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RESUMO 

 
 
O aumento da geração de resíduos sólidos está relacionado com o crescimento, 
desenvolvimento  econômico  e  hábitos  de  consumo  da  população,  assim,  os 
resíduos gerados influenciam na qualidade de vida das pessoas. Neste contexto 
observa- se à falta de disposição final do lixo urbano como um grave problema 
ambiental enfrentado pela cidade como um todo. O município de Cuiabá conta com 
um programa de coleta seletiva “Recicla Cuiabá”, que funciona como plano piloto na 
cidade de Cuiabá desde 2012, operado pela Prefeitura Municipal. O objetivo da 
pesquisa, foi avaliar o sistema de gerenciamento de coleta seletiva dos descartes de 
resíduos sólidos urbanos pela população no município de Cuiabá-MT, e problemas 
sócio ambientais enfrentado pelos catadores. O estudo de caso foi a metodologia 
adotada neste trabalho, através de pesquisa exploratória e descritiva, utilizando-se 
como procedimento técnico, a pesquisa de levantamento, por meio de aplicação de 
entrevistas junto ao poder público, à população de forma aleatória (200 cidadãos 
foram entrevistados) e aos catadores (um total de 15) das cooperativas. Os dados 
obtidos junto a Prefeitura Municipal de Cuiabá mostram no ano de 2012 se deu início 
ao projeto “Cuiabá Recicla”. Inicialmente o projeto teria como plano piloto atender os 
bairros do CPA I, II, III, IV e Morada do Ouro. Existem quatro cooperativas que 
atuam juntamente com a prefeitura, são elas: COOPERMAR, ACAMARC, 
COOREPAM, COOPUNIÃO. Em entrevista realizada com os catadores destas 
cooperativas foi observado que o maior problema enfrentado por eles ainda é o de 
integração social, pois nos demais itens, como salário, condições de trabalho, se 
consideram satisfeitos. Observou-se que apenas 17% da população entrevistada 
possui conhecimento do projeto “Recicla Cuiabá”. Desta forma fica evidente que o 
projeto precisa ser divulgado a população, pois 98% afirmaram que são a favor a 
implementações de programas de coleta seletiva e reciclagem, porém julgam 
necessário orientações para as comunidades. 

 
Palavras-chave: Resíduos Sólidos, Reciclagem, Meio Ambiente, Conscientização.
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ABSTRACT 

 
 
The increase in solid waste generation is related to population growth, economic 
development and people's consumption habits, so the waste generated influence the 
population's quality of life. In this context there has been a lack of final disposal of 
urban waste as a serious environmental problem facing the city as a whole. The city 
of Cuiabá has a selective collection program "Recicla Cuiabá" which works as a pilot 
plan in the city of Cuiabá since 2012, operated by the Municipality of Cuiabá. The 
objective  of  the  research  was  to  evaluate  the  selective  collection  management 
system for the disposal of municipal solid waste by the population in the city of 
Cuiabá, environmental and social problems faced by collectors. The case study was 
the methodology adopted in this work, through exploratory and descriptive research, 
using as a technical procedure, the survey research through application of interviews 
with the government, the population randomly (200 citizens were respondents) and 
collectors (a total of 15) of the cooperatives. The data obtained from the City of 
Cuiabá show in 2012 it started the project "Recicla Cuiabá". Initially the project would 
have a pilot plan meet the neighborhoods: CPA I, II, III, IV and Morada do Ouro. 
There are four cooperatives working together with the city, they are: COOPERMAR, 
ACAMARC, COOREPAM and COOPUNIÃO. In an interview with the collectors of 
these cooperatives was observed that the biggest problem faced by them is still the 
social  integration,  as  in  other  items,  such  as  wages,  working  conditions  are 
considered satisfied. It was observed that only 17% of the people interviewed have 
knowledge of the "Recicla Cuiabá". Thus it is evident that the project needs to be 
disclosed to the population, as 98% said they favor the implementation of selective 
collection and recycling programs, but find it necessary guidelines for communities. 

 
Keywords: Solid waste, recycling, environment, awareness
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1 INTRODUÇÃO 

 
 

O crescimento da população nas grandes cidades, o desenvolvimento 

econômico, a revolução tecnológica, o maior acesso a bens de consumo, dentre 

outros fatores que afetam o estilo de vida da população, vem aumentando 

significativamente na geração de  resíduos sólidos. 

De acordo  com o  Artigo  3º, inciso  XVI,  da Lei nº  12.305  que institui a 

Política  Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS (BRASIL, 2010), resíduo sólido é 

definido como  “[...] material, substância, objeto ou bem descartado resultante de 

atividades humanas em sociedade [...]”. 

Este  aumento, principalmente  de  resíduos  sólidos  urbanos,  é  um  dos 

grandes problemas ambientais na atualidade. Pesquisadores das mais diversas 

áreas de estudos vêm se preocupando com este grande desafio, a gestão desses 

resíduos, ao longo das próximas décadas. 

Durante muitos anos, a gestão de resíduos sólidos urbanos vem sendo uma 

questão   debatida  entre  a  população  e  os  órgãos  públicos  responsáveis  no 

município de Cuiabá- MT. 

Em geral a deposição final dos Resíduos Sólidos Urbanos – RSU, na capital 

do Estado, consiste principalmente em destinar todo o material coletado no “aterro 

sanitário” da  cidade.  Odor  desagradável  devido  à   decomposição  de  alguns 

materiais,  má  aparência  do   local,  possíveis   contaminação  de  solo  e  água, 

aumento de vetores e doenças são problemas ambientais  decorrentes. 

Diante do excesso de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) produzidos pelas 

mais diversas  atividades,  a  correta  separação (em residências  e  comércios)  e 

destinação - Coleta Seletiva é uma questão de extrema relevância e demonstra ser 

uma  alternativa positiva e viável, pois além de refletir na qualidade de vida da 

população, visa a redução do consumo excessivo de recursos naturais. 

A fim de se amenizar os impactos ambientais causados pela a quantidade de 

RSU,  gerados    diariamente    pela    nossa    população, a    coleta    seletiva    é 

alternativa    de  conscientização e ação da população sobre a destinação correta 

para os resíduos gerados. O gerenciamento de resíduos sólidos domiciliares deve 

ser realizado por programas municipais de coleta seletiva que podem ser 

operacionalizados somente pelas prefeituras ou pelas prefeituras em parceria com 

catadores organizados em cooperativas, associações e Ongs.



15  
 
 

Atualmente, Cuiabá conta com um sistema de coleta seletiva denominado 

“Cuiabá Recicla” o qual vem sofrendo ajustes, uma vez que a Prefeitura conta com 

quatro, parceiras incluindo-se Associação de Catadores de Materiais Recicláveis 

(ACAMARC) e Centro de Triagem de resíduos sólidos (COOPUNIÂO), após as 

atividades de triagem e reciclagem a destinação de resíduos perecíveis é o aterro 

sanitário. 

Para que o sistema de coleta tenha êxito se faz necessário a participação 

da população através da mobilização para a separação dos materiais recicláveis 

na fonte geradora (casas) – papéis, vidros, plásticos e metais, entre outros. 

Esta   mobilização   e   conscientização   deve   ser   realizada   através   de 

campanhas   de   sensibilização   promovidas   junto   aos   bairros,   condomínios, 

escolas, comércio, empresas e indústrias. 

