 517 

(quinhentas e dezessete) respostas, das quais somente 312 (trezentas e doze) 

respostas foram consideradas para a montagem da tabela de caracterização da 

amostra, cujos itens foram avaliados segundo a frequência (F) de ocorrência e 

percentual (%) sobre o total. 

Os itens foram classificados em dois grupos : características dos 

respondentes e características do domicílio. O primeiro grupo constitui de variáveis 

descritoras do perfil socioeconômico e demográfico dos respondentes. O segundo 

grupo foi constituído de variáveis atreladas ao domicílio dos respondentes. 

Estas informações estão reunidas na Tabela 1. 

 

Tabela 1 – Perfil da Amostra 

 

Fonte : Dados da pesquisa, 2016 
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A amostra se apresenta bem equilibrada quanto ao sexo dos respondentes, 

considerando a aleatoriedade das ações tomadas em relação à convocação dos 

respondentes. 

Quanto à idade informada, a amostra também se apresenta bem equilibrada 

nas quatro faixas centrais das sete apresentadas. A faixa etária que mais 

apresentou respondentes foi a de 41 a 50 anos (26.0%), e as que menos 

apresentaram respondentes foram as faixas extremas, abaixo de 20 anos (0.6%) e 

acima de 71 anos (1.6%). 

Quanto ao estado civil, a maior categoria foi a de casados (42.0%), que junto 

com a categoria de solteiros vivendo com companheiros (10.6%) e com a categoria 

de união estável ou casamento civil (10.9%), representam quase 2/3 (dois terços) 

dos respondentes. 

Em relação ao nível de escolaridade, mais de 85.0% declararam ter ensino 

superior ou acima, o que demonstra certo alcance de pessoas com nível de 

escolaridade mais elevada, talvez necessária para responder um questionário com 

número de questões relativamente grande, com certo grau de complexidade de 

perguntas e respostas. 

Quanto à situação empregatícia, empregados do setor privado (32.4%), 

somados a profissionais liberais e empresários (24.4%) respondem por pouco mais 

da metade dos respondentes, que juntamente com funcionários públicos (18.6%) 

somam uma parcela significativa de respondentes em atividade profissional. 

Quanto às características dos domicílios, 71.8% dos respondentes residem 

em apartamentos e os 28.2% restantes em casas. 

Quanto à percepção em ser atendido pelo serviço de coleta seletiva, dos 

residentes em casas, 55.7% informam que sim, e 44.3% informam que não/ não 

sabem. Dos residentes em apartamentos, 47.8% informam que sim, enquanto 52.2% 

informam que não/não sabem. 

A distribuição de número de residentes em casas, 77.3% dos respondentes 

se concentram na faixa de 2 a 4 pessoas, enquanto que 82.6% dos respondentes 

residentes em apartamentos concentram-se também nesta faixa. 

Quanto ao número de pessoas com renda (casas e apartamentos), 82.1% 

dos respondentes estão na faixa de até 2 pessoas por domicílio. 

Por fim, 7.7% dos respondentes estão na faixa de renda familiar de até 4 
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(quatro) salários-mínimos, 52.6% na faixa de 4 (quatro) a 20 (vinte) salários-

mínimos, 21.8% encontram-se na faixa acima de 20 (vinte) salários-mínimos, e 

17.9% preferiram não responder. 

 

4.2.2 Análise, tratamento e interpretação dos dados 

 

Os dados resultantes das respostas foram analisados em primeiro momento 

de forma a  verificar suas características de  distribuição normal e  identificação de  

valores atípicos, realizada de forma agrupada por cada um dos constructos.   De 312  

(trezentas  e doze ) observações,  somente 2  (duas) foram removidas, uma vez que 

foram identificados tais valores atípicos (outliers), não interferindo no total da 

amostra.  As duas observações removidas foram o caso de número 160 para o 

construto Atitude Direta e o caso de número  305 para o construto Auto Eficácia, 

conforme apontados pelos gráficos de curva normal e boxplot  apresentados a 

seguir. 

 

Gráfico 5 – Curva Normal do Constructo Atitude Direta 
 

Fonte : Dados da pesquisa, 2016 
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Gráfico 6 – Boxplot do Constructo Atitude Direta 
 

 

Fonte : Dados da pesquisa, 2016 

 

 

Gráfico 7 - Curva Normal do Constructo Auto Eficácia 
 

 

Fonte : Dados da pesquisa, 2016 
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Gráfico 8 - Boxplot do Constructo Auto Eficácia 
 

 

Fonte : Dados da pesquisa, 2016 

 

Feito esse primeiro ajuste na amostra e nos constructos, a etapa seguinte foi 

realizar o teste de dimensionalidade e confiabilidade de cada um dos constructos, 

conforme apresentado a seguir. 

Os resultados estatísticos univariados e  multivariados de cada um dos 

constructos são apresentados nos itens a seguir, demonstrando as  medidas de 

dispersão dos itens que compõem a escala. 

 

4.2.2.1 Comportamento pró-reciclagem 

 

Na Tabela 2 é possível verificar que para o item CRNS, a média de (3,52) 

pode ser considerada alta, pensando no Rio de Janeiro com uma cidade onde pouco 

mais de 50% da cidade está coberta pelo serviço de coleta seletiva porta-a-porta, e 

considerando a taxa de material recolhido menor que 1% (SNIS,2013) do volume 

total anual de RDO. Este item pode ser considerado alto também uma vez que a 

percepção de reciclagem do respondente muitas vezes está associada aos materiais 

comumente separados e lembrados, evidenciado pelas médias próximas, como é o 

caso dos escores atingidos para as latas de alumínio com escore (CRAL / 3,64), 

para plásticos com escore (CRPLAS / 3,43) e para garrafas PET com escore 
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(CRPET / 3,73). Cabe destaque ao escore obtido pelos vidros (CRVID / 3,71) , 

significativo embora relacionado a um material com pouco valor comercial. Dentre os 

materiais com maior poder de contaminação, as pilhas e baterias tiveram um escore 

também significativo (CRPIL / 3,49), talvez pelo efeito da rede de logística reversa 

cada vez mais comum em estabelecimentos de grande tráfego populacional 

(farmácias, supermercados, etc.), o que não se vê refletido nos materiais com 

menores escores, os óleos (CROLEO / 2,88) e as lâmpadas (CRLAMP / 3,00). 

Quanto à confiabilidade da medida do constructo, o cálculo do Alpha de 

Cronbach de todos os itens componentes do constructo foi de (0,947), o que denota 

alta confiabilidade. A matriz de correlação apresenta os itens com alta correlação 

entre si, com queda entre os itens óleo, lâmpadas e pilhas/baterias. 

 

Tabela 2 – Constructo Comportamento Pró-reciclagem 
 

Código Média Desvio Padrão Alpha se item 

removido 

CRNS 3,5258 1,43837 ,940 

CRAL 3,6452 1,43350 ,941 

CRVID 3,7161 1,46261 ,939 

CRPLAS 3,4355 1,53725 ,937 

CRPET 3,7355 1,40539 ,938 

CRPAP 3,3065 1,60489 ,937 

CRJORN 3,2645 1,66664 ,938 

CRPIL 3,4935 1,50241 ,945 

CROLEO 2,8806 1,63555 ,947 

CRLAMP 3,0097 1,64383 ,942 

Alpha Geral 0,947 

 
Fonte : Dados da pesquisa, 2016 

 

Os detalhes de códigos, perguntas, opções de respostas e escalas deste 

constructo foram apresentados no formulário conforme descrito a seguir. 
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Perguntas da Pesquisa 1 – Comportamento Pró Reciclagem 

 

 

 

Uma análise complementar de correlação entre o Comportamento Pró 

Reciclagem e a presença do serviço de coleta seletiva (auto declarado) teve como 

resultado os seguintes resultados: 

 

50% dos respondentes se declararam atendidos pela coleta seletiva (N=155), 

sendo: 

 75 com scores entre 10 e 30; 

 80 com scores entre 30 e 50; 

 

50% dos respondentes se declararam não atendidos pela coleta seletiva 

(N=155), sendo: 

 35 com scores entre 10 e 30; e 

 120 com scores entre 30 e 50. 

