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RESUMO
O presente trabalho tem como objeto analisar o papel do catador de material reciclável como
agente social e econômico a partir do protagonismo cidadão baseado na livre iniciativa e,
consequentemente, na defesa do meio ambiente ecologicamente equilibrado. O interesse pela
temática se trata de continuidade em pesquisa que envolve os atores do instituto jurídico dos
resíduos sólidos urbanos, neste caso, do catador de material reciclável. Além disso, o descarte
correto, a escassez e a poluição causada pelo acúmulo de resíduos em mares, espaço exterior e até
mesmo disposição final ilegal em outros continentes são temas palpitantes no atual cenário
mundial. No Brasil, a figura do catador se torna proeminente pela adoção do princípio dos “três
erres” (3Rs) – reduzir, reciclar e reaproveitar, do ciclo de vida dos produtos, da economia circular
e de estabelecimentos solidários, o que inclui a coleta seletiva e exclui completamente as usinas
de incineração do sistema brasileiro de descarte ambientalmente correto. O objetivo principal do
trabalho é examinar o catador de material reciclável na função de agente socioeconômico
ambiental diante do protagonismo cidadão e da livre iniciativa porque para que o catador possa
exercer a sua atividade de forma digna é necessário que seja organizado coletivamente por meio
de associação ou cooperativa. Além disso, para que o catador se torne atuante se faz relevante ter
conhecimento em diversos assuntos até para ser capaz de administrar uma associação ou
cooperativa, por causa disso, é importante ser protagonista tanto de sua própria atividade quanto
da elaboração legislativa no que diz respeito à gestão de resíduos sólidos. Para que isso ocorra, a
Política Nacional de Resíduos Sólidos traz a obrigatoriedade aos entes federados da criação e
fomento de associação e/ou cooperativa de catadores de recicláveis para receber o incentivo da
União referente à gestão de resíduos sólidos com vistas à inclusão social e emancipação
econômica. Para isso o presente estudo se dividiu entre o método bibliográfico e empírico. Neste,
encontram-se visitas realizadas em associação e cooperativas de catadores nas cidades de João
Pessoa, Natal e Recife a fim de averiguar de acordo com o princípio da especialidade, portanto,
afastando-se do método comparativo, quais locais são considerados independentes e
protagonistas da própria administração. Além disso, verificou-se documentos locais para
compreender qual a principal relação entre a formalização de um documento necessário para
obter recursos da União, ou seja, a lei no papel e a prática da atividade do catador. A questão a ser
respondida é a de que o catador de reciclável é parte integrante do mercado a partir da livre
iniciativa, mas como garantir a permanência solidária e de baixo poder aquisitivo desta atividade
diante da ordem econômica brasileira. Logo, a hipótese é de que o catador organizado
coletivamente tende a ser mais politizado, portanto, torna possível o exercício do protagonismo
cidadão para a sua realidade de agente socioeconômico ambiental.
Palavras-chave: Catador de material reciclável. Protagonismo cidadão. Livre iniciativa. Política
Nacional de Resíduos Sólidos. Meio ambiente.

ABSTRACT
The present work aims at analyzing the role of waste picker as a social and economic agent based
on the citizen's role based on free initiative and, consequently, on the ecologically balanced
environment. The interest in the subject is a continuity in research that involves the actors of the
legal institute of urban solid waste, in this case, the waste picker. In addition, the correct disposal,
scarcity and pollution caused by the accumulation of waste in seas, outer space and even illegal
final disposal in other continents are throbbing themes in the current world scenario. In Brazil,
the figure of the picker becomes prominent by adopting the "three erres" (3Rs) principle - reduce,
recycle and reuse, continuity throughout the product life cycle, circular economy and solidary
establishments, which includes selective collection and completely excludes the incineration
plants of the Brazilian environmentally sound disposal system. The main objective of the work is
to examine the waste picker as an environmental socioeconomic agent in the face of citizen
protagonism and free initiative, because in order for the picker to carry out his activity in a
dignified manner, it must be organized collectively through association or cooperative. Also, in
order for the taster to become active it becomes relevant to have knowledge in various subjects
even to be able to manage an association or cooperative, because of this, it is important to be
protagonist of both his own activity and the participation of the legislative elaboration in which
solid waste management. For this to happen, the National Solid Waste Policy obliges federated
entities to create and promote an association and / or cooperative of waste pickers to receive the
Union's incentive for solid waste management with a view to social inclusion and emancipation
economic development. Thus, the present study was divided between the bibliographic and
empirical method. In this, there are visits made in association and cooperatives of pickrs in the
cities of João Pessoa, Natal and Recife in order to ascertain according to the principle of
specialty, therefore, moving away from the comparative method, in which places the picker is
independent economically and self-managing. Besides, local documents have been verified to
understand the main relationship between the formalization of a document needed to obtain
Union resources, ie the law on paper and the practice of the taster's activity. The question to be
answered is that if the waste picker is an integral part of the market based on free initiative, how
to guarantee the solidarity and low purchasing power of this activity in the face of the Brazilian
economic order. Therefore, the hypothesis is that the picker organized collectively tends to be
more politicized, therefore, it makes possible the exercise of citizen protagonism for its
socioeconomic environmental agent reality.
Keyword: Wast picker. Citizen protagonism. Free initiative. National Policy on Solid Waste.
Environment.
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INTRODUÇÃO
A coleta seletiva no Brasil tomou força a partir de duas vertentes, a primeira com a
quantidade de lixo depositados nos aterros controlados e lixões a céu aberto, os quais se
tornavam cada vez mais insuficientes, gerando, por sua vez, a necessidade de locais para
depósitos de rejeitos. A segunda, com o desperdício do espaço urbano causado para o
funcionamento de aterro controlado ou lixão a céu aberto, cujo espaço está cada vez mais a
ser disputado por causa do crescimento populacional urbano e pela ascendente especulação
imobiliária.
Os fatores do aumento da população urbana podem ser entendidos em várias facetas,
desde o êxodo rural, a migração de cidadãos de países em guerra (por exemplo: Síria) e até
em crise econômica (por exemplo: Venezuela). Por causa da disputa por área urbana,
aumenta-se o valor do metro quadrado considerada adequada para boa moradia o que torna
com que as áreas sejam cada vez mais dedicadas ao mercado imobiliário. Portanto, manter um
lixão ou aterro controlado, o qual necessita de extensa área, é, de fato, desperdício territorial
urbano, pois se arrecadará menos tributo, deixará de vender a área ao mercado, além de deixar
a cidade e o bairro desvalorizados em todos os aspectos, sejam ambientais, imobiliário,
estrutural, entre outros.
Ademais, esse tipo de depósito polui arredores, água, ar e deixa a cidade com aspecto
de suja, com visão para o lixão ou uma montanha de argila. Devido a isso, grandes cidades
urbanas ou capitais ao desativarem os lixões e aterros controlados adotaram municípios
vizinhos para a construção do aterro sanitário por meio de consórcio entre municípios, pois
aquilo que os olhos não veem, o mercado imobiliário não sente.
Logo, quando se havia menor preocupação com o lixo depositado no espaço urbano
das grandes cidades, eles eram localizados nas capitais e dividiam o espaço com a população
de menor poder aquisitivo ou renda. Com a explosão demográfica e o processo migratório
para os centros urbanos, a urbanização acontece de forma desordenada e produz espaços de
exclusão territorial na própria cidade, por exemplo, quando alguns locais são destinados para
boas moradias, e, outros para péssimas habitações.
No entanto, como a disputa pelo espaço próximo aos centros urbanos está cada vez
maior, o que se viu durante as construções para os megaeventos no Brasil foi uma remoção de
moradores pobres de áreas de disputas imobiliárias em virtude de construções que
proporcionassem uma visão do espaço

limpo, de forma que a especulação imobiliária

pudesse agir. Outra forma de perceber a segregação territorial é quando as residências
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populares são construídas em locais muito afastados dos bairros disputados pelo mercado
imobiliário. Por causa disso, a disputa pelo espaço territorial urbano nas grandes cidades
aumenta, o que acarreta em uma supervalorização dos terrenos.
A partir dessa supervalorização, ocorre a mudança dos lixões dos grandes centros
urbanos para cidades menores ou vizinhas. Identifica-se isso quando se compara o local do
lixão em João Pessoa/PB, no estuário do Rio Sanhauá, próximo ao Centro da cidade e da na
zona oeste da cidade de Natal/RN, que era cercado por uma reserva florestal no bairro Felipe
Camarão; ambos foram deslocados para outras cidades em forma de aterro sanitário. O
primeiro para a cidade de Santa Rita/PB, distante entre 20 a 24 quilômetros de João
Pessoa/Paraíba e o segundo para o município de Ceará-Mirim/Rio Grande do Norte em torno
de 35 a 37 quilômetros de distância de Natal/Rio Grande do Norte.
Ressalta-se que, neste trabalho, o uso do termo “lixo” indica o resíduo e o rejeito
juntos, mas que se mesclam ao ponto de dificultar qualquer tipo de coleta seletiva, cuja
realidade é trazida nos lixões e aterros controlados que existiram e aos que continuam em
pleno funcionamento. Outrossim, a terminologia passou a ser raramente utilizada com o
processo de aprovação da proposta de lei que traz e conceitua os termos técnicos resíduo e
rejeito. Este, como resíduos que depois de outras formas de tratamento não há outro caminho
senão a disposição final. Enquanto aquele, são os resíduos que ainda passarão por um
processo de tratamento e podem ser considerados como matéria, substância, gás, objeto ou
bem descartado derivados de atividades da sociedade.
Metodologicamente, explica-se o uso da palavra “lixo”. Linguisticamente, o termo
lixo é indicado para coisas que não se quer mais, para objetos descartados, algo que se tornou
inservível. A palavra não é um termo técnico, mas popular, que é utilizada há muito tempo.
Destaca-se que mesmo não sendo técnico era utilizado em leis, a exemplo da Política de
Saneamento Básico; na Associação Brasileira de Normas Técnicas, para normatização das
formas de acondicionamento e descarte; em livros; matérias jornalísticas e até como
adjetivação da pessoa que trabalha com o que fora descartado.
Dessarte, utiliza-se o termo lixo para indicar rejeito e resíduos sem qualquer separação
para o descarte correto, sem dar destinação específica a cada um deles. O lixo confunde o que
é resíduo e o que é rejeito, dificilmente há como separá-los por vários motivos, e, o principal
deles é pela contaminação que deteriora o resíduo.
Porém, a palavra “lixo” vai além do significado dado neste trabalho, posto que tem
uma significância excludente. Lixo é qualquer objeto descartado, de forma incorreta em lixões
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ou aterros controlados, que cause poluição. A significância da palavra “lixo” é pensar em um
amontoado de objetos, em local impróprio e de grande insalubridade.
Dessa forma, ao tratar erroneamente os resíduos sólidos como lixo, estar-se-á a abrir a
possibilidade para indicar que todo e qualquer resíduo sólido é o acúmulo de objetos
poluentes em local indevido. Assim, os materiais recicláveis, que também são resíduos
sólidos, estariam classificados como lixo. Por sua vez, os profissionais que coletam os
materiais recicláveis seriam denominados de catadores de lixo.
Mas, a função catador de lixo não existe! Até porque ninguém sobrevive dignamente
do, e no, lixo. O catador de material reciclável é um profissional classificado no Ministério do
Trabalho e Emprego (MTE), sob o número 5192-05, e tem como a principal função coletar,
separar e vender o material reciclável. Este, no que lhe concerne, é tudo aquilo que pode ser
reciclado ou reutilizado, deste modo, tudo depende da tecnologia existente. Por exemplo: há
uma cooperativa de catadores em Recife/Pernambuco, que recicla o óleo de motor para gerar
combustível a seus caminhões que fazem a coleta.
Tratar o catador de material reciclável como catador de lixo é perpetuar o estigma de
que este profissional sobrevive de restos da população consumerista, esta, no que lhe
concerne, como um mundo à parte dos catadores cujo grupo não os integra, como se não
fossem pessoas consumidoras. Dessa maneira, as sobras são coisas que ninguém mais deseja e
“joga fora” de qualquer forma sem a mínima preocupação e responsabilidade pelo resíduo e
rejeito produzido. Afinal, quem consome é também considerado o produtor do resíduo e,
portanto, responsável pela sua destinação final.
Talvez o estigma tenha surgido com o fato de a profissão de catador de material
reciclável ter iniciado porta a porta, ou pela procura de material reciclável nos depósitos
domiciliares, posto que não separam o reciclável do rejeito. Ao mesmo tempo, os catadores
foram trabalhar em lixões ou aterros controlados por vários motivos: i) concentração de todo
o descarte; ii) não sofriam represálias da população que ora os confundiam como mendigos,
ora como criminosos; iii) proibições de algumas cidades, como São Paulo, a trafegar com as
carroças pelas principais avenidas do Centro sob a justificativa que atrapalham o trânsito.
No entanto, nenhum catador de material reciclável dirá que o lixão ou aterro
controlado são locais que desejam trabalhar. Ao contrário, em matéria veiculada, em 2017,
pelo programa Globo Repórter sobre o maior lixão em atividade, localizado em Brasília,
mostrou o desejo dos catadores em trabalhar em ambiente adequado, como um galpão com
banheiros, água, refeitório, esteira, prensa, entre outros equipamentos. E mesmo que
alegassem que sim, é dever humano, social e ambiental de todos da sociedade e do poder
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público fomentar locais dignos para cada cidadão brasileiro trabalhar. Além do que, é
convenção internacional assinada junto à Organização Internacional do Trabalho (OIT).
Por isso, ao trazer da memória as primeiras formas de coleta seletiva conhecidas pela
pesquisadora, recorda-se que na infância haviam pessoas que vendiam sorvete ou algodão
doce em troca de alumínio, garrafa de vidro ou ferro. Nesta época, os vendedores desses
produtos informavam quantas peças de cada material reciclável (vidro, ferro ou alumínio)
eram necessárias para trocar por um sorvete caseiro na casquinha ou um algodão doce.
Certamente, a coleta de material reciclável começou antes disso. Visto que, o escambo
já foi uma forma evoluída de adquirir material em boa condição para revenda e também sem a
necessidade de procurá-lo em lixões. Outrossim, havia outra possibilidade, que era a de
auferir valor monetário para o sorvete ou o algodão doce e, assim, obter renda além da venda
dos recicláveis.
Este estudo não pretende fazer uma análise de quando começou a atividade da coleta
seletiva no Brasil, mas ressalta a importância deste estudo antropológico e sociológico para
caracterizar e identificar a função do catador de material reciclável ao longo da nossa história,
bem como descrever o perfil socioeconômico do atual catador de material reciclável. Logo,
verificar quem foram os primeiros compradores desses materiais coletados. Quais tecnologias
as indústrias utilizavam para a reciclagem? Por que reciclavam? Tendo em vista que a
economia adotada era a linear e de vasta exploração dos recursos naturais e a reciclagem
contraria esse método econômico adotado.
Será utilizado como corte temporal a Segunda Guerra Mundial, visto que ela
modificou completamente o sistema de produção de bens e serviços, assim como a
publicidade, a qual passou a incentivar o consumo e o aumento de descarte dos produtos. Para
mais, a exploração dos recursos naturais chegou aos países periféricos em forma de disputa
territorial de mercado. Não obstante, a Segunda Guerra Mundial foi causa de grande processo
migratório no Brasil, o que provocou aumento da população e o desordenamento urbano
juntamente com o desmatamento.
Por causa desse corte temporal, faz-se necessário informar que os catadores de
materiais recicláveis, antes chamados de catadores de lixo passaram a exercer esta atividade
como forma de sobreviver nas grandes cidades e estava longe de ser uma opção de trabalho
digno na vida de qualquer cidadão, muitas vezes, confundidos como mendigos, pois alguns
além de fazer a coleta, praticavam a mendicância, posto que a quantidade de material era
pouca para possibilitar uma renda mínima para uma existência digna.
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Importa dizer que a quantidade de material não era suficiente para ter uma renda digna
porque não existia um plano de gestão de resíduos sólidos, visto que esta expressão era
inexistente. Usava-se a palavra “lixo” e esta, por sua vez, indica algo que ninguém quer. Além
do que, não havia preocupação em se ter um plano de gestão, dado que a coleta e a disposição
final já eram tidas como suficientes. Portanto, seria impossível sobreviver dignamente a partir
dele.
Destaca-se que nesta época a coleta realizada pelos primeiros catadores era somente
pela sua sobrevivência diária. Não existia a consciência de redução de lixo em aterro, até
porque a maioria das cidades utilizava o lixão a céu aberto; não se entendia que este processo
reduzia a busca pelos recursos naturais e proporcionava um ambiente sadio.
Por conseguinte, o instituto jurídico de resíduos sólidos no Brasil, torna-se
potencialmente explícito e ensejador de mudança social, econômica e ambiental com a
Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS). Por mais que existam leis ou resoluções
anteriores que tragam dispositivos em atenção a este instituto, nada ainda foi fator de
produção de mudança quanto a PNRS. A mudança aqui citada não é propriamente a prática da
expressão do texto da lei, mas também tentativas políticas de torná-la impraticável, quando,
por exemplo, criam um projeto de lei para dilatação do prazo para o fim dos lixões sob várias
justificativas e, uma delas, a de que quatro anos foram insuficientes para a sua
implementação.
No entanto, esta lei esteve em trâmite por volta de 20 anos e não traz qualquer
conteúdo de norma técnica brasileira que impedisse aos municípios de fechar os lixões ou
aterros controlados e implantar o aterro sanitário e realocar as pessoas que ali trabalhavam
para galpões que passariam a receber os materiais recicláveis. Como exemplo, tem-se o
município de João Pessoa/Paraíba o qual encerrou as atividades do lixão a céu aberto no ano
de 2003.
Dessa forma, a mudança causada pela PNRS foi a de provocar gestores municipais
para, de acordo com a lei, solucionar o problema dos lixões ou até mesmo mobilizá-los
coletivamente para propor a elasticidade do prazo dado pela lei quando de sua vigência. Pela
primeira vez, desde a aprovação da PNRS, a questão dos resíduos sólidos urbanos se tornou
pauta no Congresso Nacional. Outra transformação é também a de que, a disposição final
deixa de ser, somente, uma preocupação tributária para os gestores municipais e passa a se
tornar uma responsabilidade também social e ambiental, que poderá ter consequências
jurídicas se não forem observadas.
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Por outra via, distanciando-se do histórico legal sobre o assunto, o intuito da
pesquisadora é pontuar documentos importantes na área ambiental, que possuem relevância
internacional ou nacional e que, porventura, tenham trazido o assunto de resíduos sólidos.
Mesmo que, em algum momento temporal, tenham recebido o adjetivo de poluidor. Em
verdade, o que se pretende é trazer o estado da arte sobre o assunto, mas a começar pelas
várias formas e leis que, ainda em vigor, tratam do objeto resíduos sólidos.
Nesse sentido, iniciar-se-á com a década de 1970 e a discussão sobre o meio ambiente
que ganhou espaço internacional com o Relatório Nosso Futuro Comum (Our Common
Future) e nacional, na década 1980, com a Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA).
Evidencia-se que, antes destes documentos outros documentos oficiais já demonstravam a
preocupação com o meio ambiente, fossem em acordos bilaterais ou entre países de um
mesmo grupo, a exemplo da Comunidade Europeia.
O Relatório Nosso Futuro Comum não traz matéria específica sobre os resíduos
sólidos. Todavia, apresenta como causas de mortalidade infantil a poluição, a contaminação
da água e a necessidade da potabilidade dela. De forma mais genérica, apresenta os perigos do
desenvolvimento insustentável, que seria aquele em que não possui os princípios da
democracia e participação cidadã como formas de pré-requisitos para a proteção do meio
ambiente e, assim, de um desenvolvimento sustentável.
Além disso, apresenta como causas da degradação ambiental o consumismo, as formas
de produção insustentáveis atreladas ao crescimento populacional. Entende-se como produção
insustentável aquela em que o ciclo é linear, ou seja, extrai os recursos naturais, produz,
vende, consome e descarta.
Destaca-se que a relação entre o desenvolvimento sustentável e o Relatório Nosso
Futuro Comum não é romântica, isto é, sabe-se os desafios perante a mudança de paradigma,
visto que a distorção do conceito do que seria um desenvolvimento sustentável poderá ser
causa de sacrifício ambiental. Por isso, o conceito não deve ser visto como algo parado no
tempo, até porque o processo de extração, fabricação e consumo está em constante mudança
para acompanhar a população atual.
Em relação a PNMA, originariamente, discorre de forma genérica a questão da
poluição e das atividades potencialmente poluidoras. Nesse sentido, a lei define a poluição ao
tratá-la como degradação ambiental, esta, por sua vez, é a que prejudica a saúde e o bem-estar
de todos os seres, bem como altera desfavoravelmente a biota natural. Ademais, conceitua o
poluidor como o causador responsável pela degradação.
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Outrossim, traz o termo resíduos, porém atrelado à poluição e não como um produto
que possa continuar o ciclo de vida. Por sua vez, a alteração realizada nos anos 2000,
esclarece que as atividades de disposição final são potencialmente poluidoras, ou seja, mesmo
que o aterro sanitário esteja integralmente de acordo com os dispositivos da Associação
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), isto não garantirá que não haverá qualquer risco de
poluição. Logo, a PNMA ao trazer o cuidado de uma potencial poluição, pode-se interpretá-la
de modo a verificar outras formas de destinação ambientalmente correta.
Por outro lado, a PNMA ao relacionar o termo resíduos ao de poluição passa
negativamente a ideia de que todos os resíduos são poluentes. Entretanto, frisa-se, que a
poluição é consequência de resíduos não tratados ou descartados incorretamente. E que, além
de poluir, podem causar doenças. Nesse ínterim, pesquisas realizadas em estudos de diversas
áreas comprovaram que muitas doenças podem ser evitadas ou reduzidas a partir de um
sistema de limpeza que cause menor impacto ambiental natural e artificial.
Além do que, o Brasil possui o dever com organismos internacionais, como a
Organização das Nações Unidas (ONU), Organização Mundial da Saúde (OMS) e a OIT, em
promover aos seus cidadãos o meio ambiente sadio e a qualidade de vida. Por isso, em 2007,
entra em vigor a Política Nacional de Saneamento Básico (PNSB), considerada um dos
marcos regulatório de promoção de bem-estar da população, preservação do meio ambiente e
salubridade das áreas urbanas e rurais. Contudo, não significa que é a primeira legislação a
tratar de saneamento ou de tratamento da água para promover saúde e bem-estar.
Não obstante, um dos princípios inseridos na PNSB que é o manejo de resíduos
sólidos urbanos, o qual será realizado para promover a saúde pública e a proteção do meio
ambiente. Da mesma maneira, a PNSB conceitua o que vem a ser o manejo de resíduos
sólidos e as atividades de reuso, reciclagem, compostagem e disposição final.
Conquanto, cumpre salientar que essa mesma Política ainda traz o termo lixo para se
referir aos resíduos produzidos por atividades comerciais, industriais e de serviços. Apesar
disso, a lei traz a mudança de paradigma do ciclo de economia linear para o de economia
circular ao explicitar outras formas de destinação ambientalmente correta de resíduos sólidos,
as quais visam dar continuidade ao ciclo de vida do produto.
A PNSB poderia vir a tratar de resíduos sólidos, visto que o saneamento básico inclui
o abastecimento de água, tratamento de esgoto, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos.
No entanto, já havia uma lei específica de resíduos sólidos em tramitação. O documento ao
qual se refere é a PNRS, que versa sobre os principais institutos jurídicos relativos à gestão e
gerenciamentos de resíduos sólidos no território brasileiro.
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Foi longo o período até a aprovação, sanção e publicação com vigência automática da
PNRS. Além disso, atribui-se a um desastre, ocorrido no estado do Rio de Janeiro, na cidade
de Niterói, como o fato histórico para sua aprovação. Onde uma forte chuva pode ter
influenciado o deslizamento do lixão desativado “Morro do Bumba”, o qual soterrou 40 casas
e matou uma centena de pessoas. É óbvio que o acontecimento natural não pode ser causa
suficiente para tragédia, visto que nenhuma norma técnica foi seguida para a acomodação dos
resíduos e rejeitos naquele aterro controlado, como, por exemplo, a inexistência de saída
apropriada para o gás metano e para o chorume.
Como se não fosse o bastante, foi construída uma comunidade em cima do “Morro do
Bumba” aos olhos do poder público, que sabiam se tratar de área de risco. A fatalidade gerou
ampla discussão na mídia sobre o destino final dos resíduos sólidos no Brasil e até mesmo da
morosidade em aprovar a PNRS que se fazia tão necessária. Então, quatro meses após o
acidente, é finalmente publicada a PNRS.
Todavia, a PNRS não é o primeiro documento a trazer de forma específica a gestão e o
gerenciamento de resíduos sólidos. Visto que, o país não podia ficar tantos anos sem qualquer
normatização dessa natureza. Portanto, a fim de suprir a necessidade inicial, o Conama editou
algumas resoluções sobre resíduos sólidos para dar certa segurança aos gestores, bem como
tentar promover uma isonomia sistemática às formas de tratamento de resíduos, posto que as
regulações existentes eram em âmbito estadual ou municipal, sem qualquer parâmetro
nacional.
Diante disso, diferentemente de legislações estrangeiras que tratam a gestão e o
gerenciamento de resíduos sólidos do específico para o geral, do local para o nacional; o
Brasil inverteu essa ordem ao trazer primeiro a PNRS e, assim, caberá aos estados e
municípios construir suas Políticas e planos de acordo com a referência nacional. O modelo
de construção adotado segue o de formação dos estados brasileiros, dado que a formação
político-administrativa brasileira visa estados autônomos, mas com permanência da hierarquia
legislativa, pois aos estados e municípios não é dada competência para legislar além do que a
Carta Magna de 1988 estabelecer.
Porém, as resoluções não possuem força normativa para os estados e municípios e,
portanto, os gestores as adotariam para gerenciar de forma ambientalmente correta os resíduos
sólidos. Isso se deve por força do art. 37, caput da Constituição Brasileira de 1988 que dá à
Administração Pública o dever de agir somente por força de lei.
Enquanto isso, às pessoas de direito privado as resoluções possuem a obrigação de
observância, visto que os órgãos fiscalizadores do meio ambiente, como o Instituto Brasileiro
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do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), atuam por meio de
fiscalização e podem aplicar a penalidade de advertência, apreensão, multa, entre outras.
A Constituição Brasileira de 1988 é a primeira a trazer um capítulo sobre o meio
ambiente e outros dispositivos insculpidos em seu corpo. Nesse ínterim, a justificativa de o
legislador originário ter inserido o art. 225 pode se dar em duas percepções: a primeira, seriam
as pressões internacionais diante da Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente
Humano; a segunda, as pressões internas pela preservação e conservação dos recursos e áreas
naturais do país.
Outrossim, conforme dito, a Carta Magna possui outros itens como o art. 170, o qual
estabelece a necessidade “Da Ordem Econômica e Financeira” proteger o meio ambiente ao
conciliar o desenvolvimento como um tripé econômico, ambiental e social. Desta forma, o
enquadramento constitucional desta pesquisa se dá pelo art. 225, caput concomitante ao art.
170, caput, VI cuja importância é a de defender o meio ambiente ecologicamente equilibrado
mesmo diante do desenvolvimento de atividade econômica, a partir da livre iniciativa, de os
catadores de materiais recicláveis em assegurar a sua existência digna com o trabalho da
coleta seletiva. Sendo assim, é crucial traçar a linha de raciocínio do que se entende por
desenvolvimento neste trabalho.
Entende-se que é impossível viver sem explorar qualquer recurso natural existente, no
entanto, há dois tipos de exploração a que deteriora e a que conserva. Por muito tempo
utilizou-se da dilapidação dos bens naturais como objetos necessários para o crescimento
econômico do país ou de uma única pessoa. Conquanto, há a consciência ambiental de que
esse tipo de economia possui uma limitação e coloca em risco parte da humanidade, que seria
a economicamente menos favorecida. Dessa forma, a Lei da seleção natural (Lei de Darwin),
a qual considera que os seres mais adaptáveis são os que possuirão mais chances de
sobrevivência, é modificada para a lei da seleção econômica, a qual considera que os
detentores do poder econômico são os que sobreviverão. Dado que, poderão comprar água,
comida e abrigo caso se tornem escassos em determinada região.
Mesmo diante dos variados conceitos existentes sobre o desenvolvimento sustentável,
esta pesquisa prezará pelo tripé economia, ambiental e social. O fato de trazer a dimensão
ambiental no meio é para deixar claro que as outras duas dimensões dependem da ambiental
para permanecer. Posto que, o econômico depende dos recursos naturais, mesmo que seja o
abundante, por exemplo a luz solar, desde a mais escassa, como os minerais. Ademais,
entende-se o desenvolvimento sustentável como um processo utópico, ou seja, que não é
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impossível, mas que é algo que se deseja alcançar, cuja meta seria para um desenvolvimento
equilibrado.
No tocante ao conteúdo acadêmico, especificamente na área do Direito, o instituto
jurídico de resíduos sólidos apresenta poucas referências de autores brasileiros a escrever
criticamente sobre o assunto e não somente dispor a lei em seus livros com pouco ou nenhum
comentário pessoal. Isto será observado, no “Capítulo 4”, cujo assunto abordará os resultados
da pesquisa bibliográfica realizada na Biblioteca Central Zila Mamede (BCZM), campus
Central/Natal/Rio Grande do Norte, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte
(UFRN).
E, por último, um levantamento realizado nos sites de pós-graduação em Direito, de
três programas de universidades federais distintas. Então, no que diz respeito às pesquisas
científicas na área de Direito sobre o instituto jurídico de resíduo sólidos, a matéria será
ineditamente apresentada no Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal
do Rio Grande do Norte (PPGD/UFRN), na linha de pesquisa Constituição, Regulação
Econômica e Desenvolvimento. Enquanto isso, no Programa de Pós-Graduação em Direito da
Universidade Federal de Pernambuco (PPGD/UFPE) há uma dissertação defendida em 2004,
cujo título é “Resíduos sólidos e meio ambiente: a sistematização do lixo no direito
brasileiro”, de Ana Cecília Toscano Vieira Pinto.
Ao passo que, no Programa de Pós-Graduação em Ciências Jurídicas da Universidade
Federal da Paraíba (PPGCJ/UFPB) há duas dissertações defendidas, sendo uma em 2017,
intitulada “O pagamento por serviços ambientais urbanos na Política Nacional de Resíduos
Sólidos: instrumento para o desenvolvimento sustentável no espaço urbano”, de Ítalo Wesley
Paz de Oliveira Lima; e em 2014, sobre “Os novos paradigmas na Política Nacional de
Resíduos Sólidos e os desafios do programa de coleta sustentável em João Pessoa”, de
Rodrigo De Sousa Soares.
De todo modo, todas essas dissertações e teses na área de Direito, que abordam sobre
resíduos sólidos não há, até o momento (12 de dezembro de 2017) nenhuma publicação que
integre o catador de material reciclável como agente social econômico por meio do
protagonismo cidadão ao utilizar o princípio da livre iniciativa em prol do meio ambiente
ecologicamente equilibrado.
O interesse pelo objeto de pesquisa se deu após uma aula da disciplina
“Sustentabilidade sócio jurídico-ambiental e desenvolvimento”, na pós-graduação lato sensu
em “Direitos humanos, econômicos e sociais”, pela Escola Superior de Magistratura (ESMA)
e Universidade Federal da Paraíba (UFPB). Como resultado, defendeu o trabalho de
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conclusão de curso intitulado “Catador de material reciclável: cidadania e o Direito social à
previdência especial”, o qual foi publicado pelo XXV Encontro Nacional do Conselho
Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Direito (Conpedi), realizado em Brasília, em 2016.
Após a conclusão do curso, resolve dar continuidade ao tema da pesquisa com
publicações em eventos e em revistas científicas. Bem como aprofundar o estudo do objeto
com a pesquisa da dissertação da pós-graduação stricto sensu, da UFRN. O mestrado em
Direito Constitucional, cuja área de concentração em Constituição e Garantias

Direito

Constitucional do mestrado foi de fundamental importância para que a pesquisa consolidasse
o viés da garantia constitucional aos catadores de materiais recicláveis. Ademais, a opção pela
vinculação da linha Constituição, regulação econômica e desenvolvimento se deu por se tratar
de um trabalho na área ambiental, mas com vinculação econômica tendo em vista o valor
econômico dos resíduos.
Este estudo tem como objeto de pesquisa a atuação do catador de material reciclável
como agente social econômico a partir do protagonismo cidadão e da livre iniciativa diante
dos desafios encontrados para a defesa do meio ambiente ecologicamente equilibrado. Sendo
que, o objetivo geral é analisar o catador de material reciclável na função de agente
socioeconômico ambiental diante do protagonismo cidadão e da livre iniciativa.
Nesse ínterim, os objetivos específicos são:


Descrever o papel do catador de material reciclável nas perspectivas social,

ambiental e econômica, e do estigma da atividade nas dimensões social, do trabalho e em
tribunal brasileiro.


Traçar as três formas de coleta seletiva por meio do protagonismo do catador

de material reciclável para o desenvolvimento da Política Nacional de Resíduos Sólidos para
o fim dos lixões, aterro controlado e a implantação da coleta seletiva.


Esboçar as três dimensões escolhidas para o desenvolvimento sustentável por

meio da coleta seletiva realizada pelos catadores de materiais recicláveis a partir da livre
iniciativa nas cidades de João Pessoa, Natal e Recife.


Detalhar os documentos oficiais da gestão municipal de resíduos sólidos nas

cidades de João Pessoa, Natal e Recife.
Dessa forma, a problemática que reveste o tema está em entender que o catador em
razão da função/papel no ciclo de vida do resíduo é parte integrante do mercado a partir da
livre iniciativa. Logo, como garantir a livre iniciativa das associações e cooperativas de
materiais recicláveis na conjectura atual da ordem econômica brasileira, visto que,
inicialmente, são empreendedores de baixo poder aquisitivo?
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A hipótese é de que ao catador de material reciclável é possível a livre iniciativa ao
partir da premissa do protagonismo cidadão em se organizarem coletivamente para, por meio
da associação ou cooperativa, exercer a sua função socioeconômica ambiental, posto que, há
reconhecimento legal de que o material reutilizável ou reciclável é rentável. Além disso, o
mercado brasileiro de materiais recicláveis tem comprovado essa lucratividade.
Então, dado o viés constitucional a própria Carta Magna prevê no art. 170, caput que a
ordem econômica deve ser fundada na valorização do trabalho humano para garantir a
existência digna de todos ao seguir a justiça social e garantir a livre iniciativa a partir de
vários princípios, o qual um deles é a proteção ao meio ambiente. Este, por sua vez, deve ser
protegido e conservado para as presentes e futuras gerações, conforme o art. 225, caput.
Portanto, o catador de material reciclável associado e cooperado ao exercer a atividade de
coleta seletiva está inserido nos dois artigos da Constituição Brasileira de 1988.
Dessa forma, acredita-se que o caminho é seguir os princípios trazidos pela própria
PNRS ao dizer que é necessário a todos (dos fabricantes aos catadores) estarem informados e
educados para a coleta seletiva alcançar grandes quantitativos com qualidade. Outrossim, os
catadores precisam estar informados sobre o mercado financeiro da exploração dos recursos
naturais, dado que o valor do material a ser reciclado depende desse mercado.
Por isso, é importante estarem associados ou cooperativados para que possam atuar na
livre iniciativa a partir do empreendedorismo no ramo de materiais recicláveis, que está em
expansão no Brasil e se torna uma necessidade atual de todo o mundo tendo em vista que os
recursos naturais dos países do Norte já são considerados extintos e dos países do Sul
escassos.
A contribuição deste trabalho para a comunidade jurídica se dá de duas formas; a
primeira, a de servir como fonte de pesquisa para a revisão dos planos e políticas municipais,
estaduais e até mesmo a nacional, uma vez que aborda, primeiramente, o cenário nacional
para depois partir para o específico. Além do que, no penúltimo capítulo é possível notar um
viés crítico-jurídico das legislações existentes que tratam do gerenciamento dos resíduos
sólidos e seus principais atores, estes, conforme ditados pela PNRS. A segunda é trazer a
reflexão para o campo da pesquisa empírica, teórica e para as práxis sobre a importância de se
discutir temáticas que são excluídas dos bancos das faculdades de Direito e que são
necessárias para tornar o bacharelando em Direito um sujeito pensante e não somente um ator
mecânico da tinta exposta no papel. Por causa disso, será possível perceber o porquê de
termos excelentes leis locais sobre a gestão de resíduos sólidos, mas que quando se trata de
colocá-la em prática se torna um verdadeiro fracasso.
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No que tange à metodologia desta pesquisa, foi realizada uma pesquisa bibliográfica e
empírica. As quais serão apresentadas em três facetas distintas. A primeira parte do
levantamento bibliográfico realizada, in loco, na Biblioteca Central Zila Mamede da UFRN,
que começou em junho/2017 e foi encerrada em dezembro/2017. A segunda, também
bibliográfica, porém de forma virtual, na Base de pesquisa de Direito e Desenvolvimento com
início em setembro/2017 e término em janeiro/2018, visto que de lá é possível ter acesso ao
banco de dados do site da CAPES.
Em contrapartida, a pesquisa empírica se deu na forma de visita informal em três
cooperativas, sendo uma da Paraíba (João Pessoa), outra em Pernambuco (Recife) e, por
último, em Rio Grande do Norte (Natal).
Logo, após a apresentação da pesquisa, faz-se necessário mostrar os assuntos a serem
tratados em cada capítulo desta dissertação.
Sendo assim, o segundo capítulo abordará o catador nas três dimensões do
desenvolvimento sustentável defendidos neste trabalho, quais sejam, econômico, ambiental e
social e do estigma dessa atividade na sociedade jurídica brasileira.
Enquanto que, o terceiro capítulo trará a importância do protagonismo do catador para
o exercício da atividade nas três modalidades conhecidas, que são o cooperativado, o
associado e o avulso ou individual diante da construção do socioambientalismo brasileiro.
O quarto capítulo discorrerá toda a metodologia das pesquisas desenvolvidas para este
trabalho e os resultados da pesquisa bibliográfica e de campo, esta, no que lhe concerne,
realizada nas capitais João Pessoa, Natal e Recife ao visitar uma cooperativa em cada um
desses municípios para pontuar como se dá em cada uma delas a coleta seletiva de materiais
recicláveis, bem como caracterizar a prática do instituto jurídico de resíduos sólidos no Brasil
a partir da livre iniciativa dos catadores de materiais recicláveis.
Ao passo que o quinto capítulo comentará sobre os documentos oficiais atuais das
gestões e gerenciamento administrativos de resíduos sólidos dos três municípios onde foram
realizadas as pesquisas de campo, quais sejam, João Pessoa, Natal e Recife.
O último capítulo desenvolverá as considerações finais da pesquisadora sobre o objeto
da pesquisa.
Em seguida, as referências bibliográficas utilizadas para a fundamentação deste
trabalho e os anexos contendo imagens da pesquisa empírica.
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2. O CATADOR DE MATERIAL RECICLÁVEL NA POLÍTICA SOCIOAMBIENTAL
BRASILEIRA
Pela primeira vez na história da legislação brasileira, o catador de material reciclável, é
trazido como a figura proeminente na Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS). É certo
que ele não é o único ator, contudo um dos principais. Ademais, torna-se o mais importante
para que a coleta seletiva e a reciclagem existam no país, dado que a população brasileira está
a ser educada a passos estreitos para compreender que é responsável por tudo o que consome,
desde a embalagem ao produto nele contido, da retirada da loja até a destinação final, esta, por
sua vez, deveria ser a ambientalmente adequada.
Então, legalmente, o catador de material reciclável é reconhecido por ter um papel
fundamental na continuidade do ciclo de vida dos produtos. Claro que, tudo isso não
aconteceu de forma benevolente, no entanto a partir de movimentos organizados
coletivamente pelos próprios catadores para que a sua atividade fosse reconhecida e também
garantida em forma de lei.
Antes de dar continuidade ao trabalho, é elementar fazer uma ressalva a respeito do
termo “catador de material reciclável” utilizado nesta pesquisa e não conforme a lei “catador
de material reciclável e reutilizável”. Optou-se por utilizar a expressão “catador de material
reciclável” por economia textual, sem intenção de excluir os materiais que são possíveis para
a reutilização, muitas vezes usados por artesãos, decoradores, designs, paisagistas, entre
outros e, geralmente, coletados pelos catadores. Portanto, o termo “catador de material
reciclável” deve ser entendido de forma ampla “catador de material reciclável ou reutilizável”.
Dessa forma, mesmo que os processos e conceitos dados pela PNRS em relação à
reciclagem e ao reaproveitamento sejam distintos, a coleta seletiva de ambos é realizada pelos
catadores. Dessarte, decidiu-se pela economia textual, posto que a atividade da catação é
realizada por um único ator. A fim de dirimir dúvidas em relação ao processo e o conceito,
trouxe-se a definição dada em lei tanto da reciclagem quanto do reaproveitamento nos arts. 3º,
XVI e XVIII da PNRS.
Art. 3º Para os efeitos desta Lei, entende-se por:
[…] XIV - 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; […] XVIII - 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 e, se couber, do
SNVS e do Suasa; […]1.