Diante do exposto, esta pesquisa visa contribuir, através da avaliação do 

sistema  de coleta seletiva no município de Cuiabá-MT, bem como por meio da 

publicação  do  resultado  da  pesquisa,  com  a  finalidade  de  conscientizar  a 

população acadêmica cuiabana e outras que usufruírem como referência literária 

deste estudo.
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 
 
2.1 Definição de Resíduos Sólidos 

 
 

São diversos os conceitos e definições de resíduos sólidos. 
 

De acordo com o Artigo 3º, inciso XVI, da Lei nº 12.305 que institui a Política 

Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS (BRASIL, 2010), resíduo sólido é definido 

como: 

 
[...]   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. 

 
A  Associação Brasileira de Normas  Técnicas – ABNT (2004)  conceitua os 

resíduos sólidos como: 

 
“Resíduos nos  estados sólido e  semi-sólido, que resultam de  atividades 
de  origem industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, de serviços 
e  de  varrição. Ficam incluídos nesta definição os lodos provenientes de 
sistemas  de   tratamento de água,  aqueles gerados em  equipamentos e 
instalações de controle de poluição, bem como determinados líquidos cujas 
particularidades  tornem   inviável  o  seu  lançamento  a  rede  pública  de 
esgotos ou corpos de água, ou exijam para isso soluções técnica e 
economicamente inviáveis em face à melhor tecnologia disponível.”. 

 
 
2.2 Classificação dos Resíduos Sólidos 

 
 

Para identificar e classificar resíduo sólido, se faz necessário o conhecimento 

do processo ou atividade que ele foi originado, das características de seus 

constituintes, bem  como a análise destes constituintes em relação a impactos à 

saúde e ao meio ambiente.  Sendo assim, podemos dizer que os resíduos sólidos 

podem ser classificados quanto a sua origem e quanto a sua periculosidade. 

De acordo com o PNRS (2010), os resíduos sólidos são classificados quanto 

sua origem e quanto a sua periculosidade: 

Os resíduos sólidos são classificados quanto a origem em: 
 

a)   resíduos  domiciliares:   os  originários  de   atividades  domésticas   em 

residências urbanas; 

b)   resíduos  de  limpeza  urbana:  os  originários  da  varrição,  limpeza  de
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logradouros e vias públicas e outros serviços de limpeza urbana; 

 

c)   resíduos sólidos urbanos: os englobados nas alíneas a e b; 
 

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 

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; 
 
 

e quanto a sua periculosidade em: 
 
 
 

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 
 
 
 

De acordo com a NBR 10.004 da ABNT (2004), os resíduos sólidos podem 

ser classificados em: 

a)   resíduos classe I - Perigosos;
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b)   resíduos classe II – Não perigosos; 

c)   resíduos classe II A – Não inertes. 

d)   resíduos classe II B – Inertes. 
 
 

Ainda de acordo com a ABNT 10004 (2014), a Figura 1 ilustra a classificação 

dos resíduos sólidos quanto ao risco à saúde pública e ao meio ambiente. 
 
 

Figura 1: Caracterização e Classificação dos Resíduos Sólidos 

 
 
 
 
Fonte: ABNT 10004, 2004.
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2.3 Resíduos Sólidos Urbanos 

 
 

Os   resíduos   sólidos  urbanos  são  resíduos  domésticos  definidos  como 

resíduos  originários  de  atividades  domésticas  e  resíduos  de  limpeza  urbana 

(PNRS, 2010). Para Faria (2014), são resíduos gerados nas residências, de 

composição variável,  e influenciados por fatores como classe social e posição 

geográfica. 

Até o ano de 2010, estimava-se que eram coletados diariamente no Brasil em 

torno de 180 mil toneladas de resíduos sólidos urbanos, porém há imprecisão nesta 

estatística,  pois existe dificuldades relacionadas as metodologias utilizadas nestes 

levantamentos (IBGE, 2010; ABRELPE, 2010). 

Já no  ano  de  2014, a  quantidade de  RSU cresceu  em todas  as regiões 

totalizando em uma quantidade de aproximadamente 195 mil toneladas destes 

resíduos coletados.  Vale ressaltar que a região Sudeste corresponde por mais de 

50% deste valor (102,5 mil toneladas) e apresenta o maior percentual de cobertura 

dos serviços de coleta do país (ABRALPE, 2014). 

Neste mesmo ano foi realizado um levantamento em relação a destinação final 

dos  RSU, e comparando-se o ano de 2013 com 2014 não houve diferenças 

significativas entre  a forma adequada em se destinar os mesmos, como pode ser 

observado na Figura 2. 
Figura 2: Destinação final dos RSU coletados no Brasil 

 
 

 
 
Fonte: ABRALPE, 2014
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 Índice (Kg/hab/dia) Índice (Kg/hab/dia) 
Norte 0,892 0,893 

Nordeste 0,958 0,982 
Centro-Oeste 1,110 1,114 

Sudeste 1,209 1,239 
Sul 0,761 0,770 

Brasil 1,041 1,062 
 

 
 

Ao  compararmos  os  dados  de  quantidade  de  RSU  gerados  no  Brasil, 

percebe-se  que houve um aumento de cerca de 2,0% no índice de geração per 

capita de RSU e um  acréscimo  de  2,9%  na  quantidade  total gerada.  A  região 

Sudeste se destaca com maior  índice de geração (1,239 Kg/hab/dia) seguida pela 

região  Centro-Oeste,  que  possui  o  segundo maior índice (1,114 Kg/hab/dia), de 

acordo com a Tabela 1. 
 
 
Tabela 1: Índice de Geração de Resíduos Sólidos   

2013                                         2014 
Regiões 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: ABRALPE, 2014. 

 
 

O gerenciamento de resíduos sólidos engloba um conjunto de ações exercidas 

nas etapas de coleta e transporte adequados, transbordo, tratamento e destinação 

final  ambientalmente  adequadas  dos  resíduos  sólidos  com  tecnologias 

compatíveis com a realidade do município 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 (PNRS, 2010; 

UTFPR, 2013). 

A Lei nº 12.305, de 2 de agosto  de 2010, que institui a Polícia Nacional 

de Resíduos Sólidos (PNRS), determinou que até no ano de 2014 todas as prefeituras 

do país  deveriam possuir um plano de gerenciamento de resíduos sólidos em prática 

(diagnóstico   de geração de lixo e metas para redução e reciclagem; extinguir os 

lixões; buscar soluções  em conjunto com outros municípios), objetivando a melhoria 

no panorama do “lixo” no Brasil (PNRS, 2010; NETO, 2011). 

No município de Cuiabá, capital de Mato Grosso, região Centro-Oeste, no ano 

de 2014 finalizou-se o Plano de Resíduos Sólidos – PRS, para nortear a criação de 

políticas públicas  definitivas para o gerenciamento dos resíduos sólidos da Capital 

que produzia em média  neste mesmo ano em torno de 800.000 kg/mês toneladas de
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lixo.  
 
Considerando que cabe ao município prover sobre a limpeza pública e manejo

 

de  resíduos de qualquer  natureza (LOM art.  4º,  inciso  I,  alínea 12),  a  Câmara 

municipal de  Cuiabá sancionou e aprovou a seguinte Lei, cujo o Artigo 1º institui o 

Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, Capítulo do Plano 

Municipal de Saneamento  Básico, que estabelece as diretrizes municipais e a 

universalização   do   acesso   aos   serviços    de   coleta,   transporte,   tratamento, 

destinação  e  disposição  final  dos  resíduos  sólidos  no   Município  de  Cuiabá 

(CUIABÁ, 2014a). 
 