 

E do total de 310 respondentes: 

 110 (35,5%) com scores entre 10 e 30; e 

 200 (64,5%) com scores entre 30 e 50. 

 

A análise de correlação bisserial por ponto demonstra um coeficiente rpb = 

0,269 conforme figura abaixo. Este valor corresponde a um r2 = 0,069, ou seja, a 

Código Nunca Raramente Às vezes Frequentemente Sempre

CRNS 1 2 3 4 5

Sobre a frequência do meu comportamento atual, eu separo os resíduos recicláveis na minha residência rotineiramente.

Comportamento Pró Reciclagem

Opções de Respostas

Código Nunca Raramente Às vezes Frequentemente Sempre

CRAL 1 2 3 4 5

CRVID 1 2 3 4 5

CRPLAS 1 2 3 4 5

CRPET 1 2 3 4 5

CRPAP 1 2 3 4 5

CRJORN 1 2 3 4 5

CRPIL 1 2 3 4 5

CROLEO 1 2 3 4 5

CRLAMP 1 2 3 4 5

Garrafas PET.

Lâmpadas.

Latas de alumínio.

Jornais / Revistas.

Nas últimas 2 (duas) semanas, a frequência com que eu separei os itens abaixo foi:

Comportamento Pró-Reciclagem

Plásticos em geral.

Óleos.

Opções de Respostas

Papel / Papelão.

Vidros.

Pilhas / Baterias.
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presença de coleta seletiva contribui para 6,9% da variação do comportamento para 

reciclagem. 

 

Tabela 3 – Correlação entre Comportamento Pró Reciclagem e Coleta Seletiva 

 

 COMPORTAMENTO 

PRO-RECICLAGEM 

dmmyCol

etaSel 

COMPORTAMENTO 

PRO-RECICLAGEM 

Correlação Pearson 1 ,263** 

Sig. (1-cauda) 
 

,000 

N 310 310 

dmmyColetaSel 

Correlação Pearson ,263** 1 

Sig. (1-cauda) ,000 
 

N 310 310 

 

 

4.2.2.2 Intenção 

 

Para este constructo, na Tabela 4 é possível verificar que para ambos os 

itens, os escores médios de 4,08 (IC1) e 3,98 (IC2) podem ser considerados altos, e 

que junto com Alpha de Cronbach geral de 0,976 confirma a alta confiabilidade da 

medida. 

 

Tabela 4 – Constructo Intenção 
 

Código Média Desvio Padrão Alpha se item 

removido 

IC1 4,08 1,223  

IC2 3,98 1,366  

Alpha Geral 0,976 

 

Fonte : Dados da pesquisa, 2016 

 

Os detalhes de códigos, perguntas, opções de respostas e escalas deste 

constructo foram apresentados no formulário conforme descrito a seguir. 
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Perguntas da Pesquisa 2 – Intenção 
 

 

 

4.2.2.3 Atitude Direta 

 

Para este constructo, na Tabela 5 é possível verificar que os escores médios 

de todos os itens ficaram acima de (4,00), indicando grande concentração de 

respostas no limite superior da escala. A maior média foi de AT2 (4,74) e que junto 

com o desvio padrão de (0,789) indicam a menor variabilidade de respostas desse 

item. O Alpha de Cronbach geral de (0,715) confirma a confiabilidade razoável da 

medida. 

 

Tabela 5 – Constructo Atitude Direta 
 

Código Média Desvio Padrão Alpha se item 

removido 

AT1 4,72 ,722 ,605 

AT2 4,74 ,789 ,632 

AT3 4,72 ,826 ,611 

AT4_INV 4,08 1,300 ,635 

AT5_INV 4,31 1,158 ,640 

Alpha Geral ,715 

 

Fonte : Dados da pesquisa, 2016 

 

Código
Discordo 

totalmente

Discordo em 

parte

Nem 

concordo, 

nem discordo

Concordo em 

parte

Concordo 

totalmente

IC1
15 31 36 59 171

IC2
30 26 33 51 172

Opções de Respostas

Pretendo separar os resíduos recicláveis na minha 

residência.

Já estou decidido a separar os resíduos recicláveis na 

minha residência.

Intenção

Nas próximas semanas, eu:
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Os detalhes de códigos, perguntas, opções de respostas e escalas deste 

constructo foram apresentados no formulário conforme descrito a seguir. 

 

Perguntas da Pesquisa 3 – Atitude Direta 
 

 

 

4.2.2.4 Atitude Indireta (Benefícios Pessoais) 

 

Considerando a ambivalência deste constructo, cuja escala varia de valores 

negativos a positivos, a interpretação da atitude indireta entre fraca, neutra, 

moderada ou forte dependerá da amplitude possível. De uma amplitude de -10 a 10, 

este constructo atingiu uma média de +5 (15,616 / 3), indicando uma atitude 

moderada. Chama atenção o item (ATind_bp1) indicando um escore médio (0,6742) 

bem abaixo dos demais, indicando pouca influência deste item na seleção de 

materiais recicláveis, talvez explicado pela percepção que não há benefícios 

financeiros diretos, ou que eles não são determinantes ao comportamento pró-

reciclagem, conforme demonstra a Tabela 6. No lado extremo positivo da escala, os 

itens que medem a contribuição individual (ATind_bp2) e a influência na educação 

familiar (ATindp_bp3) receberam escores médios acima de (7,0). 

 

Tabela 6 – Constructo Atitude Indireta  
(Benefícios Pessoais) 

Código Média Desvio padrão 

ATind_bp1 ,6742 3,35113 

ATind_bp2 7,3387 3,76813 

ATind_bp3 7,6032 3,54728 

Escore Geral 15,6161 7,53789 

 

Fonte : Dados da pesquisa, 2016 

 

Código
Discordo 

totalmente

Discordo em 

parte

Nem 

concordo, 

nem discordo

Concordo em 

parte

Concordo 

totalmente

AT1 1 2 3 4 5

AT2 1 2 3 4 5

AT3 1 2 3 4 5

AT4_INV 5 4 3 2 1

AT5_INV 5 4 3 2 1

Separar os resíduos recicláveis em sua residência:

Atitude Direta

É muito desagradável.

É bom.

Faz sentido.

Opções Respostas

É sujo.

É extremamente válido.

Escala
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Os detalhes de códigos, perguntas, opções de respostas e escalas deste 

constructo foram apresentados no formulário conforme descrito a seguir. 

 

Perguntas da Pesquisa 4 – Atitude Indireta (Benefícios Pessoais) 
 

 

 

 

4.2.2.5 Norma Social Direta 

 

Na   

Código
Discordo 

totalmente

Discordo em 

parte

Nem 

concordo, 

nem discordo

Concordo em 

parte

Concordo 

totalmente

ATind_BP1
1 2 3 4 5

P1
-2 -1 0 1 2

ATind_BP2
1 2 3 4 5

P2
-2 -1 0 1 2

ATind_BP3
1 2 3 4 5

P3
-2 -1 0 1 2

Contribuir com algo importante é um estímulo 

importante para a separação dos resíduos recicláveis 

A respeito de benefícios que a coleta seletiva e reciclagem podem me proporcionar:

Atitude Indireta (Benefícios Pessoais)

Irei receber benefício financeiro com a separação dos 

resíduos recicláveis em minha residência.