1BRASIL. Lei Federal nº 12.305/2010. Política Nacional de Resíduos Sólidos. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12305.htm>. Acesso em: 10 jan. 2018.
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Pode-se notar que, por meio do conceito acima, que são processos distintos. O inciso
XIV que trata da reciclagem diz que é um processo cuja alteração ocorre na forma física,
físico-química ou biológica e, no qual, o produto originário gera outro objeto. Por exemplo,
várias garrafas plásticas, do tipo Polietileno tereftalato (PET), podem se transformar em parachoque de automóvel.
Enquanto que, o inciso XVIII versa sobre a reutilização, que ao contrário da
reciclagem, não altera a forma física, físico-química ou biológica do produto original. Para
saber a diferença, basta olhar o material produzido e tentar identificar o produto original. Se
for de fácil percepção será reutilização, por exemplo, um vaso de planta feito de garrafa PET.
Por conseguinte, para compreender o viés jurídico desta pesquisa se faz necessário
abordar as três dimensões categorizadas do catador de material reciclável, que são o seu papel
social, ambiental e o valor econômico de sua atividade. Outrossim, o estigma será abordado
na dimensão social, do exercício do trabalho e jurídica, esta, por sua vez, ao questionar a
nomenclatura usada pelo Superior Tribunal de Justiça.
2.1 AS TRÊS DIMENSÕES DO CATADOR DE MATERIAL RECICLÁVEL
A PNRS visa ao desenvolvimento sustentável ao dar continuidade ao ciclo de vida do
produto, para que os recursos naturais sejam cada vez menos explorados, ou para que a
extração não cause severa degradação do meio ambiente natural. Além disso, insere-se
também o desenvolvimento social, humano e ambiental, pela busca incessante do crescimento
econômico a todo custo, é que abordar-se-á o catador de material reciclável também na
perspectiva econômica, ambiental e social.
2.1.1 O catador de material reciclável e o seu papel social
O catador de material reciclável possui relevância social no aspecto educacional,
informacional, políticas públicas e organização de classe. Por meio do exercício de sua
atividade, ao catador é possível exercer todas essas características. Também por meio dela,
pode-se notar de qual forma o catador exerce esta atividade, se cooperado/associado ou
avulso/individual.
No que se refere à educação, é “[…] um mecanismo basilar para dar efetividade social
ao direito fundamental ao ambiente, já que só com a consciência político-ambiental tomará a
forma desejada pelo constituinte do Estado Socioambiental de Direito” 2. Portanto, para o
2

FENSTERSEIFER, Tiago. Direitos Fundamentais e proteção do ambiente: a dimensão ecológica da
dignidade humana no marco jurídico-constitucional do Estado Socioambiental de Direito. Porto Alegre:
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catador de material reciclável manter a sua atividade e coletar material reciclável de
qualidade, faz-se necessário formar o consumidor para a coleta seletiva, o qual “[…] cumpre a
missão de conscientização da sociedade sobre os problemas ambientais contemporâneos
[…]”3, posto que a educação ambiental forma a consciência ecológica que, por sua vez, firma
o princípio da participação por meio do princípio da informação4 ao reservar aquilo que há
possibilidade de prosseguir com o ciclo de vida dos produtos. Não é essencialmente o papel
dele, se considerada a interpretação literal da PNRS e da Política Nacional de Educação
Ambiental (PNEA), Lei Federal nº 9.795/1999.
Em relação à atividade laboral, o catador participa da PNEA a partir da educação nãoformal e de ações voltadas a demonstrar à coletividade sobre as questões ambientais e formas
de participação na defesa e qualidade do meio ambiente. Visto que, a atividade do catador de
material reciclável depende de ações gratuitas de acordo com o conhecimento ambiental e o
nível crítico de cada pessoa, seja ela física ou jurídica. As atitudes podem partir de uma
simples separação do que é reciclável até a implantação da logística reversa por meio do
acordo setorial.
Entretanto, além do interesse pela permanência da atividade, o catador de material
reciclável, seja ele cooperado/associado ou avulso/individual faz parte da coletividade e, para
isso, a PNEA aduz que todos devem “manter atenção permanente à formação de valores,
atitudes e habilidades que propiciem a atuação individual e coletiva voltada para a prevenção,
a identificação e a solução de problemas ambientais”5.
Nada obstante, ressalva-se que ao catador de material reciclável deve ser passada a
instrução necessária para o exercício da atividade, pois podem saber a respeito do que seja
reciclável ou do valor atribuído a certo material naquele momento, mas atuarem de forma não
ambientalmente correta, como será visto no “capítulo 4” ao descrever a pesquisa de campo. E,
por causa disso, o catador de material reciclável perderia o papel social de agente ambiental
enquanto educador.
Como dito, o processo de educação entre o catador de material reciclável e a
população ocorre de modo informal e por meio do diálogo de saberes, o qual visa “a

3
4
5

Livraria do Advogado Editora, 2008, p. 129.
FENSTERSEIFER, Tiago. Direitos Fundamentais e proteção do ambiente: a dimensão ecológica da
dignidade humana no marco jurídico-constitucional do Estado Socioambiental de Direito. Porto Alegre:
Livraria do Advogado Editora, 2008, p. 129-130.
NOBRE, Regeane Andreza Araújo de Brito. Lixão do Aurá: perspectivas ambientais, sociais e econômicas.
In: MORAES, Raimundo; BENATTI, José Helder; MAUÉS, Antonio Moreira (orgs.). Direito ambiental e
Políticas Púbicas na Amazônia. Cursos II e III. Belém: ICE, 2007.
BRASIL. Lei Federal nº 9.795/1999. Política Nacional de Educação Ambiental. Art. 3º, VI. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9795.htm>. Acesso em: 08 mar. 2018.
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valorização dos saberes locais”6, como também prevê a PNRS com o princípio da
especialidade, ou seja, é o local que formará um plano específico para gerir os resíduos
sólidos produzidos na região.
O agente ambiental é a pessoa que exerce a atividade laboral com a finalidade de
educar a população local e para alguma finalidade específica. No caso dos catadores de
materiais recicláveis, seriam a de ensinar e solicitar a separação dos resíduos ao mesmo tempo
em que recolhe para ser vendido, reciclado ou reaproveitado e, assim, continuar o ciclo de
vida desse material.
Diferentemente de outras atividades laborais, a do catador de material reciclável
depende de ações de políticas públicas, do princípio da informação e da educação ambiental
como prática constante para que a população passe a saber o que é consciência crítica
ambiental, qual a importância para o meio ambiente e a relevância para o local em que
vivemos e, assim, para toda a coletividade e seres vivos.
No entanto, para que o catador de material reciclável possa atuar como agente
ambiental, são necessários outros elementos como a informação, políticas públicas e
organização de classe, além da transmissão de conhecimento em educar a população para a
responsabilização sobre o resíduo que produz.
A informação, vem do princípio à informação sobre o processo de coleta realizada no
município; transparência dos valores do material reciclável no mercado; ampla divulgação
sobre a PNRS, a qual diz que os municípios são os responsáveis em incentivar a organização
das cooperativas e associações de catadores; bem como o processo de informação instrucional
sobre

a

atividade,

gerenciamento

de

uma

organização

coletiva,

elementos

de

empreendedorismo e gestão.
O princípio da informação é assegurado na Constituição Brasileira de 1988 e apresenta
formas de sua concretização, as que se enquadram neste trabalho são a da obrigatoriedade dos
órgãos públicos fornecer informações de interesse particular, coletivo ou geral, ressalvada
matérias relativas à segurança nacional7; como princípio a ser observado pela Administração
Pública8; ao acesso sobre registros e atos de governo9.

6
7
8
9

LEFF, Enrique. Discursos sustentáveis. Tradução de Silvana Cobucci Leite. São Paulo: Editora Cortez,
2010, p. 95.
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil, 1988. Art. 5º, XXXIII. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em: 07 mai. 2018.
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil, 1988. Art. 37, caput. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em: 07 mai. 2018.
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil, 1988. Art. 37, XXII, §3º, II. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em: 07 mai. 2018.
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Do princípio à informação, advém o princípio da participação popular, necessário para
democratizar o Estado Socioambiental. A participação popular só é possível quando há
conhecimento suficiente para que o cidadão se torne ativo em assuntos de seu interesse, neste
caso, a necessidade e o cumprimento da lei em materializar a PNRS ao promover a inclusão
social e a emancipação econômica dos catadores de material reciclável. Estes, no que lhes
concernem, ao exigir a implantação da coleta seletiva cujo empenho, atualmente, é necessário,
mas que deveria ser preocupação maior do Estado e da própria sociedade.
Constante na Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, ocorrido
em 1992, o princípio à informação é necessário
[…] uma vez que submete as instituições estaduais a um alto grau de exigência
democrática, indicando como caminho instrumentalizador das soluções a proteção
das bases de uma democracia ecologicamente sustentada, a partir da qual as decisões
sobre os riscos poderão ser tomadas sempre pelo público e, em público10.

Portanto, a reivindicação pela socialização das informações e das tomadas de decisões
devem partir sempre de uma ativa participação popular, e não de forma representativa, pois
descaracterizaria a atuação na seara ecológica, que necessita, muitas vezes, demonstrar apoio
quantitativo para que sejam tomadas medidas e concretizadas. Apesar disso, não
descaracteriza que a participação de cada cidadão deve se dá também de forma qualitativa,
isto é, precisa ser informado e estar consciente desse processo político. Então, presume-se
uma sociedade civil política, protagonista e dinâmica, que se distancia da submissão estatal e
do poder econômico11 para perquirir práticas contra o bem ambiental coletivo e pleitear
resposta proporcional ao dano.
Nesse sentido, poluir a água, ar e solo com o lixo depositado sem qualquer cuidado é
uma das causas de requerer presteza na tomada de decisão pelos órgãos públicos. A falta de
implantação da coleta seletiva pode ser interpretada como ausência de políticas públicas nesse
sentido. Pior ainda quando esta ação é aplicada em bairros nobres, esquecendo-se dos bairros
populares, a este, cabendo, muitas vezes, o alojamento das cooperativas de catadores de
materiais recicláveis.
No que tange as políticas públicas, são programas, ações e atividades desenvolvidas
pelo poder público, as quais podem ser governamentais ou de Estado, mas devem possuir a
finalidade difusa e coletiva, para grupos minoritários, como indígenas, mulheres, idosos,
criança e adolescente. Assim, os resíduos sólidos se enquadram nos bens difusos e coletivos,
10 LEITE, José Rubens Morato; AYALA, Patryck de Araújo. Transdisciplinariedade e a proteção jurídicoambiental em sociedades de risco: Direito, Ciência e Participação. In: LEITE, José Rubens Morato; BELLO
FILHO, Ney de Barros (org.). Direito ambiental contemporâneo. Barueri/SP: Manole, 2004, p. 116.
11 FENSTERSEIFER, Tiago. Direitos Fundamentais e proteção do ambiente: a dimensão ecológica da
dignidade humana no marco jurídico-constitucional do Estado Socioambiental de Direito. Porto Alegre:
Livraria do Advogado Editora, 2008.

31
pois ao mesmo tempo em que é possível determinar os atingidos diretamente, não se pode
medir com exatidão todos os envolvidos. A exemplo, o desastre ocorrido em cidade de
Mariana / Minas Gerais (MG)12.
As políticas públicas são apresentadas na PNRS no conceito de controle social, que
possibilita a toda a sociedade informação, participação na formulação e implementação em
ações correlacionadas aos resíduos sólidos13. Este dispositivo, traz os princípios necessários
que dão ao cidadão mecanismos para, se for necessário, pleitear em juízo medidas cabíveis às
ações impróprias as estabelecidas na lei de resíduos sólidos. Além disso, o controle social
participa da gestão integrada dos resíduos sólidos com o fim para o desenvolvimento
sustentável local14, é princípio da PNRS 15; como órgão colegiado municipal é instrumento da
PNRS16, coopera com a formulação, implementação e operacionalização dos planos de
resíduos sólidos17, bem como na revisão quadrienal da PNRS e implementação e avaliação do
Plano Estadual de Resíduos Sólidos (PERS).
Nesse ínterim, o papel social do catador de material reciclável também está na
organização de classe. O Movimento Nacional de Catadores de Materiais Recicláveis
(MNCMR), fundado em 1999, teve o primeiro encontro nacional em 2001, em Brasília, cujo
produto resultou em uma Carta Brasília que tem a missão de mostrar as necessidades para o
exercício da atividade de catador e, assim, apresentar propostas, as quais, muitas delas foram
inseridas na PNRS18. Portanto,
A participação popular na vida municipal tem bases legais tanto no aspecto
legislativo como no executivo, cabendo aos movimentos optar pelas prioridades de
luta, utilizando os instrumentos que a legislação fornece e potenciando os efeitos
eficazes dessas normas. A participação popular nos municípios é a realização do
princípio originário da democracia, pois o exercício da cidadania antiga era a
participação na vida da cidade19.
12 O desastre ocorrido na cidade de Mariana / MG, em 2015, vazou resíduos sólidos da mineradora Samarco
quando a barragem (Fundão) rompeu, o que causou danos direto aos moradores, ribeirinhos, pescadores e
campesinos da região e por todo o percurso do Rio Doce. Isto sem falar em extinção de espécies, morte do
Rio Doce e poluição marítima. Especialistas afirmam que, atualmente, é impossível calcular o dano e, talvez,
nunca se saberá. Fonte: MOTA, Camilla Veras. Após dois anos, impacto ambiental do desastre em Mariana
ainda não é totalmente conhecido. BBC. Disponível em: <http://www.bbc.com/portuguese/brasil41873660>. Acesso em: 10 jan. 2017.
13 BRASIL. Lei Federal nº 12.305/2010. Política Nacional de Resíduos Sólidos. Art. 3º, VI. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12305.htm>. Acesso em: 10 jan. 2018.
14 BRASIL. Lei Federal nº 12.305/2010. Política Nacional de Resíduos Sólidos. Art. 3º, XI. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12305.htm>. Acesso em: 10 jan. 2018.
15 BRASIL. Lei Federal nº 12.305/2010. Política Nacional de Resíduos Sólidos. Art. 6º, X. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12305.htm>. Acesso em: 10 jan. 2018.
16 BRASIL. Lei Federal nº 12.305/2010. Política Nacional de Resíduos Sólidos. Art. 8º, XVI. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12305.htm>. Acesso em: 10 jan. 2018.
17 BRASIL. Lei Federal nº 12.305/2010. Política Nacional de Resíduos Sólidos. Art. 14, parágrafo único.
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12305.htm>. Acesso em: 10
jan. 2018.
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Disponível:
<http://www.mncr.org.br/sobre-o-mncr/sua-historia>. Acesso: 10 jan. 2018.
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Nessa perspectiva, a organização dos catadores de materiais recicláveis também se dá
em outros níveis, como estaduais e locais. A própria cooperativa ou associação também é uma
organização, pois possuem seus líderes, que são eleitos ou indicados pelos próprios
cooperativados ou associados para os representarem diante de outros órgãos, estabelecimentos
e em contratos. Tudo isso dependerá do processo formativo da cooperativa ou da associação.
Ao catador avulso ou individual, não há essa possibilidade de agir de forma coletiva,
visto que não possuem vínculo com nenhuma organização, tornando-os ainda mais vulnerável
às ações dos atravessadores e da própria população que o desqualifica ou estigmatiza como
mendigo, pedinte ou infrator. Por isso, concorda-se quando se diz que “a luta ambiental, além
de um direito dos cidadãos, é um dever constitucional. Os movimentos sociais organizados,
que expressam os problemas e valores das comunidades, são instrumentos hábeis para fazer
valer direitos, ampliar seu entendimento e aplicação e criar novos direitos”20.
Por consequência, àqueles que não são coletivizados ficam à margem da sociedade
sem poder de reivindicar qualquer possibilidade de qualificação profissional advinda dos
recursos do fundo destinado aos municípios que implantarem a coleta seletiva por meio dos
catadores de materiais recicláveis de baixa renda.
2.1.2 O catador de material reciclável como principal ator ambiental na coleta seletiva
Na perspectiva ambiental, o catador de material reciclável é o principal ator. Dado que,
é quem coleta, separa e destina o reciclável para que o ciclo de vida do produto continue.
Atualmente, a reciclagem no Brasil depende da atividade das cooperativas e associações de
catadores.
Nesse sentido, mesmo quando há eco pontos pela cidade, o material depositado nele é
destinado a alguma cooperativa ou associação que tenha firmado acordo entre esses
estabelecimentos. Assim também ocorre com a Administração Pública, que possui o dever de
destinar corretamente o seu resíduo, posto que é a própria elaboradora da Política e dos planos
de gestão de resíduos sólidos e nada mais incoerente que determinar e não colocar em prática.
No entanto, diferentemente dos estabelecimentos privados, que podem escolher qual
cooperativa ou associação desejam firmar o acordo de destinação dos resíduos, a
19 BRASIL. Direito do meio ambiente e participação popular. Ministério do Meio Ambiente e da Amazônia
Legal. Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. Brasília: IBAMA, 1994,
p. 77.
20 BRASIL. Direito do meio ambiente e participação popular. Ministério do Meio Ambiente e da Amazônia
Legal. Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. Brasília: IBAMA, 1994,
p. 92.
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Administração Pública deve observar o disposto no art. 37, caput da Constituição Brasileira
de 1988, bem como o art. 24, XXVII, da Lei de Licitação (Lei Federal nº 8.666/1999). O
primeiro artigo visa o critério da impessoalidade e o segundo caracteriza como participante da
licitação a cooperativa ou associação formadas por pessoas físicas de baixa renda e tenha
comprovada eficiência em destinar corretamente o resíduo reciclável, de forma que não polua
o meio ambiente e nem prejudique a saúde pública. Contudo, há uma ressalva no dispositivo
do art. 24 no que diz respeito à dispensa:
Art. 24: É dispensável a licitação: […] XXVII - na contratação da coleta,
processamento e comercialização de resíduos sólidos urbanos recicláveis ou
reutilizáveis, em áreas com sistema de coleta seletiva de lixo, efetuados por
associações ou cooperativas formadas exclusivamente por pessoas físicas de baixa
renda reconhecidas pelo poder público como catadores de materiais recicláveis, com
o uso de equipamentos compatíveis com as normas técnicas, ambientais e de saúde
pública. (Redação dada pela Lei nº 11.445, de 2007). (Vigência) […]21

Em razão de, a licitação é dispensada, ou seja, a própria lei concede à Administração
Pública o critério de escolha dentro dos parâmetros exigidos em lei, como a aferição técnica e
econômica. Entretanto, há necessidade da exigibilidade de instauração do processo
administrativo:
O fato de existir a contratação direta com a dispensa de licitação não significa que
não haja a instauração de um processo administrativo. Muito pelo contrário, o
município tem o poder-dever de formalizar esse processo administrativo para validar
e conformar a contratação das organizações de catadores, especialmente em relação
à precificação dos serviços a serem prestados. A dispensa de licitação apenas torna
desnecessária a realização de uma competição prévia para a seleção da organização
de catadores a ser contratada. Como se trata de uma relação jurídica formal com
dispêndio de recursos públicos, as organizações de catadores terão que cumprir
todas as exigências legais e contratuais, como por exemplo, estar em dia com o
pagamento dos tributos incidentes sobre a sua atuação ao longo do período de
execução do contrato22.

Tudo isso se deve ao fato de que os consumidores brasileiros não estão habituados a
destinar pessoalmente o seu resíduo em pontos de coleta, como ocorre em países como
Canadá e Alemanha23. Para isso, com o intuito de não perder material e nem baixar a
21 BRASIL. Lei Federal nº 8.666/1993. Lei de Licitações Públicas. Art. 24, XXVIII. Disponível
em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm>. Acesso em: 20 fev. 2018.
22 LIMA, Francisco P. A. (org.) Prestação de Serviços de Coleta Seletiva por Empreendimentos de Catadores:
instrumentos metodológicos para contratação. Belo Horizonte: INSEA, 2013, p. 17. Disponível em:
<www.insea.org.br>. Acesso em: 02 mar. 2018.
23 JURAS, Ilidia da Ascenção Garrido Martins. Legislação sobre resíduos sólidos: exemplos da Europa,
Estados Unidos e Canadá. Brasília: Câmara dos Deputados, Consultoria Legislativa, 2005. Disponível em:
<http://bd.camara.gov.br/bd/handle/bdcamara/1043>. Acesso em: 10 jan 2018. JURAS, Ilidia da Ascenção
Garrido Martins. Legislação sobre resíduos sólidos: comparação da Lei 12.305/2010 com a legislação de
países desenvolvidos. Brasília: Câmara dos Deputados, Consultoria Legislativa, 2012. Disponível em:
<http://bd.camara.gov.br/bd/handle/bdcamara/9268>. Acesso em: 10 jan 2018. MARCONDES, Alexandre.
Tratamento e reciclagem de lixo na Alemanha. Disponível em: <https://medium.com/@arlm/tratamento-ereciclagem-de-lixo-na-alemanha-399a045685b7>. Acesso em: 10 jan. 2018. TRENNEPOHL, Natasha.
Gestão de resíduos sólidos: perspectivas para o gerenciamento brasileiro a partir do modelo Europeu. In:
FARIAS, Talden; COUTINHO, Francisco Seráphico da Nóbrega (coords.). Direito ambiental: o meio
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qualidade do mesmo, o catador de material reciclável cooperativado ou associado continua a
realizar a coleta porta a porta. Para o catador de material reciclável individual ou avulso é uma
das únicas formas para adquirir o resíduo reciclável.
Claro que, a coleta porta a porta não é a forma ideal e sequer a mais sustentável,
perde-se tempo de atividade do catador, polui o meio ambiente com os resíduos gasosos
emitidos pelos caminhões coletores, congestiona o trânsito e reduz o lucro da cooperativa e
associação, este último, por sua vez, já possui instabilidade devido ao mercado internacional.
Por causa disso, a disponibilização de eco pontos em bairros, a instalação de depósitos
inteligentes que emitem sinais quando cheios, como foi adotado em Santander (Espanha) 24, e
a consciência ambiental dos consumidores são as principais formas de tornar a cidade mais
sustentável, além de cooperar com a reciclagem e a atividade dos catadores.
Devido a fatores como ausência de políticas públicas fortalecidas que possam
desenvolver a educação ambiental nos consumidores, cumprimento da PNRS no que se refere
ao acordo setorial, ou seja, responsabilização pelo o que produz até o destino ambientalmente
correto, não inserção de disciplina sobre a educação ambiental nas escolas e a falta de
compromisso de todos os atores, é que faz o catador de material reciclável continuar com a
atividade de coletor por toda a cidade.
Todavia, mesmo que a atividade não fosse exercida porta a porta não descaracterizaria
o papel como ator principal ambiental quando o assunto é a coleta seletiva, visto que, ainda
assim, seria o principal destinador do reciclável. Por esse motivo, o catador de material
reciclável se torna referência para os demais atores da PNRS quando se trata de coleta
seletiva. Dado que, coletam (ou recebem), separam, armazenam e destinam os resíduos
recicláveis. Desta forma, contribui com a redução da extração de recursos naturais, diminui a
quantidade de resíduos dispostos em aterros, contribui para uma cidade mais limpa e
saudável.
Dessarte, minimiza os riscos de poluição causados pelo acúmulo impróprio de
resíduos e rejeitos, ou até mesmo por acidentes causados em aterros, que podem contaminar o
solo, água e ar. Em concordância com a teoria do diálogo de saberes,
a crise ambiental é, portanto, um problema do conhecimento, das formas de
conhecimento com as quais construímos a civilização moderna em transição para
ambiente e os desafios da contemporaneidade. Belo Horizonte: Editora Fórum. 2010.
24 “As facilidades da cidade inteligente beneficiam amplamente as questões ambientais, pois os sensores
também são capazes de monitorar a umidade da terra dos parques – para que a irrigação seja feita na medida
certa – e o nível de enchimento dos recipientes de lixo – para otimizar as rotas dos veículos de coleta. Os
níveis de CO2 e NO2 e ruídos, além da intensidade da luz, também são controlados”. REVISTA Green
Building. Tecnologias integradas: como Santander, na Espanha, se tornou um laboratório vivo e um
protótipo que desencadeou uma rede de cidades inteligentes.
16ª ed. Disponível:
<http://www.revistagreenbuilding.com.br/projeto.php?id=40>. Acesso em: 10 jan. 2018.
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uma certa pós-modernidade e das formas como destruímos a natureza, degradamos
os ecossistemas e contaminamos o ambiente, ao mesmo tempo que subjugamos os
saberes que foram sendo construídos no processo de coevolução das culturas com
suas naturezas, com seus territórios e seus mundos de vida25.

E complementa ao dizer que, “a interdisciplinaridade abre-se para um diálogo de
saberes, que não é um diálogo intersubjetivo e se sobrepõe ao tema da interculturalidade ou
do reconhecimento dos novos direitos culturais e dos saberes tradicionais”26. Logo, a saúde
humana envolta do meio ambiente torna-se objeto de pesquisa em todas as áreas, como
engenharia, ambiental, geografia, trabalhista, entre tantas outras.
Para se ter ideia de como o assunto é vasto e há muitas pesquisas, ao digitar no Google
acadêmico a expressão “saúde humana e poluição”, é possível encontrar 95.500 artigos
acadêmicos em qualquer idioma e, somente, no ano de 2017 foram publicadas 2.120
pesquisas até a data de 06 de dezembro de 2017.
As pesquisas acima demonstram que o surto de doenças está ligada a poluição 27, bem
como a falta de direitos básicos28. E que a mudança para uma possível estabilização ou
erradicação de certas doenças foi por meio de pesquisa científica e pela reivindicação por um
ambiente sadio, a qual se tornou ávida, sem qualquer possibilidade de adiamento da discussão
por parte das gestões públicas.
Assim, estudos nacionais e internacionais demonstraram que o Estado social
economiza no custo da saúde quando atua na prevenção. Esta, por sua vez, pode ser entendida
como um sistema de saneamento ambiental, posto que
[...] abrange aspectos que vão além do saneamento básico, englobando o
abastecimento de água potável, a coleta, o tratamento e a disposição final dos
esgotos e dos resíduos sólidos e gasosos, os demais serviços de limpeza urbana, a
drenagem urbana, o controle ambiental de vetores e reservatórios de doenças, a
disciplina da ocupação e de uso da terra e obras especializadas para proteção e
melhoria das condições de vida29.

Por isso, inclui-se a coleta seletiva juntamente com os catadores de materiais
recicláveis, pois ao mesmo tempo em que colabora com a saúde e dignidade do profissional
25 LEFF, Enrique. Discursos sustentáveis. Tradução de Silvana Cobucci Leite. São Paulo: Editora Cortez,
2010, p. 97.
26 LEFF, Enrique. Discursos sustentáveis. Tradução de Silvana Cobucci Leite. São Paulo: Editora Cortez,
2010, p. 101.
27 Como o surto de cólera ocorrida no Brasil na década de 90. KRONEMBERGER, Denise Maria Penna;
PEREIRA, Rodrigo da Silveira; FREITAS, Elpidio Antônio Venturini de; SCARCELLO, José Antônio;
CLEVELARIO JUNIO, Judicael. Saneamento e meio ambiente. Capítulo 3. In: Atlas de saneamento.
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Rio de Janeiro: IBGE, 2011.
28 Neste trabalho, entende-se como direitos básicos os direitos que promovem uma sadia e qualidade de vida,
como moradia salubre, vacinação, saneamento, água potável (tratada), limpeza urbana, promoção da
prevenção da saúde, atendimento médico-hospitalar, preservação de áreas verdes, entre outros.
29 KRONEMBERGER, Denise Maria Penna; PEREIRA, Rodrigo da Silveira; FREITAS, Elpidio Antônio
Venturini de; SCARCELLO, José Antônio; CLEVELARIO JUNIO, Judicael. Saneamento e meio ambiente.
Capítulo 3. In: Atlas de saneamento. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Rio de Janeiro, 2011,
[sem paginação].
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catador mantém o meio ambiente natural e artificial sadio. Assim sendo, “[…] muito mais do
que contribuir para o progresso econômico de grupos privados, os catadores de materiais
recicláveis cumprem efetivamente com seu dever ético e socioambiental de preservar o meio
ambiente, de modo a torná-lo uma realidade para as futuras gerações”30.
Nessa perspectiva, fez-se uma busca no site 31 do Conselho Nacional do Meio
Ambiente (Conama), para registrar as legislações existentes cujo conteúdo abordassem os
indicadores das palavras chaves i) poluição; ii) saneamento; iii) dano humano e; iv) dano
ambiental, até a sanção da PNSB, posto que é a primeira lei a tratar do manejo dos resíduos
sólidos como o conjunto de serviços de saneamento básico. Portanto, já passou a considerar
por meio de lei federal a importância de uma Política que tivesse como finalidade o meio
ambiente sadio.
A pesquisa foi realizada nas modalidades escolhidas “lei ordinária” e “resoluções”, as
quais estivessem disponíveis no site, não se delimitou marco temporal, por dois motivos: i) a
criação do Conama se deu em 1981 com a Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA); ii)
antes da PNMA qualquer dispositivo em sentido de proteção ambiental é quase inexistente,
tampouco no que diz respeito à ligação entre saúde humana e proteção ao ambiente natural.
Ressalva-se a Lei Federal nº 2.312/1954, que trata das normas gerais sobre defesa e proteção
da saúde e apregoa no art. 12 o seguinte: “A coleta, o transporte e o destino final do lixo
deverão processar-se em condições que não tragam inconveniente à saúde e ao bem estar
público, nos têrmos (sic) da regulamentação a ser baixada”32.
As Tabelas I e II expõem o levantamento realizado no site do Conama de leis
ordinárias e resoluções que tratam do cuidado com a saúde humana por intermédio do meio
ambiente. A finalidade deste levantamento é demonstrar que há resultados legislativos em
promover o bem-estar e a qualidade de vida da população antes da PNSB.

30 KAZMIERCZAK, Luiz Fernando; GARCIA Lucyellen Roberta Dias. A realidade dos catadores de resíduos
sólidos reutilizáveis, refletida na formação de uma nova identidade social estigmatizada. In: CONPEDI/
UNICURITIBA (org.). SANCHES, Samyra Haydëe Dal Farra Naspolini; BIMFELD, Carlos André;
ARAUJO, Luiz Ernani Bonesso de (coords.). Direito e sustentabilidade. Florianópolis: FUNJAB [Recurso
eletrônico on-line], 2013, p. 12. Disponível em: <http://www.publicadireito.com.br/artigos/?
cod=7cc980b0f894bd0c>. Acesso em: 11 nov 15.
31 BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA). Disponível
em: <http://www.mma.gov.br/port/conama/>. Acesso em: 08 mar. 2018.
32 BRASIL. Lei Federal nº 2.312/1954. Normas gerais sobre defesa e proteção da saúde. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1950-1969/L2312.htm>. Acesso em: 27 fev. 2018.
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Tabela 1- Lei ordinária de proteção à saúde humana e combate à poluição
Nº

Disposição

Data da Publicação

Lei Federal
9.966/2000

nº "Dispõe sobre a prevenção, o controle e a fiscalização da poluição Publicação Diário Oficial
causada por lançamento de óleo e outras substâncias nocivas ou União (DOU), de 29/04/2000.
perigosas em águas sob jurisdição nacional e dá outras providências."
Fonte: BRASIL, Conama, 2017.

da

Em relação à procura pela lei ordinária, há disponível no site legislações a partir de
1965 até o ano de 2010, porém apenas no ano 2000, tem-se acessível no site do Conama a
primeira legislação a dispor sobre a importância de fiscalizar a poluição ao lançar substâncias
nocivas ou perigosas em águas nacionais, conforme mostra a “Tabela 1”. O armazenamento e
o tratamento pode ser um transtorno para a Administração Pública, visto que
é um problema existente para todo o mundo, até mesmo nos países desenvolvidos,
porém [...] [se não for] operacionalizado corretamente, estará […] expondo, não
apenas o meio ambiente, mas toda uma comunidade aos males ocasionados pela
contaminação do lixo33.

A importância da lei é por causa da atenção que passou a ter sobre a contaminação da
água potável, visto que a água é um bem fundamental à vida, portanto, à saúde.
Tabela 2- Resoluções de proteção à saúde humana e combate à poluição
Resolução

Ementa

Data da Publicação

Resolução nº 357 Classifica os corpos de água e dá diretrizes, condições e Publicação Diário Oficial da União (DOU)
padrões de lançamento de efluentes.
nº 053, de 18/03/2005.
Resolução nº 344 Dá as diretrizes para a avaliação do material a ser limpo em Publicação DOU nº 087, de 07/05/2004.
águas jurisdicionais brasileiras.
Resolução nº 330 Cria as Câmaras Técnicas de Saúde, Saneamento Ambiental e Publicação DOU nº 082, de 30/04/2003.
Gestão de Resíduos.
Resolução nº 274 Atualiza a metodologia da balneabilidade das águas do país.

Publicação DOU nº 018, de 08/01/2001.

Resolução nº 005 Trata do licenciamento de obras de saneamento básico.

Publicação DOU, de 16/11/1988.

Resolução nº 002 Cria as Câmaras
Saneamento Básico.

Técnicas

de

acompanhamento

de Publicação DOU, de 12/08/1987.

Fonte: BRASIL, Conama, 2017.