 
2.4 Coleta Seletiva 

 
 

A  Lei  Federal  nº  12.305/2010,  define  coleta  seletiva  como  a  coleta  de 

resíduos sólidos previamente separados de acordo com a sua constituição e 

composição,   devendo    ser   implementada   por   municípios   como   forma   de 

encaminhar  as  ações  destinadas  ao  atendimento do princípio  da hierarquia na 

gestão de resíduos. 

A coleta seletiva baseia-se na Agenda 21 (documento universal), é a mais 

consistente  proposta  de  sustentabilidade,  ou  seja,  através  dela  não  precisamos 

cessar o  desenvolvimento do país, apenas fazê-lo sem destruir o meio ambiente 

e com maior responsabilidade social. 

De acordo com o Ministério do Meio Ambiente, Agenda 21 é definida como 

um  instrumento de planejamento para a construção de sociedades sustentáveis, em 

diversas e  diferentes  posições  geográficas,  que  concilia  métodos  de  proteção 

ambiental, justiça social e eficiência econômica. No brasil a Agenda 21 é um 

instrumento de planejamento  participativo para o desenvolvimento sustentável do 

país,  resultado  de uma  vasta  consulta   à  população  brasileira  e  foi  entregue  à 

sociedade, por fim, em 2002. 

A  coleta   seletiva   é   um  sistema  ecologicamente   correto   que   visa   no 

recolhimento  do material reciclável, lembrando que este deve ter sido previamente 

separado  na  fonte   geradora,   através   de   ação   conjunta   entre   sociedade   e 

profissionais de reciclagem. O  principal objetivo é encaminhar estes materiais para 

as indústrias de reciclagem, evitando  que estes venham ocorrer nos lixões e/ou 

aterros sanitários (SEMA-PR, 2005).
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Para o Instituto GEA, coleta seletiva é a separação do lixo, para que ele 

seja enviado para reciclagem. Separar o lixo é não misturar os materiais passíveis 

de  serem   reaproveitados  ou  reciclados  (usualmente  plásticos,  vidros,  papéis, 

metais) com o resto do lixo (restos de alimentos, papéis sujos, lixo do banheiro). 

Resumidamente podemos dizer que coleta seletiva tem a principal finalidade 

em   reduzir  a  quantidade  de  resíduos  descartados  nos  “lixões”  e/ou  aterros 

sanitários,  reduzindo  os  impactos  negativos  a  sociedade  e  ao  meio  ambiente, 

pois atualmente a quantidade de resíduos descartados pela população é 

extremamente alta (BULCÃO e ALBANO, 2010). 

Uma das metas da PNRS é que todos os lixões a céu aberto deveriam ser 

fechados  até o ano de 2014, porém isto não ocorreu e esta questão encontra-se 

em   discussão   no   Congresso   Nacional   (BRASIL,   2016).   Outras   metas   tão 

importantes quanto a primeira  citada, são: 

 
...acordos  setoriais;  ciclo  de  vida  e  a  responsabilidade compartilhada; 
minimização da destinação final (foco é a reutilização, reciclagem e 
recuperação); estímulos de soluções de geração de energia a partir dos 
resíduos; logística reversa (LR) e coleta seletiva (GODOY, 2013 citado 
por PINTO, 2016). 

 
De acordo com Simonetto e Borestein (2006), para se atingir êxito em 

funcionamento de programas de coleta seletiva é de suma importância a implantação 

de   um  sistema  eficaz,  onde  os  resíduos  sejam  separados  nas  residências  e 

coletados pelas  prefeituras municipais. 

É  a  partir  desta  finalidade  que  se  faz  necessário  programas  de  coleta 

seletiva,  principalmente devido ao processo do aumento na geração de resíduos. 

Esses  tipos  de  programas   devem  ser  iniciativas  do poder público, que envolvam 

cidadãos geradores dos resíduos sólidos, para que num trabalho em conjunto possa 

contribuir de forma significativa para a minimização de resíduos encaminhados aos 

aterros sanitários (BRINGHENTI E GÜNTHER, 2011; CHAVES, SANTOS Jr. e 

ROCHA, 2014). 

Por conta da preocupação em reduzir impactos degradantes no meio 

ambiente, vários estudos em formatos de programas vem sendo desenvolvidos e 

analisados  com  essa  finalidade,  sendo  possível  citar  a l g u n s   pesquisadores 

brasileiros  que  buscaram  analisar  os  programas de coleta seletiva junto com a 

participação da sociedade (PIAZ e FERREIRA,  2011;  GURGEL,  2009;)  quanto 

pesquisadores internacionais (BOVEA et al., 2010;  GALLARDO et al., 2012; CRUZ
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et al., 2012; TEERIOJA et al., 2012). 

 

Existem diferenças  regionais  em relação  á s  iniciativas de  coleta  seletiva, 

pois  muitas vezes estas atividades resumem-se à disponibilização de pontos  de 

entrega voluntária ou convênios com cooperativas de catadores, que não abrangem 

a totalidade  da população, como pode ser observado na Figura 3, que mostra que 

64,8% do território brasileiro abrange o programa de coleta seletiva, e que a região 
 

Centro-Oeste passa a ser referência nesse setor. 
 
 

Figura 3: Iniciativas de Coleta Seletiva nos Municípios em 2014 – Regiões e Brasil 

 
 
Fonte: ABRALPE, 2014. 

 
 
2.5 Programa de Coleta Seletiva na Cidade de Cuiabá 

 
 

A problemática dos resíduos sólidos sempre foi motivo de demandas da 

sociedade,  dada a sua ligação direta, não só com as questões de saúde pública 

(como por exemplo  doenças),  como  também  com questões  ambientais 

(contaminação de água e solo). A população da nossa capital possui mais de mais 

de 600.000 habitantes com 278 localidades entre bairros e condomínios que geram 

um  montante  de  560  toneladas  de  resíduos sólidos/dia (domicílios e comércios) 

(CUIABÁ, 2014b).
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Em outubro de 2012, a Prefeitura de Cuiabá, através da Secretaria Municipal 

de  Serviços Urbanos,  lançou o  projeto  “Cuiabá  Recicla”.  Nesta  mesma ocasião 

também foi  inaugurada a Usina de Reciclagem de Triagem – UTR. Esta parceria 

envolve além da  prefeitura  de  Cuiabá  e  do  Instituto  Coca-Cola,  a  Cooperativa 

dos  Trabalhadores  de Materiais Recicláveis (COOPEMAR), ONG Doe Seu Lixo do 

Rio de Janeiro, Grupo Renosa e Centro de Referência Valorizando Vidas, a primeira 

central de reciclagem de Cuiabá  iniciou suas atividades no bairro CPA I (CUIABÁ, 

2012). 
 

Este projeto tem como objetivo atender aos preceitos legais no que concerne à 

lei federal 12.305/10, decreto presidencial 7.407/07 e legislação municipal 5.422/11 

e  5.272/09  promovendo  a  coleta  seletiva  com  inclusão  social para  os  grandes 

geradores e comunidade em geral no município de Cuiabá. 

De  acordo  com  a  Prefeitura  de  Cuiabá  (2014b),  o  programa  “Cuiabá 

Recicla”  prevê  projeto  de  sustentabilidade  junto  às  cooperativas  e  associações. 