Influenciar positivamente na educação da minha família 

é um estímulo importante para a separação dos 

Sinto que contribuo com algo importante ao separar os 

resíduos recicláveis em minha residência.

Opções de Respostas

A separação dos resíduos recicláveis na minha 

residência influencia positivamente na educação da 

Receber benefícios financeiros é um estímulo 

importante para a separação dos resíduos recicláveis 
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Tabela 7 é possível verificar que para quase todos os itens as médias dos 

escores oscilam entre (3,7) e (4,15) denotando uma norma injuntiva de média a alta 

na escala, com destaque para a NS3_INV que indica uma forte negação dos 

respondentes no aspecto de desaprovação da separação de materiais recicláveis 

por parte de outras pessoas. Porém a norma descritiva NS5 com escore (2,91) 

indica um reconhecimento de que as outras pessoas não fazem o que dizem, na 

visão do respondente. Apesar desses escores, o Alpha de Cronbach geral atingiu o 

valor de (0,768), confirmando a confiabilidade razoável da medida.   
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Tabela 7 – Constructo Norma Social 
 

Código Média Desvio Padrão Alpha se item 

removido 

NS1 3,70 1,085 ,639 

NS2 3,80 1,068 ,634 

NS3_INV 4,15 1,089 ,851 

NS4 3,93 ,964 ,654 

NS5 2,91 1,218 ,745 

Alpha Geral ,768 

 
Fonte : Dados da pesquisa, 2016 

 

Os detalhes de códigos, perguntas, opções de respostas e escalas deste 

constructo foram apresentados no formulário conforme descrito a seguir. 

 

Perguntas da Pesquisa 5 – Norma Social Direta 
 

 

 

 

4.2.2.6 Norma Social Indireta (Grupos Primários) 

 

De forma semelhante ao constructo do item 4.2.2.4, neste a escala varia de 

valores negativos a positivos, e a interpretação da norma social indireta de grupos 

primários (amigos, família, vizinhos) entre fraca, neutra, moderada ou forte 

dependerá da amplitude possível. De uma amplitude de -10 a 10, este constructo 

atingiu uma média de +1 (3,5258 / 3), indicando uma norma social fraca. Chama 

atenção a diferença grande estre os escores médios denotando claramente a 

Código
Discordo 

totalmente

Discordo em 

parte

Nem 

concordo, 

nem discordo

Concordo em 

parte

Concordo 

totalmente

NS1
1 2 3 4 5

NS2
1 2 3 4 5

NS3_INV
5 4 3 2 1

NS4
1 2 3 4 5

NS5
1 2 3 4 5

A respeito de pessoas importantes para mim:

Normal Social Direta

Acham bom que eu separe regularmente os resíduos 

recicláveis em minha casa.

Acham desejável que eu separe regularmente os 

resíduos recicláveis em minha casa.

Desaprovam que eu separe regularmente os resíduos 

recicláveis em minha casa.

Opções de Respostas

Elas separam regularmente os resíduos recicláveis na 

casa delas.

Apoiam que eu separe regularmente os resíduos 

recicláveis em minha casa.
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importância da norma social entre os itens de grupos primários (escore médio de 

família mais que o dobro do escore médio de amigos, e quase oito vezes maior que 

vizinhos) , conforme demonstra a Tabela 8.  

 

Tabela 8 – Constructo Norma Social Indireta 
(Grupos Primários) 

 

Código Média Desvio Padrão 

NSind_p1 2,2742 5,22370 

NSind_p2 ,9645 4,93144 

NSind_p3 ,2871 4,46252 

Escore Geral 3,5258 13,18665 

 

Fonte : Dados da pesquisa, 2016 

 

Os detalhes de códigos, perguntas, opções de respostas e escalas deste 

constructo foram apresentados no formulário conforme descrito a seguir. 

 

Perguntas da Pesquisa 6 – Normal Social Indireta (Grupos Primários) 
 

 

 

 

4.2.2.7 Norma Social Indireta (Grupos Secundários) 

 

De forma semelhante ao constructo anterior, neste a escala também varia de 

valores negativos a positivos, e mede a norma social indireta de grupos secundários 

(ONGs e governo) variando entre fraca, neutra, moderada ou forte, dependendo da 

Código
Discordo 

totalmente

Discordo em 

parte

Nem 

concordo, 

nem discordo

Concordo em 

parte

Concordo 

totalmente

NSind_p1
1 2 3 4 5

mc1
-2 -1 0 1 2

NSind_p2
1 2 3 4 5

mc2
-2 -1 0 1 2

NSind_p3
1 2 3 4 5

mc3
-2 -1 0 1 2

Eu quero seguir a opinião dos meus amigos.

Normal Social Indireta (Grupos Primários)

A respeito de família, amigos e vizinhos:

Minha família acha que eu deveria separar os resíduos 

recicláveis na minha casa.

Eu quero seguir a opinião dos meus vizinhos.

Meus amigos acham que eu deveria separar os 

resíduos recicláveis na minha casa.

Opções de Respostas

Meus vizinhos acham que eu deveria separar os 

resíduos recicláveis na minha casa.

Eu quero seguir a opinião da família.
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amplitude, que varia de -10 a 10.  Este constructo atingiu uma média de +2 (4,1161 / 

2), indicando uma norma social de neutra a moderada. Chama atenção a diferença 

grande estre os escores médios denotando claramente a importância da norma 

social entre os itens de grupos secundários (escore médio de ONGs mais que quatro 

vezes maior que o escore médio de governos) , conforme demonstra a Tabela 9.  

 

Tabela 9 – Constructo Norma Social Indireta 
(Grupos Secundários) 

 

Código Média Desvio Padrão 

NSind_s1 3,3065 5,33107 

NSind_s2 ,8097 4,54456 

Escore Geral 4,1161 8,84198 

 

Fonte : Dados da pesquisa, 2016 

 

Os detalhes de códigos, perguntas, opções de respostas e escalas deste 

constructo foram apresentados no formulário conforme descrito a seguir. 

 

Perguntas da Pesquisa 7 – Normal Social Indireta (Grupos Secundários) 

 

 

 

4.2.2.8 Controlabilidade Percebido 

 

Na Tabela 10 é possível verificar que ambos os itens possuem médias 

centrais na escala, o que significa que a separação dos materiais não depende 

(CP1) nem está sob único controle (CP2) dos respondentes. O Alpha de Cronbach 

geral atingiu o valor de (0,878), confirmando a boa confiabilidade da medida. 

Código
Discordo 

totalmente

Discordo em 

parte

Nem 

concordo, 

nem discordo

Concordo em 

parte

Concordo 

totalmente

NSind_S1
1 2 3 4 5

MC4
-2 -1 0 1 2

NSind_S2
1 2 3 4 5

MC5
-2 -1 0 1 2

Norma Social Indireta (Grupos Secundários)

A respeito de organizações ambientais e do governo:

Eu quero seguir a opinião do governo.

Organizações ambientais acham que eu deveria 

separar os resíduos recicláveis na minha casa.

O governo acha que eu deveria separar os resíduos 

recicláveis na minha casa.

Opções de Respostas

Eu quero seguir a opinião das organizações 

ambientais.
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Tabela 10 – Constructo Controlabilidade Percebido 
 

Código Média Desvio Padrão Alpha se item 

removido 

CP1 3,05 1,539  

CP2 3,15 1,506  

Alpha Geral 0,878 

 

Fonte : Dados da pesquisa, 2016 
 

 

Os detalhes de códigos, perguntas, opções de respostas e escalas deste 

constructo foram apresentados no formulário conforme descrito a seguir. 