Fica visível que há mais resoluções e leis após a promulgação da Constituição
Brasileira de 1988 (Tabelas 1 e 2) ao comparar com as Constituições anteriores. A explicação
está no fato de que a Carta Magna de 1988 é a primeira a trazer dispositivos sobre o meio
ambiente insculpida em seu corpo.
Assim, compreende-se que a concepção da gestão dos resíduos sólidos está no
Documento Maior, haja vista que a PNRS tem conexão com a preservação do meio ambiente,
33 NOBRE, Regeane Andreza Araújo de Brito. Lixão do Aurá: perspectivas ambientais, sociais e econômicas.
In: MORAES, Raimundo; BENATTI, José Helder; MAUÉS, Antonio Moreira (orgs.). Direito ambiental e
Políticas Púbicas na Amazônia. Cursos II e III. Belém: ICE, 2007, p. 320.
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sustentabilidade e ambiente sadio, ou seja, à gestão ambiental 34. Logo, “os catadores de lixo,
que alimentam esse importante setor da informalidade são tidos como verdadeiros agentes
ambientais, representações vivas da preservação da natureza e sustentabilidade do planeta”35.
Por causa disso, o papel do catador de material reciclável como agente ambiental se dá
ao fato de sua atividade favorecer ao meio ambiente sadio. Claro que, a ressalva é para o
exercício conforme lei e normas técnicas brasileiras. Além disso, a PNRS o reconhece como o
ator principal quando traz mais vezes a importância desse laboro para o atual sistema de
reciclagem brasileiro.
2.1.3 O catador de material reciclável e o valor econômico da sua atividade
Atividade exercida pelos catadores de materiais recicláveis em coletar, separar,
armazenar e vender os resíduos recicláveis possuem valor econômico reconhecido por meio
da lei que trata de resíduos sólidos no Brasil, no art. 6º, VIII da PNRS quando diz que é
princípio da Política o reconhecimento do material reciclável ou reutilizável como bem de
valor econômico. Isto quer dizer que, por meio dessa atividade é possível gerar renda,
portanto, é fomentadora de trabalho e cidadania, do ponto de vista que toda pessoa que
trabalha, possui rendimento para usufruir da forma que desejar.
Salienta-se que deve ser exercido de forma digna, ou seja, sem grande exaustão ou
ambiente totalmente insalubre, como é o aterro controlado e o lixão a céu aberto, que coloca a
saúde e a vida do catador de material reciclável em risco e, por contaminação, de toda a sua
família. Então, não se pode negar que ao analisar na perspectiva da sustentabilidade
[…] a reciclagem de resíduos sólidos apresenta-se no cenário mundial como uma
alternativa social e econômica viável, visto que as indústrias, cada vez mais,
caminham no sentido de aderir ao ideal de responsabilidade socioambiental como
forma de se destacar no competitivo mercado nacional e internacional e alcançar o
almejado progresso36.
34 CUNHA, Belinda Pereira da; MORAES, Andréia Ponciano de; DINIZ, Raffael Henrique Costa; CATÃO
Simone Loureiro Celino. Política nacional dos resíduos sólidos: análise jurídica a partir da história
ecológica, da sustentabilidade, do consumo e da pobreza no Brasil. In: CUNHA, Belinda Pereira da;
AUGUSTIN, Sérgio (orgs.). Sustentabilidade ambiental: estudos jurídicos e sociais. Caxias do Sul, RS:
Educs [recurso eletrônico], 2014.
35 KAZMIERCZAK, Luiz Fernando; GARCIA Lucyellen Roberta Dias. A realidade dos catadores de resíduos
sólidos reutilizáveis, refletida na formação de uma nova identidade social estigmatizada. In: CONPEDI/
UNICURITIBA (org.). SANCHES, Samyra Haydëe Dal Farra Naspolini; BIMFELD, Carlos André;
ARAUJO, Luiz Ernani Bonesso de (coords.). Direito e sustentabilidade. Florianópolis: FUNJAB [Recurso
eletrônico on-line], 2013, p. 14. Disponível em: <http://www.publicadireito.com.br/artigos/?
cod=7cc980b0f894bd0c>. Acesso em: 11 nov. 15.
36 KAZMIERCZAK, Luiz Fernando; GARCIA Lucyellen Roberta Dias. A realidade dos catadores de resíduos
sólidos reutilizáveis, refletida na formação de uma nova identidade social estigmatizada. In: CONPEDI/
UNICURITIBA (org.). SANCHES, Samyra Haydëe Dal Farra Naspolini; BIMFELD, Carlos André;
ARAUJO, Luiz Ernani Bonesso de (coords.). Direito e sustentabilidade. Florianópolis: FUNJAB [Recurso
eletrônico on-line], 2013, p. 12. Disponível em: <http://www.publicadireito.com.br/artigos/?
cod=7cc980b0f894bd0c>. Acesso em: 11 nov. 15.
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Nesse sentido, como os resíduos recicláveis possuem reconhecido valor econômico é
necessário que não haja contaminação com resíduos orgânicos porque é um dos fatores para
reduzir o valor do produto ou impossibilitar a reciclagem. Por isso, para que a atividade seja
exercida dignamente e em observação ao princípio do art. 6º, VIII, é que se faz urgente a
inclusão do catador em ações de responsabilidade compartilhada pela vida do ciclo dos
produtos37 por meio da coleta seletiva e da criação e incentivo das cooperativas ou associações
de catadores de materiais recicláveis e reutilizáveis38.
O Brasil, não muito diferente dos demais países, produz uma grande quantidade de
resíduos (sólidos, líquidos e gasosos) e a gestão deles se tornou preocupação há menos de 30
anos39. Na contramão da proteção dos recursos naturais e do meio ambiente sadio, há o
mercado consumerista que desde a Segunda Guerra Mundial mudou o foco de marketing e
produção de novos produtos para incentivar cada vez mais o consumo exagerado como
alcance de status40. Por consequência desse consumismo, a cada ano, aumenta-se a quantidade
de resíduos sólidos urbanos41, visto que a tendência do mercado é transformar a pessoa
humana em mercadoria ambulante onde consome aquilo que as grandes indústrias fabricam
sem qualquer senso crítico sobre isso42, tornando-se mero produto precificado pelo o que
consome. Assim, muitos dos resíduos sólidos ainda são dispostos em aterros (sanitários,
controlados ou lixões), posto que o prazo para o fim dos lixões e aterros controlados foi
prorrogado. Diante disso, dilatam-se os planos para o gerenciamentos dos recicláveis e,
portanto, perde-se muito material que poderia ser reciclado43.
O processo de reciclagem já indica a valorização do resíduo, visto que adquire
monetização da venda e da compra pelas indústrias de reciclagem. Portanto,
37 BRASIL. BRASIL. Lei Federal nº 12.305/2010. Política Nacional de Resíduos Sólidos. Art. 7º, XII.
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12305.htm>. Acesso em: 10
jan. 2018.
38 BRASIL. BRASIL. Lei Federal nº 12.305/2010. Política Nacional de Resíduos Sólidos. Art. 8º, IV.
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12305.htm>. Acesso em: 10
jan. 2018. 2010.
39 BRASIL. Panorama dos resíduos sólidos no Brasil. Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e
Resíduos Especiais. São Paulo: Abrelpe, 2016.
40 LEONARD, Annie. The story of stuff. 2007. Disponível em: <www.storyofstuff.com>. Acesso em: 12 jul.
2017. THE LIGHT BULB CONSPIRACY. Roteiro: Cosima Dannoritzer. Direção: Cosima Dannoritzer, Steve
Michelson. Documentário. Noruega: Produced by Joan Úbeda, 30 nov 2010. Disponível em:
<https://www.youtube.com/watch?v=ZKLip7Q_Y0s>. Acesso em: 14 mai. 2018.
41 BRASIL. Panorama dos resíduos sólidos no Brasil. Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e
Resíduos Especiais. São Paulo: Abrelpe, 2016. LEONARD, Annie. The story of stuff. 2007. Disponível em:
<www.storyofstuff.com>. Acesso em: 12 jul. 2017.
42 BAUMAN, Zygmunt. Vida para consumo: a transformação das pessoas em mercadoria. Tradução: Carlos
Alberto Medeiros. Rio de Janeiro: Editora Zahar, 2008.
43 NOBRE, Regeane Andreza Araújo de Brito. Lixão do Aurá: perspectivas ambientais, sociais e econômicas.
In: MORAES, Raimundo; BENATTI, José Helder; MAUÉS, Antonio Moreira (orgs.). Direito ambiental e
Políticas Púbicas na Amazônia. Cursos II e III. Belém: ICE, 2007.
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A reciclagem de resíduos sólidos recuperáveis ou reutilizáveis – como o papel, o
cartão, o vidro, o plástico e o alumínio – é um passo fundamental no ciclo produtivo
de numerosas indústrias, especialmente em setores como o da produção de papel, de
embalagens e cartão. De fato, boa parte das matérias-primas utilizadas por estas
indústrias vem da reciclagem. O uso de materiais reciclados na indústria tem efeitos
econômicos e ambientais decisivos44.

Além disso, “[…] reciclar é o termo mais indicado não apenas com relação a possíveis
lucros provenientes do lixo, fonte geradora de renda e emprego, como também, resolveria em
grande parte, a questão do volume de resíduos acumulados, proporcionando um maior
controle ambiental”45.
Não obstante, alerta-se que o valor do resíduo reciclável depende do mercado
internacional, ou seja, se a exploração dos recursos naturais estiver com o custo alto, o resíduo
reciclável tem um bom preço, do contrário, é melhor a cooperativa ou associação armazenar e
aguardar um valor justo. Neste caso, Aragão critica a indústria de reciclagem que atua de
forma precária quando compra materiais de qualidade baixa e recicla materiais que foram
primariamente separados obtidos de catadores não organizados sujeitos aos preços oscilantes
e inconstantes46. Essa é a diferença do catador individual ou avulso, que faz a venda diária por
não ter como armazenar grandes quantidades de resíduos, então é possível perceber que
dada a estrutura do mercado, não surpreende que os compradores e, em menor
medida, os intermediários formais ou informais apropriem-se dos consideráveis
benefícios econômicos derivados da reciclagem, enquanto os recicladores recebem
rendimentos que, como regra geral, são inferiores ao salário mínimo nacional [...] e
que, portanto, os mantêm na miséria. A estrutura e a dinâmica do mercado da
reciclagem também revela a íntima conexão e a relação de exploração entre a
economia popular informal e a economia formal47.

Como se nota, o caminho do resíduo reciclável não é simples e nem sempre ocorre de
forma a beneficiar os catadores de materiais recicláveis. O valor econômico do material
existe, pois, ao contrário, não haveriam estabelecimentos que fazem o elo entre os catadores
avulsos ou individuais e as indústrias de reciclagem, os chamados atravessadores. Por isso,
discorda-se de Nobre quando diz que a reciclagem não produz lucro em nível empresarial,
mas admite-se que deve haver mecanismos capazes de promover a reciclagem cujos métodos
não agridam o meio ambiente e ainda possa gerar lucro48.
44 RODRÍGUEZ, César. As cooperativas e a emancipação dos marginalizados: estudos de caso de duas cidades
da Índia. Tradução de Manuel del Pino. In: SANTOS, Boaventura de Sousa (org.). Produzir para viver: os
caminhos da produção não capitalista. 2ª ed. Rio de Janeiro: Civilização brasileira, 2005, p. 340.
45 NOBRE, Regeane Andreza Araújo de Brito. Lixão do Aurá: perspectivas ambientais, sociais e econômicas.
In: MORAES, Raimundo; BENATTI, José Helder; MAUÉS, Antonio Moreira (orgs.). Direito ambiental e
Políticas Púbicas na Amazônia. Cursos II e III. Belém: ICE, 2007, p. 311.
46 ARAGÃO, Maria Alexandra de Sousa. O direito dos resíduos. Coimbra: Almedina, 2013.
47 RODRÍGUEZ, César. As cooperativas e a emancipação dos marginalizados: estudos de caso de duas cidades
da Índia. Tradução de Manuel del Pino. In: SANTOS, Boaventura de Sousa (org.). Produzir para viver: os
caminhos da produção não capitalista. 2ª ed. Rio de Janeiro: Civilização brasileira, 2005, p. 341-342.
48 NOBRE, Regeane Andreza Araújo de Brito. Lixão do Aurá: perspectivas ambientais, sociais e econômicas.
In: MORAES, Raimundo; BENATTI, José Helder; MAUÉS, Antonio Moreira (orgs.). Direito ambiental e
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Ademais, a autora também afirma que a reciclagem é o meio mais econômico para o
poder público e que gera resultado49. Em parte discorda-se, uma vez que deverá haver
investimento por parte da Administração Pública em criar e incentivar a formação de
cooperativa ou associação de catadores de materiais recicláveis. Isto, por si só, já é
considerada uma despesa pública e que pode ser mais alta do que simplesmente dispor o
resíduo em um aterro. Contudo, para se ter certeza, seria necessário um estudo por parte da
economia do direito. No entanto, consoante à PNRS, o poder público deve incentivar a
independência econômica e financeira das cooperativas e associações de catadores, então, a
partir deste momento a Administração Pública poderia analisar a economia financeira, bem
como de um meio ambiente sadio.
É por isso que os municípios, conforme a PNRS, precisam fomentar a criação das
cooperativas ou associações de catadores, posto que organizados coletivamente poderão
perceber melhores valores e negociar diretamente com a indústria.

Outrossim, mesmo

cooperativados ou associados este tipo de negociação pode não ser a realidade de alguns, em
virtude de não possuírem outros elementos, como independência financeira e formações
ambiental, de gestão empresarial, financeira e de pessoal.
Por causa disso, os catadores de materiais recicláveis são vítimas do estigma da
atividade a qual exercem por serem tratados como pessoas ignorantes, não consumistas, que
vivem à margem da sociedade. Sobre este assunto, abordar-se-á no tópico seguinte.

2.2 O ESTIGMA SOCIOAMBIENTAL DA ATIVIDADE DO CATADOR DE MATERIAL
RECICLÁVEL
O estigma da atividade do catador de material reciclável no Brasil surge em detrimento
da própria forma em que ela foi inicialmente exercida e divulgada por variadas mídias, a
realidade social já foi retratada também em obras literárias – como nos poemas O
bicho (1947), de Manuel Bandeira, e Homens de papel (1968), de Plínio Marcos, e
no romance Quarto de Despejo (1960), de Carolina Maria de Jesus, e em
videodocumentários, como em A Ilha das Flores (1989) e Lixo Extraordinário
(2011)50.

Políticas Púbicas na Amazônia. Cursos II e III. Belém: ICE, 2007.
49 NOBRE, Regeane Andreza Araújo de Brito. Lixão do Aurá: perspectivas ambientais, sociais e econômicas.
In: MORAES, Raimundo; BENATTI, José Helder; MAUÉS, Antonio Moreira (orgs.). Direito ambiental e
Políticas Púbicas na Amazônia. Cursos II e III. Belém: ICE, 2007.
50 SILVA, Sandro Pereira. A organização coletiva de catadores de material reciclável no Brasil: dilemas e
potencialidades sob a ótica da economia solidária. In: Texto para discussão / Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada. Brasília: Rio de Janeiro: Ipea, 2017, p. 07.
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No mesmo contexto da citação, acrescento o videodocumentário Estamira 51, o qual
retrata a vida de uma catadora do aterro sanitário de Jardim Gramacho.
Sobre a atividade de catador, o Atlas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas
(IBGE), mostra que em 2008 quando foi publicada a Pesquisa Nacional de Saneamento
Básico, menos de 10% dos municípios brasileiros possuíam a coleta seletiva implantada,
referente ao ano 2000. Mas que, em 2008 esse dado aumenta para quase 20%52.
O que demonstra que, antes da PNRS, a coleta seletiva não fazia parte das discussões
da Administração Pública, portanto, raramente era implantada, ou seja, dificilmente
encontraria em um município brasileiro a existência da coleta seletiva, bem como um local
adequado para os catadores e um aterro sanitário conforme a Associação Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT). Claro que, a situação melhorou um pouco após a PNRS, visto que é raro
ter capitais sem a instituição da coleta seletiva ou do aterro sanitário.
Todavia, o dado cuja melhora é apontada ocorreu em curto período, posto que com a
prorrogação do prazo para o fim dos lixões e aterros controlados, inicialmente por medida
provisória, fez aumentar a quantidade de resíduos destinados a lixões ou aterros controlados,
bem como reduziu o ritmo para que fosse implantada a coleta seletiva, o aterro sanitário, a
cooperativa e a associação de catadores53.
A dificuldade enfrentada é implantar de forma conjunta as políticas públicas da PNRS,
dado que se existe uma política implantada, falta outra. Por exemplo: se existe o aterro
sanitário, não tem a coleta seletiva. Como não existe a coleta seletiva, alguns catadores fazem
a catação no próprio lixão, pois todos os caminhões que passam pelas residências levam todo
o resíduo para o mesmo destino. Logo, ao catador é menos rentável fazer a coleta porta a
porta.
Mesmo com a PNRS, a coleta seletiva continua não implantada em muitos municípios
brasileiros54, assim como alguns ainda não implantaram o aterro sanitário. A situação continua
complexa, porém o catador passou a se organizar coletivamente e tornou a atividade mais
popularmente conhecida, deixando de ser uma profissão exercida somente nos aterros ou

51 ESTAMIRA. Direção: Marcos Prado. Produção: José Padilha. Roteiro: Marcos Prado. Documentário. Brasil,
2005. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=KFyYE9Cssuo>. Acesso em: 14 mai. 2018.
52 KRONEMBERGER, Denise Maria Penna; PEREIRA, Rodrigo da Silveira; FREITAS, Elpidio Antônio
Venturini de; SCARCELLO, José Antônio;CLEVELARIO JUNIO, Judicael. Saneamento e meio ambiente.
Capítulo 3. In: Atlas de saneamento. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Rio de Janeiro: IBGE,
2011.
53 BRASIL. Panorama dos resíduos sólidos no Brasil. Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e
Resíduos Especiais. São Paulo: Abrelpe, 2016.
54 SILVA, Sandro Pereira. A organização coletiva de catadores de material reciclável no Brasil: dilemas e
potencialidades sob a ótica da economia solidária. In: Texto para discussão / Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada. Brasília: Rio de Janeiro: Ipea, 2017.
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lixões. Assim também a mídia modificou o formato das matérias e passou a divulgar as várias
formas de atuar neste ramo.
Destaca-se nos subtópicos abaixo as variadas formas de práticas estigmatizantes, para
isso, esclarece-se o conceito de estigma adotado neste trabalho como o
[…] comportamento adotado por pessoas que seguem determinados padrões sociais
tendentes a macular a imagem de indivíduos que não as seguem, seja por diferença
profissional, econômica, peso, estatura, física, afetiva, entre outras. E fazem isso
constantemente, seja consciente ou inconscientemente, porque são ensinadas que a
normalização é que deve ser o modelo correto e tudo aquilo que foge à padronização
sofre com o olhar desviante da sociedade55.

Dessa forma, para compreender o estigma do catador de material reciclável é
necessário trazer os aspectos social, da relação de trabalho, bem como no judiciário brasileiro.
2.2.1 O estigma social do catador de material reciclável
Mas o que tem haver a coleta seletiva com o estigma do catador de material reciclável?
A resposta é simples, pois a não implantação da coleta seletiva nos municípios brasileiros
colabora com o estigma social da atividade de catador, em virtude de perpetuar a forma de
coleta dos recicláveis nos aterros controlados, lixões ou porta a porta, esta, por sua vez,
ressalta-se na procura dos materiais recicláveis em sacolas plásticas misturadas a outros
resíduos e rejeitos. Então, pode-se dizer que, a implantação da coleta seletiva estimula
[…] um lado social da temática dos resíduos sólidos, configurado por duas
mudanças paradigmáticas do quadro atual, a saber: elevação do consumidor como
personagem protagonista do sistema de coleta seletiva e pela consagração formal do
papel dos catadores na materialização desse sistema56.

Outrossim, sem instituição da coleta seletiva, a atividade realizada pelos catadores de
materiais recicláveis não é vista como benéfica, uma vez que eles precisam abrir as sacolas,
revirar o que tem dentro em busca do reciclável o que acarreta em uma mistura entre o objeto
de trabalho e o catador57. Ademais, algumas vezes, pode não conseguir recondicionar os
resíduos e rejeitos, deixando-os espalhados em logradouros.
Contudo, antes de culpabilizar os catadores de materiais recicláveis por essa
perturbação e poluição ambiental. Tem-se que pensar criticamente em relação ao próprio
poder público e às ações individuais de cada consumidor. Nesse sentido, uma das formas é
55 SEVERO, Ana Luiza Felix; GUIMARÃES, Patrícia Borba Vilar; MAIA, Fernando Joaquim Ferreira. O
estigma da atividade de catador de material reciclável no ambiente urbano: uma análise na ótica de Erving
Goffman sobre o “lixo extraordinário”. Revista de Direito da Cidade. Rio de Janeiro: UERJ, 2017, vol. 09, n.
4, p. 2004. Disponível em: <http://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/rdc/article/view/29458>. Acesso: 13
dez. 2017.
56 GUERRA, Sidney; GUERRA, Sérgio. Curso de Direito Ambiental. 2ª ed. São Paulo: Atlas, 2014, p. 414.
57 DEJOURS, Christophe. A banalização da injustiça social. Tradução: Luiz Alberto Monjardim. 2ª ed. Rio de
Janeiro: Editora Fundação Getúlio Vargas, 1999.
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comparar o brasileiro que passa uma temporada no exterior e cumpre a gestão de resíduos
sólidos daquele país, mas ao retornar ao Brasil “esquece” que poderia continuar com a
iniciativa e até fomentar o modelo. Parece até que a educação foi deixada no país exterior e
olvidou-se do comprometimento social com o meio ambiente.
Não se defende neste trabalho a ação do catador de material reciclável que polui
logradouros ou outros ambientes, mas na cadeia do consumo ele é certamente a parte mais
vulnerável da relação do ciclo de vida dos produtos. Por ser a parte mais vulnerável da PNRS,
há autores que concluem que
A grave crise social existente no país, que tem uma das piores distribuições de renda
do mundo, tem levado um número cada vez maior de pessoas a buscar a sua
sobrevivência através da catação de materiais recicláveis existentes no lixo
domiciliar, trabalhando nas ruas, vazadouros e aterros de lixo58.

Acredita-se que, inicialmente, os catadores de materiais recicláveis optaram por esta
atividade pela falta de oportunidades ofertadas. No entanto, este paradigma está a perder
espaço na ocasião em que os próprios catadores investem na profissão escolhida quando
poderiam partir para outra. Foi exatamente isso o que demonstrou a reportagem do globo
repórter59.
Nesse ínterim,
Quando as pessoas seguem determinado modelo social e se interessam em prestar
auxílio ao estigmatizado, não procuram ajudá-lo dentro de suas especialidades, mas
tentam enquadrá-lo a uma realidade que, na maioria das vezes, a ele não pertence.
Consequentemente, pode-se gerar confusão, pois o estigmatizado não será aceito,
socialmente, nas atividades dos “normais” cujo código apresentado é de que o
indivíduo estigmatizado deve se comportar de modo a não se importar com o seu
estigma. Entretanto, deve manter distância dos “normais” e aceitar a ajuda quando
ofertada por estes60.

Portanto, no intuito de evitar que o estigma social acima seja ainda mais propagado
quando, por exemplo, difunde-se a ideia de que não deveria existir os catadores de materiais
recicláveis, pois esta atividade só existe por falta de oportunidades às pessoas. É a partir deste
momento que se deve investir ainda mais na coleta seletiva, educação ambiental e formação
dos catadores, cooperativa e associação de catadores e em um plano de gestão efetivo com a
58 MENEZES, Romualdo Rodrigues; NEVES, Gelmires de Araújo; FERREIRA, Heber Carlos; LIRA, Helio
de Lucena. Reciclagem de resíduos: uma alternativa para o desenvolvimento sustentável. In: LIRA, Waleska
Silveira; LIRA, Helio de Lucena; SANTOS, Maria José dos; ARAÚJO, Lincoln Eloy de (orgs.).
Sustentabilidade: um enfoque sistêmico. Campina Grande: Editora Eduep, 2007, p. 205.
59 GLOBO repórter. Profissão catador. Exibido em 28 de abril de 2017. Disponível em:
<http://g1.globo.com/globo-reporter/edicoes/2017/04/28.html>. Acesso em: 23 jan. 2018.
60 SEVERO, Ana Luiza Felix; GUIMARÃES, Patrícia Borba Vilar; MAIA, Fernando Joaquim Ferreira. O
estigma da atividade de catador de material reciclável no ambiente urbano: uma análise na ótica de Erving
Goffman sobre o “lixo extraordinário”. Revista de Direito da Cidade. Rio de Janeiro: UERJ, 2017 vol. 09, n.
4, p. 2010. Disponível em: <http://www.epublicacoes.uerj.br/index.php/rdc/article/view/29458>. Acesso: 13
dez. 2017.
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responsabilidade compartilhada entre os atores, além do que, cumprir a PNRS. Dessa forma,
observar-se-á que a atividade digna de catador de recicláveis é possível de existir, visto que
melhora a prática da atividade o que pode ser considerada uma capability.
2.2.2 O estigma do trabalho do catador de material reciclável
Devido ao estigma do trabalho de catador de material reciclável, muitas pessoas e isto
inclui até pesquisadores, não aceitam que hajam profissionais com opções e escolher ser
catador. Devido a isso, é ainda comum ler textos científicos recentes que afirmam ser um
trabalho indigno ou que o catador estava sem escolha:
De maneira geral, trata-se de pessoas que se inserem nessa atividade por ser a única
possível para realizar a sobrevivência por meio do trabalho, ou pelo menos aquela
mais viável no contexto das necessidades imediatas, como alternativa às restrições
que lhes são infringidas pela dinâmica do mercado de trabalho. Por isso, encontramse comumente em situações de precariedade laboral, mesmo exercendo uma
atividade reconhecidamente benéfica para a sociedade. Elas sofrem também uma
série de preconceitos devido à própria natureza de sua atividade, nesse caso, por
trabalharem com o que a sociedade chama de lixo61.

Não se discorda totalmente do pesquisador acima, porém ao generalizar a atividade do
catador, estar-se-á a afirmar que todas as formas praticáveis são degradantes, e o fato de
estarem a exercê-la é por ser única opção para sobreviver no contexto de extrema
desigualdade social e de trabalho que vive o país.
Entretanto, os catadores cooperativados ou associados apresentam melhores
condições, se comparados aos catadores individuais, pelo fato de obterem maior renda,
possibilidade de negociar diretamente com as indústrias e, além disso, atuarem coletivamente,
o que certamente é esta a escolha da PNRS, bem como deste trabalho.
A fim de dirimir quaisquer dúvidas a respeito do ponto de vista adotado nesta pesquisa
sobre trabalho decente, entende-se o “[…] trabalho convenientemente remunerado, levando-se
em conta o nível de desenvolvimento do país, que se faz em condições de salubridade também
aceitáveis e dá lugar a relações humanas que respeitam a dignidade do trabalhador”62.
Logo, o catador cooperativado ou associado atende todas as características
apresentadas por Sachs63, tais como i) salubridade; ii) remuneração; iii) relações humanas; e,
iv) dignidade. Bem como às exigências declaradas pela OIT, como i) liberdade sindical; ii)
61 SILVA, Sandro Pereira. A organização coletiva de catadores de material reciclável no Brasil: dilemas e
potencialidades sob a ótica da economia solidária. In: Texto para discussão / Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada. Brasília: Rio de Janeiro: Ipea, 2017, p. 07.
62 SACHS, Ignacy. A terceira margem: em busca do ecodesenvolvimento. Tradução: Rosa Freire d’ Aguiar. São
Paulo: Companhia das Letras, 2009, p. 347.
63 SACHS, Ignacy. A terceira margem: em busca do ecodesenvolvimento. Tradução: Rosa Freire d’ Aguiar. São
Paulo: Companhia das Letras, 2009.
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fomento ao emprego produtivo e de qualidade; iii) fortalecimento e diálogo social; e, iv)
promoção pelo fim da discriminação de emprego e ocupação64.
2.2.3 A reprodução do estigma em Tribunal brasileiro
Sem a coleta seletiva e com a PNRS em vigência, o catador de material reciclável teve
decretada a proibição da atividade de catação realizada em áreas de disposição final de
resíduos e rejeitos. Nesse ínterim, os catadores perderam o local de trabalho que mais
acumulava resíduos recicláveis, tendo em vista que a coleta porta a porta seria insuficiente
sem as políticas públicas ambientais.
Por isso, as cooperativas e associações de catadores existentes passaram a litigar pelo
direito de ter acesso aos aterros e, assim, manter a renda satisfatória à sua sobrevivência, visto
que o valor do auxílio pago para aguardar sem trabalhar é alegado como insuficiente.
Enquanto, tem-se o caso do fechamento do Aterro Sanitário de Jardim Gramacho para
os catadores de materiais recicláveis e uso do espaço para produção do Biogás, cuja
exploradora pagou a título de assistência o valor de 14.000,00 reais a cada um dos catadores
em referência aos 15 anos de contrato, ou seja, 180 reais por mês para o catador se qualificar,
manter-se e a sua família e organizar-se para buscar o reciclável em outra fonte. Não se sabe
se a coleta seletiva foi implantada, visto que no relatório do recurso especial não relata a
respeito disto65.
Em decorrência da pesquisa jurisprudencial, foi possível encontrar no Superior
Tribunal de Justiça (STJ) processos em que o litígio material é o acesso dos catadores de
materiais recicláveis aos aterros.
No intuito de demonstrar que o catador ainda é estigmatizado em âmbito judiciário,
optou-se por analisar jurisprudências do STJ. A escolha destes se deu por dois motivos: i)
facilidade de acesso às decisões, votos dos ministros e a um resumo do processo em via
digital; ii) possibilidade de abarcar várias demandas dos estados brasileiros em um único sítio.

64 ORGANIZAÇÃO Internacional do Trabalho (OIT). Trabalho decente no Brasil. Disponível:
<http://www.oit.org/brasilia/temas/trabalho-decente/lang—pt/index.htm>. Acesso em: 23 jan. 2018.
65 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça (STJ). AgRg no AREsp 422.078/MS. Relatora Ministra ASSUSETE
MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/09/2014, DJe 16/09/2014. Brasília: STJ, 2014.
Ementa: Processual Civil e Administrativo. Agravo Regimental em Agravo em Recurso Especial. Ação Civil
Pública. Tutela antecipada. Determinação de acesso dos catadores de lixo ao aterro sanitário, enquanto não
concluída a obra da usina de processamento de lixo. Ofensa ao art. 535 do CPC. Inocorrência. Requisitos
autorizadores da tutela de urgência. Matéria de fato. Súmula 7/STJ. Agravo Regimental desprovido.
Disponível
em:
<https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?
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o=PDF>. Acesso em: 02 fev. 2018.
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Metodologicamente, a pesquisa foi feita por meio de indicadores de palavras chaves e busca
temporal66.
As palavras chaves foram pesquisadas ao mesmo tempo, para isso, utilizou-se sistema
de busca com as conjunções aditiva “e” e de alternância “ou”, formando os seguintes
indicadores: “catador e lixo ou catador e material reciclável”. O primeiro termo “catador e
lixo” foi para alcançar processos em que o catador de material reciclável é estigmatizado em
processos judiciais ao ser utilizado como profissional que retira o seu “sustento do lixo”. O
segundo termo “catador e material reciclável” teve a intenção de atingir processos que trazem
o catador conforme a Classificação Brasileira de Ocupação (CBO) e a própria PNRS.
A busca temporal, deu-se no sentido de limitar às decisões após a vigência da PNRS,
ou melhor, a partir do dia 02 de agosto de 2010 até os dias da busca, quais sejam, 24 e 25 de
janeiro de 2018. O objetivo era analisar as decisões dos ministros e o tratamento ao
profissional de coleta de material reciclável.
Tabela 3- Acórdãos do Superior Tribunal de Justiça
Nº

01

Estado
de
Origem
Mato
Grosso
do Sul

Autoridade
julgadora do STJ
Assusete Magalhães
T2 - SEGUNDA
TURMA
Os Srs. Ministros
Humberto Martins,
Herman Benjamin,
Og Fernandes e
Mauro Campbell
Marques votaram
com a Relatora.

Data

09/09/2014
Processo
após a
PNRS
(2013)

Número do
Acórdão

Matéria
discutida

AgRg
no
AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL Nº
422.078 - MS
(2013/036394
8-4)

“Acesso dos
catadores de
lixo ao aterro
sanitário,
enquanto não
concluída a
obra da usina de
processamento
de lixo”

Decisão

Termos
estigmatizantes

-Tribunal a
Catadores de lixo:
quo: “aos réus 12
se abstenham
de impedir o
Lixo reciclável: 01
acesso dos
catadores de
lixo ao aterro
sanitário, até a
construção e
implementação
da usina de
reciclagem,
prevista no
Termo de
Ajustamento
de Conduta”
- Agravo
Regimental
desprovido

66 SOUSA, Rodrigo Pagani. Repercussão Geral no Supremo Tribunal Federal (STF). In: CUNHA, Alexandre
dos Santos; SILVA, Paulo Eduardo Alves da (coords. e orgs.). Pesquisa empírica em Direito: Anais do I
Encontro de Pesquisa Empírica em Direito, Ribeirão Preto, 29 e 30 de setembro de 2011. Rio de Janeiro:
IPEA, 2013.
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02

Paraná

Herman Benjamin
S1 - PRIMEIRA
SEÇÃO
Os Srs. Ministros
Mauro
Campbell
Marques, Benedito
Gonçalves, Cesar
Asfor Rocha, Teori
Albino
Zavascki,
Arnaldo
Esteves
Lima e Humberto
Martins
votaram
com o Relator.

24/08/2011
Processo
após a
PNRS
(2011)

CC 116282 /
PR
CONFLITO
DE
COMPETÊN
CIA
2011/0054633
-7

Pedido de
declaração de
incompetência
das instituições
que firmaram o
TAC.

Decide pela
competência
da Justiça
Federal.

Catadores de lixo:
03
Lixo reciclável: 01

Fonte: STJ, 201867.

Em relação à análise das decisões dos Ministros do Superior Tribunais de Justiça,
primeiro detalhar-se-á a da Ministra Assusete Magalhães. Esta, expõe o seguinte no resumo
do litígio:
Diante do atraso na conclusão da obra da usina de processamento de lixo, a
proibição do acesso dos catadores de lixo ao aterro sanitário não se mostra razoável.
É evidente que a medida implica prejuízo de grande monta aos catadores de lixo,
que tiravam do lixo sua principal fonte de renda68.

Destaca-se o termo utilizado pelos Tribunais ao se referir ao profissional catador de
material reciclável, cuja atividade é reconhecida formalmente com a terminologia aqui
apresentada e insistentemente os Tribunais continuam a propagar e fomentar o estigma da
atividade ao empregar incorretamente a expressão catador de lixo. Principalmente, quando diz
que são pessoas que “sobrevivem do lixo” ou “extraem o sustento próprio e da família do
lixo”. Pode-se alegar que mudar a nomenclatura, não mudará a situação da pessoa que
trabalha, mas, provavelmente, e defende-se neste trabalho, dará a pessoa uma identidade pelo
material que trabalha cotidianamente, isto é, “existe uma associação entre a identidade da
pessoa e as coisas que uma pessoa usa”69.
Em texto do relatório, a Ministra, traz uma alegação da parte ré:

67 BRASIL. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Brasília: STJ. Disponível em:
<http://www.stj.jus.br/SCON/pesquisar.jsp>. Acesso em: 24 e 25 jan. 2018.
68 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça (STJ). AgRg no AREsp 422.078/MS. Relatora. Ministra Assusete
Magalhães. Segunda turma. Julgado em 09/09/2014. DJe 16/09/2014. Brasília: STJ, 2014, p. 01, negrito
nosso. Ementa: Processual Civil e Administrativo. Agravo Regimental em Agravo em Recurso Especial.
Ação Civil Pública. Tutela antecipada. Determinação de acesso dos catadores de lixo ao aterro sanitário,
enquanto não concluída a obra da usina de processamento de lixo. Ofensa ao art. 535 do CPC. Inocorrência.
Requisitos autorizadores da tutela de urgência. Matéria de fato. Súmula 7/STJ. Agravo Regimental
Desprovido.
Disponível
em:<https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/inteiroteor/num_registro=201303639484&dt_publicacao=16/09/
2014>. Acesso em: 24 e 25 jan. 2018.
69 WOODWARD, Kathryn. Identidade e diferença: uma introdução teórica e conceitual. In: SILVA, Tomaz
Tadeu da (org.). Identidade e diferença: perspectiva dos Estudos Culturais. 14ª ed. Petrópolis/Rio de Janeiro:
editora Vozes, 2014, p. 10.
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[…] o Tribunal a quo, também, não se manifestou sobre a questão de que o direito
de todos a um meio ambiente sadio e equilibrado se sobrepõe ao direito individual
dos catadores à livre iniciativa, bem como em relação aos prejuízos que a decisão
causará ao meio ambiente, à coletividade e aos próprios catadores de lixo70.

É claro que ninguém deseja trabalhar em um lixão a céu aberto ou aterro controlado,
muito menos coletar material reciclável contaminado com rejeitos e outros resíduos. O único
fator de os catadores de material reciclável impetrarem judicialmente pelo direito de extrair do
lixão a céu aberto ou aterro controlado o resíduo reciclável, é porque o município não cumpre
o dever em criar e fomentar cooperativas e associações de catadores. Por outro lado, a
empresa responsável pela administração do lixão a céu aberto proíbe o acesso destes
trabalhadores, e alega que é pelo interesse coletivo que deve permear a decisão judicial.
Então, mais uma vez, no relatório é apresentado o argumento da parte ré em relação à
permanência dos catadores de materiais recicláveis no lixão ou aterro sanitário controlado:
[…] o acórdão recorrido permitiu a permanência da atividade de catação de resíduos
sólidos no lixão de Campo Grande, Aterro Sanitário Dom Antônio Barbosa I,
fazendo prevalecer a individualidade de cada um, ao invés de incentivar a atividade
cooperada e associada dos catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis.

Certamente, não há maior interesse coletivo que o de reduzir a quantidade de resíduos
destinados aos lixões a céu aberto, aterro controlado e sanitário. Ademais, a PNRS não exige,
por si só, o fechamento e encerramento dos lixões a céu aberto e dos aterros controlados, ela
deixa claro que esta ação deve estar junta da integração dos catadores com o desenvolvimento
de cooperativas e associações equipadas e com políticas públicas de educação ambiental para
os catadores e a população em geral, bem como a implantação da coleta seletiva para que a
inclusão social e a emancipação econômica dessas organizações se tornem uma realidade.
Salienta-se também que a cooperativa e a associação de catadores não atingirá a meta
se o poder público não incentivar o processo de economia circular, da reciclagem e de
separação dos resíduos na origem aliados à coleta seletiva.
No mesmo processo é tratado os efeitos da decisão da ação civil pública n.
001.09.026238-7, que teve sua sentença executada por meio do feito n. 001152037.2006.8.12.0001, em que determinou o isolamento do lixão a céu aberto, a retirada dos
catadores do local, a construção de guaritas em pontos estratégicos e segurança 24 horas por
dia durante os setes dias da semana a fim de inibir a entrada de pessoas não autorizadas. Essa
70 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça (STJ). AgRg no AREsp 422.078/MS. Relatora Ministra Assusete
Magalhães. Segunda turma, julgado em 09/09/2014, DJe 16/09/2014). Brasília: STJ, 2014, p. 03. Ementa:
Processual Civil e Administrativo. Agravo Regimental em Agravo em Recurso Especial. Ação Civil Pública.
Tutela antecipada. Determinação de acesso dos catadores de lixo ao aterro sanitário, enquanto não concluída
a obra da usina de processamento de lixo. Ofensa ao art. 535 do CPC. Inocorrência. Requisitos autorizadores
da tutela de urgência. Matéria de fato. Súmula 7/ATJ. Agravo Regimental Desprovido. Disponível em:
<https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/inteiroteor/num_registro=201303639484&dt_publicacao=16/09/201
4>. Acesso em: 24 e 25 jan. 2018.
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decisão transita a ironia! Caso os catadores estivessem com as cooperativas e associações,
conforme a PNRS, será que deixariam locais salubres para se arriscar em um lixão a céu
aberto? Se for alegado que é para não haver reconhecimento de vínculo empregatício em
processos futuros, isto já está jurisprudenciado em Tribunais Superiores que não há
cabimento. Portanto, não se dá prosseguimento a este argumento. O que convence é que
“lixo” é “ouro”.
O segundo processo, tem como relator o Ministro Herman Benjamin, no texto do voto
traz o seguinte:
O modelo de TAC juntado, por sua vez, faz referência à proteção do direito à
dignidade do trabalho de grupos vulneráveis (catadores de lixo), mas também a
valores relacionados com a proteção de crianças e adolescentes, do meio ambiente
(atrelando-se ao lixo reciclável) e da atividade comercial (setor de comércio e
industrialização de resíduos recicláveis)71.