O   programa  conta  com  quatro  cooperativas  de  coleta  seletiva.  A  tabela  2 

apresenta  estas  cooperativas de coleta seletiva e as regiões que elas atendem 

através do projeto. 

 
  Tabela 2: Cooperativas e Áreas atingidas pelo Projeto Recicla 

Cooperativas                   Bairros                          Condomínios                     Outras 
Localidades 

 
COOPEMAR       CPA I, Morada do Ouro I e 

II 
 
 
 

Ribeirão da Ponte, Parque 
Amperco, Jardim 

Condomínio 
Residencial Morada do 
Parque e Residencial 
Santorini 
 
Edifício Apoema, 
Residencial Itália, 

 
 
 
 
 
 
 
INSS, Shopping 
Goiabeiras,

ACAMARC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COOREPAM 

Colorado, Novo Tempo, 
Verdão e Jardim 
Primavera 
 
 
São Francisco, Tijucal, 
Lagoa Azul, Jardim 
Passaredo, Jardim dos 
Ipês, Pedra 90, Nova 
Esperança III, Osmar 
Cabral, Voluntários da 
Pátria, Jardim São Paulo e 
Distrito Industrial 

Edifício Pepinas, 
Edifício San Michael, 
Edifício Stefany e 
Edifício Caiabi 
 
 
 
 
 
 

- 

Supermercado 
Extra, Hospitais, 
etc. 
 
Hospital Júlio 
Muller, Tribunal 
Regional do 
Trabalho, 
Defensoria Pública 
do Estado, 
Eletronorte, Sema e 
alguns 
supermercados
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COOPUNIÃO      CPA III (setor 1, setor 3 e 
setor 4) 

Edifício Solar do 
Bosque, Condomínio 
Residencial Aclimação 
(Bosque da Saúde) 

 
Mercados, 
supermercados e 
empresas em geral

 
 

Dentre as atribuições, é de responsabilidade da Prefeitura de Cuiabá coletar 

os resíduos previamente selecionados em sacos identificáveis pelo programa recicla 

Cuiabá  nos locais relacionados por ela e demais participantes envolvidos.
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3 OBJETIVO 

 
 
3.1 Objetivo Geral 

 
 

Apresentar    como ocorre o processo de coleta seletiva dos descartes de 

resíduos sólidos urbanos pela população, por meio do Projeto “Cuiabá Recicla”, no 

município de Cuiabá-MT. 
 
 
3.1 Objetivos Específicos 

 

 
 

  Identificar,  os  grupos  organizados  de  catadores  que  atuam  na  coleta 

seletiva na cidade de Cuiabá-MT; 

  Analisar o Sistema de trabalho de catadores que atuam na coleta seletiva; 
 

  Verificar a atuação e funcionamento do projeto “Cuiabá Recicla” desde sua 
 

  Inauguração até os dias atuais; 
 

  Identificar  os  desafios  e  as  limitações  enfrentados  no  processo  de 

implantação do programa; 

  Entrevistar os proprietários e funcionários destas empresas; 
 

  Entrevistar,  aleatoriamente,  moradores  do  município  de  Cuiabá  com 

questionário estruturado sobre o tema.
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4 MATERIAL E MÉTODO 

 
 
4.1 Metodologia de Pesquisa 

 
 

O estudo de caso foi a metodologia adotada neste trabalho, através de 

pesquisa  exploratória e descritiva, com definição do foco de análise; determinação 

do problema; uso de documentos escritos e material primário coletado em campo; 

que auxiliou na construção de uma base de dados no decorrer deste estudo. 

Também foi utilizada neste trabalho como procedimento técnico, a pesquisa 

de  levantamento, onde a coleta de dados foi realizada por meio de aplicação de 

entrevistas e a análise dos dados foi realizada envolvendo tabulações. 
 
 
4.2 Caracterização do Local da Pesquisa 

 
 

Esta pesquisa foi desenvolvida no Município de Cuiabá, capital do Estado de 

Mato Grosso (Figura 1). O município possui 3.538,17 Km2 (CUIABÁ, 2007) e se 

localiza  a  165 metros  acima  do  nível  do  mar.  Limita-se  com  os  municípios  de 

Acorizal, Rosário Oeste, Chapada dos Guimarães, Santo Antônio do Leverger, e 

Várzea Grande. 
 

Figura 4: Localização da Área de Estudo 

 
Fonte: https://www.google.com.br/maps

https://www.google.com.br/maps
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De  acordo  com  o  Censo  Demográfico  realizado  pelo  IBGE  (2010),  a 

população de Cuiabá era de 551.098 habitantes e estima-se que no mês de julho do 

corrente ano será de 580.489 mil habitantes (IBGE, 2016). 

O município é formado por 115 bairros, sendo 10 na região Norte, 33 na 

região Sul, 48 na região Leste e 24 na região Oeste (CUIABÁ, 2007) 
 
 
4.3 Coleta de Dados 

 
 

A coleta de dados foi realizada primeiramente com o poder público, através 

da  Prefeitura Municipal de Cuiabá que gerencia o sistema de coleta e destinação 

dos  RSU   do  município,  por  meio  de  aquisição  de  material  disponibilizado  e 

entrevista junto ao setor responsável pelo gerenciamento dos resíduos (Apêndice A). 

A análise exploratória foi realizada através de entrevistas semiestruturadas 

com  os funcionários das empresas de coleta seletiva no município (Apêndice B), 

e,  aleatoriamente, com os moradores do município (Apêndice C).
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5 RESULTADO E DISCUSSÃO 

 
 
5.1 Análise e Interpretação de Dados 

 
 
5.1.1 Da Implantação da Coleta Seletiva 

 
 

Os resultados abaixo são provenientes da entrevista estruturada (Apêndice A) 

realizada  com  a Secretaria  Municipal de  Serviços  Urbanos  (SMSU),  bem  como 

material cedido por ela. 

Os dados obtidos junto à Prefeitura Municipal de Cuiabá mostram que no ano 

de 2012 se deu início ao projeto “Cuiabá Recicla”. Inicialmente o projeto teria como 

plano piloto atender os bairros do CPA I, II, III, IV e Morada do Ouro, porém seu 

objetivo geral é implantar a coleta seletiva de lixo na capital, dando o tratamento e a 

destinação adequada aos resíduos sólidos, promovendo a conservação ambiental. 

Um curso foi ministrado pelo secretário da SMSU, aos funcionários que 

desenvolvem atividades de seleta coletiva, ocasião em que   falou sobre o projeto e 

sua importância. O curso também contou com o teve apoio da Secretaria Municipal 

de Trabalho e Desenvolvimento Econômico (SMTDE), que expôs o tema de 

Segurança e Saúde como eixo central do trabalho de reciclagem, bem como uma 

palestra sobre Educação Ambiental para coleta seletiva solidária. 

O projeto consiste em executar a coleta seletiva na cidade de Cuiabá de 

acordo com regulamento das leis vigentes, com ênfase para inclusão social, 

utilizando mecanismos jurídicos dos sistemas de cooperativismo e associativismo. A 

prefeitura municipal visa o aumento deste projeto sustentabilidade junto às 

cooperativas e associações. 

A Prefeitura de Cuiabá forneceu 4 (quatro) veículos (caminhões), com 

capacidade de carga de no mínimo 4.000 kg /viagem com previsão de transporte 

mensal de 800.000 kg/mês. 