 

Perguntas da Pesquisa 8 – Controlabilidade Percebida 
 

 

 

 

4.2.2.9 Dificuldade Percebida 

 

Na Tabela 11 é possível verificar que os itens possuem médias acima de (3,7) 

na escala, o que revela que a separação dos materiais é uma tarefa simples ou fácil 

(DP1/DP2), e que pode ser realizada prontamente pelo respondente (DP3). O Alpha 

de Cronbach geral atingiu o valor de (0,818), confirmando a boa confiabilidade da 

medida. 

 
  

Código
Discordo 

totalmente

Discordo em 

parte

Nem 

concordo, 

nem discordo

Concordo em 

parte

Concordo 

totalmente

CP1 1 2 3 4 5

CP2 1 2 3 4 5

Opções de Respostas

Depende só de mim.

Está totalmente sob meu controle.

Separar os resíduos recicláveis na minha residência:

Controlabilidade Percebida
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Tabela 11 – Constructo Dificuldade Percebida 
 

Código Média Desvio Padrão Alpha se item 

removido 

DP1 3,83 1,223 ,674 

DP2 3,72 1,288 ,638 

DP3 4,20 1,067 ,894 

Alpha Geral 0,818 

 

Fonte : Dados da pesquisa, 2016 

 

Os detalhes de códigos, perguntas, opções de respostas e escalas deste 

constructo foram apresentados no formulário conforme descrito a seguir. 

 

Perguntas da Pesquisa 9 – Dificuldade Percebida 
 

 

 

 

4.2.2.10 Auto Eficácia 

 

Neste constructo a escala também varia de valores negativos a positivos, e 

mede a eficácia pessoal do respondente no que diz respeito a saber “o que” separar 

(CCPind_AE1) e “como” separar (CCPind_AE2) variando entre fraca, moderada ou 

forte, dependendo da amplitude, que varia de -10 a 10.  Este constructo atingiu uma 

média de quase +7 (13,6645 / 2), indicando uma eficácia pessoal alta. Neste caso, 

saber “o que” separar é ligeiramente mais forte do que saber “como” separar, 

conforme demonstra a Tabela 12.  

 

Código
Discordo 

totalmente

Discordo em 

parte

Nem 

concordo, 

nem discordo

Concordo em 

parte

Concordo 

totalmente

DP1
1 2 3 4 5

DP2
1 2 3 4 5

DP3
1 2 3 4 5

O procedimento para separar os resíduos recicláveis na minha 

residência é simples.

Separar os resíduos recicláveis na minha residência é fácil.

Toda vez que eu tiver algo para descartar, eu posso 

certamente separá-lo para reciclagem.

Opções de Respostas

Quanto às suas percepções:

Dificuldade Percebida
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Tabela 12 – Constructo Auto Eficácia 

Código Média Desvio Padrão 

CCPind_AE1 7,2806 3,34557 

CCPind_AE2 6,3839 3,78949 

Escore Geral 13,6645 6,60173 

 

Fonte : Dados da pesquisa, 2016 
 
 

Os detalhes de códigos, perguntas, opções de respostas e escalas deste 

constructo foram apresentados no formulário conforme descrito a seguir. 

 

Perguntas da Pesquisa 10 – Auto Eficácia 
 

 

 

 

4.2.2.11 Condições Facilitadoras 

 

Neste constructo a escala varia de valores negativos a positivos, e mede a 

percepção do respondente quanto às condições facilitadoras para a separação de 

materiais recicláveis, variando entre fraca, moderada ou forte, dependendo da 

amplitude, que varia de -10 a 10.  Este constructo atingiu uma média pouco acima 

de +3 (13,6645 / 2), indicando uma relação moderada. O fator tempo (CCPind_CF1) 

obteve o menor escore médio (2,63) indicando que tempo é um possível empecilho 

à separação de materiais recicláveis, e que o fator mais favorável seria a praticidade 

(CCPind_CF3) o que poderia sugerir a presença ou maturidade de infraestrutura de 

separação no grande número de respondentes residentes em apartamentos.  

 

Código
Discordo 

totalmente

Discordo em 

parte

Nem 

concordo, 

nem discordo

Concordo em 

parte

Concordo 

totalmente

AE1
1 2 3 4 5

PF1
-2 -1 0 1 2

AE2
1 2 3 4 5

PF2
-2 -1 0 1 2

AUTO EFICÁCIA

Saber COMO separar corretamente os resíduos 

recicláveis na minha residência é importante para meu 

Eu sei O QUE deve ser separado para reciclagem.

Eu sei COMO separar corretamente os resíduos 

recicláveis na minha residência.

Opções de Respostas

Saber O QUE deve ser separado é importante para 

meu comportamento.

Sobre o serviço de coleta seletiva:
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Tabela 13 – Constructo Condições Facilitadoras 
 

Código Média Desvio Padrão 

CCPind_CF1 2,6355 5,79415 

CCPind_CF2 2,6710 4,76654 

CCPind_CF3 4,3194 4,25307 

CCPind_CF4 2,7871 5,15581 

Escore Geral 12,4129 12,57510 

 
Fonte : Dados da pesquisa, 2016 

 

Os detalhes de códigos, perguntas, opções de respostas e escalas deste 

constructo foram apresentados no formulário conforme descrito a seguir. 

 

Perguntas da Pesquisa 11 – Condições Facilitadoras 
 

 

 

 

4.2.2.12 Afeto 

 

Na Tabela 14 é possível verificar que os itens possuem médias na parte 

superior da escala, o que revela o sentimento de satisfação (AFE1) ou culpa (AFE2) 

quanto à decisão de separar os materiais recicláveis ou simplesmente com a ideia 

(AFE3) da separação. O Alpha de Cronbach geral atingiu o valor de (0,841), 

confirmando a boa confiabilidade da medida. 

 

Código
Discordo 

totalmente

Discordo em 

parte

Nem 

concordo, 

nem discordo

Concordo em 

parte

Concordo 

totalmente

CCPIND_CF1
1 2 3 4 5

PF3
-2 -1 0 1 2

CCPIND_CF2
1 2 3 4 5

PF4
-2 -1 0 1 2

CCPIND_CF3
1 2 3 4 5

PF5
-2 -1 0 1 2

CCPIND_CF4
5 4 3 2 1

PF6
-2 -1 0 1 2

Eu tenho TEMPO para separar os resíduos recicláveis em minha 

residência.

A PRATICIDADE é muito importante para a separação dos 

resíduos recicláveis em minha residência.

Quanto às condições de tempo, espaço, praticidade e esforço:

Condições Facilitadoras

Opções Respostas

Eu tenho ESPAÇO SUFICIENTE para manter os resíduos 

recicláveis em minha residência.

A exigência de ESFORÇO não me impede de separar os 

resíduos recicláveis em minha residência.

Separar os resíduos recicláveis em minha residência é PRÁTICO.

Ter TEMPO é muito importante para a separação dos resíduos 

recicláveis em minha residência.

Separar os resíduos recicláveis em minha residência exige muito 

ESFORÇO.

Ter ESPAÇO SUFICIENTE é muito importante para a separação 

dos resíduos recicláveis em minha residência.
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Tabela 14 – Constructo Afeto 
 

Código Média Desvio Padrão Alpha se item 

removido 

AFE1 4,30 ,965 ,702 

AFE2 3,67 1,283 ,828 

AFE3 4,46 ,830 ,738 

Alpha Geral 0,841 

 

Fonte : Dados da pesquisa, 2016 

 

Os detalhes de códigos, perguntas, opções de respostas e escalas deste 

constructo foram apresentados no formulário conforme descrito a seguir. 