Neste processo, também se verifica o uso do termo catadores de lixo tanto pelo
Tribunal de origem quanto pelo Superior de Justiça. No entanto, uma expressão que chama
atenção é a de “trabalho de grupos vulneráveis”, como já citado neste trabalho e, agora,
reforçado pelo Ministro Herman Benjamin, os catadores estão entre os mais vulneráveis
dentre os atores da PNRS.
No próximo capítulo será abordado o protagonismo do catador de material reciclável
na constante busca de se inserir no mercado de recicláveis a partir das ações que visam
desestigmatizar a atividade exercida por ele por meio das cooperativas e associações e da
coleta seletiva.
3. O PROTAGONISMO DO CATADOR DE MATERIAL RECICLÁVEL E A COLETA
SELETIVA PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL DO BRASIL
Muito se fala sobre os catadores de materiais recicláveis serem hipossuficientes,
realizarem um trabalho indigno cuja possibilidade de sobrevivência humana a partir da
catação seria pelo fato de não possuir a capability72, ou seja, outras opções dignas.
Ver-se-á neste capítulo um pouco sobre a capability dos catadores de materiais
recicláveis, bem como o processo de participação para a protagonização de seus direitos no
71 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça (STJ). Relator Ministro Herman Benjamin. CC 116282 / PR
CONFLITO DE COMPETÊNCIA 2011/0054633-7. Brasília: STJ, 2011, p. 04. Disponível em:
<https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/inteiroteor/num_registro=201100546337&dt_publicacao=06/09/201
1>. Acesso em: 24 e 25 jan. 2018.
72 Termo utilizado por Amartya Sen no livro Desenvolvimento como liberdade sem tradução adequada para a
língua portuguesa. A tradutora usa o termo capacidades, porém indica-se como tradução aproximada o termo
possibilidade ou oportunidade. SEN, Amartya. Desenvolvimento como liberdade. Tradução Laura Teixeira
Motta. Revisão técnica Ricardo Doninelle Mendes. 5ª reimpressão. São Paulo: Companhia das letras, 2010.
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intuito de melhorar as condições de trabalho e a renda. Outrossim, ao relacionar as formas
coletivas de trabalho, com base na livre iniciativa, perceber-se-á que são agentes social
econômico, pois além de realizar uma atividade para o bem comum produzem renda a partir
dela sem causar prejuízo ao meio ambiente natural e artificial.
3.1 “SEM CATADOR NÃO HÁ COLETA SELETIVA” NO BRASIL
A capability é a possibilidade que tem a pessoa em escolher o que for melhor para ela,
seria o modo de vida que ela deseja ter. Todavia, a capability não possui efeito baseado no
esforço individual de cada um, ou melhor, o mérito. É necessário que existam políticas
públicas para ofertar mais oportunidades às pessoas, estas, por sua vez, poderão por meio da
participação influenciar às escolhas das políticas públicas a serem aplicadas. Entretanto, a
condição de agente em poder participar das escolhas das políticas públicas depende de outros
elementos como da própria capability, da informação e da educação, ou seja, das liberdades
substantivas73, que são tão caras à sociedade74.
Diante disso, muitos pesquisadores argumentam que os catadores de materiais
recicláveis não possuem capability e, portanto, a forma que sobrevivem não seria digna, visto
que afronta as liberdades substantivas deles. Logo, a atividade de catador de material
reciclável não seria digna. Esta pesquisa não foge da convicção de trabalhos acadêmicos já
existentes de que os catadores agiam no intuito de conseguir dinheiro por não vislumbrar
outra forma de sobrevivência em um país com alta taxa de desigualdade social75.
Nesse ínterim “vários são os motivos que explicam a permanência dos recicladores no
ofício. A reciclagem é uma das poucas opções de trabalho para pessoas com poucos anos de
escolaridade”76. Por isso: “Apesar das duras condições de trabalho, os baixos rendimentos e o
estigma social que o acompanha, o ofício de reciclador em geral não é uma ocupação

73 Amartya Sen trata como as liberdades substantivas os direitos sociais, econômicos e civis de um indivíduo.
Portanto, o direito à educação, saúde, empreender, trabalho, informação, participação, transparência, entre
outros. SEN, Amartya. Desenvolvimento como liberdade. Tradução Laura Teixeira Motta. Revisão técnica
Ricardo Doninelle Mendes. 5ª reimpressão. São Paulo: Companhia das letras, 2010.
74 SEN, Amartya. Desenvolvimento como liberdade. Tradução Laura Teixeira Motta. Revisão técnica Ricardo
Doninelle Mendes. 5ª reimpressão. São Paulo: Companhia das letras, 2010.
75 CORRÊA, Marcello. Brasil é o 10º país mais desigual do mundo: país apresenta mais disparidades que
vizinhos como Chile e México. Rio de Janeiro: O Globo, 2017. Disponível:
<https://oglobo.globo.com/economia/brasil-o-10-pais-mais-desigual-do-mundo-21094828>. PIRES, Breiller.
Brasil despenca 19 posições em ranking de desigualdade social da ONU. São Paulo: EL País, 2017. Disponível em:
<https://brasil.elpais.com/brasil/2017/03/21/politica/1490112229_963711.html>. Acesso em: 08 mar. 2018.
76 RODRÍGUEZ, César. As cooperativas e a emancipação dos marginalizados: estudos de caso de duas cidades
da Índia. Tradução de Manuel del Pino. In: SANTOS, Boaventura de Sousa (org.). Produzir para viver: os
caminhos da produção não capitalista. 2ª ed. Rio de Janeiro: Civilização brasileira, 2005, p. 344.
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temporária. São muito frequentes os casos de recicladores que desempenham a profissão
durante boa parte ou toda a sua vida”77.
Porém, a significância do que é digno difere a partir do momento que muda o
indivíduo, visto que este possui formação social e familiar distinta e os valores são subjetivos.
A partir desse ponto, é possível imaginar que mesmo os catadores que declararam que
trabalhar em um lixão a céu aberto vê a atividade como digna, posto que não estão a cometer
nenhum ilícito penal, ou preservam a sua dignidade sexual, conforme passagens sobre o tema
publicado em artigo:
[…] em relação às mulheres, há que se destacar os depoimentos por terem escolhido
o aterro de Jardim Gramacho para trabalhar. Na visão de Vik Muniz, o indigno seria
trabalhar em um aterro coletando material descartável, mas, para elas, o impróprio
seria a prostituição. Ressalte-se que o ponto de vista do que seria um trabalho digno
ou indigno depende da pessoa que o julga. No documentário, Vik Muniz considera
como indigno a catação no aterro ou até mesmo a limpeza de lixeiras orgânicas; já as
mulheres catadoras acreditam que seria a prostituição, visto que o trabalho no aterro
preservava a dignidade sexual delas78.
[Vik Muniz] ao ter contato com as pessoas, percebeu que a maioria via na coleta de
material reciclável a oportunidade de um trabalho relatado como digno. Alguns estão
lá desde crianças, visto que diante da ausência do Estado, a única solução
encontrada por seus pais era a de levar os filhos ao local de trabalho. Outros ficaram
por causa do desemprego, com o agravante de já ter passado pelo processo de
exclusão e estigmatização anterior, em razão de não conseguirem reempregar-se79.

Obviamente, que esta pesquisa se baseia no conceito de trabalho digno trazido pela
Organização Internacional do Trabalho (OIT):
O conceito de trabalho digno resume as aspirações do ser humano no domínio
profissional e abrange vários elementos: oportunidades para realizar um trabalho
produtivo com uma remuneração equitativa; segurança no local de trabalho e
protecção social para as famílias; melhores perspectivas de desenvolvimento pessoal
e integração social; liberdade para expressar as suas preocupações; organização e
participação nas decisões que afectam as suas vidas; e igualdade de oportunidades e
de tratamento para todas as mulheres e homens80.

77 RODRÍGUEZ, César. As cooperativas e a emancipação dos marginalizados: estudos de caso de duas cidades
da Índia. Tradução de Manuel del Pino. In: SANTOS, Boaventura de Sousa (org.). Produzir para viver: os
caminhos da produção não capitalista. 2ª ed. Rio de Janeiro: Civilização brasileira, 2005, p. 343.
78 SEVERO, Ana Luiza Felix; GUIMARÃES, Patrícia Borba Vilar; MAIA, Fernando Joaquim Ferreira. O
estigma da atividade de catador de material reciclável no ambiente urbano: uma análise na ótica de Erving
Goffman sobre o “lixo extraordinário”. Revista de Direito da Cidade. Rio de Janeiro: UERJ, 2017, vol. 09,
n. 4, p. 2008. Disponível em: <http://www.epublicacoes.uerj.br/index.php/rdc/article/view/29458>. Acesso:
13 dez. 2017.
79 SEVERO, Ana Luiza Felix; GUIMARÃES, Patrícia Borba Vilar; MAIA, Fernando Joaquim Ferreira. O
estigma da atividade de catador de material reciclável no ambiente urbano: uma análise na ótica de Erving
Goffman sobre o “lixo extraordinário”. Revista de Direito da Cidade. Rio de Janeiro: UERJ, 2017, vol. 09,
n. 4, p. 2007. Disponível em: <http://www.epublicacoes.uerj.br/index.php/rdc/article/view/29458>. Acesso:
13 dez. 2017.
80 ORGANIZAÇÃO das Nações Unidas (OIT). Trabalho digno: a chave do progresso social. Lisboa: OIT.
Disponível
em:
<http://www.ilo.org/public/portugue/region/eurpro/lisbon/html/portugal_visita_guiada_02_pt.htm>. Acesso
em: 08 mar. 2018.
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No entanto, mesmo que os catadores de materiais recicláveis considerem o trabalho
exercido sob quaisquer condições digno, é jurídica e humanamente inaceitável tal condição.
Além do que, contraria todas as legislações trabalhistas existentes no mundo e no Brasil,
então, por si só, o local deve ser salubre, conforme a Política Nacional de Resíduos Sólidos
(PNRS), isto é, exercido em cooperativa e associação com equipamento de proteção
individual. Dessa forma, há possibilidade de a profissão de catador de material reciclável
existir com a capability e de forma digna, conforme a OIT.
Hipoteticamente, lança-se o seguinte caso para reflexão: o Supremo Tribunal de
Justiça julga inconstitucional a atividade de catador de material reciclável por ferir a
dignidade da pessoa humana. Pergunta-se: 1) O que fazer com os todos os catadores
existentes?; 2) O que fazer com o resíduo reciclável do país? Atente que se o Brasil em sete
anos de PNRS não conseguiu fechar todos os lixões a céu aberto, aterro controlado, implantar
aterros sanitários e outras formas de destinação, imagine investir em tecnologia e educação
ambiental suficientes para que uma parte dos resíduos sejam destinados de forma correta sem
qualquer atuação de catador de material reciclável.
Por causa disso, defende-se neste trabalho a atividade do catador de material
reciclável, conforme a legislação específica de resíduos sólidos e segurança do trabalho, pois
diante de uma sociedade consumerista, capitalista, de segregação social, financeira, de saúde e
de oportunidades, deve-se garantir, minimamente, os direitos básicos, neste caso, do trabalho
do catador de material reciclável, a fim de evitar que os catadores em situações precárias se
conformem com a realidade vivida como a única forma de sobrevivência e, por
consequência, não passar a exigir direitos mínimos81.
Ademais, acredita-se que mesmo na função de catador de material reciclável há
pessoas com maior ou menor capability, ou seja, as pessoas que trabalham com resíduos
recicláveis não apresentam as mesmas histórias e nem as oportunidades. Decerto, algumas
tiveram maiores chances de sair da atividade e não quiseram, para outras não foi dada
oportunidade suficiente, não cabe nesta pesquisa fazer juízo de valor sobre as escolhas
subjetivas dos catadores porque
[…] a suposição do mesmo comportamento de escolha e da mesma função de
demanda […] não daria razão para esperarmos a mesma função de utilidade. Fazer
comparações interpessoais é muito diferente de explicar o comportamento de
escolha, e os dois só podem ser identificados mediante uma confusão conceitual82.

81 SEN, Amartya. Desenvolvimento como liberdade. Tradução Laura Teixeira Motta. Revisão técnica Ricardo
Doninelle Mendes. 5ª reimpressão. São Paulo: Companhia das letras, 2010, p. 89.
82 SEN, Amartya. Desenvolvimento como liberdade. Tradução Laura Teixeira Motta. Revisão técnica Ricardo
Doninelle Mendes. 5ª reimpressão. São Paulo: Companhia das letras, 2010, p. 97.
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Por não se conformarem, é que os catadores passaram a se reunir coletivamente para
exigir direitos básicos, como estrutura adequada para o trabalho, condições salubres e a
implantação da coleta seletiva, mesmo antes da PNRS. E isso começou inicialmente nos
municípios até que o movimento cresceu e tomou proporções estaduais e nacionais. Variadas
organizações e pesquisas acadêmicas apoiavam o discurso dos catadores com base científica
nacional e internacional.
Nessa situação, precisou-se formalizar o Movimento Nacional dos Catadores de
Materiais Recicláveis (MNCMR) para fazer parte da agenda ambiental, bem como para
representar todos os catadores diante da nossa classe política. A partir de então, em 1999,
surgiu o MNCMR para mostrar que há catador organizado e, mais que isso, visibilizar as
necessidades desta classe de trabalhadores.
Além disso, incorporou-se aos ambientalistas, sociólogos, direitos humanos e outras
categorias pela aprovação de uma lei federal que regulasse os resíduos sólidos no país. Com a
finalidade de buscar o reconhecimento da categoria de catador como trabalhador livre de
estigmas, tem em vista que o objetivo principal do movimento é garantir o protagonismo da
classe cuja missão apresenta a construção de uma sociedade justa e sustentável por meio da
organização coletiva dos catadores de materiais recicláveis, esta, por sua vez, orientada pelos
princípios de autogestão, ação direta, independência e solidariedade de classe, democracia
direta e apoio mútuo83.
Muito se argumenta sobre a cidadania não ser somente o direito ao sufrágio, ao
contrário, deixa-se claro que não é só isso e que seria a aplicação da teoria, a concretização do
direito da participação, o molde da democracia e a “[…] mediação entre Estado e sociedade
civil”84. No entanto,
As formas de distorção da condição de cidadão são extremamente numerosas e, em
muitos casos, sutis e sofisticadas. As relações entre a sociedade civil e o Estado
tornam-se, cada vez mais, objeto de deformações e enviesamentos, mistificações
sabiamente engendradas85.

Por isso, há uma disseminação de uma cidadania renovada, ou seja, de uma nova
cidadania haja vista que alguns autores consideram o Direito Ambiental uma exigência da
nova prática da cidadania como processo de criação do novo Direito, que deve iniciar

83 MOVIMENTO Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis (MNCR). O que é o Movimento?.
Disponível em: <http://www.mncr.org.br/sobre-o-mncr/o-que-e-o-movimento>. Acesso em: 12 fev. 2018.
84 DEXHEIMER, Marcus Alexsander. Participação popular e política ambiental urbana. In: LEITE, José
Rubens Morato; BELLO FILHO, Ney de Barros (org.). Direito Ambiental Contemporâneo. Barueri, São
Paulo: Manole, 2004, p. 426.
85 SANTOS, Milton. Espaço do cidadão. 7ª ed. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2007, p. 91.
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localmente e depois partir para o padrões internacionais cujo início parte dos movimentos
sociais populares86.
Dessa maneira, “[...] O Direito do Ambiente reconhece a informação e participação
dos envolvidos nos processos decisórios como única forma de assegurar a necessária
legitimidade e melhores condições de sua efetividade”87. Além disso, é impossível ter o
Direito do Ambiente sem a necessária participação popular, visto que o ativismo nasce nas
camadas populares, nas pessoas do campo, ribeirinhas, indígenas, extrativistas, pescadoras,
isto é, pessoas que dependem do meio ambiente equilibrado para viver e sobreviver.
Portanto, é possível concordar que:
[...] Os movimentos sociais no sentido da defesa do meio ambiente, da busca de
melhor qualidade de vida e do combate às dominações, desigualdades e opressões
em nossa vida e do combate às dominações, desigualdades e opressões em nossa
sociedade se enquadram nessa categoria. Eles são os criadores de novos direitos e os
lutadores pela eficácia dos direitos consignados na legislação. A lei, em si, não
opera. Ela necessita de provocação, principalmente quando respaldada por um
estado que costuma ignorar suas próprias normas e até mesmo burlá-las em favor de
minorias que defendem interesses colidentes com os da coletividade88.

Nesse ínterim, diz-se que a participação popular é fundamental para o Direito do
Ambiente, cujo princípio norteia a Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA) desde 1981,
mas que por falta de uma Constituição Cidadã, somente veio a ser posto em prática, por meio
dos movimentos sociais, após a Constituição Brasileira 1988 cujo reconhecimento da sua
importância se deu na Conferência89.
O protagonismo dos catadores de materiais recicláveis se perfaz a partir do
reconhecimento de que não há mais como formar um Estado partindo de pressupostos
exteriores, posto que invisibilizam ou marginalizam a realidade local 90. Logo, o primeiro
passo é aprender com o local, visto que “[…] devemos ter a ideia clara de que há outras visões
do mundo para dividir, ver e analisar. O primeiro passo a essa direção é estar muito atento a

86 DEXHEIMER, Marcus Alexsander. Participação popular e política ambiental urbana. In: LEITE, José
Rubens Morato; BELLO FILHO, Ney de Barros (org.). Direito Ambiental Contemporâneo. Barueri, São
Paulo: Manole, 2004.
87 WINCKLER, Silvana Teresinha; BALBINOTT, André Luiz. Direito ambiental, globalização e
desenvolvimento sustentável. In: BARRAL, Welber; PIMENTEL Luiz Otávio (org.). Direito ambiental e
desenvolvimento. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2006, p. 71.
88 BRASIL. Direito do meio ambiente e participação popular. Ministério do Meio Ambiente e da Amazônia
Legal. Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. Brasília: IBAMA, 1994,
p. 26.
89 RODRIGUES, José Eduardo Ramos. O princípio da participação popular. In: LEITE, José Rubens Morato;
BELLO FILHO, Ney de Barros (org.). Direito Ambiental Contemporâneo. Barueri, São Paulo: Manole,
2004.
90 SANTOS, Boaventura de Sousa. La Reinvención del Estado y el Estado plurinacional. Santa Cruz de la
Sierra: CENDA, 2007.
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diversidade do mundo que é inesgotável”91. Então, há novos atores e novas práticas
transformadoras a serem conhecidas.
A partir do princípio da livre iniciativa, os catadores de materiais recicláveis podem se
organizar coletivamente para empreender na área dos recicláveis. A PNRS assegura que,
inicialmente, às cooperativas e associações de catadores de materiais recicláveis formadas por
pessoas físicas de baixa renda podem receber incentivos para a criação e/ao desenvolvimento
delas.
Entretanto, a lei não diz que as cooperativas e associações devem permanecer com
pessoas físicas de baixa renda, visto que a meta é que sejam inclusos socialmente e
emancipados economicamente. Porém, deixarão de participar do critério de escolha para
coleta de resíduo reciclável pela Administração Pública, pelo menos enquanto houver
cooperativa ou associação que atenda as regras do certame, quais sejam: i) cooperativa ou
associação formada por pessoas físicas de baixa renda; ii) reconhecimento da cooperativa ou
associação pelo poder público; iii) fazer uso de equipamentos de acordo com as normas
técnicas, ambientais e de saúde pública.
Até o presente momento, não há grandes indústrias interessadas no mercado da coleta
seletiva para concorrer com os catadores de materiais recicláveis. A principal dificuldade para
eles atualmente é em relação à não implantação da coleta seletiva, a parte formativa, não só
educação ambiental, mas administrativa, financeira e de gestão, que, raras vezes são ofertadas
pela poder público municipal cuja lacuna é preenchida pelo terceiro setor.
Nos próximos tópicos serão abordados as três formas de concretização do trabalho dos
catadores de materiais recicláveis no Brasil, que são i) cooperativada; ii) associada; e iii)
individual.

3.1.1 A coleta seletiva e a cooperativa de catadores
Os catadores de materiais recicláveis podem se reunir coletivamente sob o regime
jurídico do cooperativismo. As cooperativas possuem a garantia fundamental na Constituição
Brasileira de 1988, quando dispõe que a sua criação independe de autorização, bem como o
funcionamento não pode sofrer interferência estatal92. A Carta Magna também auferiu outras
91 “[…] debemos tener la ideia clara de que hay outras visiones del mundo que hay que compartir, verlas e
analizarlas. El primer paso em essa dirección es estar muy atentos a la diversidade del mundo que es
inesgotable” In: SANTOS, Boaventura de Sousa. La Reinvención del Estado y el Estado plurinacional.
Santa Cruz de la Sierra: CENDA, 2007, p. 13, tradução nossa.
92 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil, 1988. Art. 5º, XVIII. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em: 07 mai. 2018.
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garantias para a permanência desta atividade no Brasil, como tratamento tributário
diferenciado às cooperativas93 por se tratar de atividade sem fins lucrativos94, de livre
constituição entre as pessoas que delas participam95. Por causa disso, o capítulo sobre a ordem
econômica e financeira, preza pela apoio legal e estímulo das atividades cooperativadas 96, o
que justifica a PNRS em conceder prioridade à atividade de catador de recicláveis exercida
em regime de cooperativa97.
A Lei Federal nº 5.764/1971 institui o regine jurídico das sociedades cooperativas
além de definir a Política Nacional de Cooperativismo, a qual foi recepcionada pela
Constituição brasileira de 1988. Aquela lei federal define como cooperativismo “a atividade
decorrente das iniciativas ligadas ao sistema cooperativo, originárias de setor público ou
privado, isoladas ou coordenadas entre si, desde que reconhecido seu interesse público”98.
Ademais, apresenta as características que distingue a sociedade cooperativada das
demais: adesão voluntária com número ilimitado de cooperativados; capital representado por
quota-parte; retorno das sobras líquidas do exercício; quórum para o funcionamento e
deliberação da Assembleia Geral99.
Por isso, compreende-se que a cooperativa do trabalho de catador de recicláveis se
trata de atividade sem fins lucrativos, todavia com cunho econômico, isto porque em relação à
primeira característica, a cooperativa se baseia pelo sistema de rateio seja para cada
cooperativado ou para investir na cooperativa, então, não há sistema de hierarquização onde
alguns dominam a produção e outros o lucro, ou seja, “[...] as cooperativas são empresas com
dupla natureza, albergando, ao mesmo tempo, o lado econômico e o social de seus associados.
Os cooperados são simultaneamente donos e usuários da cooperativa: na qualidade de
proprietários, administram a empresa e, como usuários, fazem uso dos seus serviços” 100.
Apesar disso, há autores que afirmam que “as cooperativas possuem finalidade
essencialmente econômica, com o objetivo de viabilizar o negócio produtivo de seus
93 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil, 1988. Art. 146, c. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em: 07 mai. 2018.
94 BRASIL. Lei Federal nº 5.764/1971. Política Nacional de Cooperativismo. Art. 3º. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5764.htm>. Acesso em: 07 mai. 2018.
95 BRASIL. Lei Federal nº 5.764/1971. Política Nacional de Cooperativismo. Art. 4º, I. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5764.htm>. Acesso em: 07 mai. 2018.
96 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil, 1988. Art. 174, §2º. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em: 07 mai. 2018.
97 BRASIL. Lei Federal nº 12.305/2010. Política Nacional de Resíduos Sólidos. Art. 36, §1º. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12305.htm>. Acesso em: 10 jan. 2018.
98 BRASIL. Lei Federal nº 5.764/1971. Política Nacional de Cooperativismo. Art. 1º. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5764.htm>. Acesso em: 07 mai. 2018.
99 BRASIL. Lei Federal nº 5.764/1971. Política Nacional de Cooperativismo. Art. 4º. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5764.htm>. Acesso em: 07 mai. 2018.
100 FETTBACK, Eneida Tavares de Lima. Cooperativas e tutela coletiva ambiental. Curitiba: Juruá, 2009, p. 21.

58
cooperados junto aos sistemas de comercialização. Portanto, o formato ideal para um
empreendimento coletivo de natureza econômica é a cooperativa”101.
Logo, “a natureza jurídica das cooperativas sempre gera controvérsias na doutrina
nacional; parte dos autores diz que têm elas fins lucrativos e outros, não raros, classificam sua
natureza como sui generis, inclusive sem fins lucrativos”102. No que diz respeito à segunda
característica, é que a venda de recicláveis tem o viés econômico, mas além disso perdura
também o viés social, visto que minimiza a violação de direitos do profissional que trabalha
com a coleta de recicláveis.
A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) trazia que a relação de trabalho entre um
cooperativado e a cooperativa, ou entre esta e os tomadores de serviço não caracterizava
vínculo empregatício103, bem como traz também a Lei Federal nº 5.764/1971 ao estabelecer
que qualquer que seja a natureza da cooperativa não existirá vínculo empregatício. Porém
todas elas deverão observar as legislações trabalhistas e previdenciárias como qualquer
estabelecimento empresarial. No entanto, a natureza jurídica da relação trabalhista foi
modificada a partir da sanção da Lei Federal nº 12.690/2012 que modifica aquele texto,
outrossim trata da organização e do funcionamento das cooperativas de trabalho, além de
instituir um programa de incentivo à criação de cooperativas.
Nesse ínterim, esperava-se que a Lei Federal nº 5.764/1971 trouxesse uma ressalva em
relação às cooperativas de trabalho de catadores de recicláveis, posto que há muitas
cooperativas em processo de criação, formalização ou de adaptação ao sistema de coleta
seletiva. E que, muitas vezes, são cooperativas formadas por pessoas de baixa renda que
sequer conseguem o valor de um salário mínimo a cada cooperativado, então fica a pergunta:
se a cooperativa de catadores caracteriza-se como empreendimento de serviço ao
realizar a coleta seletiva e de produção ao vender o resíduo reciclável caberá ao Estado a
contraprestação do art. 7º, I nos casos das cooperativas formadas por pessoa de baixa
renda não alcançar a soma de um salário mínimo vigente a cada catador cooperativado?
Sabe-se que, em alguns municípios, são as cooperativas de catadores quem prestam o
serviço de coleta seletiva, assim como há em outras cidades que preferem que a atividade seja
realizada pela terceirizada contratada para realizar a limpeza, coleta urbana de rejeitos e coleta
seletiva. Entretanto, há ainda discussão em relação ao repasse ou não por parte da gestão
101 SILVA, Sandro Pereira. A organização coletiva de catadores de material reciclável no Brasil: dilemas e
potencialidades sob a ótica da economia solidária. In: Texto para discussão / Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada. Brasília: Rio de Janeiro: Ipea, 2017, p. 24.
102 FETTBACK, Eneida Tavares de Lima. Cooperativas e tutela coletiva ambiental. Curitiba: Juruá, 2009, p. 30.
103 BRASIL. Decreto Federal nº 5.454/1943. Consolidação das Leis do Trabalho. Art. 442, parágrafo único.
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del5452.htm>. Acesso em: 08 mai. 2018.
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municipal de recurso financeiro correspondente ao serviço prestado pela cooperativa de
catadores.
Entende-se que deve haver o repasse pelo justo motivo de ter que pagar a terceirizada,
contudo que tudo deve ser feito seguindo os princípios da administração pública e as leis
vigentes e se justifica pelo fato de a PNRS dispor que todos os entes devem criar e fomentar a
forma associada ou cooperada de trabalho dos catadores de recicláveis porque melhora a
condição de trabalho dos profissionais e também pela possibilidade em contratar com o poder
público por meio da lei de licitação. Em resposta, há também este entendimento:
As cooperativas de catadores de materiais recicláveis tanto se enquadram como
cooperativas de produção, como cooperativas de serviço. Assim, quando a
cooperativa contratar com o poder público (cooperativa de serviços), conforme
determina Política Nacional de Resíduos Sólidos e Lei 8.666/93, o contrato
administrativo firmado não poderá repassar às cooperativas valores que não sejam
suficientes para garantir o cumprimento do artigo 7º. O artigo 28, em verdade, se
constitui em importante instrumento de negociação junto ao poder público para a
fixação do valor justo -e agora legal - da remuneração pelos serviços prestados,
valores que devem partir do mínimo previsto na Lei 12.690 e deste mínimo o
administrador público não poderá se furtar104.

Como não houve a exceção na nova lei sobre cooperativas, há uma expectativa em
saber como se comportarão às cooperativas de trabalho de catadores de recicláveis.
Conseguirão se adaptar e cumprir as determinações legais? Permutarão para outra natureza
jurídica de associação? Haverá contrapartida do Estado? Como, de fato, o Programa Nacional
de Fomento às Cooperativa de Trabalho (Pronacoop) passará a atuar nas cooperativas de
catadores? Até o momento, não há pesquisas sobre o reflexo desta lei nas cooperativas de
catadores de recicláveis. Apesar disso, a hipótese é de modificar a natureza jurídica de
cooperativa, visto que:
Com a promulgação da lei 12.690/2012, as cooperativas de catadores devem pagar
aos trabalhadores os direitos nela estabelecidos. Para tanto, é necessário contar com
uma assessoria contábil especializada, para elaborar os cálculos, providenciar os
registros e acessar os sistemas de alimentação de dados oficiais. A dinâmica de uma
cooperativa é imediatista, não condiz com regramentos rígidos de conduta
administrativa105.
O que se observa hoje é que as cooperativas populares não podem responder às
exigências contidas na nova lei do cooperativismo (Lei 12.690/2012), em especial
aqueles inseridas no artigo 7o. O seus membros dificilmente possuem a capacitação
104 CARVALHO, Margaret Matos de. A nova lei do cooperativismo e as cooperativas populares, com destaque
para as cooperativas de catadores de materiais recicláveis. Ministério Público do Trabalho Procuradoria
Regional do Trabalho da 9ª Região. Paraná: Procuradoria do Trabalho na PRT 9 a Região, p. 06. Disponível
em:
<http://www.meioambiente.mppr.mp.br/arquivos/File/cd_catadores/artigos/a_nova_lei_do_cooperativismo_
e_as_cooperativas_populares.pdf>. Acesso em: 07 jan. 2018.
105 SILVA, Paula Garcez Corrêa da. Os catadores de Porto Alegre e a Política Nacional de Resíduos Sólidos..
Faculdade de Direito. Programa de Pós-Graduação em Direito. Dissertação. Porto Alegre: Universidade
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adequada para a gestão desses empreendimentos e necessitam de muito tempo –
anos e anos - até que a organização seja minimamente constituída106.

No entanto, há uma tendência dos próprios cooperativados investirem na cooperativa a
partir de cursos para que alguns catadores assumam atividades administrativas para que
possuam “assessorias técnica e financeira, além de assessoria para ajudar na focalização das
atividades que possam gerar renda e, ao mesmo tempo, colaborar para o desenvolvimento
local”107. Sem embargo, as cooperativas necessitam de fomento a fim de garantir a autogestão
administrativa, financeira, ambiental e social; e para que não seja consideradas em sua
maioria como cooperativas de baixa eficiência108. Logo, pode ser que as cooperativas mais
organizadas consigam permanecer com esta natureza jurídica e as que estão em fase
intermediária ou de iniciação partam para outra denominação e administração mais simples.
Todavia, a cooperativa é uma das melhores formas para o catador de recicláveis
exercer a sua profissão, pois coletivamente poderão ser organizar de acordo com a realidade
do grupo e almejar condições salubres e renda maior. Além do que, dá visibilidade ao trabalho
exercido de forma organizada e possibilidade em participar de acordos setoriais e de licitação
pública com o poder público.
3.1.2 A coleta seletiva e a associação de catadores
Há outra forma possível de organização coletiva para que os catadores de recicláveis
fortaleçam o exercício de sua atividade a fim de garantir maior protagonismo, fomentar a
autogestão e promover consciência da gestão ambiental por meio da atuação do controle
social. No Brasil, ainda há necessidade em expandir o conhecimento sobre a importância da
atividade do catador de recicláveis, com disseminação da educação ambiental, mas também
de ofertar oportunidades para que o catador se organize coletivamente.
106 CARVALHO, Margaret Matos de. A nova lei do cooperativismo e as cooperativas populares, com destaque
para as cooperativas de catadores de materiais recicláveis. Ministério Público do Trabalho Procuradoria
Regional do Trabalho da 9ª Região. Paraná: Procuradoria do Trabalho na PRT 9 a Região, p. 03. Disponível
em:
<http://www.meioambiente.mppr.mp.br/arquivos/File/cd_catadores/artigos/a_nova_lei_do_cooperativismo_
e_as_cooperativas_populares.pdf>. Acesso em: 07 jan. 2018.
107 CARVALHO, Margaret Matos de. A nova lei do cooperativismo e as cooperativas populares, com destaque
para as cooperativas de catadores de materiais recicláveis. Ministério Público do Trabalho Procuradoria
Regional do Trabalho da 9ª Região. Paraná: Procuradoria do Trabalho na PRT 9 a Região, p. 03. Disponível
em:
<http://www.meioambiente.mppr.mp.br/arquivos/File/cd_catadores/artigos/a_nova_lei_do_cooperativismo_
e_as_cooperativas_populares.pdf>. Acesso em: 07 jan. 2018.
108 SILVA, Sandro Pereira. A organização coletiva de catadores de material reciclável no Brasil: dilemas e
potencialidades sob a ótica da economia solidária. In: Texto para discussão / Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada. Brasília: Rio de Janeiro: Ipea, 2017.
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Por causa disso, foi criado o Decreto Federal nº 7.405/2010 109, o qual institui o
Programa Pró-catador que visa integrar e articular as ações do governo federal para o fomento
e organização coletiva dos catadores de materiais recicláveis, à melhoria das condições de
trabalho, mais oportunidades para incluir socioeconomicamente o catador e expansão da
coleta seletiva.
Pode parecer estranho que tantas normas tragam a expansão ou incentivo à coleta
seletiva, mas conforme dados da Confederação Nacional dos Municípios (CNM), é uma das
formas ainda não implantadas por parte dos municípios brasileiros, posto que há 2.520
municípios sem a implantação da coleta seletiva e mais 800 que deixaram de informar contra
2.250 implantações. Outro dado preocupante é em relação à regularização das cooperativas e
associações, pois há também 1.409 municípios sem regularização das cooperativas ou
associações de catadores e mais 976 que deixaram de informar110. Apesar de os dados
informarem que há mais catadores regularizados, ou seja, trabalhando em condição
organizada seja em cooperativa ou associação, isto não demonstra qual a qualidade desse
exercício, pois como será visto no próximo capítulo, poderá ocorrer de forma insalubre ou até
mesmo ferindo a própria subsistência digna.
Nesse contexto, importa perguntar, qual a melhor forma para o catador de recicláveis
se organizar coletivamente? Certamente não se terá uma resposta neste trabalho sobre isso
porque se defende que os catadores definam isso partindo do pressuposto da autogestão e do
protagonismo, visto que eles mesmos definirão quais normas farão parte do estatuto da
associação ou da constituição da cooperativa. E mesmo ao definirem pela associação,
posteriormente, podem optar pela mudança e se tornar uma cooperativa. Da mesma forma, é o
entendimento de todas as legislações referentes à gestão de resíduos sólidos e fomento à
atividade do catador de recicláveis, portanto, não optam entre uma e outra, mas as duas
formas de organização sempre estão presentes quando se tratar de instituição coletiva de
trabalho do catador de recicláveis.
A associação assim como a cooperativa tem previsão constitucional, ambas
apresentam as características e princípios da economia solidária, cujas ações são voltadas “à
geração de trabalho e renda e projetos de desenvolvimento local sob o princípio da

109 BRASIL. Decreto Federal nº 7.405/2010. Institui o Programa Pró-catador. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/decreto/d7405.htm>. Acesso em: 08 mai. 2018.
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autogestão”111 que atuam em sistema de cooperação como prática cotidiana a fim de propiciar
eficiência em favor do empreendimento e, consequentemente, aos próprios associados 112.
Portanto, todas as decisões são pautadas na vontade dos participantes que integram o
empreendimento solidário porque
as cooperativas e associações de catadores de materiais recicláveis se estruturam
sobre princípios e valores morais bastante nobres – como os da igualdade, dignidade
humana, ajuda mútua, solidariedade e autogestão participativa. Esses
empreendimentos integram a "Economia Solidária", dentro da qual se insere o
cooperativismo e, especificamente, as cooperativas populares113.

Nesse ínterim, de acordo com a Lei Federal nº 9.790/1999, considera-se a associação
de catadores aquelas que não possuam fins lucrativos, com objetivo social e a finalidade em
proteger, conservar e preservar o meio ambiente cuja finalidade seja o desenvolvimento
sustentável114. Além disso, outra diferença entre a cooperativa é que a associação é regida pelo
Código Civil Brasileiro, Lei Federal nº 10.406/2002, o qual dispõe sobre elementos
necessários para constituir uma associação, como o estatuto jurídico da associação, cuja
finalidade é caracterizar os direitos e deveres dos associados, os fins da associação, os
elementos de admissão, demissão e exclusão dos associados, entre outros115.
Para mais, o que importa dizer é que independente da escolha dos catadores por
cooperativa ou associação estas categorias são consideradas novas se comparadas à atuação
individual e que ainda sofre a resistência de alguns catadores de recicláveis em continuar de
forma individual. No entanto, apesar da administração de pessoal e financeira serem distintas,
são consideradas as melhores formas de empreendimento na atualidade para os catadores se
organizarem coletivamente, dado que há fomento pela formalização por meio da PNRS para
que os demais entes federados façam jus ao recurso da União referente à gestão de resíduos
sólidos urbanos.

111 SILVA, Sandro Pereira. Economia solidária e finanças de proximidade: realidade social e principais
características dos empreendimentos de finanças solidárias no Brasil. In: Texto para discussão / Instituto de
Pesquisa Econômica Aplicada. Brasília: Rio de Janeiro: Ipea, 2017, p. 07.
112 SILVA, Sandro Pereira. Economia solidária e finanças de proximidade: realidade social e principais
características dos empreendimentos de finanças solidárias no Brasil. In: Texto para discussão / Instituto de
Pesquisa Econômica Aplicada. Brasília: Rio de Janeiro: Ipea, 2017.
113 CARVALHO, Margaret Matos de. A nova lei do cooperativismo e as cooperativas populares, com destaque
para as cooperativas de catadores de materiais recicláveis. Ministério Público do Trabalho Procuradoria
Regional do Trabalho da 9ª Região. Paraná: Procuradoria do Trabalho na PRT 9 a Região, p. 01. Disponível
em:
<http://www.meioambiente.mppr.mp.br/arquivos/File/cd_catadores/artigos/a_nova_lei_do_cooperativismo_
e_as_cooperativas_populares.pdf>. Acesso em: 07 jan. 2018.
114 BRASIL. Lei Federal nº 9.790/1999. Dispõe sobre a Organização da Sociedade Civil de Interesse Público.
Art. 3º caput, VI. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9790.htm>. Acesso em: 09
mai. 2018.
115 BRASIL. Lei Federal nº 10.406/2002. Institui o Código Civil Brasileiro. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm>. Acesso em: 09 mai. 2018.
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Ademais, outras legislações dão prioridade aos catadores coletivamente organizados,
pois esta forma é vista como possível minimizadora das desigualdades, propositora da
inserção social e ambiental. Apesar disso, não se está a afirmar que se trata de um
empreendimento de fácil gestão, mas que é possível se houver investimento correto por parte
do poder público, colaboração da sociedade e interesse dos catadores de recicláveis.