Além de ceder os veículos, a Prefeitura firmou responsabilidade em coletar os 

resíduos previamente selecionados em sacos identificáveis pelo programa “Recicla 

Cuiabá”, nos locais relacionados pela própria Prefeitura e demais participantes 

envolvidos. 

Considerando  a  responsabilidade  acima  citada,  os  resíduos  coletados 

ganham melhor valor agregado podendo, em média, alcançar preços superiores a
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R$0,60 (sessenta centavos), observando-se a previsão de 800.000 kg/ mês X R$ 

 

0,60 = R$ 480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais por mês de receita prevista). 

Desta forma, esta proposta poderá suportar até 190 trabalhadores com média de 

despesas entre salários /impostos/outros de  R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos 

reais) por pessoa. 

A cidade de Cuiabá produz, em média, 540 toneladas de lixo por dia e recicla 
 

175 toneladas de lixo por mês. Com o aumento da coleta e reciclagem impacta 

tempo de vida do nosso aterro sanitário. No ano de 2015 Cuiabá reciclava apenas 

1% do lixo produzido na cidade, onde são produzidas mensalmente 16,2 mil 

toneladas de lixo (cerca de 540 toneladas por dia), enquanto 175 toneladas são 

recicladas no mesmo período com meta de aumento de 350 toneladas por mês. 

De acordo com o diretor de Resíduos Sólidos da Secretaria de Serviços 

Urbanos  em  entrevista  ao  site  de  notícia  G1-MT  (2015),  “o  aumento  da  coleta 

seletiva e da reciclagem do que é recolhido têm ligação direta com o tempo de vida 

do aterro sanitário de Cuiabá. Quanto mais lixo for reciclado, maior será a 

durabilidade do aterro. Em tese, essa vida útil poderia aumentar em no mínimo 30 

anos”. 
 

De acordo com os dados cedidos pela SMSU, muitos dos parceiros e 

cooperativas do projeto vigente, “Cuiabá Recicla”, ainda estão atuando sem toda 

documentação necessária, como por exemplo, alvará de funcionamento, Inscrição 

Estadual, CNPJ, dentre outros. Porém, a Secretaria afirmou que não somente 

documentação, mas também maquinário ainda estão sendo regularizados e até o 

final de 2016, o projeto estará atuando em conformidade com a lei. 

Abaixo, seguem as cooperativas que trabalham em parceria com a Prefeitura 

municipal no programa de reciclagem: 

  COOPERMAR; 
 

  ACAMARC - Associação de Catadores de Materiais Recicláveis de Cuiabá; 
 

  COOREPAM  –  Cooperativa  alternativa  de  catadores  e  preservação  do 

meio ambiente do Estado de Mato Grosso; 

  COOPUNIÃO – Centro de Triagem de Resíduos Sólidos (Aterro Sanitário). 
 
 
 

Além das cooperativas, existem três empresas que possuem parcerias junto 

às cooperativas BIOTERRA, RECIMAT e AÇOFER que realizam as compras dos 

materiais recicláveis.
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As cooperativas possuem de 5 a 28 cooperados o valor médio recebido por 

participante é de R$ 450, porém o valor proposto era de R$ 1.500. Para o aumento 

na arrecadação propõe-se que seja coletado 36.000 kg/mês, ou seja, 1.200kg/dia. 

Para  o  incremento  na  arrecadação  propõe-se  também  que  seja  feito  um 

amplo trabalho de mobilização local para reduzir a distância média de transporte dos 

resíduos e aumentar o volume diário de material reciclável. 

Algumas destas empresas ainda possuem a necessidade da obtenção de 

alguns  materiais  como  um  elevador,  prensa  e  espaço  para  armazenagem  do 

material coletado. 

Em relato à Prefeitura, os colaboradores também mencionaram que falta 

agregar valor aos produtos para serem trilhados, prensados e vendidos. Outro fator 

ressaltado foi com relação às vendas, as quais devem ser realizadas semanalmente, 

devido ao problema de falta de espaço, como mencionado acima. 

Com a coleta deste material é possível perceber que o projeto existe, porém 

ainda faltam muitos ajustes para a melhoria de seu desempenho. Foi citado no 

projeto de Coleta Seletiva os pontos fortes e pontos fracos, estes estão sendo 

verificados para melhoria deste sistema. 

Os principais pontos fortes do Projeto são as Leis que dispõem as diretrizes 

relacionadas a resíduos sólidos no município de Cuiabá: 

a)   Lei Federal nº 12.305 de agosto de 2010; 
 

b)   Lei Estadual nº 7862 de 2002; 
 

c)   Leis Municipais nº 5272 e nº 5422. 
 
 
 

Os pontos fracos do Projeto estão relacionados ao sistema Prefeitura- 

Cooperativas-Cidadãos.  Abaixo  estão  dispostos alguns  itens  considerados  como 

ponto fraco e que estão sendo trabalhados para melhoria: 

a)   Documentação das cooperativas e associações deficientes e incompletas; 

b)   Falta de instalação adequada faz com que os produtos sejam vendidos 

por  preços  menores,  sem  uma  seleção  e  prensagem  adequada  etc., 

constituindo mais uma forma de desvio ou redução de resultados; 
 

c) Venda  direta  aos  comerciantes  de  sucatas  sem  critério  de  dados 

comprobatórios para a destinação adequada para os resíduos. 

d) Falta de um controle de produtividade, possibilita desvios de produtos 

antes de chegar à sede das cooperativas.
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Desta forma é difícil o cumprimento das metas desejadas para a execução 

das responsabilidades pautadas pelas leis vigentes. 
 
 
5.1.2 Das Entrevistas com os Funcionários das Empresas de Coleta Seletiva 

 
 

A análise dos dados foi realizada de acordo com o resultado das informações 

levantadas na coleta de dados das entrevistas realizadas com os proprietários e 

funcionários das empresas de coleta seletiva e com moradores do município. 

Após a coleta dos dados, obtidos por meio das entrevistas realizadas, bem 

como das observações, os mesmos foram compilados, analisados e interpretados, 

reconhecendo o cenário atual dos RSU no município de Cuiabá. 

Os dados foram mensurados através de valores numéricos, como quantidade 

de resíduos gerados, tipos de resíduos gerados, destinação dos resíduos, recursos 

humanos e financeiros envolvidos, e tabulados e expostos de acordo com sua 

geração e destino. 

Após a geração e análise dos dados foi proposto melhorias e/ou adequações, 

caso os resultados apresentarem deficiências pelo sistema, pontos críticos, 

problemas com logística e destinação destes resíduos, conforme interpretação, a 

seguir: 
 

Analisando o perfil dos trabalhadores verificou-se  que  40% são do  sexo 

feminino e 60% do sexo masculino, onde todos dependem da reciclagem com fonte 

de renda. 

A atividade de catação de materiais recicláveis envolve todos colaboradores 

que trabalham na cooperativa, eles separam os materiais em “big bags”, após o 

despejo pelos caminhões, para venda. Essas pessoas estão inseridas em condições 

de pobreza e em sua maior parte trabalham individualmente, de modo informal, não 

tem acesso a equipamentos que possa gerar escala de produção, assim vendendo 

os materiais coletados a preços baixos. 

Uma  grande  parcela  dos  catadores  de  materiais  recicláveis  depende  do 

salário obtido pela coleta coletiva para a sobrevivência. 