 

Perguntas da Pesquisa 12 – Afeto 
 

 

 

 

4.2.2.13 Hábito 

 

Na Tabela 15 é possível verificar que os itens possuem médias bem 

distribuídas entre a parte central e a superior da escala, o que revela uma ligeira 

inclinação favorável à separação dos materiais recicláveis. O item HAB5 obteve o 

menor score médio (3,11) que conjuntamente com o HAB9 e HAB10 com os 

mesmos escores médios (3,17) revelam o não-automatismo do hábito, ou seja, a 

separação dos matérias recicláveis ainda não foi absorvida como tarefa 

automatizada quando realizada pelos respondentes. O Alpha de Cronbach geral 

atingiu o valor de (0,974), confirmando a ótima confiabilidade da medida. 

  

Código
Discordo 

totalmente

Discordo em 

parte

Nem 

concordo, 

nem discordo

Concordo em 

parte

Concordo 

totalmente

AFE1
1 2 3 4 5

AFE2
1 2 3 4 5

AFE3
1 2 3 4 5

Me sinto CULPADO, quando não separo os resíduos 

recicláveis na minha residência.

Quando eu separo os resíduos recicláveis na minha 

residência, me sinto BEM.

Me sinto BEM com a idéia de separar os resíduos 

recicláveis na minha residência.

Opções de Respostas

Como eu me sinto:

Afeto
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Tabela 15 – Constructo Hábito 
 

Código Média Desvio Padrão Alpha se item removido 

HAB1 3,62 1,530 ,970 

HAB2 3,41 1,573 ,970 

HAB3 3,32 1,580 ,970 

HAB4 3,52 1,379 ,974 

HAB5 3,11 1,559 ,972 

HAB6 3,51 1,439 ,974 

HAB7 3,45 1,575 ,970 

HAB8 3,30 1,604 ,970 

HAB9 3,17 1,527 ,972 

HAB10 3,17 1,538 ,972 

HAB11 3,93 1,256 ,975 

HAB12 3,36 1,593 ,971 

Alpha Geral 0,974 

 
Fonte : Dados da pesquisa, 2016 
 

 

Os detalhes de códigos, perguntas, opções de respostas e escalas deste 

constructo foram apresentados no formulário conforme descrito a seguir. 

 

Perguntas da Pesquisa 13 – Hábito 
 

 

 

Código
Discordo 

totalmente

Discordo em 

parte

Nem 

concordo, 

nem discordo

Concordo em 

parte

Concordo 

totalmente

HAB1 1 2 3 4 5

HAB2 1 2 3 4 5

HAB3 1 2 3 4 5

HAB4 1 2 3 4 5

HAB5 1 2 3 4 5

HAB6 1 2 3 4 5

HAB7 1 2 3 4 5

HAB8 1 2 3 4 5

HAB9 1 2 3 4 5

HAB10 1 2 3 4 5

HAB11 1 2 3 4 5

HAB12 1 2 3 4 5

Sobre a atividade de separar os resíduos recicláveis na minha residência, é algo que:

Hábito

Fico incomodado(a), se não fizer.

Tem tudo a ver comigo.

Eu faço sem ter que lembrar.

Quando eu percebo, já estou fazendo.

Opções de Respostas

Faço sem pensar.

Eu não tenho necessidade de pensar para fazer.

Eu faço automaticamente.

Faz parte da minha rotina.

Eu já faço há muito tempo.

Se eu não fizer, me sinto mal.

Eu acharia difícil não fazer.

Eu faço com frequência.
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4.2.3 Análise utilizando Modelos Cognitivos-Comportamentais 

 

Dentre os modelos cognitivos-comportamentais referenciados neste estudo, 

optou-se por realizar a análise do comportamento segundo o modelo ABC de Stern 

(2000), onde utilizou-se modelo de regressão linear simples pelo método stepwise 

do software SPSS, versão 20 cujos resultados estão reunidos na Tabela 16 . 

 

O modelo de regressão foi definido como: 

Comportamento para reciclagem =  (A + C + Cap + HAB) 

 

Onde, 

A = AT_afe (AT1+AT2); AT_inst (AT4_INV+AT5); Atitude Indireta 

Benefícios Pessoais 

C = Condições Facilitadoras; Norma Social; Norma Social Indireta 

(Grupos Primários); Norma Social Indireta (Grupos Secundários); 

Col_Sel 

Cap = Auto Eficácia; Controlabilidade Percebida; Dificuldade 

Percebida; sexo, idade, estado civil, escolaridade, num_moradores e 

renda 

HAB = Hábito 

 

Cuja notação é: 

Comportamento pró-reciclagem = 0 + ( 1 AT_afe + 2 AT_inst + 3 

Atitude Indireta Benefícios Pessoais) + (4 Condições facilitadoras + 5 

Norma Social + 6 Norma Social Indireta Grupos Primários + 7 Norma 

Social Indireta Grupos Secundários + 8 Col_Sel11) + ( 9 Auto Eficácia 

+ 10 Controlabilidade Percebida + 11 Dificuldade Percebida + (12 sexo 

+ 13 idade + 14 estado civil + 15 escolaridade + 16 num_moradores + 

17 renda)12 + (18 Hábito)  

                                            

11 Col_Sel entrou no modelo como variável dummy (1=sim, 2=não) 

12 As variáveis socioeconômicas e demográficas (sexo, idade, estado civil, escolaridade, 

num_moradores e renda foram transformadas em variáveis dummy 
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É importante ressaltar que em função do perfil dos dados da amostra que 

compõem os constructos não estarem normalizados, o teste significância não 

contempla o método da máxima verossimilhança. 

Os resultado do teste de significância (teste t) de cada coeficiente 

individualmente para o modelo ABC está apresentado na Tabela 16 . 

 

Tabela 16 - Resultados do teste de significância do modelo ABC 

 

 

No modelo ABC, o comportamento para reciclagem foi significativamente 

influenciado por três variáveis : (a) quanto maior o hábito, mais favorável é o 

comportamento pró-reciclagem; (b) quanto maior a norma social direta, mais 

favorável é o comportamento pró-reciclagem, (c) quanto maior a atitude afetiva (no 

sentido de benéfica/válida), mais favorável é o comportamento pró-reciclagem. Estas 

variáveis no modelo ABC explicaram cerca de 64,2% das variações na variável 

dependente. Nesse modelo, o hábito apresentou maior peso relativo (=0,764) 

seguido da variável referente à norma social direta (=0,113) e em seguida pela 

variável atitude afetiva (=0,081). 

Portanto, a hipótese nula pode ser rejeitada, e conclui-se que no nível de 

significância 0,01, 1 não é igual a zero. Neste caso, a evidência estatística é 

suficiente para concluir que existem relações significante entre as variáveis 

analisadas. 
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5 CONCLUSÕES 

 

Como se viu nos resultados obtidos pela aplicação do modelo ABC, o hábito 

afeta diretamente o comportamento pró-reciclagem. A grande vantagem do modelo 

ABC, escolhido para a análise desta pesquisa empírica, é o fato dele integrar 

determinantes internos e externos, fornecendo uma capacidade preditiva 

significativa no comportamento pró-reciclagem do cidadão no que diz respeito à 

separação de materiais recicláveis. 

O modelo ABC também foi usado por DIAS (2009) para compará-lo aos 

modelos TCP e  TCI, onde a autora chegou ao resultado de que a variável HÁBITO 

é a melhor preditora do comportamento para reciclagem, e que mais ainda, todas as 

outras variáveis dos outros dois modelos perdem significância na presença do 

HÁBITO.  

Porém, diferentemente do que DIAS (2009) encontrou na regressão realizada 

com o modelo ABC, para a pesquisa realizada em São Paulo com 400 

respondentes, as demais variáveis com alguma significância, além da variável 

HÁBITO, foram distintas : enquanto em São Paulo elas foram INTENÇÃO e NORMA 

SOCIAL INDIRETA (Grupos Primários), no Rio de Janeiro foram ATITUDE_AFE e 

NORMA SOCIAL DIRETA. Isto pode ser explicado pela diferença entre os níveis de 

implementação que a coleta seletiva se encontravam nas duas cidades nos períodos 

das pesquisas (2009 em São Paulo e 2015/2016 no Rio de Janeiro). 