3.1.3 A coleta seletiva por catadores individuais
Ao catador de material reciclável que atua de forma individual na atividade de coleta,
separação, armazenamento (quando possível), prensagem e venda dos resíduos recicláveis, a
lei brasileira o assegura mediante a Classificação Brasileira de Ocupação (CBO) a
uniformização administrativa. Então, é utilizada para os fins de registro administrativo da
Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), Cadastro Geral de Empregados e
Desempregados (CAGED), seguro desemprego, Declaração do Imposto de Renda de Pessoa
Física (DIRPF), censo demográfico, Sistema Nacional de Empregos (SINE)116.
Entretanto, a CBO não se estende à relação trabalhista. Para isso, é necessária a
regulamentação da atividade por meio de lei ordinária com sanção do Presidente da
República. E o projeto de lei existiu e foi aprovado! Porém, integralmente vetado pela
Presidente Dilma Rousseff ao atender ao pedido dos catadores de resíduos recicláveis
representados pelo Movimento Nacional de Catadores de Materiais Recicláveis (MNCMR) ao
divulgar uma nota pública a qual solicita o veto:
[…] O presente projeto foi originada (sic) no ano de 2007, momento em que o país
vivia um contexto diferente do momento atual com a implementação da Política
Nacional de Resíduos Sólidos (lei 12.305) e da Política Nacional de Saneamento
(11.445). […] Não houve diálogo do Senador proponente com o Movimento
Nacional de Catadores de Materiais Recicláveis antes da tramitação do PL, isso
impediu que os catadores pudessem avaliar, propor e contribuir com um projeto de
lei que realmente contemple e reconheça a categoria […]117

Juridicamente, reconhece-se que qualquer profissão regulamentada gera direitos e
obrigações. Além disso, alcançaria os direitos não abrangidos pela CBO, ou seja, a relação
trabalhista entre empregado e empregador.
116 BRASIL. Ministério do Trabalho. Classificação Brasileira de Ocupações (CBO). Disponível em:
<http://www.mtecbo.gov.br>. Acesso em: 22 fev. 2018.
117 COMISSÃO Nacional do Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis. Nota Pública sobre
a regulamentação da profissão de catador de materiais reclaveis (sic): PL aprovado regulamenta e
burocratiza o trabalho. Belo Horizonte, 2011. Disponível em: <http://www.mncr.org.br/sobre-o-mncr/notase-declaracoes/nota-publica-sobre-a-regulamentacao-da-profissao-de-catador-de-materiais-reclaveis>. Acesso
em: 22 fev. 2018.
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Contudo, a própria regulamentação restringe as formas de atuação da atividade ou as
pessoas aptas a exercê-la. E se o projeto de lei não for amplamente discutido pelas pessoas
envolvidas poderá não alcançar a justiça social pretendida, uma vez que, a justiça social que
segue a regra da maioria não alcança a pessoa mais vulnerável. Além do que, esta pode ser a
mais prejudicada. E, mesmo assim, no sentido de justiça, isso ainda estaria correto. Nesse
sentido:
Tomemos qualquer divisão do bolo entre as três pessoas. Sempre podemos produzir
uma “melhora para a maioria” pegando uma parte da fatia de qualquer pessoa […] e
dividindo-a entre as outras duas […]. Esse modo de “melhorar” o resultado social
funcionaria – uma vez que o juízo social é pela regra da maioria – mesmo se
acontecesse de a pessoa assim prejudicada […] ser a mais pobre das três. De fato,
podemos continuar a tirar cada vez mais da fatia da pessoa mais pobre e dividir a
pilhagem entre as duas mais ricas – o tempo todo obtendo uma melhora para a
maioria. Esse procedimento de “melhora” pode prosseguir até que a pessoa mais
pobre não tenha mais bolo para ser dividido118.

Dessa forma, a regulamentação de uma atividade pode melhorar a situação de um
grupo e desfavorecer outro. O exemplo prático seria o seguinte: se a regulamentação exigisse
do catador de material reciclável um vínculo com uma associação ou cooperativa para o
exercício da profissão, favoreceria o grupo que já é cooperado ou associado119. Todavia,
desfavoreceria a ponto de impedir o exercício da atividade às pessoas que não tivessem
qualquer vínculo.
O projeto de lei abrangia todas as formas de praticar a atividade, porém o ponto
dificultador encontrado pelo MNCR foi a questão da documentação exigida e outras
formalidades. A problemática estaria traçada em relação às cooperativas e associações não
formalizadas, bem como aos catadores que sequer possuem documentação civil:
O projeto burocratiza o livre exercício da atividade de catação, pois condiciona o
catador a se cadastrar na Superintendência Regional do Trabalho munido de vasta
documentação que a maior parte dos catadores ainda não possuem. Tais medidas
podem acarretar na repressão e exclusão de catadores e moradores de rua que não
estiverem cadastrados, impedindo o direito a cidade120.

Logo, a fim de abranger e não delimitar o exercício da atividade por qualquer pessoa,
o projeto foi vetado com fundamento no art. 5º da Carta Magna, o qual assegura o livre
exercício de atividade que não acarrete dano à sociedade:
118 SEN, Amartya. Desenvolvimento como liberdade. Tradução Laura Teixeira Motta. Revisão técnica Ricardo
Doninelle Mendes. 5ª reimpressão. São Paulo: Companhia das letras, 2010, p. 321, aspas do autor.
119 Exemplo abstrato sem referência ao projeto de lei nº 618/2007 no Senado Federal e nº 6.822/2010 na
Câmara dos Deputados aprovado e não sancionado.
120 COMISSÃO Nacional do Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis. Nota Pública sobre
a regulamentação da profissão de catador de materiais reclaveis (sic): PL aprovado regulamenta e
burocratiza o trabalho. Belo Horizonte, 2011. Disponível em: <http://www.mncr.org.br/sobre-o-mncr/notase-declaracoes/nota-publica-sobre-a-regulamentacao-da-profissao-de-catador-de-materiais-reclaveis>. Acesso
em: 22 fev. 2018.
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Senhor Presidente do Senado Federal, Comunico a Vossa Excelência que, nos
termos do § 1º do art. 66 da Constituição, decidi vetar integralmente, por
inconstitucionalidade e contrariedade ao interesse público, o Projeto de Lei nº 6.822,
de 2010 (nº 618/07 no Senado Federal), que “Regulamenta o exercício das
profissões de Catador de Materiais Recicláveis e de Reciclador de Papel”. Ouvidos,
a Secretaria-Geral da Presidência da República e os Ministérios do Trabalho e
Emprego, do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e da Justiça manifestaramse pelo veto ao projeto de lei pelas seguintes razões: “A Constituição Federal, em
seu art. 5º, inciso XIII, assegura o livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou
profissão, cabendo a imposição de restrições apenas quando houver a possibilidade
de ocorrer algum dano à sociedade. Além disso, no caso específico, as exigências
podem representar obstáculos imediatos à inclusão social e econômica dos
profissionais, sem que lhes seja conferido qualquer direito ou benefício adicional,
uma vez que as atividades relacionadas aos catadores já estão definidas na
Classificação Brasileira de Ocupações – CBO, permitindo o reconhecimento e o
registro desses profissionais”. Essas, Senhor Presidente, as razões que me levaram a
vetar o projeto em causa, as quais ora submeto à elevada apreciação dos Senhores
Membros do Congresso Nacional121.

Portanto, defende-se uma regulamentação da atividade, mas que seja debatida e receba
contribuições de catadores de recicláveis de todo o país, a exemplo do que ocorreu com o
Marco Civil da internet, com a finalidade de que às pessoas que vivam da catação sejam
participantes da elaboração da lei que trará visibilidade, amparo legal e políticas públicas à
profissão de catador para impedir que a falta de efetivação da PNRS seja o não
reconhecimento do catador como profissão122. Assim sendo, para o MNCR há projetos
socialmente mais urgentes para os catadores de materiais recicláveis em tramitação:
Salientamos que existem projetos em tramitação que são de maior importância aos
catadores de materiais recicláveis, como é o caso da sugestão de projeto de lei de
iniciativa popular Nº 05/2011 que inclui os catadores como segurados especiais da
previdência social. Esse sim é uma necessidade urgente e histórica da categoria que
não tem acesso a seguridade social123.

O catador que exerce a atividade de forma individual, escolhe esta forma por trabalhar
por conta própria, visto que toda a renda que conseguir seria dele, sem a divisão que ocorre
em cooperativas e associações. Todavia, a forma individual depende dos atravessadores, posto
que os catadores individuais não possuem maquinário e espaço suficientes para armazenar
grande quantidade de recicláveis e vender às indústrias. Em contrapartida, o reciclável ao
121 BRASIL. Veto nº 02/2012. Projeto de Lei do Senado nº 618/2007. Congresso Nacional, 2012, aspas do
autor. Disponível: <http://www.congressonacional.leg.br/materias/vetos/-/veto/detalhe/3461>. Acesso: 22
fev. 2018.
122 LEITE, Anna Maria Mendonça; MAIA, Fernando Joaquim Ferreira. A regulamentação da atividade dos
catadores de material reciclável no âmbito da Justiça do Trabalho: como as decisões trabalhistas ainda não
efetivam o direito à dignidade humana para este segmento da sociedade brasileira. Revista da Faculdade de
Direito da UFRGS. Porto Alegre: UFRGS, out. 2017, volume especial, n. 36, vol. esp..
123 COMISSÃO Nacional do Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis. Nota Pública sobre
a regulamentação da profissão de catador de materiais reclaveis (sic): PL aprovado regulamenta e
burocratiza o trabalho. Belo Horizonte, 2011. Disponível em: <http://www.mncr.org.br/sobre-o-mncr/notase-declaracoes/nota-publica-sobre-a-regulamentacao-da-profissao-de-catador-de-materiais-reclaveis>. Acesso
em: 22 fev. 2018.
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passar por mais uma mão, perde valor real para o catador porque o atravessador também visa
o lucro e comprará o reciclável ainda mais barato do catador de recicláveis para vender às
indústrias a preço de mercado.
Raras são as exceções de o catador individual conseguir, a partir do princípio da livre
iniciativa, empreender de forma individual no mercado dos recicláveis. A exemplo de matéria
veiculada no Globo Repórter124, cuja matéria apresenta o catador de reciclável Sérgio da Silva
Bispo, empreendedor individual, o qual possui transporte próprio, balança para pesagem e
espaço para armazenar os materiais. Este catador além de pessoalmente fazer a coleta seletiva
passou a comprar material de outros catadores. A coleta seletiva dele é realizada em pontos
estratégicos, que produzem resíduos recicláveis em demasia. Dessa forma, adquire material
diretamente na fonte, com qualidade e quase sem contaminação, dado que o próprio catador
ensina aos comerciantes a melhor forma de armazenar os recicláveis.
Desse modo, como dito no subtópico “O catador de material reciclável e o valor
econômico da sua atividade” poucos são os casos de sucesso do catador como empreendedor
individual. Na maioria das vezes, ao catador individual de material reciclável resta o repasse
do que coleta ao atravessador.
Isso porque o catador individual concentra todas as atividades necessárias para que o
resíduo reciclável seja vendido, como a coleta, separação, prensagem, pesagem,
armazenamento e comercialização. No entanto, muitas vezes realiza somente as duas
primeiras por não ter maquinário e espaço suficiente. Por essa via, necessita de um terceiro,
que é o atravessador, para realizar as outras etapas tão igualmente importantes para serem
repassados às indústrias. Por isso, os catadores individuais se tornam vulneráveis, uma vez
que além de vender um produto que não passou por todas as fases necessárias para a venda no
valor do mercado, passará pelo atravessador, cujo valor pago ao catador será abaixo do
mercado125.
124 GLOBO repórter. Profissão catador. Exibido em 28 de abril de 2017. Disponível em:
<http://g1.globo.com/globo-reporter/edicoes/2017/04/28.html>. Acesso em: 23 jan. 2018.
125 RODRÍGUEZ, César. As cooperativas e a emancipação dos marginalizados: estudos de caso de duas cidades
da Índia. Tradução de Manuel del Pino. In: SANTOS, Boaventura de Sousa (org.). Produzir para viver: os
caminhos da produção não capitalista. 2ª ed. Rio de Janeiro: Civilização brasileira, 2005. SILVA, Paula
Garcez Corrêa da. Os catadores de Porto Alegre e a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Faculdade de
Direito. Programa de Pós-Graduação em Direito. Dissertação. Porto Alegre: Universidade Federal do Rio
Grande do Sul. 2016. Disponível em: <http://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/150674>. Acesso em: 24 fev.
2018. SILVA, Sandro Pereira. A organização coletiva de catadores de material reciclável no Brasil: dilemas e
potencialidades sob a ótica da economia solidária. In: Texto para discussão / Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada. Brasília: Rio de Janeiro: Ipea, 2017. SOARES, Rodrigo de Sousa. Os novos
paradigmas na Política Nacional de Resíduos Sólidos e os desafios do programa de coleta sustentável em
João Pessoa. Programa de Pós-graduação em Ciências Jurídicas. João Pessoa: Universidade Federal da
Paraíba, 2014. Dissertação. Disponível em: <http://www.ccj.ufpb.br/pos/contents2/documentos/bibliotecavirtual/dissertacoes>. Acesso em: 24 fev. 2018.
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Nesse ínterim, o atravessador remunera abaixo do mercado o material coletado porque
também visa o lucro, sem citar outras formas de barganha como alugar a carroça ao catador,
ou sacos para realizar a coleta. Nesta pesquisa, defende-se o argumento de que ao catador
individual a melhor forma de obter uma renda satisfatória é de forma organizada
coletivamente, salva raras exceções.

3.2 A POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUO SÓLIDO E OS DESAFIOS PARA O FIM
DOS LIXÕES, ATERRO CONTROLADO E A IMPLANTAÇÃO DA COLETA
SELETIVA
A PNRS traz o catador de material reciclável como um dos principais atores para a
continuidade do ciclo de vida dos produtos, ou seja, quer dizer que o resíduo reciclável deve
passar primeiro pelo processo de reutilização ou reciclagem antes de tomar outro destino.
Isso evidencia e deixa claro que, pela PNRS, não há possibilidade de o material
reciclável após ser coletado passe diretamente para o processo de incineração. Isto se deve
porque o material que foi incinerado não possibilita, após este processo, o reuso ou
reciclagem para continuar com o processo circular, isto é, a incineração é apoiada pelo
processo linear, mas com a justificativa de que pode produzir energia e reduzir a quantidade
de rejeitos nos aterros sanitários.
Outra justificativa utilizada para o processo de incineração é que a reciclagem é um
processo caro e que muitos resíduos não possuem retorno econômico. Entretanto, a PNRS
deixa claro que o fabricante precisa adotar tecnologia viável que possibilite o reuso ou
reciclagem desses bens produzidos por eles. De forma que, cumpra o princípio da visão
sistêmica o qual considera as variáveis ambiental, social, cultural, econômica, tecnológica e
de saúde pública.
Todavia, para o fim dos lixões e aterros controlados, a PNRS impõe um prazo de
quatro anos para que haja a implantação da disposição ambientalmente correta dos rejeitos
juntamente com a coleta seletiva e inserção dos catadores de resíduos recicláveis com
observância da não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento dos resíduos
sólidos e disposição final adequada. Conforme o art. 54: “A disposição final ambientalmente
adequada dos rejeitos, observado o disposto no § 1º do art. 9º, deverá ser implantada em até 4
(quatro) anos após a data de publicação desta Lei”126, concomitante ao art. 9º, caput e §1º:

126 BRASIL. Lei Federal nº 12.305/2010. Política Nacional de Resíduos Sólidos. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12305.htm>. Acesso em: 10 jan. 2018.
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Art. 9º Na gestão e gerenciamento de resíduos sólidos, deve ser observada a seguinte
ordem de prioridade: não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento dos
resíduos sólidos e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos. § 1º
Poderão ser utilizadas tecnologias visando à recuperação energética dos resíduos
sólidos urbanos, desde que tenha sido comprovada sua viabilidade técnica e
ambiental e com a implantação de programa de monitoramento de emissão de gases
tóxicos aprovado pelo órgão ambiental127.

Contudo, a problemática é maior do que se esperava.
Primeiro, reconhece-se que o país possui municípios economicamente dependentes de
repasse tributário externo, ou seja, transferência financeira feita pelo governo federal e
estadual para os municípios128. Percebe-se isso também quando 47 municípios conseguiram se
manter adimplentes junto ao Programa de Acompanhamento Fiscal para requerer operações
de crédito, posto que cumpriram com as condições de obrigações estabelecidas pela Lei
Complementar Federal nº 148/2014 e pelo Decreto Federal nº 8.665/2015 para ressarcimento
pela União129.
Logo, além disso, não há outra forma de sustentação do município além da pouca
tributação aplicada aos munícipes. Então, como um município de pequeno porte arcaria com o
encargo de manter um aterro sanitário? Este problema teoricamente foi resolvido ao
disponibilizar o consórcio entre municípios para disporem o rejeito no mesmo aterro sanitário
e dividirem os encargos da manutenção deste.
Desta forma, a própria PNRS possui dispositivo que assegura a formação coletiva de
um plano de resíduos em formato microrregionais, intermunicipais e de regiões
metropolitanas. Além disso, deverá observar a Lei Federal nº 11.107/2005, que dispõe sobre
normas gerais de contratação de consórcios públicos. Portanto, compreende-se que:
As dificuldades financeiras e a fragilidade da gestão de grande parte dos municípios
brasileiros para a solução dos problemas relacionados aos resíduos sólidos abrem
espaço para que as cidades se organizem coletivamente visando a construção de
planos intermunicipais de gestão integrada de resíduos sólidos […] O Governo
Federal tem priorizado a aplicação de recursos na área de resíduos sólidos por meio
de consórcios públicos, constituídos com base na Lei nº 11.107/2005, visando
127 BRASIL. Lei Federal nº 12.305/2010. Política Nacional de Resíduos Sólidos. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12305.htm>. Acesso em: 10 jan. 2018.
128 CANZIAN, Fernando. Ranking de Eficiência dos Municípios. Jornal Folha de São Paulo: São Paulo, 27 ago.
2016. Disponível em: <http://temas.folha.uol.com.br/remf/ranking-de-eficiencia-dos-municipios-folha/70dos-municipios-dependem-em-mais-de-80-de-verbas-externas.shtml>. Acesso em: 01 mar. 2018. CORRÊA,
Alessandra. Por que a maioria dos municípios brasileiros não se sustenta? BBC Brasil: São Paulo, 2012.
Disponível:
<http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2012/09/120912_brasil_gestao_fiscal_ac.shtml>.
Acesso: 01 mar. 2018. URBANO, Izabel; MATTIA, Marcela; FERREIRA, Marina. Maioria dos municípios
sobrevive de repasses estaduais e da União. Rudge Ramos Jornal: São Paulo, 16 set. 2016. Disponível em:
<http://www.metodista.br/rronline/noticias/economia/maioria-dos-municipios-sobrevive-de-repassesestaduais-e-da-uniao>. Acesso em: 01 mar. 2018.
129 BRASIL. Balanço Geral da União: demonstrações contábeis consolidadas da União 2016. Ministério da
Fazenda
Secretaria
do Tesouro
Nacional.
DCON:
Brasília,
2017.
Disponível
em:
<http://www.tesouro.fazenda.gov.br/documents/10180/243309/BGU_2016.pdf/38a8c24f-5cd5-4601-8930b2ac356c74b8>. Acesso em: 01 mar. 2018.
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fortalecer a gestão de resíduos sólidos nos municípios […] Quando comparada ao
modelo atual, no qual os municípios manejam seus resíduos sólidos isoladamente, a
gestão associada possibilita reduzir custos […] Os municípios que optarem por
soluções consorciadas intermunicipais para gestão dos resíduos sólidos estarão
dispensados da elaboração dos seus Planos Municipais de Gestão Integrada de
Resíduos Sólidos. Neste caso, o plano intermunicipal deve observar o conteúdo
mínimo previsto no Art. 19 da Lei nº 12.305/2010130.

Segundo, com a coleta seletiva possivelmente haveria uma redução do encargo
financeiro pago às concessionárias de aterro sanitário, bem como com as coletoras de rejeitos
residenciais, visto que o contrato é feito de acordo com o peso do que foi coleta e disposto em
aterro sanitário. E isto, convenha-se, que ninguém, em um espaço capitalista, quer perder.
Por outro lado, haveria a contratação de cooperativas ou associação de catadores
formadas por pessoa física de baixa renda para realizar a coleta porta a porta ou em eco
pontos específicos. No entanto,
[…] tem ocorrido divergência sobre a viabilidade de o município contratar as
organizações de catadores para realizar serviços de processamento e comercialização
dos materiais recicláveis. A dúvida se justifica porque o município não obterá
nenhum benefício direto com a venda do material reciclado, nem sequer com a
triagem e o beneficiamento primário dos resíduos sólidos, que são fases
preparatórias para a comercialização. Contudo, não há como negar que o
processamento dos resíduos, que, depois, desdobra-se na comercialização do
material reciclado, constitui, sim, um serviço urbano ambiental que resultará na
minimização do impacto ambiental e sanitário propiciado pelo reaproveitamento
desses resíduos. Tal serviço representa, portanto, parte do objeto a ser usufruído pelo
município que busca a contratação das organizações de catadores131.

Por conseguinte, as concessionárias para não perder financeiramente e, por outra via, a
dúvida se a prefeitura se beneficiará ou não com a venda dos recicláveis é que muitos gestores
têm preferido uma parceria público-privada para realizar a coleta seletiva:
Em todo o país as Prefeituras não conseguiram passar de 3% o nível de reciclagem
dos resíduos sólidos residenciais. Essa ineficiência é causada principalmente pelos
contratos que privatizam os serviços de coleta seletiva, deixando a cargo das
empresas a coleta. É o caso, por exemplo, da cidade de São Paulo que possui uma
PPP (Parceria Público-Privado) que mantém a cidade refém de um contrato de 20
anos com duas empresas. A coleta seletiva no município não avança, pois o serviço
de coleta oferecido pelas empresas é inviável para a reciclagem por destruir o
material e não investir em educação ambiental dos moradores, apesar do contrato
prever 1% do valor pago para essa finalidade132.
130 BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Planos Intermunicipais de Resíduos Sólidos. Sistema Nacional de
Informação sobre a gestão dos Resíduos Sólidos (Sinir). Brasília. Disponível em:
<http://sinir.gov.br/web/guest/2.4-planos-intermunicipais-de-residuos-solidos>. Acesso em: 01 mar. 2018.
131 LIMA, Francisco P. A. (org.). Prestação de Serviços de Coleta Seletiva por Empreendimentos de Catadores:
instrumentos metodológicos para contratação; Belo Horizonte: INSEA, 2013, p. 20. Disponível em:
<http://www.insea.org.br/publicacoes/insea-prestacao_servicos_coleta_seletiva-instrumento-metodologicopara-contratacao.pdf>. Acesso em: 02 mar. 2018.
132 MOVIMENTO Nacional dos Catadores de Material Reciclável (MNCR). Falta material reciclável para os
catadores. O que a Prefeitura tem com isso? Disponível em: <http://www.mncr.org.br/noticias/noticiasregionais/falta-material-reciclavel-para-os-catadores-o-que-a-prefeitura-tem-com-isso>. Acesso em: 02 mar.
2018.
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Terceiro, por que há dificuldade de os municípios implantarem a coleta seletiva e
incentivar a criação de cooperativas ou associações de catadores para que se tornem
economicamente saudáveis e financeiramente independentes. Seria falta de uma política
ambiental adequada? Seria isso o motivo de não haver ampla campanha de educação
ambiental sobre resíduos sólidos? Além das concessionárias, quem mais se interessaria em
não promover a coleta seletiva?
Para Sen, o que existe é a falta de intenção em promover políticas públicas, ou seja, a
ética das pessoas responsáveis pelas políticas para se interessar em justiça social
compreendendo os valores do público, que incluem o alcance dos valores e as prioridades. E
que tudo isso é importante para gerar equidade de oportunidades em um mundo voltado para o
econômico e globalizado133. Desse modo, o desafio do Estado é “criar mais oportunidades de
escolha e decisões substantivas para as pessoas, que então poderão agir de modo responsável
sustentando-se nessa base”134.
Quarto, a coleta seletiva, quando implantada, ocorre com mais frequência em bairros
nobres. A justificativa utilizada é que as pessoas de maior poder aquisitivo consomem mais e,
consequentemente, produz mais resíduos. Por isso, torna-se economicamente viável para as
cooperativas e associações de catadores coletarem o resíduo reciclável em bairros nobres,
abandonando-se os bairros populares. No entanto, o que falta é poder aquisitivo para consumir
mais ou uma política de educação e coleta seletiva adequada para a realidade de cada
região/área/bairro do município? É melhor realizar a coleta seletiva uma vez ao mês em certo
local/bairro ou não coletar nada e deixar o bairro popular mais uma vez desemparado pelas
políticas ambientais?
Quinto, a cooperativa ou associação de catadores realizam a coleta dos resíduos
recicláveis, mas sobrevivem da renda do material vendido. Por outro lado, se fosse a
concessionária o município pagaria pelo peso do material coletado. Dessa forma, deve o
município remunerá-los pela atividade que seria paga à concessionária?
Sexto, será que a PNRS foi aprovada e sancionada sem promover apoio suficiente aos
municípios? Ou será que os municípios postergaram até quanto puderam para não se adequar
à lei?
O que se observa na pesquisa realizada pela Confederação Nacional dos Municípios
(CNM) é que desde a proposta da prorrogação do prazo para o fim dos lixões, há uma perda
133 SEN, Amartya. Desenvolvimento como liberdade. Tradução Laura Teixeira Motta. Revisão técnica Ricardo
Doninelle Mendes. 5ª reimpressão. São Paulo: Companhia das letras, 2010, passim 308-310; 349-350.
134 SEN, Amartya. Desenvolvimento como liberdade. Tradução: Laura Teixeira Motta. Tradução Laura Teixeira
Motta. Revisão técnica Ricardo Doninelle Mendes. 5ª reimpressão. São Paulo: Companhia das letras, 2010,
p. 362
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considerável na implantação do aterro sanitário e da coleta seletiva para fins de reciclagem,
conforme se observa na Tabela 4.
Tabela 4- Comparação da implantação da coleta seletiva e do aterro sanitário após a PNRS
Ano

Aterro sanitário

Coleta seletiva

2015

48,3%

49,1%

47,5%

48,3%

2017
Fonte dos dados: CNM, 2018.

Um dado que deveria ter crescente aumento e cada vez mais municípios adeptos têm
perdido força, visto que muitas gestões são governistas e até o final da proposta do novo prazo
poderão não estar como gestores municipais.
Nesse ínterim, nota-se que a discussão da prorrogação do prazo ainda está em
discussão, porém há uma procrastinação dos gestores municipais em implantar a coleta
seletiva para fins de reciclagem por meio dos catadores de recicláveis, bem como adotar o
aterro sanitário. Deste modo, pode-se antecipar que provavelmente ocorrerá com a PNRS o
que acontece com a PNSB, cuja Política passa por recorrentes prorrogações desde a
publicação do Decreto Federal nº 7.217/2010, o qual estabelecia no art. 26, §2:
A partir do exercício financeiro de 2014, a existência de plano de saneamento
básico, elaborado pelo titular dos serviços, será condição para o acesso a recursos
orçamentários da União ou a recursos de financiamentos geridos ou administrados
por órgão ou entidade da administração pública federal, quando destinados a
serviços de saneamento básico135.

Em 2014 foi publicado um novo Decreto Federal nº 8.211/2014 136, que prorroga pela
primeira vez o prazo para 2015. Não satisfeitos, os gestores solicitaram a segunda prorrogação
do prazo para 2017 por meio do Decreto Federal nº 8.629/2015 137. Mesmo com tantas
prorrogações, alegaram tempo insuficiente e ao final de 2017 requereram a terceira
prorrogação, concedida por meio do Decreto Federal nº 9.254/2017138 para 2019, observa-se
melhor na Tabela 5 abaixo.

135 BRASIL. Decreto nº 7.217/2010. Estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico. Disponível
em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/decreto/d7217.htm>. Acesso em: 04 mar.
2018.
136 BRASIL. Decreto nº 7.217/2010. Estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico. Disponível
em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/decreto/d7217.htm>. Acesso em: 04 mar.
2018.
137 BRASIL. Decreto nº 8.629/2015. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato20152018/2015/Decreto/D8629.htm>. Acesso em: 04 mar. 2018.
138 BRASIL. Decreto nº 9.254/2017. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato20152018/2017/decreto/D9254.htm>. Acesso em: 04 mar. 2018.
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Tabela 5- Decretos Federais que prorrogam o prazo da Política Nacional de Saneamento
Básico
Decreto Federal

Prazo inicial

Prazo prorrogado

Decreto Federal nº 8.211/2014

A partir do exercício financeiro de 2014

31 de dezembro de 2015

Decreto Federal nº 8.629/2015

31 de dezembro de 2015

31 de dezembro de 2017

Decreto Federal nº 9.254/2017
Elaboração própria.

31 de dezembro de 2017

31 de janeiro de 2019

A última publicação do Decreto teve explícita comemoração por parte dos
representantes dos gestores municipais por meio de matéria publicada no sítio da CNM e
começa a dizer que:
O ano de 2018 inicia com uma vitória importante para o saneamento: a prorrogação
do prazo dos planos municipais de saneamento. A Confederação Nacional de
Municípios (CNM) comemora a publicação do Decreto 9.254/2017 que regulamenta
a Lei 11.445/2007 – que estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico.
Com isso, o prazo para que os Municípios elaborem seus Planos Municipais de
Saneamento Básico (PMSB) que terminaria em 31 de dezembro de 2017 e ficou
para 31 de dezembro de 2019139.

Com isso, é impossível se perguntar quem é realmente o vencedor com tantas
prorrogações, sem elaboração de um plano consistente cuja população teria instrumentos e
ferramentas suficientes para cobrar a sua prática e concretização.
Em relação à PNRS o primeiro projeto140 com pretensão de prorrogar o fim dos lixões
foi o Projeto de Lei do Senado n° 425/2014, que previa inicialmente a prorrogação do prazo
por 2 anos. Salienta-se que o projeto de lei já foi apresentado com o prazo da lei vencido, na
data 18 de dezembro de 2014, mostrada na Tabela 6. Ademais, foi apresentada uma emenda
no projeto inicial o qual dilata o prazo baseado pelos habitantes do município de acordo com
o Censo 2010, evidencia-se na Tabela 6.
Outrossim, a emenda alterou o art. 55 que dispõe sobre os planos de resíduos sólidos
estaduais e municipais, exposto na Tabela 6. Seguiu para a Câmara dos Deputados, no qual se
apensou mais dois projetos de leis que caminhavam naquela casa (Tabela 6). Atualmente, a
votação do Projeto de Lei 2.289/2015 segue na Câmara com dois apensos e quatro adiamentos
da votação.

139 CONFEDERAÇÃO Nacional de Municípios (CNM). Após articulação da CNM, prazo para elaboração dos
Planos Municipais de Saneamento Básico é prorrogado para 2019. 2018. Disponível em:
<http://www.cnm.org.br/comunicacao/noticias/apos-articulacao-da-cnm-prazo-para-elaboracao-dos-planosmunicipais-de-saneamento-basico-e-prorrogado-para-2019>. Acesso em: 04 mar. 2018.
140 BRASIL. Senado Federal. Atividade legislativa. Projeto de Lei do Senado n° 425/2014 Disponível em:
<https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/119536>. Acesso em: 04 mar. 2018.
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Tabela 6- Descrição da Lei ou Projeto de Lei e dos prazos
Descrição da Lei ou Projeto de Lei
Política Nacional de Resíduos Sólidos, publicada
em 02 de agosto de 2010.

Descrição dos prazos
Art. 54 - prazo de dois anos após a publicação da lei, ou seja, 02 de
agosto de 2014.

Projeto inicial de Lei do Senado n° 425/2014 Prorroga por mais dois anos o prazo dado no art. 54 da PNRS, ou seja,
apresentado, no dia 18 de dezembro de 2014.
02 de agosto de 2016.
Aprovado o projeto de Lei do Senado n° 425/2014 Prorroga os prazos de acordo com o número de habitantes dos
com a Emenda, no dia 01 de julho de 2015.
municípios do Censo de 2010, bem como o art. 55 da PNRS, cujos
critérios são os mesmos.
Texto da Emenda do Projeto de Lei do Senado n° 425/2014:
“Art. 54. A disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos, observado o disposto no § 1º do art. 9º, deverá ser
implantada nos seguintes prazos:
I – até 31 de julho de 2018, para capitais de Estados e de Municípios integrantes de Região Metropolitana (RM) ou de
Região Integrada de Desenvolvimento (Ride) de capitais;
II – até 31 de julho de 2019, para Municípios com população superior a 100.000 (cem mil) habitantes no Censo 2010, bem
como para Municípios cuja mancha urbana da sede municipal esteja situada a menos de 20 (vinte) quilômetros da fronteira
com outros países limítrofes;
III – até 31 de julho de 2020, para Municípios com população entre 50.000 (cinquenta mil) e 100.000 (cem mil) habitantes
no Censo 2010;
IV – até 31 de julho de 2021, para Municípios com população inferior a 50.000 (cinquenta mil) habitantes no Censo 2010.
Parágrafo único. A União editará normas complementares para definição de critérios de priorização de acesso a recursos
federais e para implementação de ações vinculadas dentro dos prazos máximos estabelecidos nos incisos do caput.
Art. 55. O disposto nos arts. 16 e 18 entra em vigor nos seguintes prazos:
I – até 31 de julho de 2017, para Estados e para Municípios com população igual ou superior a 50.000 (cinquenta mil)
habitantes no Censo 2010;
II – até 31 de julho de 2018, para Municípios com população inferior a 50.000 (cinquenta mil) habitantes no Censo 2010.
Parágrafo único. Os Estados deverão apoiar os Municípios nos estudos de regionalização, na formação de consórcios
públicos e no licenciamento ambiental.141”
Descrição da Lei ou Projeto de Lei
Projeto de Lei do Senado n° 425/2014

Descrição dos prazos
Encaminhado à Câmara dos Deputados no dia 08 de julho de 2015.

Projeto de Lei apresentado à Câmara dos Tramita em regime de prioridade.
Deputados no dia 08 de julho de 2015 recebe o nº
2.289/2015
Projeto de Lei Federal nº 2.289/2015 recebe dois Projeto de Lei nº 2.506/2015: dá nova redação ao art. 54 da Lei Federal
apensos no dia 25 de novembro de 2015
nº 12. 305/2010.
Projeto de Lei nº 7.462/2017: dá nova redação aos arts. 54 e 55 da Lei
Federal nº 12. 305/2010.
Texto do Projeto de Lei nº 2. 506/2015:
“Art. 54. A disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos deverá respeitar o plano de gestão integrada de resíduos
sólidos e ser implantada em, no máximo:
I – 9 (nove) anos, para municípios com mais de cem mil habitantes;
II – 10 (dez) anos, para municípios com até cem mil habitantes. Parágrafo único. Incorre em improbidade administrativa,
nos termos da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, o Prefeito Municipal que deixar de tomar as providências necessárias
para garantir a observância do disposto no caput deste artigo, sem prejuízo das sanções aplicáveis a outros gestores
públicos”142.
Texto do Projeto de Lei nº 7. 462/2017:

141 BRASIL. Senado Federal. Parecer nº 385/2015. Comissão Diretora. Redação final do Projeto de Lei do
Senado nº 425/2014. p. 2-3. Disponível em: <https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?
dm=4009872&disposition=inline>. Acesso em: 04 mar. 2018.
142 BRASIL. Câmara dos Deputados. Projeto de Lei nº 2.506/2015. Disponível em:
<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegracodteor=1366642&filename=PL+2506/20
15>. Acesso em: 04 mar. 2018.
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“Art. 54. A disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos deverá ser implantada nos seguintes prazos, contados a
partir da data de publicação desta Lei e levando em consideração o Censo mais recente:
I – até 2 (dois) anos, para capitais de Estados e Municípios integrantes de Região Metropolitana (RM) ou de Região
Integrada de Desenvolvimento (Ride) de capitais;
II – até 3 (três) anos, para Municípios com população superior a 100.000 (cem mil) habitantes;
III – até 4 (quatro) anos, para Municípios com população entre 50.000 (cinquenta mil) e 100.000 (cem mil) habitantes; e
IV – até 5 (cinco) anos, para municípios com população inferior a 50.000 (cinquenta mil) habitantes.
§ 1º A União e os Estados manterão ações de apoio técnico e financeiro aos Municípios, em especial àqueles com maiores
carências técnicas ou financeiras, para o alcance do disposto no caput deste artigo.
§ 2º O prefeito municipal que descumprir os prazos estabelecidos no caput deste artigo estará sujeito às sanções do art. 11 da
Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992 (“Lei de Improbidade Administrativa”).
§ 3º O disposto no § 2º deste artigo estende-se à omissão do agente público estadual ou federal em atuação subsidiária para
garantir o cumprimento dos prazos estabelecidos no caput deste artigo
Art. 55. O disposto nos arts. 16 e 18 entra em vigor 1 (um) ano após a data de publicação desta Lei”143.
Elaboração própria.

Com os textos das alterações que propõem os projetos de lei na Tabela 6, pode-se
prever que escolherão o prazo que mais beneficiará os interesses dos gestores na contramão
do melhor interesse social e ambiental, bem como ao princípio da eficiência administrativa,
posto que já se está a quatro anos do fim do prazo dado pela lei e tudo o que se discute é como
ampliar o prazo para que os gestores não arquem com o prejuízo administrativo, cível e,
possivelmente, criminal por ter permanecido em “sono profundo”.
Enquanto isso, há municípios com esperança da prorrogação, outros já sofrem a
sanção de não receber a verba destinada à gestão de resíduos conforme a PNRS e outros já
foram fiscalizados e assinaram o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC). Até então, o que
se tem é o limbo de uma provável prorrogação que já estará vencida quando publicada, ou
então uma dilatação ainda mais grotesca ao meio ambiente e a toda a sociedade.
Muitas das perguntas realizadas neste subcapítulo foram/são dúvidas dos próprios
gestores e também reivindicações do MNCMR após a publicação da PNRS. Acredita-se que
há um caminho longo a percorrer para que se tenha o fim dos lixões e aterros controlados
conforme a PNRS, uma vez que a lei não prevê somente isto, pois se torna inviável fomentar
somente os aterros sanitários sem uma política ambiental adequada. No entanto, esta pesquisa
acredita que a promoção da educação ambiental deve ser a principal construção de um espaço
urbano sadio.
No próximo capítulo será descrita a visita nas cooperativas e associação de catadores
de recicláveis realizadas em três cidades do nordeste de estados diferentes. Além do que, verá
o porquê de as cooperativas e associações constituírem estabelecimentos de livre iniciativa

143 BRASIL. Câmara dos Deputados. Projeto de Lei nº 7.462/2017. Disponível em:
<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegracodteor=1547766&filename=PL+7462/20
17>. Acesso em: 04 mar. 2018.
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com promoção social e ambiental e, para além disso, fomentar melhores condições de renda
aos catadores de recicláveis.