Dos 15 entrevistados, 60% estão acima da faixa etária dos 40 anos, situação 

que prejudica os trabalhadores que deseja um emprego formal. 

Em  relação  ao  grau  de  escolaridade  dos  catadores  entrevistados  os 

resultados demonstram que a maioria, 70% possui Ensino Fundamental incompleto,
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29 % Ensino Fundamental completo e 1% com Ensino Médio completo. Com a 

escolaridade baixa, falta de qualificação profissional e idade acima dos 40 anos, 

acabam perdendo espaço no mercado de trabalho formal, sendo inseridos em 

trabalho precário e insalubres. 

Nessa entrevista nota-se que, apesar das dificuldades, 70% estão satisfeitos 

com o seu trabalho e afirmaram não possuir dificuldade em realizá-lo. Nenhum 

catador sofreu acidente de trabalho na cooperativa e ninguém possui problemas de 

saúde relacionados ao trabalho realizado, mesmo almoçando no local. 

Em relação à integração social, não souberam responder, devido à dificuldade 

em  interagir com  a  comunidade,  talvez pelo  fato  de  serem  catadores. Pode-se 

observar que em geral, estes trabalhadores são pessoas sofridas, com o semblante 

cansados e aparentando ter mais idade do que realmente possuem. Durante o 

período de entrevista, quase todos estes trabalhadores afirmaram ter saído da 

cooperativa para procurar algo melhor, um emprego melhor, com carteira assinada, 

entretanto não obtiveram êxito e acabaram retornando a cooperativa. 

Foi   observado   que   os   catadores   responderam   ao   questionário   se 

demostraram receosos, apresentaram medo em dizer a verdade, por exemplo, em 

relação ao afastamento por doenças, cortes, alergia, todos responderam que nunca 

tiveram naquele ambiente de trabalho. 

O Projeto “Recicla Cuiabá” foi criado para beneficiar e incentivar os catadores 

em adquirir uma renda através da reciclagem. No primeiro momento do projeto a 

dificuldade encontrada foi a aceitação da comunidade, pois acreditavam que seria 

um “lixão”, mas a realidade era uma cooperativa de materiais recicláveis. 

De acordo com a senhora responsável pela cooperativa no bairro Pedra 90, a 

empresa existe desde 2006, onde são coletados todos os materiais recicláveis e 

encaminhadas para outras empresas parceiras como AÇOFER, SUCATAS, 

RECIMAT e BIOTERRA. 
 
 
5.1.3 Das Entrevistas com os Moradores de Cuiabá 

 
 

Um total de 200 moradores da cidade de Cuiabá participou da entrevista 

estruturada (Apêndice C). A entrevista teve a finalidade de avaliar o conhecimento 

que a população possui em relação à coleta seletiva. Foi composta por 19 questões 

simples e de múltipla escolha. Poucos entrevistados reclamaram da quantidade de
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perguntas, porém a grande maioria se pronunciou com entusiasmo por ocasião da 

pesquisa. 

Para esta sondagem não foi definido um público, ou bairro alvo. Realizou-se 

de forma aleatória, em nível de amostragem, com pessoas que se dispuseram a 

colaborar, tanto com os colegas IFMT, quanto com moradores dos bairros Paiaguás 

e Parque Geórgia (bairros das residências da equipe que realizou esta pesquisa), 

lembrando que estes locais não foram atingidos pela coleta seletiva, mas devido ao 

distanciamento de locais que são alcançados pelo projeto, optou-se por entrevistar 

pessoas de outros bairros. 

No ato da pesquisa foi perguntado a cada entrevistado se ele teria 

disponibilidade para esclarecimento de alguns conceitos, caso tivesse dúvidas. 

Sendo assim, aos que  solicitaram  alguns conceitos, foram  expostos uma breve 

discussão em relação ao assunto. 

Após a realização das entrevistas, estas foram separadas em três grupos, 

que foi definido por escolaridade (Grupo I - Ensino Fundamental, Grupo II - Ensino 

Médio e Grupo III - Ensino Superior). 

Adotou-se como parâmetro de comparações a escolaridade. Como mostra o 

Gráfico 1, a maioria dos entrevistados, 88, possui ou está cursando Ensino Superior 

num total de 44%, seguido de 65 que possuem ou estão cursando Ensino Médio, 

representando 32,5% e 47 (23,5%) entrevistados possuem ou estão cursando o 

Ensino Fundamental. 
 
 

Gráfico 1 – Faixa de Idade dos Entrevistados 
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44% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

32,5%
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Em relação ao questionamento 5 (cinco): “Possui conhecimento sobre a 

atuação e funcionamento do projeto “Cuiabá Recicla?”, em relação ao total geral dos 

entrevistados, apenas 17% possuem conhecimento do projeto. Dentre os 

entrevistados  do  Grupo  I,  apenas 3% dos entrevistados conheciam ou já tinham 

ouvido falar, como mostra a Gráfico 2. 
 
 

Gráfico 2 – Resposta do Grupo I ao questionamento 5: Possui conhecimento sobre a atuação e 
 

funcionamento do projeto “Cuiabá Recicla?” 
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97% 
 
 
 
 
 

Um total de aproximadamente 11% do Grupo II sabia ou possuía algum tipo 

de conhecimento sobre o programa. 
 
 

Gráfico 3 – Resposta do Grupo II ao questionamento 5: Possui conhecimento sobre a atuação e 
 

funcionamento do projeto “Cuiabá Recicla?” 
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Já no grupo III, é notado que um número maior de pessoas (28%) conhecia 

o projeto. 
 
 

Gráfico 4 – Resposta do Grupo III ao questionamento 5: Possui conhecimento sobre a atuação e 
 

funcionamento do projeto “Cuiabá Recicla?” 
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Pode-se perceber com estes valores que a maioria da população, entrevistada 

neste  trabalho, não possui conhecimento do projeto de reciclagem do município. A 

minoria que  conhecia o projeto, afirmaram que o meio de informação foi site de 

notícias na internet,  disseram também que nunca viram propagandas em outros 

meios de comunicação 3%, como rádio e/ou televisão. 3% 

Para o questionamento de número 6: Você sabe o que é lixo? Utilizamos a 

palavra “lixo” ao invés de resíduos sólidos para melhor entendimento dos 

entrevistados, visto que  o questionário era denso para ser respondido, evitando-se 

assim contratempos ou situações constrangedoras. Neste item apenas 1% do valor 

total assinalaram não como  resposta. 

Observa-se nos gráficos abaixo uma grande diferença em relação à s 

respostas.  Separando-as em grupos, fica evidente a opção assinalada por cada um 

deles. No grupo  I, a maior parte cerca de 88% joga o  lixo que produz no  lixo 

comum, sem qualquer tipo de separação, aproximadamente 6% separa o lixo para 

coleta seletiva, 4% separa para  produção de algum tipo de artesanato e 2% ainda 

dispõem os seus resíduos em terrenos  baldios. 

Alguns entrevistados comentaram que em seu bairro a coleta de lixo não 

funciona  como deveria e eles ficam muitas vezes  sem alternativas para efetuar 

corretamente os resíduos gerados pela família.
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Gráfico 5 – Resposta do Grupo I ao questionamento 7: O que você faz com o que produz? 
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Já no Grupo II nota-se que houve uma diminuição no porcentual de pessoas 

que  descartam seus lixos diretamente no lixo comum, onde 54% efetuam tal ato. 