Independente de cognições (atitudes, normas, controles, condições 

facilitadoras), e até mesmo intenções, estas não se estabelecem em pessoas com 

hábitos característicos. 

A importância de grupos de referência secundária (ONGs e governos) não se 

sobrepõe à influência de normas sociais diretas (família, amigos, vizinhos). Isso 

reforça a ideia de que ações normativas e institucionais são menos poderosas do 

que a adoção do hábito e do comportamento por exemplo do círculo mais próximo 

ao cidadão. 

A presença do serviço de coleta seletiva, diferentemente do que se imagina, 

não é um dos maiores determinantes do comportamento. Isso pode ser devido à 

percepção equivocada entre ser atendido ou não pelo serviço de coleta seletiva 

porta-a-porta, resultando num auto relato também possivelmente equivocado. A 
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validação entre o auto relato e a cobertura do serviço de coleta seletiva porta-a-porta 

pode ser realizada através da consulta das informações de CEP e bairro fornecidas 

pelos respondentes no momento da pesquisa, cruzadas com as informações 

disponíveis para consulta no website da Comlurb, embora este tenha apresentado 

desatualizações quanto à cobertura, frequência e horários. 

Na análise da correlação entre as variáveis comportamento pró reciclagem 

e presença da coleta seletiva, pode-se estabelecer uma relação direta entre os 

não selecionadores (scores até 30, representando 35,% dos respondentes) e o 

indicador IN053 do PGMIRS, pelo simples fato da não-ação ter impacto nulo no 

atingimento do índice.  Por outro lado, o contrário parece não ser possível de  

afirmar, uma vez que o índice alcançado pelo indicador não apontar a mesma 

proporção na população total do município do Rio de Janeiro, quando se projeta a 

amostra. De fato, surgem as hipóteses de falha no auto relato, ou falha na prestação 

do serviço de coleta seletiva porta-a-porta. 

Equilibrar inúmeros determinantes como os que foram obtidos nesta pesquisa 

e obter um modelo ótimo de previsão do comportamento pró-reciclagem do cidadão 

é uma tarefa complexa e, mesmo que se acredite que o comportamento é resultado 

de escolhas e deliberação racionais, emocionais, morais, sociais, associadas ou não 

à intenção, muitas vezes mudanças no contexto (determinantes externos) são 

necessárias para ajustes em políticas públicas.  

Neste sentido, a introdução de novos elementos contextuais em políticas 

públicas são necessários para que se mude um comportamento ou um hábito, mais 

ainda em um serviço público cujo custo não é percebido pelo cidadão, pelo fato 

deste custo estar hoje embutido na cobrança do Imposto Predial e Territorial Urbano 

(IPTU). 

Ainda pouco evidenciada pela análise do modelo ABC onde os benefícios 

pessoais financeiros não tiveram peso significativo, a cobrança de uma taxa de lixo 

desassociada do IPTU talvez seja uma medida questionável sob o ponto de vista de 

popularidade, mas pode se tornar o primeiro passo para um sistema de cobrança 

mais justa por gerador, afinal de contas não se pode afirmar que a área do imóvel 

tem relação direta com a produção de resíduos sólidos domésticos, mas sim 

diretamente relacionada com o número de residentes efetivos. 

Uma vez que há vários determinantes internos e externos, os esforços de 

ajustes da política pública de resíduos sólidos que possui metas de reciclagem 
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desafiadoras e ainda longe de serem alcançadas como é o caso do município do Rio 

de Janeiro, não devem se concentrar em apenas uma ou outra ação isolada. 

Durante a fase de coleta de respostas, inúmeros mensagens foram trocadas 

com os respondentes, que relataram ter abandonado o comportamento habitual de 

separar os materiais recicláveis por perceberem que esta tarefa era realizada em 

vão, ou seja, todo o material separado era coletado pelo serviço de coleta tradicional 

(não-seletiva), resultando numa destinação ao aterro sanitário ao invés da usina de 

reciclagem ou triagem. Em outros relatos, há uma constante insatisfação com a 

frequência e horários do serviço de coleta seletiva. 

Como o hábito se mostrou o item de maior peso no comportamento pró-

reciclagem, possíveis estratégicas para os ajustes no PMGIRS do Rio de Janeiro 

passam necessariamente por mudanças no contexto, por exemplo através de 

regulamentação pública mais forte (estratégias de comando e controle), que 

contribuam para o esforço inicial de mudança de hábito, seguida de ações que 

alcancem os níveis sociais influentes que receberam avaliação favorável no 

resultado mensurado no modelo ABC. 

 
 
5.1 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Apesar do foco desta pesquisa ter sido em um dos aspectos da política de 

resíduos sólidos urbanos, o tema da reciclagem se torna cada vez mais relevante do 

ponto de vista da redução do consumo de da reinserção de materiais na cadeia 

produtiva, permitindo se não uma redução direta no consumo, uma redução na taxa 

de crescimento dos aterros sanitários. 

Na medida que o comportamento pró-reciclagem se tornar um hábito mais 

automatizado e menos intencional ou altruísta, espera-se acontecer uma mudança 

no perfil do cidadão, originalmente assumido como simples consumidor, passando a 

ser um integrante da sociedade preocupado mais com o bem comum do que com 

suas escolhas individuais. 

A variável hábito se demonstrou determinante na correlação com o 

comportamento pró-reciclagem, e por esse motivo merece ser investigada de forma 

mais atenta. Uma das possibilidades de pesquisa futura derivadas desta dissertação 

é testar a predição da variável hábito nos modelos TCP e TCI, de forma a compará-
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los com os resultados obtidos no modelo ABC. Outra linha de pesquisa poderia ser 

entender outros determinantes que pesam sobre aqueles que mesmo não tendo o 

serviço de coleta porta-a-porta, ainda assim mantém o hábito da separação. Ou, no 

sentido oposto, entender os determinantes que pesam sobre os não-selecionadores, 

que insistem em não adotar o hábito da separação. 

Além disso, pesquisas adicionais em outros municípios brasileiros são de 

extrema importância, mesmo que contemplem municípios de diferente porte ou 

estágio de implementação de seus planos locais de gestão de resíduos sólidos, de 

forma que se comece a formar uma base de informações históricas para futuro uso 

em outros modelos mais complexos de medição do comportamento pró-reciclagem. 

Retornando ao início deste estudo, e resgatando os primeiros passos em 

relação ao desenvolvimento sustentável, reciclar é o primeiro passo nessa direção, 

cujo paradoxo é segundo Mantovani (apud Dias, 2009, p.277) “que quanto mais se 

estimula o consumo, mais aumenta a quantidade de descarte”. 