4. AS ASSOCIAÇÕES OU COOPERATIVAS DE CATADORES DE MATERIAIS
RECICLÁVEIS: a livre iniciativa para o desenvolvimento sustentável
Neste capítulo será abordada a metodologia da visita realizada nas cooperativas e
associação de catadores de materiais recicláveis nas cidades de João Pessoa, Natal e Recife.
Além disso, descrever-se-á o método utilizado para realizar o levantamento bibliográfico na
Biblioteca Central Zila Mamede (BCZM) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte
(UFRN). Ademais, será delimitado os elementos que foram adotados neste trabalho para
conceituar o do desenvolvimento sustentável a partir das dimensões social, econômica e
ambiental como o tripé necessário para a nova racionalidade ambiental. Nesse sentido, visa-se
esclarecer o papel do catador de material reciclável no desenvolvimento de sua atividade a
partir do princípio da livre iniciativa em constituir a cooperativa ou associação para ser
reconhecido como agente socioeconômico ambiental.

4.1 METODOLOGIA APLICADA NA PESQUISA EMPÍRICA: visita às cooperativa e
associação de catadores de materiais recicláveis e levantamento bibliográfico nos títulos
de Direito Ambiental da Biblioteca Central Zila Mamede
A pesquisa jurídica científica se deu em caráter de visita única nas cooperativas e na
associação de catadores em três estados do Nordeste brasileiro e acredita-se que as
informações obtidas são suficientes para comporem como resultado desta pesquisa.
Certamente, a proximidade entre as cidades favoreceu a mobilidade entre elas e possibilitou a
ida da pesquisadora. Outrossim, pretende-se agregar a teoria com a prática que ocorre no
campo do Direito no que diz respeito à Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), afinal
o Direito constitui matéria prática, o qual possui um campo de trabalho que precisa ser
descrito enquanto experiências práticas tanto dos operadores do Direito, quanto dos
pesquisadores jurídicos144.
O interesse da visita não era fazer um estudo exclusivamente sociológico ou
ambiental, contudo, conforme será abordado, as dimensões que permearão este trabalho cujo
intuito era perceber em que a PNRS, no âmbito de que dispõe sobre o catador de material
reciclável, como associado ou cooperativado, trouxe para a realidade destes. Posto que, a
144 ADEODATO, João Maurício. Bases para uma metodologia da pesquisa em Direito. Disponível em:
<http://www.egov.ufsc.br:8080/portal/sites/default/files/anexos/31273-34845-1-PB.pdf>. Acesso em: 07 abr.
2018.
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existência de cooperativa ou associação de catadores de recicláveis permeia antes da PNRS.
Logo, envolve as dimensões jurídica, social, ambiental e econômica da atividade, visto que “a
pesquisa é o procedimento prático de produção de conhecimentos; então, por sua finalidade,
ela deve representar uma aliada dos sistemas sociais, culturais, políticos e econômicos”145.
No que diz respeito ao critério de elegibilidade, excluiu-se desta pesquisa os catadores
individuais, pois de acordo com o “Capítulo 3”, no tópico “A coleta seletiva por catadores
individuais”, não oferece condições apropriadas para o exercício da atividade, tornando-os
reféns dos atravessadores. Por outro lado, incluiu-se todos os catadores cooperativados ou
associados em sua totalidade, ou seja, obtenção de dados registrados em relação ao
quantitativo de pessoas em cada uma das organizações.
Nesse ínterim, para a seleção dos locais da visita, o único critério utilizado foi a de que
a associação ou cooperativa de catadores de recicláveis não podiam estar localizadas em
bairros de alto poder aquisitivo ou de metro quadrado mais caro, visto que, geralmente, são
bairros com maiores investimentos por parte da gestão municipal. Portanto, a associação e
cooperativa deveria estar em um bairro da periferia, pois são bairros que, possivelmente,
demonstram a qualidade da gestão dos resíduos sólidos que se tem no município.
Além do critério acima, devia, minimante, possuir alguma informação online, fosse email, endereço ou telefone para possibilitar a ida até ao local para realizar a visita, posto que
era inviável financeiramente ir ao município identificar as cooperativas existentes e só depois
realizar a visita. A busca ocorreu durante o mês de junho/2017, na ferramenta Google, de
forma aleatória e com uso de palavras-chave as quais delimitam o local, os termos foram i)
“cooperativa ou associação de catadores de recicláveis em Natal”; ii) “cooperativa ou
associação de catadores de recicláveis em João Pessoa”; e, iii) “cooperativa ou associação de
catadores de recicláveis em Recife”146.
A escolha pelas cidades de João Pessoa, Natal e Recife se deu a partir do momento em
que o projeto de lei em tramitação coloca as capitais como as primeiras cidades a terem o fim
do prazo dilatado para encerramento dos lixões atingido. Diante disso, o prazo dado até o ano
de 2010, tem como nova proposta julho/2018, que, no entanto, acredita-se em uma nova
proposta para que a nova lei não seja sancionada com prazo ultrapassado.
O método aplicado foi o de observação não participante e indireta 147 com pesquisa
documental e registro de imagem do espaço, cuja autorização se deu de modo verbal pelos
145 BITTAR, Eduardo Carlos Bianca. Metodologia da pesquisa jurídica. 2ª ed. rev. ampl. São Paulo: Saraiva,
2002, p. 137.
146 SOUSA, Rodrigo Pagani. Repercussão Geral no Supremo Tribunal Federal (STF). In: CUNHA, Alexandre
dos Santos; SILVA, Paulo Eduardo Alves da (coords. e orgs.). Pesquisa empírica em Direito: Anais do I
Encontro de Pesquisa Empírica em Direito, Ribeirão Preto, 29 e 30 de setembro de 2011. Rio de Janeiro:
IPEA, 2013.
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presidentes da associação e das cooperativas, dado que não se pretendia fotografar as pessoas,
mas o ambiente de trabalho.
A desnecessidade da aprovação pelo Comitê de Ética se deu pela inaplicabilidade de
instrumentos de coleta de dados em seres humanos, como a entrevista ou questionário 148.
Optou-se por isso também por causa das regras formais de submissão do projeto à Comissão
de Ética, uma vez que solicitar uma autorização prévia de cada um dos locais que se desejaria
fazer a pesquisa seria de alto custo e, talvez, excluísse ou não encontrasse campo para realizar
a pesquisa, tendo em vista que muitos empreendimentos recicláveis não dispõem de registro
que identifique o responsável administrativo e jurídico.
Desta feita, como é recente o processo de incentivo à formalização de associação e
cooperativa de catadores de recicláveis, não se quis excluir nenhum desses estabelecimentos,
porquanto não ser um dos critérios adotados. Em nenhum momento se perguntou sobre a
situação da pessoa enquanto sujeito ou trabalhadora do local. Visto que,
Nenhuma pesquisa pode e deve desenvolver-se rompendo ou desrespeitando
completamente o sistema ético que envolve o universo do pesquisador. Assim, se
existe a liberdade criativa deferida ao criador, também existem deveres fixados em
leis, ou em normas técnicas e éticas, que definem até onde se desenrolam os limites
da liberdade criativa149.

Portanto, independentemente do método aplicado não significa que se terá liberdade
sem qualquer moldura, pois a ética da pessoa que pesquisa deve se basear em instrumentos
legais. Logo, não se aplicou instrumentos de pesquisa com seres humanos150. Ao mesmo
tempo em que não se entrevistou nenhum dos catadores.
Desse modo, os resultados são percepções da observação não participante e indireta da
pesquisadora durante o turno da visita nos três espaços de trabalho dos catadores, em virtude
da média do tempo da visita durar por volta de quatro horas por associação ou cooperativa,
tempo que pode ser considerado meio período de trabalho se for considerado que o início das
atividades é das 08:00 horas.
Ao chegar em todos os estabelecimentos, apresentava-se a finalidade da pesquisa e
perguntava-se se era possível aplicar o método de observação não participante e indireta,
pesquisa documental e registros fotográficos do local.

147 BAUER, Martin W; GASKELL, George. Pesquisa qualitativa com texto, imagem e som: um manual prático.
2ª ed. Rio de Janeiro: Vozes, 2002.
148 BITTAR, Eduardo Carlos Bianca. Metodologia da pesquisa jurídica. 2ª ed. rev. ampl. São Paulo: Saraiva,
2002.
149 BITTAR, Eduardo Carlos Bianca. Metodologia da pesquisa jurídica. 2ª ed. rev. ampl. São Paulo: Saraiva,
2002, p. 141.
150 BAUER, Martin W; GASKELL, George. Pesquisa qualitativa com texto, imagem e som: um manual prático.
2ª ed. Rio de Janeiro: Vozes, 2002.
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Registra-se que a única cooperativa que soube antecipadamente da pesquisa e da visita
foi a de Natal, em razão de conseguir o contato do e-mail disponível no sítio da “Rota da
reciclagem”151, o qual possibilitou marcar dia e hora da visita. No que tange à cooperativa de
Recife e à associação de João Pessoa, as visitas foram realizadas sem aviso prévio. Ambas não
possuíam endereço de e-mail ou telefone disponível na época da pesquisa digital. Para saber
como se deu a escolha de cada uma, será feita uma divisão por município para compreender
de modo mais claro.


João Pessoa - Associação Acordo Verde: como a pesquisadora reside em João Pessoa
via um galpão de recicláveis ao transitar por uma das avenidas principais do bairro de
Mangabeira. Após conseguir o endereço do galpão onde fica a presidente da
associação, dirigiu-se para lá no primeiro semestre de 2018, período em que retornou à
cidade de João Pessoas após concluir as disciplinas do mestrado.



Natal – Cooperativa de Catadores de Material Reciclável de Natal (Coopcicla): a
pesquisadora residiu em Natal por seis meses para cursar os créditos obrigatórios e
optativos da pós-graduação stricto sensu, durante este período decidiu começar a
pesquisa de campo. O contato inicial com o presidente foi célere, posto que a
cooperativa possuía e-mail disponível no banco de dados da rota da reciclagem.



Recife – Cooperativa de Catadores de Material Reciclável Ecovida Palha de Arroz: a
intenção era chegar na cidade com vários endereços de cooperativas e associações
disponíveis para a viagem não resultar infrutífera. Por causa disso, pesquisou-se vários
destinos no sítio “Rota da reciclagem”. No entanto, a primeira tentativa em uma usina
de reciclagem, era na realidade empreendimento de um atravessador. O que poderia
ser uma tentativa sem êxito, trouxe um ganho. Porquanto, terem informado de uma
nova cooperativa, recém inaugurada pela prefeitura do Recife e que seguia o
parâmetro de construção definido pela gestão municipal o qual se pretendia adotar às
demais cooperativas. Como a cooperativa indicada atendia ao único critério da
pesquisa, decidiu-se ir e realizar a visita, se fosse possível.
Com a realização da pesquisa de campo foi possível conhecer como as cooperativas e

associação de catadores de recicláveis se organizam no espaço destinado à atividade, bem
como se organizam entre si para fazer a coleta, percebeu-se a demanda dos materiais com o
151 O sítio disponibiliza um banco de dados com endereços de cooperativas ou associações de catadores de
recicláveis de todo o Brasil para disseminar a informação do ponto de coleta mais próximo da residência do
consumidor. Disponível em: <https://www.rotadareciclagem.com.br/index.html>. Acesso em: 07 abr. 2018.

79
dia a dia do trabalho. O intuito era sair do foco dogmático a partir do que traça a PNRS e os
documentos específicos como o Plano Municipal de Gestão de Resíduos Sólidos, caso já
tenham sido elaborados. Por isso, considera-se fundamental aos pesquisadores do Direito
enxergar as práxis do Direito na sociedade ou no campo em que ele se aplica, visto que de
longe a letra da lei pode ser perfeita, mas na prática encontram-se pontos a melhorar.
Ao pensar nisso, decidiu-se analisar os resultados com base em um teórico de
linhagem multidisciplinar, mas não jurídico. O desafio é “repensar toda a epistemologia da
Ciência do Direito e colocar em novos termos sua interface quer com a teoria social quer com
a economia política”152. Então, está em associar a teoria de Leff com as práxis da realidade do
catador de recicláveis. Este, por sua vez, reiteradamente trazido na PNRS como um dos atores
principais para que a Política dos recicláveis se solidifique no Brasil, como forma de produzir
economia a partir da sobra do produto final, proporcionar meio ambiente sadio ao reduzir a
quantidade de resíduos destinados incorretamente e gerar trabalho e renda às pessoas. Pela
extensa bibliografia de Leff, selecionou-se algumas obras para a análise i) Aventuras da
epistemologia ambiental; ii) Complexidade ambiental (Pensar a complexidade ambiental); iii)
Discursos sustentáveis ; e, iv) Saber ambiental.
O Decreto Federal nº 7.405/2010153 institui o Programa Pró-catador, que visa promover
e integrar ações voltadas à atividade do catador de material reciclável em cooperativas e
associações formadas por pessoas de baixa renda com base neste documento foram elaboradas
proposta e metas para servir de parâmetro ao incentivo dado às cooperativas e associações.
Desta forma, o primeiro passo é identificar em qual estágio se encontra o estabelecimento dos
catadores de recicláveis, após isso, é feito um levantamento do que seria necessário para
dignificar o trabalho com condições salubres e excessivo esforço físico ao ponto de prejudicar
a saúde humana.
Dessarte, com base no Decreto Federal nº 7.405/2010 154 e na proposta do plano de
ação para o Programa pró-catador elaborou-se um índice qualitativo de classificação das
cooperativas e associação visitadas para identificar e expor a situação de cada local. A Tabela
7 foi inspirada no seguinte estudo realizado pelo Centro de Estudos Socioambientais
(PANGEA):
Situação 01 – Grupo formalmente organizado em Associação ou Cooperativa com
prensa, balança, carrinhos e galpão próprios, com capacidade de ampliar sua
152 FARIA, José Eduardo. O Direito na economia globalizada. São Paulo: Editora Malheiros, 2000, p. 331.
153 BRASIL. Decreto Federal nº 7.405/2010. Institui Programa Pró-catador. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/decreto/d7405.htm>. Acesso em: 11 mai. 2018.
154 BRASIL. Decreto Federal nº 7.405/2010. Institui Programa Pró-catador. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/decreto/d7405.htm>. Acesso em: 11 mai. 2018.
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estrutura física e de equipamentos a fim de integrar novos Catadores e criar
condições para implantar unidades industriais de reciclagem. Nesta situação as
Cooperativas já estão prontas para a verticalização da produção de Materiais
Recicláveis.
Situação 02 – Grupo formalmente organizado em Associação ou Cooperativa com
alguns equipamentos, mas que necessita de apoio financeiro para a aquisição de
outros equipamentos e/ ou galpões. As Cooperativas deste grupo estão numa fase
intermediaria uma vez que lhes faltam alguns equipamentos que possibilitem a
expansão da produção. Elas precisam de reforços em sua infra-estrutura para ampliar
a coleta e assim poder incluir formalmente novos catadores de materiais recicláveis.
Situação 03 – Grupo ainda em fase de organização, com poucos equipamentos
próprios. Precisa de apoio financeiro para a aquisição de quase todos os
equipamentos para o desenvolvimento de suas atividades, além de galpões próprios.
O estabelecimento foi de sua Cooperativa significará a criação de novos postos de
trabalho para Catadores de Materiais Recicláveis.
Situação 04 – Grupo desorganizado localizados nas ruas ou nos lixões, sem
quaisquer equipamentos, freqüentemente o trabalho de atravessadores e deposeiros
se dá em condições de extrema precariedade é necessário apoio financeiro para a
montagem completa de toda infra-estrutura de edificações e de equipamentos. O
estabelecimento formal de sua cooperativa significará a criação de novos postos de
trabalho para catadores de materiais recicláveis155.

Com isso, além dos dados usados no estudo acima, procurou-se elementos que
servissem para complementar a classificação e obter uma caracterização qualitativa dos
estabelecimentos dos catadores. Assim sendo, poderá ver de forma mais clara onde cada
estabelecimento precisa de fato melhorar para que atinja a “Situação 01”.
Sabe-se que “a sociedade humana é um sistema complexo, adaptativo, incluso em
outro sistema complexo que é o meio ambiente” 156. Isto posto, é impossível trazer todos os
elementos necessários para evidenciar cada cooperativa ou associação de catadores. O que se
pretende é trazer aspectos básicos para o exercício da profissão de modo salubre e digno.
Posto que, a sustentabilidade às custas da insustentabilidade não atende ao desenvolvimento
sustentável, ou seja, ter uma coleta seletiva implantada em um município não quer dizer que
reduziu as injustiças sociais e econômicas à atividade de catador de recicláveis.
Ademais, compreende-se que as condições abaixo definidas para alcançar a
sustentabilidade por meio da reciclagem não pode partir de determinismos, absolutismo a
partir dos indicadores fixos. Visto que “não existe consenso sobre como medir a
sustentabilidade”157. Por isso, os indicadores podem ser adequados conforme a necessidade de
se manter a sustentabilidade da atividade dos catadores de recicláveis. Por causa disso, não se
155 BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Proposta de metas que deverão ser convergentes ao Plano Nacional
de Resíduos Sólidos no tocante a eliminação e recuperação de lixões e a inclusão social e à emancipação
econômica de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis. Brasília: Secretaria de Recursos Hídricos e
Ambiente Urbano, 2012, p. 05. Disponível em: <http://www.mma.gov.br/component/k2/item/10342catadores>. Acesso em: 11 abr. 2018.
156 BELLEN, Hans Michael van. Indicadores de sustentabilidade: uma análise comparativa. 2ª edição. Rio de
Janeiro: Editora FGV, 2006, p. 28.
157 BELLEN, Hans Michael van. Indicadores de sustentabilidade: uma análise comparativa. 2ª edição. Rio de
Janeiro: Editora FGV, 2006, p. 38.

81
adotou o critério da necessidade da totalidade dos indicadores para caracterizar com um dos
índices abaixo, mas atender, minimamente, cinco indicadores para que a cooperativa ou
associação receba a classificação da expectativa da realidade do catador organizado
coletivamente encontrada após oito anos da sanção da PNRS.
Assim, distancia-se do método comparativo para avaliar individualmente cada
cooperativa ou associação, visto que a própria PNRS adota o princípio da especialidade local.
A legenda dos resultados será representada em cor cinza para quando for atendido o critério
da Tabela 7.
Tabela 7- Indicadores qualitativo de classificação de cooperativa ou associação de catadores
de recicláveis
Abaixo do esperado

Dentro do esperado

Acima do esperado

Renda menor que um salário
mínimo

Renda até três salários mínimos

Renda superior a dois salários mínimos

Realiza a coleta seletiva com
carroças

Realiza a coleta seletiva em caminhão

Possui caminhão próprio para realizar a
coleta seletiva

Cooperativa ou associação sem
equipamentos

Cooperativa ou associação parcialmente
equipadas (prensa, esteira, picotador,
balança, cesto, contêiner ou
empilhadeira)

Cooperativa ou associação equipadas
(prensa, esteira, picotador, balança, cesto,
contêiner ou empilhadeira)

Catadores sem EPI (e nem
disponibilizado pela associação ou
cooperativa)

Catadores com algum EPI (ou
disponibilizado pela associação ou
cooperativa)

Catadores com EPI (e em estoque da
associação ou cooperativa)

Não possui sistema de segurança

Possui algum tipo de sistema de
Possui sistema de segurança (cerca elétrica,
segurança (cerca elétrica, câmera, portão câmera, portão elétrico ou alarme)
elétrico ou alarme)

Não possui segurança humana

Possui segurança humana em horário
parcial

Possui segurança humana em horário
integral

Negociação da venda com
atravessador

Negociação da venda direta com
indústria de reciclagem e atravessador

Negociação da venda direta com indústria
de reciclagem

Instalação física deteriorada ou não Instalação física necessita de reparo
possui instalação física apropriada

Instalação física em boas condições

Associação ou Cooperativa sem
registro formal
Elaboração própria, 2018.

Associação ou Cooperativa com registro
formal

Associação ou Cooperativa com registro
formal

Os índices “abaixo do esperado”, “dentro do esperado” e “acima do esperado” diz
respeito à expectativa da visita nas cooperativas e associação de catadores na percepção da
pesquisadora e segundo os elementos caracterizados encontrados em documentos oficiais e
literatura sobre índices, indicadores, reciclagem, catador de recicláveis e sustentabilidade.
O primeiro indicador trata do perfil econômico da associação e cooperativa e ao
mesmo tempo dos catadores de recicláveis, dado que é possível se ter uma média da renda do
estabelecimento por meio da renda individual do catador multiplicando-se pela quantidade de

82
trabalhadores do local, obviamente não será a renda exata. Neste ramo, o econômico se perfaz
necessário para que a atividade se consolide.
No entanto, não se quer com este indicador fomentar o consumo exacerbado para
produzir resíduos. Entretanto, sem a renda fruto dos resíduos a associação e a cooperativa de
catadores se tornariam inexistentes, pois é impossível sobreviver somente em prol do meio
ambiente e o fato de está colocado no topo não significa que seja mais importante que os
outros indicadores.
Por outro lado, não se concorda que possa existir uma sustentabilidade econômica, em
virtude de não adotar o posicionamento de que a sustentabilidade econômica fomenta a
exploração dos recursos naturais em escala apropriada, posto que o lucro aumenta quando há
grande produção158 e, neste caso, o meio ambiente não é dotado de um capital infinito 159.
Apesar de tudo, o econômico se faz necessário para incluir socialmente o catador e eliminar
“privações de liberdade que limitam as escolhas e as oportunidades das pessoas de exercer
ponderadamente sua condição de agente”160, que vai desde a adoção da política pública
aplicada no local até o poder de adquirir um bem que torne a sua vida melhor, conforme seu
próprio julgamento e escolhas, ou seja, a capability161.
O segundo indicador diz respeito à forma de exercício da atividade, ou seja, como
realizam o trabalho de coleta seletiva, bem como a autogestão da associação e das
cooperativas. A realização da coleta seletiva por meio de carroças não significa que seja uma
forma degradante do trabalho, porém demandará maior esforço físico do catador e mais tempo
para fazer a coleta. Ao mesmo tempo em que pode impossibilitar do catador adquirir maior
quantidade de recicláveis, bem como ir a lugares mais distantes.
Por isso, mesmo com a emissão do gás metano produzido pelos caminhões é possível
manter uma coleta seletiva sustentável a partir do momento em que se utilizar o conceito de
smart city para traçar rotas inteligentes ou modos de coleta mais eficiente. Portanto, “é
possível sair do ecologismo naturalista e situar-se no ambientalismo como política do
conhecimento, no campo do poder no saber ambiental, em um projeto de reconstrução social
desde o reconhecimento da outridade”162. Logo, definiu-se como “acima do esperado” ter um
158 BELLEN, Hans Michael van. Indicadores de sustentabilidade: uma análise comparativa. 2ª edição. Rio de
Janeiro: Editora FGV, 2006.
159 LEFF, Enrique. Discursos sustentáveis. Tradução de Silvana Cobucci Leite. São Paulo: Editora Cortez,
2010.
160 SEN, Amartya. Desenvolvimento como liberdade. Tradução Laura Teixeira Motta. Revisão técnica Ricardo
Doninelle Mendes. 5ª reimpressão. São Paulo: Companhia das Letras, 2010, p. 10.
161 SEN, Amartya. Desenvolvimento como liberdade. Tradução Laura Teixeira Motta. Revisão técnica Ricardo
Doninelle Mendes. 5ª reimpressão. São Paulo: Companhia das Letras, 2010.
162 LEFF, Enrique. Pensar a complexidade ambiental. In: LEFF, Enrique (coord.). A complexidade ambiental.
Tradução de Eliete Wolff. São Paulo: Cortez, 2003, p. 26-27.
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caminhão próprio, pois a associação ou cooperativa poderá fazer a rota da coleta seletiva e
fechar acordos de coleta com instituições privadas.
Enquanto isso, o terceiro critério se faz extremamente necessário a uma cooperativa,
pois é intrínseco à atividade do catador algumas fases de preparação do reciclável. Do
contrário, estará no estágio inicial de completa desorganização coletiva, como trazida na
“Situação 04”. Algumas cooperativas ou associações já disponibilizam de equipamentos para
vender os recicláveis em estágio para ser usado nas indústrias de reciclagem. Dessa forma,
demandam menos passagem por intermediadores o que pode gerar renda melhor. Ademais,
haveria uma quebra no ciclo do mercado de recicláveis que se perpetua para explorar a mão
de obra barata e, algumas vezes, não qualificada do catador de recicláveis163. Assim, passaria a
dominar o processo inicial (coleta seletiva), o básico (triagem e prensagem), o intermediário
(picotagem) até atingir a venda direta.
O próximo indicador é tratado como a divisão entre um catador de recicláveis com
atuação informal para um catador de recicláveis com atividade laboral formal. Isto se deve
pelo uso ou não do Equipamento de Proteção Individual (EPI), posto que são equipamentos
exigidos pela legislação trabalhista brasileira164 para proteger o trabalhador e evitar acidente
de trabalho, tais como as máscaras, luvas, proteção auditiva, farda, bota, entre outros,
deveriam ser disponibilizados em todas as cooperativas e associações de catadores de
recicláveis. Por isso, tomou-se como critério positivo a disponibilidade e o uso de
equipamentos pelos trabalhadores.
O indicador sobre a segurança da cooperativa e associação de catadores se refere a
oferta de ambiente tranquilo para o exercício das atividades laborais. Como qualquer outro
ambiente deve haver restrição de entrada de pessoas, dado que se trata de local de trabalho
com máquinas de grande porte. Além disso, a depender do tipo de resíduo coletado pode
oferecer risco aos transeuntes.
Outrossim, é comum o furto de materiais recicláveis ou reaproveitáveis, bem como de
peças de máquinas, material administrativo e dinheiro. Afinal, algumas associações e
cooperativas se especializam em extrair ouro, cobre, entre outros metais. Por causa disso, a
segurança foi relacionada à organização, especialidade, renda e equipamentos. Nesse ínterim,
o indicador segurança humana foi disposto para diferenciar qual a forma de precaução
utilizada.

163 LEFF, Enrique. Pensar a complexidade ambiental. In: LEFF, Enrique (coord.). A complexidade ambiental.
Tradução de Eliete Wolff. São Paulo: Cortez, 2003.
164 BRASIL. Consolidação das Leis do Trabalho. Art. 166. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del5452.htm>. Acesso em: 12 abr. 2018.
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Em relação ao tipo de negociação feita pela associação e cooperativa de catador de
recicláveis está diretamente relacionada à renda, bem como ao nível de informação e
conhecimento sobre a educação ambiental e o mercado dos recicláveis. Visto que, tão
importante quanto coletar o reciclável é vendê-lo a um valor que compense o esforço da
atividade e, para isso, deve-se comercializar a quem oferecer o melhor preço, neste caso, às
indústrias de reciclagem.
Ao passo que, o ambiente de trabalho em boas condições físicas diz respeito à
qualidade do exercício da atividade laboral realizada pelos catadores, dado que quanto maior
a salubridade e as condições físicas do ambiente laboral melhor as condições físicas e
psicológicas do trabalhador para o exercício dela. Isto não se aplica somente aos catadores,
porém como objeto de estudo este indicador será focado neles. Outrossim, o catador de
reciclável é ainda uma das atividades que mais sofre com o fator da insalubridade e condições
físicas laborais. Tendo em vista que ainda ocorre exercício em lixões a céu aberto ou em
associações e cooperativas precarizadas.
O indicador sobre o registro formal mostra o nível de organização administrativa da
cooperativa ou associação. Ele é necessário para participar de licitação da Administração
Pública, do acordo setorial, bem como negociar diretamente com as indústrias. Ademais, por
meio dele é possível manter uma conta bancária como pessoa jurídica, além do que
possibilitar o pagamento aos catadores por meio do Banco, o que está atrelado ao fator da
segurança e da identidade do próprio catador em ser reconhecido como pessoa com renda
ativa.
No tocante à pesquisa bibliográfica realizada na BCZM da UFRN, a metodologia
aplicada foi a de catalogar os livros dispostos nas estantes de Direito Ambiental a abordagem
do conteúdo sobre os resíduos sólidos165. O levantamento foi iniciado em abril de 2017 e
finalizado em novembro de 2017. Não existiu a preocupação em ter algum livro sem o
alcance da pesquisa, uma vez que a biblioteca possui um sistema de livros cativos quando este
apresenta um único exemplar. Logo, pode-se dizer que todos os livros foram acessados e
pesquisados.
O critério de exclusão se deu aos livros que tratavam de matéria específica, por
exemplo: Direito de águas, Direito dos animais. Sendo assim, incluiu-se todos os outros de
temática genérica. Apesar disso, entende-se que o assunto sobre resíduos sólidos pode ser
abordado em diferentes temáticas e não somente quando se trata dos resíduos sólidos urbanos.
No entanto, manteve-se o objeto deste estudo durante a pesquisa bibliográfica. Os códigos dos
165 BITTAR, Eduardo Carlos Bianca. Metodologia da pesquisa jurídica. 2ª ed. rev. ampl. São Paulo: Saraiva,
2002.
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livros foram verificados por meio do Sistema Integrado de Gestão Acadêmica (Sigaa) da
UFRN com ajuda dos voluntários da biblioteca para compreender a codificação.
4.2 AS DIMENSÕES SOCIAL, ECONÔMICA
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

E

AMBIENTAL

PARA

O

Este trabalho reveste-se pela escolha de três dimensões do desenvolvimento
sustentável, a econômica, a ambiental e a social. A opção dessas três dimensões também
foram adotadas por Sachs quando ele diz que o desenvolvimento sustentável deve atender ao
mesmo tempo a “relevância social, prudência ecológica e viabilidade econômica”166.
Nesse diapasão, entende-se que o meio ambiente natural não é algo mais intacto em
qualquer parte do planeta. E que a sobrevivência na Terra depende dos recursos naturais, bem
como o aperfeiçoamento de sua utilização para que não seja predatória ao ponto de extinguila. Portanto, concorda-se com Sachs quando diz que “conservação e aproveitamento racional
da natureza podem e devem andar juntos”167, visto que “todas as nossas atividades
econômicas estão solidamente fincadas no ambiente natural”168, ou seja, é impossível a vida
humana sem explorar qualquer recurso natural, o que não significa que isto “precisa
prejudicar o meio ambiente ou destruir a diversidade”169.
Conhece-se a teoria de Leff ao dizer que economia e a ecologia não se misturam e que
é impossível tentar fundi-las. O referido autor utiliza o exemplo do óleo e da água como
metáfora para exemplificar essas dimensões e justificar que o termo economia ecológica é
inapropriado170. Certamente, concorda-se com Leff, porém o que se defende neste trabalho
não é a economia ecológica, mas uma economia que visa o desenvolvimento sustentável.
Mesmo que, para o autor,

o termo

desenvolvimento sustentável tenha proporcionado

ambivalência e retórica dentro de uma política neoliberal, que não propõe as condições
ecológicas e sociais, do mesmo modo que uma reflexão e justificativa rigorosa ao crescimento
econômico171.

166 SACHS, Ignacy. Caminhos para o desenvolvimento sustentável. Organização: Paula Yone Stroch. Rio de
Janeiro: Garamond, 2002, p. 35.
167 SACHS, Ignacy. Caminhos para o desenvolvimento sustentável. Organização: Paula Yone Stroch. Rio de
Janeiro: Garamond, 2002, p. 32.
168 SACHS, Ignacy. Caminhos para o desenvolvimento sustentável. Organização: Paula Yone Stroch. Rio de
Janeiro: Garamond, 2002, p. 32.
169 SACHS, Ignacy. Caminhos para o desenvolvimento sustentável. Organização: Paula Yone Stroch. Rio de
Janeiro: Garamond, 2002, p. 32.
170 LEFF, Henrique. Discursos sustentáveis. Tradução de Silvana Cobucci Leite. Editora Cortez: São Paulo,
2010.
171 LEFF, Enrique. Saber ambiental: sustentabilidade, racionalidade, complexidade e poder. Tradução de Lúcia
Mathilde Endlich Orth. 11ª ed. Petrópolis (RJ): Editora Vozes, 2015.
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Tampouco, apoia-se no conceito de desenvolvimento econômico como sinônimo de
crescimento econômico, dado que a distorção conceitual do desenvolvimento causa o
sacrifício ambiental172. Logo, compreende-se o desenvolvimento como o das liberdades
substantivas, estas, por sua vez, apresentadas por Sen “como o principal fim e o principal
meio do desenvolvimento”173, isto é, são as formas de exercício para um desenvolvimento
humano, isto quer dizer, que ocorrerá desenvolvimentos social, ambiental e econômico.
Por outro lado, o desenvolvimento nunca foi visto em sua completude. O crescimento
econômico visa a melhoria para poucos grupos, enquanto outros vivem quase, ou já, na
marginalidade ao pensar que por consumir um produto em inúmeras prestações possuem
independência econômica. Nesse caso, precisa-se aliar o desenvolvimento social para que,
este, possa refletir em ações de uma cidadania não fragmentada pela racionalidade
econômica174 para tornar as ações de uma cidadania completa por meio do desenvolvimento
social para o desenvolvimento ambiental.
Além disso, considerar o desenvolvimento social como algo à parte do
desenvolvimento ambiental, é pensar a vida humana no plano cartesiano, os quais não se
misturam e são oposição. Esta visão, é também utilizada para justificar argumentos
antropocêntricos, ou seja, que a pessoa humana é o centro, que tudo depende dela e está para
servi-la. Colocado assim, é possível entender o que os povos locais e tradicionais pensam a
respeito do conceito do desenvolvimento científico como algo a ser promovido para “viver
melhor”, todavia que para eles é gerador de desigualdades, diferença e opressão. Dado que, a
teoria científica ainda não está presente na prática175. Nesse sentido, é necessário que haja uma
ecologia dos saberes, ou diálogo de saberes entre o campo científico e popular (tradicional),
no sentido de não sobreposição, contudo para reunir a teoria e a prática e combater a crise
ambiental176.
Ademais, na visão antropocêntrica, o desenvolvimento econômico é colocado em
status superior ao desenvolvimento ambiental porque esse desenvolvimento traria bem-estar e
conforto para todos os humanos que habitam a Terra e que, por isso, a degradação ambiental
estaria justificada. Então:
172 ONU. Our Common Future: reconvened world comission on evironment and development. Londo (UK):
SRO Kundig, maio de 1992.
173 SEN, Amartya. Desenvolvimento como liberdade. Tradução Laura Teixeira Motta. Revisão técnica Ricardo
Doninelle Mendes. 5ª reimpressão. São Paulo: Companhia das Letras, 2010, p.10.
174 LEFF, Enrique. Saber ambiental: sustentabilidade, racionalidade, complexidade e poder. Tradução de Lúcia
Mathilde Endlich Orth. 11ª ed. Petrópolis (RJ): Editora Vozes, 2015.
175 LEFF, Henrique. Discursos sustentáveis. Tradução de Silvana Cobucci Leite. Editora Cortez: São Paulo,
2010, expressão em destaque do autor.
176 LEFF, Henrique. Discursos sustentáveis. Tradução de Silvana Cobucci Leite. Editora Cortez: São Paulo,
2010. SANTOS, Boaventura de Sousa. La reinvención del estado y el estado plurinacional. Santa Crus de la
Sierra (BO): CENDA, 2007.
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O ponto central que se pretende destacar em relação à visão cartesiana de mundo é
justamente essa separação, essa dicotomia entre o homem e a natureza referida pelo
autor, a qual não se aplica mais em termos de fundamentação filosófica numa
realidade complexa de riscos e ameaças promovidas pelo “homem contra a
natureza”. Essa própria referência tão utilizada para designar a ação do homem em
relação ao meio ambiente é equivocada, pois separa o homem do meio, como se ele
não fosse parte da natureza177.

Nesse ínterim, também concorda Weyermüller quando diz que:
Não que a ciência moderna seja totalmente “cartesiana”, ou que as ideias de
Descartes sejam ainda hoje aplicadas como antes, mas o destaque que se pretende
fazer diz respeito à origem de uma concepção que ainda se reproduz acerca da
relação do homem como o meio ambiente como se dele não fizesse parte como um
sistema único178.

Por outra via, há uma corrente em que coloca o meio ambiente no centro e opõe-se ao
antropocentrismo aristotélico. Neste ponto de vista, a pessoa humana é colocada ao redor do
meio ambiente, da mesma forma em que todos os outros seres vivos, ou melhor, não haveria
superioridade em grau de importância para a pachamama, quer dizer, para o meio ambiente,
tanto um ser quanto o outro possuem sua relevância única, e nem um e nem o outro deve ser
aniquilado para que uma só espécie sobreviva, isto é, “[…] já não é mais possível lutar pela
igualdade sem lutar também pelo reconhecimento das diferenças”179.
Nesse sentido, a palavra “meio” já indicaria hermeneuticamente o centro de tudo,
portanto, o meio ambiente é que seria o centro e todo o restante estaria ao seu redor.
Outrossim, o meio ambiente abarca tudo o que é natural. Então, todos os animais estariam no
centro como ao redor; da mesma forma, a pessoa humana, água, o ar, solo e todos os outros
elementos necessários. Nessa perspectiva, discorda-se da interpretação hermenêutica de
Fensterseifer ao querer distanciar o termo “meio” da palavra ambiente porque aquele daria
sentido antropocêntrico:
A razão está no fato da expressão “meio” ambiente sugerir algo que está ao redor ou
em torno do ser humano, quando, na verdade, o ambiente constitui a própria
essência e caracteriza elemento intrínseco da existência humana. A expressão
“meio” ambiente revela uma tinta antropocêntrica na pintura do conceito [ambiente],
quando, a partir da reflexão que está proposta no presente estudo, o ser humano é
também ambiente, e não apenas está envolvido pelo ambiente180.