35% separa  seus resíduos para coleta seletiva, 8% para produção de artesanatos e 
 

3% disponibilizam em terrenos baldios. 
 
 
 

Gráfico 6 – Resposta do Grupo II ao questionamento 7: O que você faz com o que produz? 
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Analisando   o   resultado   do   Grupo   III,   evidenciamos   um   significativo 

decréscimo no porcentual dos que descartam seus lixos diretamente no lixo comum 

(24%). 64% separa seus resíduos para coleta seletiva, 10% para produção de 

artesanatos e 2% disponibilizam em terrenos baldios.
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Gráfico 7 – Resposta do Grupo III ao questionamento 7: O que você faz com o que produz? 
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Através das respostas obtidas no item de número 8: “Você sabe o que é 

coleta seletiva?” podemos justificar o fato de alguns cidadãos não separarem seu 

lixo residencial para   coleta   seletiva, como   mostrado   acima.   De   acordo   com 

os    resultados, aproximadamente 12% dos Grupos I e II e 6% do Grupo III não 

sabem o que é coleta seletiva. 

A diferença é mais evidente em relação à escolaridade, onde o percentual é 

maior justamente naquele que detém pouco conhecimento acerca de coleta seletiva, 

seja por meios educativos formais como escolas, palestras, seminários, ou através 

da mídia, o que significa que aqueles possuem curso superior têm acesso aos 

setores educativos formais e informais, leem mais, participam de palestra, 

seminários, tanto é que 35% realiza a coleta seletiva e 54%, separa para produção 

artesanal. Ou seja, quando mais escolarizado, mais educado e conscientizado do 

seu papel no processo de coleta seletiva. 

De qualquer modo, o percentual que responde como escolarizado tem 

consciência da importância de seu papel, porém não conhece o Programa “Recicla 

Cuiabá”, necessitando de ser divulgado, já que cerca de 97% (grupo I), 89% (Grupo 

II) e 72% (grupo III) afirmam que não conhecem o programa. Este resultado não 

causa estranheza, já que somente por meio de práticas educativas se pratica ações 

de conscientizações. 

Aos que se disponibilizaram um pouco mais do tempo, foi realizado 

rapidamente uma explicação evidenciando a importância da realização da mesma. 

Muitos nos indagaram desta forma: “Pra que eu vou fazer coleta seletiva se em
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Cuiabá não possui veículos apropriados para isto? A partir disso houve momentos 

de  interações muito proveitosas,  pois explicamos  que  a  coleta  seletiva  está  se 

concretizando e aumentando a área de abrangência a cada dia que passa. E mesmo 

que alguns bairros não possuem a mesma, cada um fazendo em sua residência 

auxilia muito na hora da triagem no aterro sanitário. 

Após esta interação, os entrevistados que não sabiam ou que não praticavam 

a coleta seletiva em suas residências disseram com um certo entusiasmo que iriam 

começar a praticar. 

Seguido do conhecimento  que  possuíam a respeito de  coleta seletiva  as 

questões 9 (nove), 10 (dez) e 11 (onze) foram a respeito das atitudes de cada um 

em relação a ação de separar o lixo corretamente. Em particular no item 9: “Você 

separa o lixo da sua casa para reciclagem em seu município?”, 14% do Grupo I, 

83% do Grupo II e 66% do Grupo III, responderam sim. 
 

No item 10: “Você sabe separar corretamente o lixo para reciclagem?”, 

responderam sim 11% do Grupo I, 69% do Grupo II e 86% do Grupo III. Já no 

quesito de costume em reutilizar algum material que vai para o lixo (item 11), 36% 

do Grupo I, 26% do Grupo II e 19% do Grupo III afirmaram que não costumam 

reutilizar ou porque não sabem fazer o reaproveitamento ou por afirmarem que lixo 

deve ser jogado no lixo. Os demais afirmaram realizar pelo menos um tipo de 

aproveitamento, como transformar caixas de sapato para guardar outros objetos ou 

utilizam garrafas pet para guardar óleo usado. 

Grande parte dos entrevistados, cerca de 94%, demostraram preocupação 

com as questões ambientais. Este resultado é considerado satisfatório. Porém 

percebe-se que a falta de informação ou a falta de costume ainda fazem com que 

não se tenha o habito em separar os resíduos gerados em suas residências. 35% 

possuem a ideia de que o aterro sanitário deve receber todo tipo de lixo. De acordo 

com Naime (2005) existe um consenso na sociedade de que o caminho a seguir, na 

questão  dos  resíduos  sólidos,  é  adotar  práticas  que  reduzam  a  produção  de 

resíduos e estimulem a reutilização e a reciclagem, com vistas a atingir um estágio 

de sustentabilidade tanto econômica, quanto social e ambiental. 

Podemos  evidenciar  este  consenso,  que  autor  acima  citado  menciona, 

quando analisamos  que  65%  dos participantes  desta  entrevista, pensam  que  o 

aterro não deve receber todo tipo de lixo, e afirmam que lixo hospitalar necessita ir 

para outro local e pilhas e baterias precisar ser devolvidas para as empresas de
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origem, e estas realizarem o descarte adequado. 

 

Para Naime e Abreu (2010), em nosso município, atualmente existe um aterro 

sanitário em condições de saturação, no qual estão instaladas 5 esteiras de catação 

antes das valas de disposição de resíduos. Se adotarmos a prática de coleta seletiva 

em nossas residências, contribuiremos com uma menor quantidade de resíduos 

gerados e lançados no aterro sanitário, bem como a geração de novos empregos e 

agregação de valor aos resíduos. 

O resultado obtido a partir da questão 16 nos mostra que mais da metade dos 

entrevistados (61%) já jogou lixo na rua. A ação de lançar resíduos nas vias públicas 

é questão de educação ambiental, ou melhor, a falta dela. 

Para que um programa de coleta seletiva tenha sucesso é de extrema 

importância que se tenha educação ambiental. Ela visa ensinar o cidadão sobre o 

seu papel como gerador de lixo. E quando a população fica ciente do seu dever de 

separar ela passará a contribuir mais ativamente ao programa (JARDIM, 1995). 

De maneira geral, observa-se que a consciência e conhecimento a respeito 

da importância e qual o objetivo da Educação Ambiental, e nos torna claro que esta 

educação deve acontecer em todos os momentos por toda a vida (TRINDADE, 

2011). 
 

Finalizamos este questionário com duas questões a respeito de reciclagem, 

sendo a questão 18: “Você já participou de algum projeto de reciclagem?” e a 19: 

“Você seria a favor de um projeto de reciclagem em sua cidade?”. Apesar de apenas 

20% terem participado de projeto de reciclagem, na questão 19 deixaram claro que 

são a favor do mesmo, onde 98% dos participantes responderam que sim, os que se 

disponibilizaram a discutir disseram que praticando coleta seletiva, juntamente com 

um programa de reciclagem, poderemos diminuir a quantidade de resíduos lançados 

no aterro além de ajudar ao próximo, com geração de emprego e renda.
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

Conforme o objetivo proposto, esta pesquisa buscou mostrar como ocorre a 

coleta seletiva dos descartes  de  resíduos sólidos urbanos, por meio do  projeto 

“Recicla Cuiabá” pela população Cuiabana, e o resultado mostrou o seguinte: 

 Foram  identificadas  quatro  cooperativas  que  atuam  no  município  de 

Cuiabá-MT, onde os materiais reciclados são vendidos para outras parcerias como 

as empresas AÇOFER, SUCATAS, RECIMAT e BIOTERRA. 