Os desafios são conhecidos, os governos e gestores públicos entram e saem 

da vida pública, e o que permanece ao final é o cidadão, seus hábitos e costumes. 
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7 APÊNDICE A – PESQUISA COM CIDADÃOS – QUESTIONÁRIO 

AJUSTADO 
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8 APÊNDICE B – RESUMO DAS INFORMAÇÕES CONTIDAS NO PMGIRS 

Quadro 6 – Resumo das Informações do PMGIRS 
 

 

Fonte: Elaboração Própria, a partir do PMGIRS do Rio de Janeiro (2012) 

No. Descrição Observação

1 Responsáveis pela Elaboração GT composto por integrantes da SMAC, SECONSERVA e COMLURB

2 Período de Abrangência Agosto de 2012 a Agosto de 2016

Incentivar Coleta Seletiva e reciclagem

Definir papel e responsabilidades no cumprimento dos objetivos

Garantir acesso à informação, participação e controle social

Garantir regularidade, continuidade, funcionalidade e universalidade dos serviços públicos 

de manejo de resíduos sólidos

Ampliar Coleta Seletiva a 100% bairros

Coletar 5% dos materiais recicláveis até 2103

Indicadores

I06 Massa recuperada per capita de materiais recicláveis

I07 Taxa de material recolhido pela coleta seletiva

Coleta Seletiva

Cobertura 41 dos 160 bairros

Total coletado (ton/ano) 73.000

Total recuperado (ton/ano) 7.797

Média (g/hab/dia) 4

17
Áreas de Planejamento (AP)

AP1: Zona Central  AP2:Zona Sul  AP3: Zona Norte  AP4: Baixada Jacarepaguá  AP5: Zona 

Oeste

População

Total 5.993.557

Por AP (%) AP1: 3%  AP2: 15%  AP3: 37%  AP4: 15%  AP5: 30%

RSU

Total (ton/dia) 9.666

Por AP (ton/dia) AP1: 734  AP2: 1.526  AP3: 3.480  AP4: 1.494  AP5: 2.432

Por AP (%) AP1: 8%  AP2: 16%  AP3: 36%  AP4: 15%  AP5: 35%

Média (kg/hab/dia) 1,62

RPU (%) 32,47%

RDO (%) 49,42%

RPU

Total (ton/dia) 3.139

Média (kg/hab/dia) 0,79

RDO

Total (ton/dia) 4.777

Média (kg/hab/dia) 0,52

Recicláveis (%) 40,99%

Papel/Papelão (%) 41,08%

Metal (%) 4,10%

Vidro (%) 7,76%

Plástico (%) 47,06%

12

18

21

28

31

Objetivos

Metas

Informações do PMGIRS

3

7

9
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9 ANEXO A – QUADRO SÍNTESE DOS CONSTRUTOS 

 

Quadro 7 – Quadro Síntese dos Construtos (continua...) 
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Quadro 7 – Quadro Síntese dos Construtos 

 
Fonte : Dias, 2009 
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10 ANEXO B – ESTUDOS SOBRE COMPORTAMENTO PRÓ-RECICLAGEM NO CONTEXTO BRASILEIRO 

 
Quadro 8 – Resumo dos estudos sobre comportamento pró-reciclagem no contexto brasileiro (continua...) 

 

Fonte: ENANPAD, ENGEMA (2000-2006) 



116 
 

Quadro 8 – Resumo dos estudos sobre comportamento pró-reciclagem no contexto brasileiro 
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11 ANEXO C – ESTUDOS SOBRE COMPORTAMENTO PRÓ-RECICLAGEM – VARÍAVEL ATITUDE 

 
Quadro 9 – Resumo dos estudos – variável ATITUDE (continua...) 

 

Fonte: Warlop et al.; Shrum et al. (apud DIAS, p. 86) 
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Quadro 9 – Resumo das pesquisas – variável ATITUDE 

 
Fonte: Warlop et al.; Shrum et al. (apud DIAS, p. 87) 

  



119 
 

12 ANEXO D – ESTUDOS SOBRE COMPORTAMENTO PRÓ-RECICLAGEM – VARIÁVEL 

CONHECIMENTO/INFORMAÇÃO 

 
Quadro 10 – Resumo das pesquisas – variável CONHECIMENTO/INFORMAÇÃO (continua...) 

 

Fonte: Warlop et al.; Shrum et al. (apud DIAS, p. 90)  
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Quadro 10 – Resumo das pesquisas – variável CONHECIMENTO/INFORMAÇÃO 

 

Fonte: Warlop et al.; Shrum et al. (apud DIAS, p. 90) 
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13 ANEXO E – SUMÁRIO DAS PESQUISAS SOBRE AS INFLUÊNCIAS DE INCENTIVOS EXTERNOS NO 

COMPORTAMENTO PRÓ-RECICLAGEM 

 
Quadro 11 – Resumo das pesquisas – INCENTIVOS EXTERNOS (RECOMPENSA) 

 

Fonte: Warlop et al.; Shrum et al. (apud DIAS, p. 101) 
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Quadro 11 – Resumo das pesquisas – INCENTIVOS EXTERNOS (TAXAS) 

 
Fonte: Warlop et al.; Shrum et al. (apud DIAS, p. 102)  
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14 ANEXO F – SUMÁRIO DAS PESQUISAS SOBRE AS INFLUÊNCIAS DAS VARIÁVEIS 

SOCIODEMOGRÁFICAS NO COMPORTAMENTO PRÓ-RECICLAGEM 

 

Quadro 12 – Resumo das pesquisas – Variáveis Socioeconômicas e demográficas (continua...) 

 

Fonte: Warlop et al.; Shrum et al. (apud DIAS, p. 105) 
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Quadro 12 – Resumo das pesquisas – Variáveis Socioeconômicas e demográficas 

 

Fonte: Warlop et al.; Shrum et al. (apud DIAS, p. 106) 
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15 ANEXO G – MATRIZ DE CORRELAÇÃO ENTRE CONSTRUCTOS REFLEXIVOS. 

 

 

 

CRNS CRAL CRVID CRPLAS CRPET CRPAP CRJORN CRPIL CROLEO CRLAMP IC1 IC2 AT1 AT2 AT3 AT4_INV AT5_INV CP1 CP2 DP1 DP2 DP3 NS1 NS2 NS3_INV NS4 NS5 AFE1 AFE2 AFE3 HAB1 HAB2 HAB3 HAB4 HAB5 HAB6 HAB7 HAB8 HAB9 HAB10 HAB11 HAB12

CRNS 1,000

CRAL ,697 1,000

CRVID ,673 ,696 1,000

CRPLAS ,847 ,712 ,717 1,000

CRPET ,780 ,806 ,765 ,834 1,000

CRPAP ,781 ,633 ,707 ,857 ,775 1,000

CRJORN ,683 ,627 ,712 ,720 ,678 ,791 1,000

CRPIL ,497 ,465 ,578 ,511 ,525 ,552 ,602 1,000

CROLEO ,461 ,477 ,519 ,510 ,504 ,513 ,595 ,588 1,000

CRLAMP ,504 ,537 ,669 ,549 ,554 ,610 ,716 ,725 ,612 1,000

IC1 1,000

IC2 ,954 1,000

AT1 1,000

AT2 ,709 1,000

AT3 ,670 ,790 1,000

AT4_INV ,146 ,031 ,125 1,000

AT5_INV ,126 -,012 ,031 ,731 1,000

CP1 1,000

CP2 ,783 1,000

DP1 ,283 ,351 1,000

DP2 ,294 ,382 ,810 1,000

DP3 ,256 ,318 ,473 ,517 1,000

NS1 1,000

NS2 ,777 1,000

NS3_INV ,100 ,112 1,000

NS4 ,693 ,718 ,189 1,000

NS5 ,492 ,494 -,032 ,438 1,000

AFE1 1,000

AFE2 ,609 1,000

AFE3 ,714 ,593 1,000

HAB1 1,000

HAB2 ,910 1,000

HAB3 ,883 ,927 1,000

HAB4 ,710 ,713 ,685 1,000

HAB5 ,793 ,825 ,854 ,679 1,000

HAB6 ,693 ,666 ,643 ,800 ,663 1,000

HAB7 ,901 ,891 ,878 ,701 ,788 ,693 1,000

HAB8 ,865 ,878 ,883 ,677 ,831 ,680 ,891 1,000

HAB9 ,757 ,782 ,801 ,689 ,742 ,714 ,803 ,839 1,000

HAB10 ,767 ,800 ,813 ,639 ,784 ,640 ,811 ,842 ,847 1,000

HAB11 ,647 ,643 ,635 ,637 ,559 ,626 ,655 ,627 ,641 ,604 1,000

HAB12 ,869 ,839 ,821 ,646 ,773 ,627 ,853 ,848 ,772 ,760 ,614 1,000

Inter-Item Correlation Matrix
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16 ANEXO H – DEFINIÇÕES 