177 VILLEY, Michel. A formação do pensamento jurídico moderno. Tradução: Cláudia Berliner. São Paulo:
Martins Fontes, 2005, p. 605, aspas do autor.
178 WEYERMÜLLER, André Rafael. Direito ambiental e aquecimento global. São Paulo: Atlas, 2010, p. 109 –
110, aspas do autor.
179 SANTOS, Boaventura de Sousa. La reinvención del estado y el estado plurinacional. Santa Crus de la Sierra
(BO): CENDA, 2007, p. 16, tradução livre: “ […] ya no es posible luchar por la igualdad sin luchar también
por el reconocimiento de las diferencias”.
180 FENSTERSEIFER, Tiago. Direitos Fundamentais e proteção do ambiente: a dimensão ecologia da dignidade
humana no marco jurídico-constitucional do Estado Socioambiental de Direito. Porto Alegre: Livraria do
Advogado Editora, 2008, p. 162.
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Além do que, concorda-se quando o autor acima relembra que o ser humano é também
parte do meio ambiente. Talvez o referido autor tenha pensado no significado com o olhar da
corrente antropocêntrica, cuja etimologia indica o homem no meio, porém ao interpretar a
expressão meio ambiente na corrente ecocêntrica, ter-se-á uma outra lógica hermenêutica. Até
mesmo pelo significado que é a casa no meio, ou seja, a Terra no centro.
A fim de traçar um marco conceitual para este trabalho, delimitou-se as dimensões do
desenvolvimento sustentável em três, como dito, a social, a econômica e a ambiental, todas
elas sem sobreposição uma a outra e nem com a ideia utópica de harmonia, mas como algo a
ser alcançado a partir de métodos e metodologia traçada de forma transparente aos países do
Norte e Sul, pois o que se visa é a adoção da nova racionalidade ambiental preconizada por
Leff para alcançar o almejado desenvolvimento sustentável.
Com a inauguração do termo desenvolvimento sustentável no Nosso Futuro Comum 181
foi definido como um processo que “atenda as necessidades do presente sem comprometer a
capacidade de as gerações futuras atenderem também às suas” 182. Este conceito não apresenta
limites absolutos aos Estados, porém fornece algumas limitações para que seja observada a
capacidade de o meio ambiente absorver os efeitos da atividade humana.
Nessa perspectiva, ao se interpretar isoladamente a definição do desenvolvimento
sustentável apresentado pelo Relatório de Bruntland, pensa-se que a sua ideia originária é a de
promover o desenvolvimento proporcional em todas as dimensões. No entanto, ao ler todo o
Relatório o que se percebe é a continuidade do crescimento econômico, no entanto, desta vez,
com o aprimoramento tecnológico, isto é, seria a tecnologia utilizada para extrair os recursos.
Ao continuar a leitura, percebe-se que apesar da adoção do termo “desenvolvimento” nada foi
modificado em relação à economia. Por isso, a crítica dos ambientalistas, que entende o
crescimento econômico como predatório e incompatível ao desenvolvimento.
Apesar disso, o que se quer demonstrar é que o termo desenvolvimento sustentável
pode ter várias abordagens sem que implique relação com a definição e práticas anteriores
dadas, posto que a significância da língua pode mudar de um lugar para o outro e que,
segundo alguns autores, pode chegar à média de 160 definições 183. Por causa disso, deixa-se
claro que, para este trabalho, foi adotado o conceito como um processo de desenvolvimentos
social, econômico e ambiental de forma proporcional com a única finalidade do
desenvolvimento humano a partir do exercício das liberdades substantivas.
181 ONU. Nosso Futuro Comum. Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento. 2ª ed. Rio de
Janeiro: Editora da Fundação Getúlio Vargas, 1991.
182 ONU. Nosso Futuro Comum. Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento. 2ª ed. Rio de
Janeiro: Editora da Fundação Getúlio Vargas, 1991, p. 09.
183 BELLEN, Hans Michael va. Indicadores de sustentabilidade: uma análise comparativa. 2ª ed. Rio de Janeiro:
Editora FGV, 2006.
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Desta forma, torna-se imprudente que o ar de uma cidade seja poluída por indústrias
para que alguém possa auferir lucro, enquanto centenas de pessoas e outros seres sejam
prejudicadas. Isto, sem dúvidas, barra o exercício das liberdades substantivas e limita até
mesmo as oportunidades, ou melhor, a capability.
Diante disso, é possível trazer a esta discussão a abordagem dada pela Constituição
brasileira de 1988 ao dizer que “todos têm o direito ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se
ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá- lo para as presentes e
futuras gerações”184 e que à “ordem econômica, fundada na valorização do trabalho
humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os
ditames da justiça social [...]”185, observado o princípio de defesa do meio ambiente.
Os elementos destacados em negrito que formam a base conceitual dos artigos
compõem o conceito (em negrito) utilizado neste trabalho do que é o desenvolvimento
sustentável para o objeto de estudo. A partir dele, é possível perceber a inclusão da profissão
de catador de recicláveis nas dimensões social, por meio da educação (defesa do meio
ambiente e justiça social); econômica, formação de cooperativa ou associação (livre
iniciativa) e renda a partir da venda dos recicláveis (valorização do trabalho humano);
ambiental, redução dos resíduos em aterros e continuidade ao ciclo de vida dos produtos
(qualidade de vida às presentes e futuras gerações); que proporcionará o desenvolvimento
humano a partir das liberdades substantivas (existência digna).
4.3 O CATADOR DE MATERIAL RECICLÁVEL E O DESENVOLVIMENTO DA LIVRE
INICIATIVA: O AGENTE SOCIOECONÔMICO AMBIENTAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS
Por mais que exista divergência em considerar uma associação ou cooperativa como
empreendimentos que partem da livre iniciativa, neste pesquisa, trabalha-se com a
possibilidade de que partem daquele princípio, pois requer a união de pessoas com uma
finalidade e que possuem caráter econômico, mesmo que o principal objetivo não seja o lucro.
Logo, a esses estabelecimentos são necessários o cumprimento do capítulo constitucional da
ordem econômica no que diz respeito aos princípios gerais da atividade econômica, visto que

184 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil, 1988. Art. 225, caput, negrito nosso. Disponível
em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em: 07 mai.
2018.
185 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil, 1988. Art. 170, caput, VI, negrito nosso.
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em:
07 mai. 2018.
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a Constituinte buscou melhorar as condições sociais e de vida da população além de traçar um
projeto de desenvolvimento sustentável186.
Outrossim,
As cooperativas são instituições que organizam, ou podem organizar, numerosas
pessoas, entre as quais não predominam, ou não necessariamente, as relações
primárias; que geralmente cobrem um determinado ramo ou setor de atividade
econômica; que estão articuladas de modo sistemático com o mercado e que,
consequentemente, requerem uma divisão do trabalho relativamente clara e uma
administração eficaz para sua reprodução e desenvolvimento, É por isso que a sua
diferenciação em relação ás empresas capitalistas não está na divisão do trabalho, na
relação com o mercado, não função do salário ou na administração hierarquizada.
Segundo os sesu atuais defensores, as diferenças residem sobretudo no fato de os
seus agentes identificarem-se, explicitamente, como um sistema de autogestão dos
trabalhadores, da sua força de trabalho, dos instrumentos de produção, dos recursos
ou objetos de produção e dos produtos”187.

Além disso, há regras específicas que devem ser observadas para as cooperativas e
associações de catadores de recicláveis. No caso da primeira, a nova lei do cooperativismo,
Lei Federal nº 12.690/2012188 e no que não confrontar com a mais recente, a Lei Federal nº
5.764/1971189. Enquanto isso, para as associações têm-se o Código Civil Brasileiro de 2002 190
e a Lei Federal nº 9.790/1999191. Logo, aos catadores devem observar uma extensa legislação
para que o empreendimento obtenha sucesso e não deixem de existir pelo eventual
descumprimento de suas disposições, diante disso, é necessário saber os encargos ao escolher
uma das modalidades, dado que as cooperativas de catadores de recicláveis não fazem parte
do critério de exclusão do art. 1º, da Lei Federal nº 12.690/2012192.
Nesse ínterim, o princípio da livre iniciativa tem como finalidade a valorização do
trabalho humano vistas à justiça social, até porque “quando não ocorre nenhuma
transformação, seja social, seja no sistema produtivo, não se está diante de um processo de
desenvolvimento, mas da simples modernização”193.
186 BERCOVIVI, Gilberto. Constituição econômica e desenvolvimento: uma leitura a partir da Constituição de
1988. São Paulo: Editora Malheiros, 2005.
187 QUIJANO, Aníbal. Sistemas alternativos de produção? Tradução de Manuel del Pino. In:SANTOS,
Boaventura de Sousa (org). Produzir para viver: os caminhos da produção não capitalista. 2ª ed. Rio de
Janeiro: Civilização brasileira, 2005.
188 BRASIL. Lei Federal nº 12.690/2012. Dispõe sobre a organização e funcionamento das cooperativas de
trabalho. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/L12690.htm>.
Acesso em: 15 mai. 2018.
189 BRASIL. Lei Federal nº 5.764/1971. Política Nacional de Cooperativismo. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5764.htm>. Acesso em: 07 mai. 2018.
190 BRASIL.
Lei
Federal
nº
10.406/2002.
Código
Civil
Brasileiro.
Disponível
em:
<http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/Leis/2002/L10406.htm>. Acesso em: 09 mai. 2018.
191 BRASIL. Lei Federal nº 9.790/1999. Dispõe sobre a Organização da Sociedade Civil de Interesse Público.
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9790.htm>. Acesso em: 09 mai. 2018.
192 BRASIL. Lei Federal nº 12.690/2012. Dispõe sobre a organização e funcionamento das cooperativas de
trabalho.
Art.
1º.
Disponível
em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato20112014/2012/lei/L12690.htm>. Acesso em: 15 mai. 2018.
193 BERCOVIVI, Gilberto. Constituição econômica e desenvolvimento: uma leitura a partir da Constituição de
1988. São Paulo: Editora Malheiros, 2005, p. 53.
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Diante disso, a livre iniciativa exercida pelos catadores de recicláveis é no intuito de
dar forma digna ao exercício da profissão ao partir do pressuposto de que a associação e a
cooperativa visa melhorar a condição social e econômica do catador, posto que teriam mais
condições em competir com as forças do mercado de reciclagem. Esta competição se dá
atualmente de duas formas, a primeira seria na disputa pelo material reciclável entre os
próprios catadores e, em seguida, com a venda desses materiais às empresas e não aos
atravessadores.
No Brasil, ainda não há muitos interesses de grandes estabelecimentos privados
atraídos pela coleta seletiva, a exceção fica com o estado do Espírito Santo194, o qual contratou
uma empresa privada para se responsabilizar pela coleta seletiva e destino (venda) dos
recicláveis. Contudo, deixa-se claro que isto segue na contramão da PNRS que visa inserir os
catadores de recicláveis por meio de incentivo e desenvolvimento de associação e
cooperativa.
Por causa disso, o catador de reciclável passa a se tornar um dos principais atores da
PNRS e protagonista do ciclo de vida dos produtos, e, portanto, deve observância tripla à
defesa do meio ambiente com vistas à sustentabilidade do empreendimento para promover o
desenvolvimento sustentável. Esta observância, se dá de forma constitucional nos capítulos da
“Ordem Econômica e Financeira” e “Do Meio Ambiente”; e, infraconstitucional pela PNRS e
outras legislações correlatas.
Logo, mesmo se tratando de agente socioeconômico, o catador de reciclável deve ser
também um agente ambiental. Por isso, escolheu-se a nomenclatura agente socioeconômico
ambiental, visto que nenhuma pessoa humana no afã de suprir suas necessidades básicas
quererá trabalhar para alcançar um poder aquisitivo mínimo para sua subsistência, o que gera
a inclusão social (trabalho) e econômica (poder aquisitivo), após suprir as urgências poderá
pensar em outros temas como política, ambiente, saúde, educação, entre outros.
De acordo com o princípio da livre concorrência, o Estado não pode intervir no
mercado sem um justo motivo, entretanto, pode o Estado promover incentivos a determinada
atividade econômica. A PNRS traz que os entes federados deverão incentivar e promover o
desenvolvimento de associação e cooperativas de catadores de recicláveis formado por
pessoas físicas de baixa renda195, este propósito se dá em função da característica da atividade
de catador de recicláveis ter sido exercida durante muitos anos de forma individualizada e
194 ANDRADE, Luís Eduardo. Catadores de lixo fazem protesto na Câmara Municipal de João Pessoa. Portal
Correio, 22 mar. 2018. Disponível em: <https://portalcorreio.com.br/catadores-de-lixo-fazem-protesto-nacamara-municipal-de-joao-pessoa/> Acesso em: 15 mai. 2018. GRUPO empresarial Iner. Disponível em:
<http://www.grupoiner.com.br/>. Acesso em: 23 abr. 2018.
195 BRASIL. Lei Federal nº 12.305/2010. Política Nacional de Resíduos Sólidos. Art. 8ª, IV. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12305.htm>. Acesso em: 10 jan. 2018.
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insalubre, o que caracteriza uma afronta aos princípios da redução das desigualdades e do
desenvolvimento que propõe uma mudança qualitativa à população por meio de políticas
públicas196.
Então, como o Estado não teria capacidade em fomentar individualmente cada catador,
decidiu-se investir no trabalho coletivo, mas como papel do Estado, apresenta-se também um
limite, que é o da emancipação social e econômica. Uma vez que, “o Estado, como toda
instituição humana, tem uma função objetiva que nem sempre está de acordo com os fins
subjetivos de cada um dos homens que o formam”197.
Além dessa forma encontrada pelo Estado em priorizar alguns participantes da
atividade econômica de reciclagem, o estado discriminou positivamente as cooperativas e
associações de catadores de baixa renda ao dar o privilégio de serem contratados pela
administração pública198. Por conseguinte, a partir do momento em que a cooperativa ou
associação consiga se autogerir o Estado cumpriu o seu papel de inseri-lo no mercado e passa
a investir no desenvolvimento de outra cooperativa ou associação.
4.4 RESULTADOS
A seguir, serão apresentados os resultados das visitas realizadas nas cooperativas e
associações de catadores de recicláveis nas capitais João Pessoa, Natal e Recife. As visitas se
deram em caráter único para conhecer como a atividade é exercida diante dos parâmetros
trazidos pela Política Nacional de Resíduos Sólidos a fim de observar qual o papel ativo da
gestão municipal na realidade diária do profissional que realiza a coleta seletiva. Ademais,
verificar como conseguem se organizar coletivamente diante das dificuldades de formação e
manter a atividade laboral baseada na livre iniciativa de pessoas físicas de baixa renda.
4.4.1 João Pessoa: Associação Acordo Verde
A Associação Acordo Verde possui dois galpões com endereços distintos. Um é
localizado no bairro de Mangabeira IV à rua Desportista Heronides Adonias Dantas, s/n; o
outro é em Jardim Cidade Universitária, à rua Manoel Roberto do Nascimento, s/n. Todos os
dois galpões foram construídos para ser utilizado como usina de reciclagem, ambos possuem
196 BERCOVIVI, Gilberto. Constituição econômica e desenvolvimento: uma leitura a partir da Constituição de
1988. São Paulo: Editora Malheiros, 2005.
197 HELLER, Hermann. Staatslehre. 6ª ed. Tübingen, J. C. B. Mohr: Paul Siebeck, 1983, p. 227 Apud
BERCOVIVI, Gilberto. Constituição econômica e desenvolvimento: uma leitura a partir da Constituição de
1988. São Paulo: Editora Malheiros, 2005, p. 106.
198 BRASIL. Lei Federal nº 8.666/1993. Lei de Licitações. Art. 24, XXVII. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/l8666cons.htm>. Acesso em: 20 fev. 2018.
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boa localização, sendo o primeiro em rua de barro e o segundo em rua asfaltada, mas ambos
são próximos aos locais onde são realizadas as coletas seletivas e longe de locais insalubres.
A. Sobre a chegada
Foram três tentativas de realização da pesquisa no galpão Mangabeira IV. A primeira
vez, aos dias 20 de março de 2018, às 10:00 horas, a presidente da Associação Acordo Verde
não foi encontrada, pois havia saído para realizar a venda dos recicláveis que tinham sido
coletados, separados e prensados. Ressalta-se a dificuldade de entrar em contato com os
associados, posto que a Associação Acordo Verde não disponibiliza nenhum contato
telefônico ou eletrônico a fim de solicitar autorização para acessar os dados da cooperativa,
observar o espaço e fazer o registro fotográfico.
A segunda investida, aos dias 22 de março de 2018, às 09:30 horas, não teve nenhum
sucesso, ou seja, encontrar a presidente. Apesar disso, a ida ao galpão de Mangabeira IV foi
frutífero por extrair dois fatos nesta segunda visita. O primeiro, que a Associação estava toda
aberta, sem qualquer associado no galpão, com máquinas e materiais vulneráveis.
O segundo, é de que há parte dos catadores recicláveis organizados na cidade de João
Pessoa para reivindicar possíveis medidas que visem a prejudicar ainda mais a atividade
deles, como a do possível repasse da atividade da coleta seletiva para o grupo empresarial
Iner199, sob a justificativa de que este grupo empresarial privado realizará a coleta e utilização
inteligente do resíduo sólido. Por causa disso, os catadores protestavam na Câmara Municipal
de João Pessoa contra a realização da primeira Audiência Pública com finalidade de
demonstrar como seria a atuação do grupo Iner na cidade de João Pessoa. O êxito dos
catadores foi adiar a Audiência Pública tendo em vista um número significativo de
protestantes200 e obter apoio de alguns parlamentares.
Aos dias 27 de março de 2018, às 08:30 horas, foi realizada a terceira tentativa da
pesquisa no galpão Mangabeira IV, que resultou na autorização verbal para fotografar o
ambiente de trabalho.
No que diz respeito ao galpão Jardim Cidade Universitária, a situação foi diferente,
visto que aos dias 03 de abril de 2018, às 09:00 horas, encontrou-se a responsável pelo
estabelecimento.

199 GRUPO EMPRESARIAL INER. Disponível em: <http://www.grupoiner.com.br/>. Acesso em: 23 abr. 2018.
200 MOVIMENTO de catadores protesta na CMJP contra repasse da coleta de resíduos para empresários.
Paraíba: Blog do Gordinho, 22 mar. 2008. Disponível em: <http://www.blogdogordinho.com.br/movimentode-catadores-protesta-na-cmjp-contra-repasse-da-coleta-de-residuos-para-empresarios/>. Acesso em: 23 abr.
2018.
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B. Sobre a associação
A Associação Acordo Verde possui registro como pessoa jurídica e está no mercado de
reciclagem há 12 anos. Durante este tempo, a associação viveu a época de auge da coleta
seletiva. Realizam a atividade de coleta, triagem, prensagem e venda dos recicláveis. Eram
tantos recicláveis que necessitou construir outro galpão para armazenar os produtos da coleta
seletiva. No entanto, após o período dosúltimos cinco anos, a associação passa por dificuldade
financeira, posto que houve redução da renda e dos recicláveis para vender.
Sendo assim, ao observar o estado atual dos galpões e a situação degradante dos
catadores, pode-se dizer que a associação passou por um completo retrocesso. Ambos os
espaços físicos estão deteriorados, não há nenhum tipo de segurança no local (cerca elétrica,
câmera ou alarme). Os vigias diurno e noturno que eram pagos pela gestão municipal foram
remanejados há 4 anos, o que, possivelmente, deu causa à dilapidação dos galpões por parte
de vândalos. A cerca elétrica do galpão Jardim Cidade Universitária não está em condição de
uso por falta de manutenção, o telhado de alumínio de ambos os galpões está furado, além do
que, falta iluminação, pois as lâmpadas são furtadas ou danificadas.
O galpão Jardim Cidade Universitária (Anexo I - Figura 1) foi o primeiro a ser
construído e entregue com a seguinte estrutura física: i) um escritório; ii) uma sala; e, iii) dois
banheiros. Os equipamentos doados foram: i) prensa de latinha/alumínio; ii) prensa de
papel/papelão; iii) balança; e, iv) empilhadeira manual.
Enquanto que, o galpão Mangabeira IV (Anexo I - Figura 2) foi entregue com
estrutura física contendo i) um escritório; ii) duas salas; iii) uma copa; e, iv) dois banheiros.
Os equipamentos foram i) prensa para alumínio/latinhas; ii) prensa para papel/papelão; iii)
balança; iv) empilhadeira elétrica; v) fogão; e, vi) geladeira. Ademais, foi doado um carro
modelo Kombi para transportar os catadores aos galpões.
O acesso aos galpões não é difícil, dado que é possível ver um dos galpões de umas
das avenidas principais do bairro. Já o galpão Mangabeira IV é localizado nas ruas internas.
Há ponto de transporte coletivo, que faz o itinerário do Centro, próximo aos dois galpões, em
torno de 800 metros. Outrossim, ambos os ambientes externos são salubres, isto é, não há
depósito ilegal de resíduos e rejeitos.
Em relação ao transporte para a coleta seletiva urbana, há disponibilizado para cada
galpão um caminhão baú com motorista, isto é feito por meio de contrato entre a Autarquia
Especial Municipal de Limpeza Urbana (Emlur) e a empresa terceirizada, que realiza a coleta
e a limpeza urbana da cidade.
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A Associação Acordo Verde possuía apoio formativo de um projeto de extensão
desenvolvido por uma professora da Universidade Estadual da Paraíba, com aulas de
alfabetização, para todos; reciclagem, liderança, política e vendas, para os líderes das
unidades de reciclagem. No tocante ao corrente ano (2018), não há previsão de início devido a
falta de orçamento para as atividades. Os associados são homens e mulheres que se dividem
entre o trabalho externo, com a coleta porta a porta e em estabelecimentos de direito público e
privado; e no trabalho interno, com a triagem, prensagem, desmonte inadequado de
eletrônicos (Anexo I – Figura 3), administração e limpeza.
A estrutura externa da associação é composta por residências tanto do galpão de
Mangabeira IV quanto do Jardim Cidade Universitária. Não há odor dentro dos galpões,
mesmo com comida espalhada, o único olor a ser sentido foi o de queima realizada pelos
associados do galpão Mangabeira IV.
O que demonstra que é possível construir galpões de reciclagem em bairros
residenciais cuja coleta seletiva resulte em grande quantidade de material reciclável, pois, este
passaria por um curto processo de circulação, o que reduz o tempo dos caminhões e catadores
no trânsito, diminui emissão de gás carbônico e minimiza possível perda do material.
Relembra-se que este trabalho defende a ampliação da coleta seletiva em todos os bairros e
não somente nos bairros de maior poder aquisitivo ou mais populoso.
C. Sobre os associados
A Associação Acordo Verde já possuiu três presidentes. Há dificuldade de se trabalhar
em um local que é constantemente invadido por pessoas usuárias e traficantes de drogas
ilícitas para também executarem seus algozes, causarem lesão física grave em usuários
devedores ou furtarem materiais recicláveis coletados pelos associados, principalmente, o
alumínio e o cobre que tem cotação melhor no mercado de recicláveis201.
Sobre o galpão Jardim Cidade Universitária, as invasões são comuns aos fins de
semana, visto que há associado que dorme no estabelecimento, de segunda a sexta-feira, para
economizar o valor aproximado de noventa reais, que seria utilizado para pagar o transporte
público (Anexo I – Figura 4).
Grande parte dos associados pertencem ao recente bairro Gervásio Maia, que foi
projetado para a construção de casas populares do Programa Minha Casa Minha Vida,
destinado às famílias com renda de zero a dois salários mínimos. O bairro é localizado
201 Durante duas das três visitas realizadas no galpão Mangabeira IV foi visto usuários de drogas ilícitas dentro
do terreno do galpão, bem como pessoas a negociar a venda delas com uso de motocicletas sem
identificação.
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distante do Centro e tem precário transporte público, seja pela quantidade insuficiente para
atender a grande quantidade de moradores, seja pelo espaço de tempo entre um ônibus e
outro. Dessa forma, os galpões se tornam distantes para os trabalhadores. Além disso, não há
ônibus que faça o trajeto direto do Gervásio Maia para os bairros onde ficam localizados os
galpões da Associação Acordo Verde. Por isso, precisariam fazer a integração entre dois ou
mais ônibus.
Outro ponto observado é que há catadores que estão desde a inauguração do galpão,
porém o que se percebeu é que existe uma rotatividade quando o catador se encaixa no
mercado de trabalho formalizado. Este, quando é demitido, retorna à atividade de catador
reciclável para não ficar sem renda.
D. Sobre o espaço físico da associação
Dentro do galpão Mangabeira IV se verificou o verdadeiro caos instalado. Na parte da
frente e na lateral esquerda, há resíduo espalhado por todo o terreno, inclusive resíduo
eletrônico exposto ao solo e intempéries. Na lateral direita, verificou-se queima de resíduos
não recicláveis e rejeitos que, porventura, venham dentro das sacolas (Anexo I – Figura 5).
No que diz respeito ao galpão do Jardim Cidade Universitária, encontrou-se muitos
resíduos nas laterais, como eletrônicos expostos, borracha, isopor, vidro, ferro, entre outros
materiais. Dentro da Associação é quase impossível entender como identificar os materiais, já
que parece que está tudo misturado, não há sacos, cestos ou divisões para armazenar o
material após a primeira triagem (Anexo I – Figura 6) e a organização só é entendida pelos
próprios associados.
Em ambos os galpões, não há corredor livre para trânsito de pessoas, os resíduos ficam
por toda parte, encontrou-se até restos de alimentos em quentinhas (Anexo I – Figura 7).
Ademais, animais são frequentes como cachorros e gatos, improvisam uma queima de lenha
ou qualquer outro material que tenha poder inflamável para fazer café ou chá.
Nos dois galpões, não há um espaço adequado para o armazenamento inicial dos
recicláveis antes de passar pela triagem. Tudo é colocado ao chão, na entrada da associação
(Anexo I – Figura 8).
As únicas divisórias são encontradas no galpão Mangabeira I (Anexo I - Figura 9)V,
mas, bem rudimentar sendo fixadas na parede e no chão, o que favorece que o material
reciclável permaneça espalhado ao chão. Enquanto isso, o galpão Jardim Cidade Universitária
não tinha. Outrossim, neste, não se viu sacos para ajudar a organizar a triagem, naquele
tinham alguns em estado avançado de uso.
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E. Sobre a administração da associação
A negociação da venda dos materiais ocorre de forma separada, porém os dois galpões
da Associação Acordo Verde vendem para o mesmo atravessador. As rotas também são
distintas, o galpão Jardim Cidade Universitária faz os bairros dos Bancários e do Castelo
Branco. Ao passo que o galpão Mangabeira IV faz o bairro de Mangabeira e José Américo.
Há, no entanto, outra divisão entre os estabelecimentos de direito público e de direito
privado (shopping). Por exemplo: a coleta seletiva do Complexo Hospitalar de Mangabeira
Tarcísio de Miranda Burity, localizado em Mangabeira, é de responsabilidade do galpão
Jardim Cidade Universitária.
O galpão Mangabeira passa por um processo de divisão de grupos, isto é, um mesmo
galpão ou a mesma associação possui dois grupos separados. Por causa disso, dividem-se as
rotas, o caminhão baú e o motorista. A renda é dividida entre o grupo que coletar o material
reciclável.
Nesse ínterim, a negociação direta com as indústrias significaria melhoria financeira,
todavia é ainda uma possibilidade longe de ser alcançada, posto que não há como armazenar
material reciclável suficiente para vender à indústria e ficar com renda zero durante vários
meses do ano.
A outra preocupação também é em relação à segurança dos galpões, dado que é
arriscado deixar o

material coletado armazenado em galpões que resistem a reiteradas

invasões e furtos. Por causa disso, a venda é feita quinzenalmente. O temor pela perda do
material parece ser tão grande que, para garantir que o material de maior rentabilidade não
seja furtado, guardam no caminhão que diariamente pernoita na garagem da terceirizada.
F. Sobre a gestão da associação
Mesmo na época de auge, não negociavam diretamente com a indústria de reciclagem
por não ter material suficiente ou possibilidade de investir no transporte porque os únicos
contatos encontrados foram de indústrias distantes localizadas no Sudeste do país. Mas ao
realizar uma busca rápida no Google, encontrou-se indústrias de reciclagem de plástico 202 e

202 NEVES, Ana. Nova fábrica se instala no Distrito Industrial de João Pessoa e ocupa área de 3.300 metros
quadrados. Paraíba: Assessoria de Imprensa da STDE, 07 dez. 2009. Disponível em:
<http://paraiba.pb.gov.br/nova-fabrica-se-instala-no-distrito-industrial-de-joao-pessoa-e-ocupa-area-de-3300-metros-quadrados/>. Acesso em: 23 abr. 2018. POLI X Reciclagem. Disponível em:
<http://polixreciclagem.com.br/>. Acesso em: 23 abr. 2018.
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ferro203. Certamente, com uma pesquisa mais detalhada, deve-se encontrar indústrias para
outros tipos de materiais.
No galpão Mangabeira IV, a balança e a empilhadeira estão sem uso, devido ao furto
de peças fundamentais para seu funcionamento e que usam apenas as balanças dos
atravessadores e o trabalho braçal para colocar o material prensado dentro do caminhão
(Anexo I – Figura 10).
Para evitar o furto do cobre e do alumínio, guardam os materiais no caminhão que
passa o fim de semana na garagem da empresa. À medida que no galpão Jardim Cidade
Universitária, não funciona a empilhadeira manual por falta de manutenção. A manutenção
das máquinas são caras, pois se tratam de máquinas industriais.
Nessa perspectiva, a associação não disponibiliza de reserva econômica para a
manutenção do espaço e máquinas por duas causas, a primeira seria de uma pessoa apta a
fazer a gestão financeira e outra porque a Associação não possui renda suficiente para isso.
Atualmente, o galpão Mangabeira IV possui renda entre 300 a 400 reais mensais para cada
catador e o galpão Jardim Cidade Universitária entre 400 a 600 reais. Isto quer dizer que, a
cada dois ou três meses o profissional tem como renda o equivalente ao salário-mínimo, que é
de 945 reais.
Entrementes, o automóvel seria para sanar o problema de locomoção dos associados,
porém se encontra em uma oficina cujo conserto custa dois mil reais, que deve ser pago pela
associação. Salienta-se que, o carro não pode ser vendido, uma vez que, foi doado pela
Administração Pública. Por outro lado, a associação não disponibiliza dessa quantia por ter,
atualmente, a renda considerada baixa.
De todos os equipamentos citados, os únicos que ainda restam em ambos os galpões
são o caminhão baú, as prensas de alumínio/latinha e papel/papelão. No galpão do Jardim
Cidade Universitária há uma geladeira e balança. Todos os equipamentos da cozinha do
galpão Mangabeira IV foram furtados, bem como elementos essenciais para o funcionamento
da balança e da empilhadeira.
Da equipe de pessoal disponibilizada, os únicos que permanecem são os motoristas.
Os vigias diurno e noturno deixaram de ser cedidos pela Emlur por volta de cinco anos atrás.
A Associação Acordo Verde coleta material como papel, papelão, alumínio, plásticos
diversos, borracha (pneu e sandálias), isopor, eletrônicos, pallets e móveis.

203 GERDAU. Disponível em: <https://www.comercialgerdau.com.br/pt>. Acesso em: 23 abr. 2018.
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G. Sobre a percepção da pesquisadora das possíveis dificuldades da associação
Acredita-se que o trabalho de educação ambiental no início de implantação da coleta
seletiva e da entrega dos galpões pela gestão municipal de João Pessoa, era feita de forma
sistemática e contínua. Visto que, a associação coletava mais recicláveis que hodiernamente.
Além disso, os catadores passaram por uma formação para serem multiplicadores da educação
ambiental e realizar a função de agente ambiental.
Nesse sentido, a educação ambiental teórica e prática surgem como uma nova
orientação de valores que servirá como instrumento de novas normas, no caso os planos de
gestão de resíduos sólidos, bem como a implantação de políticas públicas para construir a
nova racionalidade ambiental, o qual se desenvolve e concretiza por meio da reciprocidade
entre a teoria e a prática204. A partir de então, “o saber ambiental adquire um sentido
estratégico e prático na reconstrução da realidade social”205.
No entanto, o investimento em educação ambiental da população foi reduzido e não se
vê tanto empenho da gestão atual. Pode-se dizer que, em outras áreas como produção e
consumo não houve tomada de decisões e políticas públicas orientadas para gerar um novo
comportamento de diferentes atores sociais a fim de alcançar a sustentabilidade 206. Apesar do
consumo exagerado na atual geração, percebe-se a redução na quantidade de recicláveis
coletados diariamente, ao comparar com anos anteriores, a renda dos associados era maior,
considerando sempre o salário mínimo vigente à época.
Dessa forma, apesar do aumento da produção e consumo, o sistema de crescimento
econômico adotado pelo Brasil, tem gerado desemprego, aumento da concorrência pelo
material reciclável tanto por parte de outros catadores, como por parte de estabelecimento em
busca do selo verde e do título de empresa sustentável. Todavia, não se quer neste trabalho
negativizar os vários pontos de coleta existentes em estabelecimentos privados, presume-se
que este fator seja positivo para o meio ambiente e ao próprio consumidor que pode receber
algum desconto em contas de supermercado ou de energia pelo retorno do reciclável.
Logo, aos catadores, cabe a adaptação a esta nova realidade, posto que a consciência
crítica ambiental não é estagnada, mas transforma conceitos e métodos de diversas
204 LEFF, Enrique. As aventuras da epistemologia ambiental: da articulação das ciências ao diálogo de saberes.
Coleção Ideias sustentáveis. Tradução de Gloria Maria Vargas. Rio de Janeiro: Editora Universitária
Garamond, 2004. LEFF, Enrique. Discursos sustentáveis. Tradução de Silvana Cobucci Leite. São Paulo:
Editora Cortez, 2010.
205 LEFF, Enrique. Discursos sustentáveis. Tradução de Silvana Cobucci Leite. São Paulo: Editora Cortez,
2010, p. 168.
206 LEFF, Enrique. Discursos sustentáveis. Tradução de Silvana Cobucci Leite. São Paulo: Editora Cortez,
2010.
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disciplinas, instaura nova ética, constrói novos instrumentos e projetos de gestão ambiental,
políticas alternativas, novas relações de poder e convivência social e ambiental207.
Ademais, com a formalização em lei de que a gestão municipal deve incentivar a
formação de associação e cooperativa de catadores de recicláveis, aumentou-se o número de
organizações coletivas de catadores de recicláveis. Outro motivo para o aumento da disputa
pelos recicláveis pode ser a elevada taxa de desemprego dos últimos anos 208, visto que o
exercício da atividade de catador pode atender um público amplo de trabalhadores, que vão de
pessoas com alto grau de formação formal ou não. Outrossim, a ocupação pode se dá de modo
individual ou coletivo e formal ou informal.
Ressalta-se a importância da permanência de um projeto contínuo e sistemático de
educação ambiental pela necessidade de as escolas formais somente inserir conteúdo sobre
educação ambiental após a Lei de 2012 que trouxe como tema obrigatório a educação
ambiental na Lei de Diretrizes e Base da Educação209, porém, em 2017, a temática volta a ter
abordagem opcional no ensino regular.
Portanto, há mais de uma geração que não teve oportunidade de estudar sobre
educação ambiental, a necessidade do ciclo de vida dos produtos e da economia circular, entre
outros temas sobre o bem ambiental. Então, a geração que aprende, passa a saber e
possivelmente dará continuidade ao processo de ensinagem 210. Por outro lado, a geração que
não aprender, dará continuidade ao processo de ignorância do saber ambiental, tendo em vista
o caráter opcional de a escola ofertar ou não conteúdo sobre o tema.
As relações interpessoais da Associação Acordo Verde, como se percebe, estão
prejudicadas, uma vez que, em uma única associação, mesmo com dois galpões há três grupos
distintos. E, por causa disso, há pessoas que recebem mais, outras menos, há grupo com
melhor rota e outro com a menos rentável.
Esta crise vivenciada pelos associados perpassa pelo processo de reidentificação dos
atores sociais desta Política, ou seja, “leva a repensar o ser humano a partir de suas
207 LEFF, Enrique. Discursos sustentáveis. Tradução de Silvana Cobucci Leite. São Paulo: Editora Cortez,
2010.
208 MARTINS, Arícia. Para analistas, taxa de desemprego aumenta e atinge 12,5% em fevereiro. São Paulo:
Jornal Valor Econômico, 29 de mar. 2018. Disponível em: <http://www.valor.com.br/brasil/5416599/paraanalistas-taxa-de-desemprego-aumenta-e-atinge-125-em-fevereiro>. Acesso em: 23 abr. 2018. PAMPLONA,
Nicola. Número de desempregados aumenta 2,6 milhões no primeiro ano de Temer. Rio de Janeiro: Jornal
Folha
de
São
Paulo,
31
de
mai.
de
2017.
Disponível
em:
<http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/05/1888928-taxa-de-desemprego-no-brasil-chega-a-136segundo-ibge.shtml>. Acesso em: 23 abr. 2018. SILVEIRA, Daniel; CAVALLINI, Marta. Desemprego fica
em 12% e atinge 12,6 milhões de brasileiros. [Online]: Jornal G1, 29/12/2017. Disponível em:
<https://g1.globo.com/economia/noticia/desemprego-fica-em-12-e-atinge-126-milhoes-debrasileiros.ghtml>. Acesso em: 23 abr. 2018.
209 BRASIL. Lei Federal nº 9.394/1996. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/leis/L9394.htm>. Acesso em: 23 abr. 2018.
210 LIBÂNEO, José Carlos. Didática. São Paulo: Editora Cortez, 2006.
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identidades”211 a partir da estrutura do ser para além do caráter profissional de catador. Isto é,
antes de tudo, primordial que a liderança, no caso a presidente, reúna todos os associados para
unir o grupo e pensar que assim como “a natureza não é um conjunto de recursos naturais
coisificados e fragmentados, mas uma natureza organizada ecossistemicamente [...]”212 assim
também é uma organização coletiva, não se pode pensar que a Associação Acordo Verde é
apenas um depósito de diversos tipos de recicláveis, quando na verdade é fruto de lutas
sociais, ambientais e implantação de políticas públicas, ou seja, o catador enquanto pessoa
humana é formada por todos esses processos e os saberes trazidos durante toda a sua
formação enquanto ser.
Por conseguinte, o catador da Associação Acordo Verde precisa repensar o seu papel
enquanto agente ambiental, pois não adianta fazer a coleta seletiva e ao mesmo tempo praticar
a queima de resíduos não vendidos por eles ou deixar exposto ao solo, chuva e sol como um
pequeno lixão a céu aberto, que poderá aumentar o volume a qualquer tempo.
Em relação ao comportamento enquanto agente econômico passar a dividir igualmente
toda a renda com base no material coletado quinzenalmente ou mensalmente. E, quem sabe,
propiciará a venda para a indústria de reciclagem, visto que somará o material coletado dos
três grupos e, assim, melhorará o valor atribuído ao reciclável.
Nesse ínterim, não é pensar que o mercado da indústria de reciclagem será o salvador
dos catadores a fim de melhorar a situação de extrema necessidade financeira, posto que esse
mesmo mercado que utiliza os recicláveis para produzir novos bens, é o mesmo que “ergue-se
por cima das leis da natureza e do sentido da existência” 213. Sendo assim, o apoio de uma
instituição para mediar as questões interpessoais, promover a racionalidade ambiental atual
proposta por Enrique Leff, além de

fomentar estrutura organizacional financeira para

melhoria econômica da associação e dos catadores.
A segurança também é outro fator que influencia o dia a dia dos catadores associados.
Trabalhar diariamente com medo aumenta a carga de estresse individual de um trabalho que
requer atuação externa e interna.
Certamente, o investimento em segurança deve partir da própria associação, mas isso
pode ser promovido e incentivado pela gestão municipal, sem dúvidas, o poder público falhou
na prestação do serviço enquanto interessado em manter a coleta seletiva de forma digna, em
relação à Associação Acordo Verde. Até porque segundo a PNRS os municípios têm
211 LEFF, Enrique. Discursos sustentáveis. Tradução de Silvana Cobucci Leite. São Paulo: Editora Cortez,
2010, p. 106.
212 LEFF, Enrique. Discursos sustentáveis. Tradução de Silvana Cobucci Leite. São Paulo: Editora Cortez,
2010, p. 107.
213 LEFF, Enrique. Pensar a complexidade ambiental. In: LEFF, Enrique (coord.). A complexidade ambiental.
Tradução de Eliete Wolff. São Paulo: Cortez, 2003, p. 21.
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prioridade ao acesso aos recursos da União quando implantam e incentivam a coleta seletiva
com cooperativas e associação de catadores de baixa renda214.
Logo, além de outros motivos já defendidos neste trabalho, como a transferência do
repasse financeiros, sob a natureza jurídica de prestação de serviço ambiental, às cooperativas
e associação de catadores, a gestão municipal tem o poder-dever legal e moral de fomentar a
permanência da atividade com a finalidade da autogestão. Atente-se para o fato de que se
fosse uma terceirizada a gestão municipal faria o repasse por via contratual pela prestação do
serviço.
No tocante à ferramenta elaborada na metodologia para atender os critérios
preestabelecidos, faz-se necessário trazer os dados para avaliar em qual índice qualitativo a
Associação Verde se encontra:
Tabela 8- Indicadores qualitativo de classificação da Associação de catadores de recicláveis
Acordo Verde
Abaixo do esperado

Dentro do esperado

Acima do esperado

Renda menor que um salário mínimo

Renda até três salários mínimos

Renda superior a dois salários mínimos

Realiza a coleta seletiva com carroças

Realiza a coleta seletiva em caminhão

Possui caminhão próprio para realizar a
coleta seletiva

Cooperativa ou associação sem
equipamentos

Cooperativa ou associação parcialmente Cooperativa ou associação equipadas
equipadas (prensa, esteira, picotador,
(prensa, esteira, picotador, balança, cesto,
balança, cesto, contêiner ou
contêiner ou empilhadeira)
empilhadeira)

Catadores sem EPI (e nem
disponibilizado pela associação ou
cooperativa)

Catadores com algum EPI (ou
disponibilizado pela associação ou
cooperativa)

Catadores com EPI (e em estoque da
associação ou cooperativa)

Não possui sistema de segurança

Possui algum tipo de sistema de
segurança (cerca elétrica, câmera,
portão elétrico ou alarme)

Possui sistema de segurança (cerca
elétrica, câmera, portão elétrico ou
alarme)

Não possui segurança humana

Possui segurança humana em horário
parcial

Possui segurança humana em horário
integral

Negociação da venda com atravessador Negociação da venda direta com
indústria de reciclagem e atravessador

Negociação da venda direta com
indústria de reciclagem

Instalação física deteriorada ou não
Instalação física necessita de reparo
Instalação física em boas condições
possui instalação física apropriada
Associação ou Cooperativa sem registro Associação ou Cooperativa com registro Associação ou Cooperativa com registro
formal
formal
formal
Elaboração própria, 2018.