 Verificou-se que o piloto do projeto “Recicla Cuiabá” abrange cinco bairros 

(CPA I, CPA II, CPA III, CPA IV e Morada do Ouro). Atualmente o projeto atinge 

mais bairros, circunvizinhos, porém não foram divulgados. 

 Detectou-se  algumas  inconformidades  e  limitações  apresentadas  pela 

Prefeitura de Cuiabá, como a documentação incompleta apresentada pelas 

cooperativas participantes do projeto, a falta de instalação adequada faz com que os 

produtos sejam vendidos por preços menores, faltam equipamentos, falta de 

qualificação dos profissionais. Porém foi observou-se que o principal desafio é em 

relação a mudança de atitude da população, relacionada à questão da separação do 

lixo para facilitar o processo de reciclagem. 

 Identificou-se, durante as entrevistas que a maioria dos funcionários não 

possui grau de instrução  completo, o  que explica  a dificuldade  de encontrarem 

outras oportunidades de emprego, fazendo com que os mesmos retornem para a 

cooperativa. 

 Percebeu-se que a população em geral não possui o hábito de separação 

correta dos resíduos sólidos. Assim, os entrevistados se mostraram necessitados de 

participação em curso de reciclagem e campanhas educativas voltadas para a 

educação ambiental. 

Desta forma, sugere-se, por fim, a  participação  da  população  através da 

mobilização para a separação dos materiais recicláveis na fonte geradora (casas) – 

papéis, vidros, plásticos e metais, entre outros. 

Esta mobilização e conscientização deve ser realizada através de campanhas 

de sensibilização promovidas junto aos bairros, condomínios, escolas, comércio, 

empresas e indústrias, de forma a envolver a população em torno da prática correta 

de destinação de resíduos urbanos.
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APÊNDICE A 
 
 
Pesquisa  para  o  Trabalho  de  Conclusão  de  Curso  (TCC)  de  Tecnologia  em 

Gestão   Ambiental –  IFMT,  Bela  Vista,  através  de  entrevista  semiestruturada, 

objetivando realizar  um estudo de caso em relação a coleta seletiva no município 

de Cuiabá/MT. 
 
 
 

Entrevistado:                                                                              Data:    
 
 

Prefeitura Municipal de Cuiabá 
 
 
 
Resíduos Sólidos Urbanos: 

Responsável pela coleta: 

Tipo/sistema de coleta: 

Periodicidade e rota da coleta: 

Quantidade média de resíduo coletado por mês: 

Tipo de resíduo coletado e quantidade: 

Tipo de veículo utilizado no transporte: 

Destino dos resíduos coletados: 

Recursos financeiros: 

Recursos humanos: 

Observações: 

Sistema de Composteiras: 

Situação: 

Acompanhamento: 

Observações:
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APÊNDICE B 

 

 
 

QUALIDADE DE VIDA DOS COLETORES 
 
 
 
 
 
 

Pesquisa  para  o  Trabalho  de  Conclusão  de  Curso  (TCC)  de  Tecnologia  em 
Gestão   Ambiental –  IFMT,  Bela  Vista,  através  de  entrevista  semiestruturada, 
objetivando realizar  um estudo de caso em relação a coleta seletiva no município 
de Cuiabá/MT. 

 
 
 
 
 

Entrevistado:                                                                              Data:    
 
 
 
 
 
 
 
Funcionários da Empresa de coleta seletiva – Empresa:    

 
 
 
 
 
 
 

1. Nome:  

2. Sexo Masculino (   )             Feminino (   ) 
3. Idade: 
4. Escolaridade: ensino fundamental completo ( ) 
5. Ensino médio incompleto (  )  Ensino médio Completo ( ) Ensino 
 Superior (  )  
6. Tempo de serviço:  
7. Integração social:  
8. Está de acordo com o salário recebido:  
9. Qual dificuldade encontra para realizar o seu trabalho?  
10. Para quem vende o material reciclável? 
11. Quais os materiais coletados? 
12. Você já sofreu algum acidente (cortes, alergia, etc) durante a jornada de 

trabalho? 
13. Você possui algum problema de saúde (     ) Sim      (    ) Não
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APÊNDICE C 

 

 
 
 
Pesquisa para o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) de Tecnologia em Gestão 

Ambiental – IFMT, Bela Vista, através de entrevista semiestruturada, objetivando 

realizar um estudo de caso em relação a coleta seletiva no município de Cuiabá/MT. 
 
 
Entrevistado:                                                                                       Data:    

 
 
 
1. Idade: ( ) Abaixo de 18 ( ) Entre 18 e 28 ( ) Acima de 30 
2. Escolaridade: ( ) Fundamental ( ) Médio ( ) Superior 
3. Estado civil: ( ) solteiro ( ) casado 
4. Possui filhos: ( ) sim ( ) Não 
5.  Possui  conhecimento  sobre  atuação  e  funcionamento  do  projeto  “Cuiabá 
Recicla!”? ( ) Sim ( ) Não 
6. Você sabe o que é lixo? ( ) sim ( ) não 
7. O que você faz com lixo que você produz? ( ) Joga no lixo ( ) Separa para coleta 
seletiva ( ) Joga em terrenos baldios ou no chão ( ) Separa para produção de 
artesanatos ( ) Outros, o quê?    
8. Você sabe o que é coleta seletiva? ( ) Sim ( ) Não 
9. Você separa o lixo da sua casa para reciclagem em seu município? ( ) Sim () Não 
10. Você sabe separar corretamente o lixo para reciclagem? ( ) Sim ( )Não 
11. Você costuma reutilizar algum tipo de material que vai para o lixo? a) Não, 
porque não sei fazer reaproveitamento de materiais. b) Não, porque lixo é para ser 
jogado no lixo. c) Sim, transformo caixas de sapato em embalagens para presentes 
ou as utilizo para guardar outros objetos d) Sim, uso garrafas pet para armazenar o 
óleo que não uso mais, ou outros materiais. e) Sim, uso as sacolas que antes iam 
para       o       lixo       para       fazer       compras.       f       )       Sim.       Outros: 
                                                                             (O entrevistado diz o que faz com o 
lixo). 
12. Você se preocupa com as questões ambientais? ( ) sim ( ) não 
13. Em sua opinião, o aterro sanitário deve receber todo tipo de lixo? a) Sim, porque 
ele foi feito para isto. b) Sim, desde que você saiba qual o lixo que pode ser jogado 
no aterro. c) Não, porque lixo hospitalar precisa ir para outro local. d) Não, pois 
matérias como pilhas precisam voltar para as empresas e ter um destino diferente. 
14. Você sabe qual é o destino do lixo do seu município? ( ) sim ( ) não 
15. Você sabe o significado de reciclar, reutilizar e reaproveitar? ( ) sim ( ) não 
16. Você já jogou lixo na rua? ( ) Sim ( ) Não 
17. Você sabe quais são os problemas causados pelo lixo? ( )Sim ( )Não e sim os 

identifique abaixo: ( )poluição visual ( )poluição do ar ( )queimadas ( )poluição da 
agua ( )desmatamento ( )aparecimento de pragas 
18. Você já participou de algum projeto de reciclagem? ( ) Sim ( )Não 
19. Você seria a favor de um projeto de reciclagem em sua cidade? ( ) Sim ( )Não 