 

COLETA SELETIVA: coleta de resíduos sólidos previamente segregados 

conforme sua constituição ou composição;  

CONTROLE SOCIAL: conjunto de mecanismos e procedimentos que 

garantam à sociedade informações e participação nos processos de formulação, 

implementação e avaliação das políticas públicas relacionadas aos resíduos sólidos;  

GERADORES DE RESÍDUOS SÓLIDOS: pessoas físicas ou jurídicas, de 

direito público ou privado, que geram resíduos sólidos por meio de suas atividades, 

nelas incluído o consumo;  

GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS: conjunto de ações exercidas, 

direta ou indiretamente, nas etapas de coleta, transporte, transbordo, tratamento e 

destinação final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos e disposição final 

ambientalmente adequada dos rejeitos, de acordo com plano municipal de gestão 

integrada de resíduos sólidos ou com plano de gerenciamento de resíduos sólidos, 

exigidos na forma desta Lei; 

GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS: conjunto de ações 

voltadas para a busca de soluções para os resíduos sólidos, de forma a considerar 

as dimensões política, econômica, ambiental, cultural e social, com controle social e 

sob a premissa do desenvolvimento sustentável; 

LOGÍSTICA REVERSA: instrumento de desenvolvimento econômico e social 

caracterizado por um conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a 

viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para 

reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou outra destinação 

final ambientalmente adequada; 

RECICLAGEM: processo de transformação dos resíduos sólidos que envolve 

a alteração de suas propriedades físicas, físico-químicas ou biológicas, com vistas à 

transformação em insumos ou novos produtos, observadas as condições e os 

padrões estabelecidos pelos órgãos competentes do SISNAMA e, se couber, do 

SNVS e do SUASA; 

REJEITOS: resíduos sólidos que, depois de esgotadas todas as 

possibilidades de tratamento e recuperação por processos tecnológicos disponíveis 

e economicamente 49 viáveis, não apresentem outra possibilidade que não a 

disposição final ambientalmente adequada; 
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RESÍDUOS SÓLIDOS*: material, substância, objeto ou bem descartado 

resultante de atividades humanas em sociedade, a cuja destinação final se procede, 

se propõe proceder ou se está obrigado a proceder, nos estados sólido ou 

semissólido, bem como gases contidos em recipientes e líquidos cujas 

particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede pública de esgotos ou em 

corpos d’água, ou exijam para isso soluções técnica ou economicamente inviáveis 

em face da melhor tecnologia disponível. 

REUTILIZAÇÃO: processo de aproveitamento dos resíduos sólidos sem sua 

transformação biológica, física ou físico-química, observadas as condições e os 

padrões estabelecidos pelos órgãos competentes do SISNAMA, se couber, do 

SNVS e do SUASA;  

SERVIÇO PÚBLICO DE LIMPEZA URBANA E DE MANEJO DE RESÍDUOS 

SÓLIDOS: conjunto das seguintes atividades: - de coleta, transbordo e transporte 

dos resíduos; - de triagem para fins de reuso ou reciclagem, de tratamento, inclusive 

por compostagem, e de disposição final dos resíduos; - de varrição, capina e poda 

de árvores em vias e logradouros públicos e outros eventuais serviços pertinentes à 

limpeza pública urbana. 

 

(*) Para efeito deste estudo, os resíduos sólidos têm a seguinte classificação, 

conforme estabelecido na Lei Federal nº 12.305/2010:  

 

- quanto à origem:  

a) resíduos domiciliares: os originários de atividades domésticas em 

residências urbanas;  

b) resíduos de limpeza urbana: os originários da varrição, limpeza de 

logradouros e vias públicas e outros serviços de limpeza urbana;  

c) resíduos sólidos urbanos: os englobados nas alíneas “a” e “b”, podendo ser 

aplicada a seguinte subdivisão:  

i - o lixo domiciliar ou doméstico produzido em habitação unifamiliar ou 

multifamiliar com características não perigosas, especialmente aquele 

proveniente das atividades de preparação de alimentos ou da limpeza 

regular desses locais;  

ii - os bens inservíveis oriundos de habitação unifamiliar ou 

multifamiliar, especialmente peças de mobília, eletrodomésticos ou 
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assemelhados, cuja forma ou volume os impeçam de ser removidos 

pelo veículo da coleta domiciliar regular, conforme definida no art. 26;  

iii - os resíduos de poda de manutenção de jardim, pomar ou horta de 

habitação unifamiliar ou multifamiliar, especialmente troncos, aparas, 

galhadas e assemelhados, de acordo com as quantidades e 

periodicidade estabelecidas pelo órgão ou entidade municipal 

competente;  

iv - o entulho de pequenas obras de reforma, de demolição ou de 

construção em habitação unifamiliar ou multifamiliar, especialmente 

restos de alvenaria, concreto, madeiras, ferragens, vidros e 

assemelhados, de acordo com as quantidades e periodicidade 

estabelecidas pelo órgão ou entidade municipal competente;  

v - o lixo público, decorrente da limpeza de logradouros, especialmente 

avenidas, ruas, praças e demais espaços públicos; 

vii - o lixo oriundo de eventos realizados em áreas públicas; 

nomeadamente parques, praias, praças, sambódromo e demais 

espaços públicos;  

viii - os excrementos oriundos da defecação de animais em 

logradouros; 

ix - o lixo que possa ser tipificado como domiciliar produzido em 

estabelecimentos comerciais, de serviços ou unidades industriais ou 

instituições/entidades públicas ou privadas ou unidades de trato de 

saúde humana ou animal ou mesmo em imóveis não residenciais, cuja 

natureza ou composição sejam similares àquelas do lixo domiciliar e 

cuja produção esteja limitada ao volume diário, por contribuinte, de 

cento e vinte litros ou sessenta quilogramas. 

d) resíduos de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços: os 

gerados nessas atividades, excetuados os referidos nas alíneas “b”, “e”, “g”, “h” e “j”;  

e) resíduos dos serviços públicos de saneamento básico: os gerados nessas 

atividades, excetuados os referidos na alínea “c”;  

f) resíduos industriais: os gerados nos processos produtivos e instalações 

industriais;  

g) resíduos de serviços de saúde: os gerados nos serviços de saúde, 

conforme definido em regulamento ou em normas estabelecidas pelos órgãos do 
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SISNAMA e do SNVS;  

h) resíduos da construção civil: os gerados nas construções, reformas, 

reparos e demolições de obras de construção civil, incluídos os resultantes da 

preparação e escavação de terrenos para obras civis;  

i) resíduos agrossilvopastoris: os gerados nas atividades agropecuárias e 

silviculturais, incluídos os relacionados a insumos utilizados nessas atividades;  

j) resíduos de serviços de transportes: os originários de portos, aeroportos, 

terminais alfandegários, rodoviários e ferroviários e passagens de fronteira;  

k) resíduos de mineração: os gerados na atividade de pesquisa, extração ou 

beneficiamento de minérios;  

 

II - quanto à periculosidade:  

a) resíduos perigosos: aqueles que, em razão de suas características de 

inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade, patogenicidade, 

carcinogenicidade, teratogenicidade e mutagenicidade, apresentam significativo 

risco à saúde pública ou à qualidade ambiental, de acordo com lei, regulamento ou 

norma técnica;  

b) resíduos não perigosos: aqueles não enquadrados na alínea “a”. 