Portanto, o padrão da associação está “abaixo do esperado” tendo em vista a
ferramenta acima que serve como um índice de caracterização do nível de organização dos
catadores, neste caso, no município de João Pessoa.
214 BRASIL. Lei Federal nº 12.305/2010. Política Nacional de Resíduos Sólidos. Art. 18, §1, II. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12305.htm>. Acesso em: 10 jan. 2018.
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4.4.2 Natal: Cooperativa de Catadores de Material Reciclável de Natal (Coopcicla)
A Cooperativa de Catadores de Material Reciclável de Natal (Coopcicla), localiza-se à
Rua Projetada, s/n, bairro Planalto, CEP.: 59.073-070, Natal / RN. O ponto de referência
utilizado para saber a localização da Coopcicla é o antigo lixão de Natal, ou, atualmente, a
estação de transbordo dos rejeitos sólidos urbanos de Natal.
As instalações da cooperativa foram construídas para funcionar uma cooperativa de
catadores, ou seja, não houve reaproveitamento de espaço físico.
A Coopcicla foi fundada um ano antes da sanção da PNRS, isto é, em 2009, sob o
fundamento de promover ambiente sadio e decente aos trabalhadores em observância à
Agenda Nacional de Trabalho Decente assinada em 2006 pelos presidentes do Brasil e da
Organização Internacional do Trabalho (OIT) para atuar na
geração de mais e melhores empregos, com igualdade de oportunidades e de
tratamento; [n]a erradicação do trabalho escravo e do trabalho infantil, em especial
em suas piores formas; e [n]o fortalecimento dos atores tripartites e do diálogo
social como um instrumento de governabilidade democrática215

Logo, as ações acima deverão ser fomentadas por todos os entes da federação
brasileira juntamente com o Programa pró-catador do Ministério do Meio Ambiente (MMA),
instituído pelo Decreto nº 7.405/2010216.
A. Sobre a chegada
Por volta das 09:30h, do dia 06 de junho de 2018, a pesquisadora acompanhada do
colega de mestrado Evilásio Galdino, o qual a auxiliou na localização da cooperativa,
estiveram na Coopcicla cuja finalidade foi obter dados para a dissertação conforme descrito
na metodologia da pesquisa.
B. Sobre a cooperativa
A Coopcicla possui nove anos de atuação na cidade de Natal. Foi construída como
forma de colaborar com a atividade do catador de material reciclável para promover a
transição do lixão a céu aberto, que funcionava próximo à cooperativa, para um ambiente
organizado coletivamente (Anexo II – Figura 1).

215 BRASIL. Agenda Nacional de Trabalho Decente. Brasília: Ministério do Trabalho e Emprego, 2006.
216 BRASIL. Decreto Federal nº 7.405/2010. Institui o programa Pró-catador. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/decreto/d7405.htm>. Acesso em: 11 mai. 2018.
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Nesse ínterim, é possível perceber três mudanças possíveis com a mudança do local de
trabalho: i) sair do lixão a céu aberto para um ambiente adequado; ii) sair do trabalho informal
para um trabalho formal, conforme o estatuto da cooperativa; e, iii)

deixar o trabalho

individual para atuar de forma coletiva, aprender a conviver com as inter-relações humanas.
O lixão a céu aberto foi desativado no ano de 2004, porém ainda atua como estação de
transbordo. Esta, no entanto, nos moldes de um lixão a céu aberto, sem qualquer observância
à legislação ambiental e à Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).
A cooperativa foi entregue com estrutura física e um curso de formação aos catadores
de recicláveis. Nenhum maquinário foi disponibilizado na época, logo, tudo é manual. O local
onde os recicláveis são armazenados é um cestão de ferro (Anexo II – Figura 2), ficam ali até
passar pela triagem dos catadores. Atualmente, a cooperativa dispõe de duas prensas, sendo
uma para papel / papelão e outra para plásticos, há também caminhões para realizarem a
coleta seletiva, que foram doações recentes e um carro que ajuda na locomoção dos catadores.
A Coopcicla é registrada, possui assessoria administrativa e financeira do Sistema
Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo (Sescoop) 217. Os cooperativados são homens e
mulheres que se dividem entre o trabalho externo, com a coleta porta a porta e em
estabelecimentos de direito público e privado; e no trabalho interno, com a triagem,
prensagem, picotagem do vidro, administração e limpeza.
A estrutura externa da cooperativa é caótica, posto que funciona a pesagem dos
caminhões de coleta urbana e uma estação de transbordo nos moldes de um lixão a céu aberto,
sem qualquer cuidado para com o solo, ar, água e tratamento do chorume e outros
contaminantes.
O odor próximo à cooperativa é muito forte e até mesmo dentro vem a incomodar, o
que não é sentido nos materiais coletados pela cooperativados, o que demonstra que
recicláveis não contaminados não produz olor. Mesmo com local adequado, EPI (Anexo II –
Figura 3), caminhões para coleta seletiva, o local da cooperativa é inapropriado por obrigar os
catadores de recicláveis a conviver diariamente com os contaminantes da estação de
transbordo.
Ademais, salienta-se que o transporte desse rejeito ocorre de forma programada, pois
mais grave é quando os funcionários da terceirizada estão em paralisação de greve das
atividades laborais ou há algum outro impedimento que impeça transportar o rejeito para o
Aterro Sanitário Metropolitano de Natal (Braseco SA) 218, que funciona desde 2004, na cidade
217 SISTEMA NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO COOPERATIVISMO (Sescoop). Disponível em:
<http://www.ocb.org.br/sescoop>. Acesso em: 17 mar. 2018.
218 BRASECO. Gestão de aterro sanitário. Disponível em: <http://www.braseco.com.br/index.php>. Acesso em:
16 mar. 2018.
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de Ceará-Mirim aproximadamente 34km de Natal, conforme a distância calculada pelo
Google Maps219.
O que se sabe é que a intenção era acomodar os catadores de recicláveis em um
mesmo local, o que comprova isto, é o fato de existir outra cooperativa ao lado. Além disso,
por ser área do antigo lixão, o caminho possui vários estabelecimentos de atravessadores.
Outrossim, durante um evento sobre Aterro Sanitário promovido pela Federação das
Indústrias do Rio Grande do Norte (FIERN)220, foi possível esclarecer e obter como resposta
que a estação de transbordo foi acordada por meio de Termo de Ajustamento de Conduta
(TAC) para funcionar durante um ano, tempo suficiente para que a empresa de coleta e
transporte de rejeito urbano pudesse se organizar e comprar o equipamento apropriado para
transportar o rejeito diretamente ao aterro sanitário. No entanto, não foi isso o que ocorreu.
Com a PNRS, o município passou a ter prazo até 2014 para elaborar um plano de
gestão de resíduos sólidos e colocá-lo em prática. Agora, com a possível dilatação do prazo
inicial dado em lei, o município ganhará mais tempo e quem perde são os profissionais das
cooperativas, o solo, a água, o ar e toda a população de Natal.
C. Sobre os cooperativados
Na Coopcicla já passaram três presidentes, a atual gestão conseguiu realizar a primeira
parceria de venda dos recicláveis diretamente para a indústria de reciclagem.
Há pessoas com 60 anos ou mais que ainda trabalham na cooperativa, isto ocorre
porque não conseguiram contribuir para a Previdência Social quando eram catadores
individuais, o que torna esta última forma de trabalho marginalizada no que se refere aos
direitos sociais do trabalhador. Entretanto, esta situação tem mudado com a cooperativa de
catadores. No entanto, não há previsão de aposentadoria dos catadores de recicláveis idosos.
A cooperativa contém 40 cooperativados. No que diz respeito à renda, a média, do ano
de 2017, era de um mil e duzentos reais (R$1.200,00) para cada catador, ou seja, acima de um
salário mínimo, mas o suficiente para considerar que a cooperativa é formada por pessoas
físicas de baixa renda.
O pagamento dos cooperativados ainda é realizado em espécie nas cooperativas, mas
se pretende tornar o pagamento mais seguro com uso de agência bancária. Quando isto
219 Aplicativo da empresa Google, de Sistema de Posicionamento Global (GPS) que calcula distâncias por meio
de satélite e apresenta rotas para serem realizadas por meios de transporte como carro, bicicleta ou ônibus.
Ademais, é possível ver a rota para ir a pé.
220 Trata-se de um conjunto de quatro instituições que atuam para o desenvolvimento norte-rio-grandense.
Disponível em: <http://www.fiern.org.br/>. Acesso em: 19 abr. 2018.
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acontecer, será importante ao catador porque poderá realizar algumas transações financeiras
viáveis para a renda e realidade do catador.
A cooperativa investe em cursos para os cooperativados, sendo o capital retirado do
próprio estabelecimento. Na época, pagava-se a habilitação na categoria para dirigir caminhão
o que demonstra o amadurecimento da gestão em investir na qualificação dos catadores, pois
é isso que dará perspectiva de renda melhor a todos da Coopcicla.
D. Sobre o espaço físico
A cooperativa mantém uma organização primária: o resíduo é coletado em caminhão
baú nos estabelecimentos como Bancos, restaurantes e também em domicílios com dia
específico para a coleta seletiva. Esta última modalidade, por sua vez, é considerada a mais
trabalhosa, haja vista que as pessoas não possuem o hábito de realizar a primeira triagem, pelo
menos, separar o resíduo seco do molhado.
Neste caso, se os domicílios separassem os resíduos para ajudar os catadores e também
aumentar a quantidade de recicláveis, visto que grande parte é desperdiçada por haver
contaminação, acredita-se que a renda de cada cooperativado dobraria, alcançando o valor de
dois mil e quatrocentos reais (R$ 2.400,00).
O ambiente da cooperativa é parcialmente limpo, porém ainda desorganizado. Posto
que, não há sacolas suficientes para colocar o material que passou pela primeira triagem.
Logo, usa-se objetos maiores para formar divisórias (Anexo II – Figura 4). Não há corredor
livre e a cooperativa parece pequena para a grande quantidade de material.
Há divisões específicas para o vidro (Anexo II – Figura 5), já que ele é picotado de
forma manual e depois colocado no contêiner, isto serve para agregar valor ao material ao
vender já em uma outra fase do processo da reciclagem.
Observou-se que há dois contêineres sendo um para vidro e outro para ferro (Anexo II
– Figura 6) deixado pelas próprias indústrias que passam uma vez ao mês para realizar a troca
do contêiner cheio pelo vazio.
O que mais chamou atenção foi a localização da cooperativa, isto é, aos arredores.
Sabe-se que, no local funcionou um antigo lixão, porém o acúmulo de lixo permanece, visto
que o aterro sanitário fica distante da cidade de Natal. Ambiente insalubre e contaminante do
solo, ar, lençóis freáticos, acúmulo de chorume, muito rejeito espalhado em área de
preservação e presença de animais (urubus, cachorros, gatos e jumentos).
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E. Sobre a administração da cooperativa
A venda aos atravessadores ainda ocorre porque era uma prática comum nas gestões
anteriores da cooperativa. No entanto, com a nova gestão foram feitos contatos com as
indústrias de reciclagem, inicialmente, com a de ferro e a de vidro, o que tem melhorado a
renda da cooperativa, principalmente, porque esses materiais, geralmente, possuem valor
baixo no mercado de recicláveis e muitas cooperativas preferem não realizar a coleta por
achar que o dispêndio de tempo para realizar todo o processo de triagem não compensa o
valor pago pelos intermediadores.
Desta forma, é possível aumentar o valor da venda do vidro e do ferro quando a
negociação é feita diretamente com a indústria, o que levou a cooperativa a aceitar dois
contêineres, sendo um para vidro da Illinois221 e outro para ferro da Gerdau222.
Para que o vidro não seja vendido a uma indústria de picotagem, que seria
possivelmente um atravessador, a própria cooperativa realiza essa atividade, todavia de forma
manual. Para essa atividade, os catadores estavam devidamente equipados com segurança ao
usar botas, luvas, roupas compridas e óculos de proteção.
Tanto o vidro quanto o ferro é coletado uma vez ao mês pelas indústrias. Como o vidro
é picotado, ocupa menos espaço no contêiner e tudo o que for coletado é vendido para a
indústria, pelo menos os vidros aceitos por eles. Dado que, há diversos tipos de vidro de
material físico-químico e cor.
No que diz respeito ao ferro, por não possuir uma máquina de picotagem, realizam
uma desmontagem manual, quando possível. Por causa disso, ocupa muito espaço no
contêiner e ocorre de enchê-lo com mais rapidez. Por outro lado, a Gerdau passa uma vez por
mês para fazer a coleta e como a cooperativa não possui espaço suficiente, vende-se o
material excedente aos atravessadores. Por mês, a cooperativa esvazia o contêiner três vezes.
Até o momento da pesquisa a Gerdau e a Illinois, eram as duas únicas indústrias as
quais a cooperativa firmou contrato de venda dos materiais recicláveis. Contudo, estava em
andamento as negociações com indústrias para venda de outros materiais coletados pela
cooperativa. Para mais, a cooperativa recebe assistência da Sescoop223, cuja finalidade é
fornecer consultorias pontuais.

221 Trata-se de uma Associação Brasileira das Indústrias de Reciclagem de Vidro (ABIVIDRO). Disponível em:
<http://www.abividro.org.br/owens-illinois>. Acesso em: 23 abr. 2018.
222 Trata-se de indústria de fabricação de ferro a partir do minério extraído e da reciclagem. Disponível em:
<https://www.gerdau.com/pt/unidades/comercial-gerdau-natal>. Acesso em: 23 abr. 2018.
223 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM E COOPERATIVISMO (Sescoop). Disponível em:
<http://sescooprn.coop.br/site/>. Acesso em: 23 abr. 2018.
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F. Sobre a gestão da cooperativa
A Coopcicla realiza a coleta externa porta a porta, com dia e hora específicos, bem
como em locais em que possuem acordos como restaurantes, lojas, instituições financeiras,
entre outros. Para que isso seja possível, a cooperativa dispõe de um caminhão baú fechado e
um caminhão baú semifechado, ambos são dirigidos pelos cooperativados habilitados.
No que diz respeito ao investimento de pessoal, há na cooperativa um investimento
por área de interesse do cooperativado, por exemplo, o que tiver habilidade para área
administrativa faz o curso como forma de investimento na qualificação do profissional para
melhorar este setor específico da cooperativa.
A cooperativa possui o EPI, como botas, meias, fardas, chapéu, protetor solar, bolsa,
óculos. Apesar disso, viu-se poucos os cooperativados com o EPI. No momento, as luvas
estavam em falta para todos os profissionais e deu-se preferência para o cooperativados que
picotam o vidro.
Entretanto, no que diz respeito a coleta seletiva residencial percebe-se ainda a baixa
qualidade, pois as pessoas não realizam a triagem inicial que seria separar os resíduos
recicláveis dos rejeitos, ou minimamente, separar o resíduo seco do molhado. Logo, ao chegar
da coleta externa, é feita uma seleção primária antes da triagem inicial.
Após essa seleção, o material reciclável é colocado em um cestão de ferro para que o
resíduo reciclável seja separado por tipo, cor, qualidade e substância. Cada material é
colocado em sacões para depois ser prensado e transformado em blocos, os quais passarão
pela pesagem e, após isso, seguirá para o transporte do atravessador ou da indústria de
reciclagem cuja venda estará configurada.
A Coopcicla mantém uma política ambiental e isso chamou bastante atenção, pois
recebem alguns materiais para destinar corretamente como, por exemplo, o óleo de cozinha,
que encaminham para instituições que o utilizam como base para fazer sabão (Anexo II –
Figura 7).
A Coopicicla recebe e coleta o óleo usado, eletrônicos; plástico em geral, papel e
papelão em geral, ferro, alumínio e vidro.
Na Coopcicla há uma máquina de prensagem de papel e plástico, que é manuseada por
pessoas específicas, que passaram por treinamento. A cooperativa recebeu doação de máquina
de costura para fazer bolsa de lona, mas a mesma está sem funcionar, já que falta realizar a
manutenção.
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G. Sobre a percepção da pesquisadora das possíveis dificuldades da cooperativa
A Coopcicla conseguiu transformar a realidade dos cooperativados por meio de uma
autogestão que investe na formação vocacional do catador para que o mesmo possa se
qualificar e exercer a atividade na cooperativa.
Nesse ínterim, por ser a crise ambiental causada pela crise do conhecimento, pode-se
dizer que a Coopcicla está no caminho da nova racionalidade quando caminha para o fomento
na formação do catador. Outrossim, importante citar que a formação não é a que a cooperativa
julgar necessária, mas unir o interesse do profissional catador com a perspectiva de melhora
da própria cooperativa. Esta prática é trazida como a quebra da racionalidade dominante para
a racionalidade ambiental, que se articula com diferentes culturas, modos de vida, cuja
formação científica abre para o diálogo de saberes com a finalidade de uma construção
social224. Dessa forma, “constitui novas identidades nas quais se inscrevem os atores sociais
que mobilizam a transição para uma racionalidade ambiental”225.
Ademais, a outra mudança significativa foi a renda, posto que tornou o trabalho mais
satisfatório quando os cooperativados perceberam que é possível ter uma renda digna, com
possibilidade de aumentá-la, a partir dos recicláveis. Desse modo, o interesse pela renda não
poderia ser menor em relação ao catador de recicláveis, posto que o desenvolvimento
sustentável também é a remoção da carência de oportunidades econômicas e da pobreza 226,
desse modo,
Por isso, não devemos pensar apenas em termos de decrescimento, mas de uma
transição para uma economia sustentável. Esta não poderia ser uma ecologização da
racionalidade econômica existente, mas Outra economia, fundamentada em outros
princípios produtivos. O decrescimento implica a desconstrução da economia, ao
mesmo tempo que se constrói uma nova racionalidade produtiva227.

No entanto, o que se observou nesta cooperativa foi o catador idoso sem previsão de
aposentadoria, visto que quando exerciam a atividade de forma individual o valor do
percentual da contribuição à Previdência Social é considerada alta para a realidade do catador,
que não possui regularidade do valor obtido e nem no preço dos recicláveis. Por causa disso,
224 LEFF, Enrique. Pensar a complexidade ambiental. In: LEFF, Enrique (coord.). A complexidade ambiental.
Tradução de Eliete Wolff. São Paulo: Cortez, 2003. LEFF, Enrique. As aventuras da epistemologia
ambiental: da articulação das ciências ao diálogo de saberes. Coleção Ideias sustentáveis. Tradução de Gloria
Maria Vargas. Rio de Janeiro: Editora Universitária Garamond, 2004.
225 LEFF, Enrique. As aventuras da epistemologia ambiental: da articulação das ciências ao diálogo de saberes.
Coleção Ideias sustentáveis. Tradução de Gloria Maria Vargas. Rio de Janeiro: Editora Universitária
Garamond, 2004, p. 56
226 SEN, Amartya. Desenvolvimento como liberdade. Tradução Laura Teixeira Motta. Revisão técnica Ricardo
Doninelle Mendes. 5ª reimpressão. São Paulo: Companhia das Letras, 2010.
227 LEFF, Enrique. Discursos sustentáveis. Tradução de Silvana Cobucci Leite. São Paulo: Editora Cortez,
2010, p. 59, itálico do autor.
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foi elaborado um Projeto de Lei nº 279/2011228, o qual foi aprovado em decisão terminativa
pela Comissão de Assuntos Sociais e remetido à Câmara dos Deputados para apreciação em
plenário. Porém, desde maio de 2012 não há qualquer movimentação ou discussão referente à
temática. Por outra via, há um Projeto de Emenda Constitucional nº 309/2013 229, cuja última
movimentação foi em fevereiro de 2016 com o requerimento de inclusão na ordem do dia do
plenário. Esta, por sua vez, segue em regime de tramitação especial para apreciação do
plenário.
Os cooperativados da Coopcicla demonstraram capacidade organizacional ao mudar o
destino das vendas dos recicláveis, que era inicialmente praticada por intermédio dos
atravessadores para às indústrias. Certamente, a assessoria do “Sistema S” tem influenciado
nesta significativa mudança. Decerto, houve diálogo de saberes entre as duas instituições, cujo
saber local somando ao saber teórico produzem estratégias para uma nova racionalidade
ambiental230.
Por outro lado, a gestão municipal tem falhado na prestação do serviço de um
ambiente sadio para a população, mas, principalmente, aos catadores que trabalham próximo à
estação irregular de transbordo. Neste ínterim, falta melhoria no acesso para as cooperativas
que lá existem e, para isso, é necessário encerrar a atividade do transbordo, cujo papel
fiscalizatório do cumprimento da PNRS cabe ao Ministério Público Estadual para exigir da
Administração Pública e da empresa terceirizada não só o fim do transbordo, mas também a
recuperação da área, tornando-a despoluída e salubre. É inadmissível que no ano de 2018 uma
capital possua um lixão a céu aberto e se fechem os olhos para essa realidade escondida por
meio de uma reserva florestal. Por esse motivo, torna-se urgente a gestão democrática do
desenvolvimento sustentável com base nos valores de autonomia e capacidade de autogestão
das comunidades, equilíbrio regional, diversidade cultura, equidade social, pluralidade de
desenvolvimentos231.
Para concluir as percepções, é necessária observar o índice qualitativo da cooperativa
visitada.

228 BRASIL. Câmara dos Deputados. Projeto de Lei
nº 279/2011. Disponível em:
<https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/100366>. Acesso em: 24 abr. 2018.
229 BRASIL. Câmara dos Deputados. Projeto de Emenda à Constituição nº 309/2013. Disponível em:
<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=591185>. Acesso em: 11 mai.
2018.
230 LEFF, Enrique. Discursos sustentáveis. Tradução de Silvana Cobucci Leite. São Paulo: Editora Cortez,
2010.
231 LEFF, Enrique. Saber ambiental: sustentabilidade, racionalidade, complexidade e poder. Tradução de Lúcia
Mathilde Endlich Orth. 11ª ed. Petrópolis (RJ): Editora Vozes, 2015.
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Tabela 9- Indicadores qualitativo de classificação da Cooperativa de Catadores de Material
Reciclável de Natal (Coopcicla)
Abaixo do esperado
Renda menor que um salário mínimo
Realiza a coleta seletiva com carroças
Cooperativa ou associação sem
equipamentos

Dentro do esperado

Acima do esperado

Renda até três salários mínimos
Realiza a coleta seletiva em caminhão

Renda superior a dois salários mínimos
Possui caminhão próprio para realizar a
coleta seletiva
Cooperativa ou associação parcialmente Cooperativa ou associação equipada
equipada (prensa, esteira, picotador,
(prensa, esteira, picotador, balança, cesto,
balança, cesto, contêiner ou
contêiner ou empilhadeira)
empilhadeira)

Catadores sem EPI (e nem
disponibilizado pela associação ou
cooperativa)

Catadores com algum EPI (ou
disponibilizado pela associação ou
cooperativa)

Catadores com EPI (e em estoque da
associação ou cooperativa)

Não possui sistema de segurança

Possui algum tipo de sistema de
Possui sistema de segurança (cerca
segurança (cerca elétrica, câmera, portão elétrica, câmera, portão elétrico ou
elétrico ou alarme)
alarme)

Não possui segurança humana

Possui segurança humana em horário
parcial

Possui segurança humana em horário
integral

Negociação da venda com
atravessador

Negociação da venda direta com
indústria de reciclagem e atravessador

Negociação da venda direta com
indústria de reciclagem

Instalação física deteriorada ou não
Instalação física necessita de reparo
Instalação física em boas condições
possui instalação física apropriada
Associação ou Cooperativa sem registro Associação ou Cooperativa com registro Associação ou Cooperativa com registro
formal
formal
formal
Elaboração própria, 2018.

Logo, a Coopcicla atende ao critério “dentro do esperado” para uma cooperativa que
demonstra que o tipo de gestão que se dá a partir da coleta seletiva até a venda dos recicláveis
juntamente com o investimento humano modifica o bem-estar individual e coletivo.

4.4.3 Recife: Cooperativa de Catadores de Material Reciclável Ecovida Palha de Arroz
A Cooperativa Ecovida Palha de Arroz, localiza-se à rua Farias Neves, 954-1002 Arruda, Recife - PE, CEP.: 52171-011. Recebeu este nome devido à comunidade que ali
reside ser chamada de Palha de Arroz. A cooperativa foi construída com estrutura de
cooperativa modelo do município do Recife, sob o fundamento jurídico de incentivar, criar e
promover o desenvolvimento de cooperativas ou associações de catadores de materiais
reutilizáveis e recicláveis232 e implantar a coleta seletiva com a participação de cooperativas
ou associações de catadores de formadas por pessoas físicas de baixa renda233.
232BRASIL. Lei Federal nº 12.305/2010. Política Nacional de Resíduos Sólidos. Art. 8, IV. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12305.htm>. Acesso em: 10 jan. 2018.
233BRASIL. Lei Federal nº 12.305/2010. Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Art. 18, §1, II.
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12305.htm>. Acesso em: 10 jan.
2018.

112
A. Sobre a chegada
Por volta das 10:00 horas, do dia 04 de agosto de 2017, a pesquisadora esteve a
realizar uma visita de observação não participante e indireta. A finalidade da visita foi para
obter dados para a dissertação do mestrado (UFRN).
B. Sobre a cooperativa
A Cooperativa Ecovida Palha de Arroz tem um ano de fundação, foi construída pela
Prefeitura Municipal do Recife para se enquadrar na Política Nacional de Resíduos Sólidos, a
qual prevê criação, implantação e desenvolvimento de cooperativas ou associações.
A prefeitura forneceu a estrutura física, maquinário e uma capacitação sobre
recicláveis com pagamento de auxílio durante o curso para que houvesse ampla participação.
Visto que, durante os dias de formação não poderiam trabalhar.
No entanto, a cooperativa foi entregue pela prefeitura sem a formalização, ou seja, sem
o registro de pessoa jurídica e sem uma assessoria adequada que pudesse acompanhar a
cooperativa até a emancipação econômica, a falta de registro impede de participar da
licitação, da logística reversa e de acordos setoriais.
Salienta-se que esta cooperativa é predominantemente formada por mulheres. Os
únicos homens presentes nela são os que realizam a coleta seletiva contratados da empresa
terceirizada e o segurança/porteiro que é servidor da prefeitura do Recife.
Estruturalmente, as ruas e as casas próximas à Ecovida Palha de Arroz passaram por
um processo de urbanização durante a construção do espaço físico da cooperativa. Posto que,
as casas apresentam-se reformadas e as ruas planadas e calçadas.
C. Sobre as cooperativadas
As 50 cooperativadas residem na comunidade Palha de Arroz, região em que foi
construída a cooperativa cujo nome é o mesmo. Todas trabalhavam como catadora individual
e foram selecionadas pela gestão municipal a fazer parte da cooperativa.
Nesse ínterim, a construção da cooperativa está no projeto de revitalização e
despoluição do Canal do Arruda, pois neste Canal eram encontrados muitos materiais
recicláveis e crianças a fazer a coleta neste ambiente, isto é, mergulhavam no Canal para
recolher o que servia para os pais venderem. Logo, após a matéria jornalística veiculada

nacionalmente de crianças mergulhando no Canal do Arruda234
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para coletar o material

reciclável235 e ajudar na renda domiciliar, o município decidiu concretizar o projeto de
urbanização do Canal236 com a construção de um galpão exclusivamente para a reciclagem,
mas também de parte da Comunidade, que tiveram casas reformadas. Dessa forma, daria
dignidade e melhor qualidade de trabalho às mulheres daquela região.
Antes de iniciar as atividades no espaço físico da cooperativa foi ofertado pela
prefeitura do Recife um curso de formação. Durante a capacitação, foi pago um auxílio de 300
reais, pois paralisariam as atividades exercidas nos lixões, principalmente no Canal do Arruda.
O curso versava sobre reciclagem e design de materiais recicláveis (artesanato).
Destaca-se que a formação das catadoras não foi voltada para liderança, governança,
economia básica, finança básica, administração e documentos oficiais que tratam dos resíduos
recicláveis como a Política Nacional de Resíduos Sólidos e o Plano de Gerenciamento de
Resíduos do Município do Recife.
Percebeu-se que o espírito de liderança da cooperativa ainda é fraco, dado que as
cooperativadas fazem as atividades e assumem as funções da forma que querem, sem uma
organização e referência de liderança. Por exemplo: há certa divisão de trabalho/funções e a
cooperativada responsável pelo recolhimento dos vidros deixou a função para ficar na esteira.
D. Sobre o espaço físico
As dependências físicas do setor administrativo são amplos, arejados, climatizados e
possui um computador, mesas e cadeiras. A cooperativa possui local para fazer refeição ou
lanche. Além de banheiros limpos, amplos e organizados. Para a manutenção do ambiente
limpo, uma cooperativada informou que há uma escala em sistema de rodízio diário para a
realização da limpeza.
O espaço do galpão onde ficam os recicláveis é amplo, possuem 3 prensas (uma estava
sem funcionar por falta de manutenção), esteira elétrica, sacos grandes e um contêiner para
234 AZEVEDO, Margarida. Canal do Arruda e entorno sempre repletos de lixo: Resíduos estão em toda parte,
ao longo da Avenida Professor José dos Anjos. Requalificação do canal, promessa da atual gestão municipal,
não
saiu
do
papel.
Recife:
Jornal
do
Commercio,
2016.
Disponível
em:
<http://jconline.ne10.uol.com.br/canal/cidades/geral/noticia/2016/08/05/canal-do-arruda-e-entorno-semprerepletos-de-lixo—247425.php>. Acesso em: 23 mar. 2018.
235 SARMENTO; Wagner, Barbosa; Marina. No Recife, infância perdida na lama e no lixo: a história dos
meninos cujo cotidiano é catar latas na imundície do Canal do Arruda. Recife: Jornal do Commercio, 2013.
Disponível em: <http://jconline.ne10.uol.com.br/canal/cidades/geral/noticia/2013/11/02/no-recife-infanciaperdida-na-lama-e-no-lixo-103887.php>. Acesso em: 23 mar. 2018.
236 DIÁRIO DE PERNAMBUCO. Canal do Arruda amanhece coberto pelo lixo. Recife: Diário de Pernambuco,
2017.
Disponível
em:
<http://www.diariodepernambuco.com.br/app/noticia/vidaurbana/2017/10/25/interna_vidaurbana,728180/canal-do-arruda-amanhece-coberto-pelo-lixo.shtml>. Acesso
em: 23 mar. 2018.
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vidro que fica localizado externamente, há também carrinho de transporte e uma empilhadeira
manual. O local não tem odor, a parte interna é organizada com o material prensado e
amarrado e estocado (Anexo III – Figura 1). Ademais, há corredor livre para circulação das
pessoas e cooperativados (Anexo III – Figura 2).
A parte externa é desorganizada com muito reciclável desperdiçado. Papelão sob sol e
chuva, ferro juntado ao chão sem um contêiner específico, vidro inteiro e quebrado espalhado
por toda a parte externa, apesar de ter um contêiner específico a maior parte dele estava fora e
a cooperativada responsável em armazená-lo corretamente se negava a fazer esta atividade
(Anexo III – Figura 3).
Quando o caminhão da coleta seletiva chega na cooperativa, todo o resíduo é colocado
em uma entrada específica para o automóvel. Porém, não foi feito nenhum obstáculo que
impeça os resíduos se espalharem pela cooperativa (Anexo III – Figura 4). Então, não há um
local apropriado para impedir a perda de reciclável ou sujeira esparsa no local. O reciclável
fica espalhado até que a triagem completa aconteça.
No momento da visita, um caminhão com recicláveis chegou e ao colocar os
recicláveis coletados dentro da cooperativa, percebeu-se um forte odor e era resíduo reciclável
misturado com rejeito de residências que não realizam a separação domiciliar.
E. Sobre a administração da cooperativa
Observa-se a desorganização administrativa tanto dos equipamentos administrativos
quanto dos documentos. Além do que, o espaço administrativo também é utilizado para
guardar produtos artesanais fabricados por algumas cooperativadas, não dispondo de um
espaço apropriado para sua produção e nem para a exposição das peças.
Outrossim, não há ainda uma organização de recursos humanos, administrativo,
financeiro e de logística. Tudo ainda é feito pelo afã de recolher, prensar e vender a quem
quiser comprar, neste caso, os atravessadores, pois a quantidade é insuficiente para que a
indústria de reciclagem realize a compra.
Por serem as cooperativadas recentes nas relações jurídica e financeira entre as
cooperativas e as indústrias, bem como não terem recebido formação específica para a
realidade de seu trabalho, como, por exemplo, das legislações especiais sobre resíduos sólidos
e sobre o funcionamento do mercado de recicláveis, parece que ainda não compreendem bem
a necessidade de armazenar para vender à indústria, talvez pela necessidade da renda. Apesar
disso, a visita mostrou a primeira tentativa de estocagem de caixas do tipo longa vida para
vender à indústria (Anexo III – Figura 5).
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Atualmente, a única indústria que a cooperativa tem um acordo é com a Bio Planet
(Anexo III – Figura 6), que compra papel e papelão, a mesma é situada no Distrito Industrial
de Abreu e Lima, em Pernambuco. Entretanto, ao procurar a referida indústria percebeu que
se trata de um atravessador. Enquanto isso, os outros contêineres pertencem mesmo a
atravessadores que são o de vidro e o de ferro.
F. Sobre a gestão da cooperativa
A cooperativa Ecovida Palha de Arroz não é a responsável em realizar a coleta seletiva
externa. Para isso, a prefeitura do Recife contratou uma empresa terceirizada, cujo
denominação é Vital. Em uma boa semana de coleta seletiva passam de três a quatro vezes na
cooperativa para deixar o material. Portanto, não é certo a quantidade de vezes que passam na
cooperativa para deixar o reciclável (Anexo III – Figura 7).
Na cooperativa não se tem a rota que o caminhão realiza a coleta seletiva, mas
provavelmente passa por poucos bairros, visto que há uma aparente divisão de bairros por
cooperativas, além do que, não se conseguiu saber como se dá essa divisão, se é por sorteio,
critério de pessoalidade ou pela distância da cooperativa.
Destaca-se que o material recolhido, muitas vezes, está misturado com lixo comum, o
que ocasiona odor de intensidade média a forte. Coincidentemente, pode-se acompanhar um
descarregamento e percebeu-se que a população ainda não é educada suficiente para separar o
lixo ainda em casa, ou seja, para fazer a primeira triagem da coleta seletiva, logística reversa e
responsabilidade compartilhada, que é separar minimamente os secos dos molhados.
Portanto, além do pouco material que chega na cooperativa há o problema da não
primeira separação o que gera, consequentemente, a contaminação do produto que poderia ser
reciclado.
Por outro lado, como as cooperativadas não tiveram formação sobre resíduos sólidos e
resíduos perigosos tanto para a saúde delas quanto para o meio ambiente. Todos os outros
materiais que não são aceitos pela cooperativa, independente de serem perigosos ou não são
destinados para um tambor para aguardar a passagem do caminhão de coleta urbana a fim de
que se destine ao aterro sanitário. Os materiais recolhidos pela cooperativa são: plásticos de
diversos tipos, papel/papelão, vidro, alumínio e ferro.
Todavia, dentro desse tambor pode ter eletrônicos, pilhas, baterias, lâmpadas, entre
outros. Além da formação sobre esses temas, falta o acesso à informação de que mesmo o
material não aceito pela cooperativa deve ter destino ambientalmente correto.
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Acredita-se que se elas tivessem um caminhão próprio para realizar a coleta seletiva
externa, porta a porta, poderiam realizar campanhas educativas, conversar com moradores da
área e solicitar que a população separasse o material na sua origem.
A prefeitura do Recife continua a fornecer a manutenção das máquinas, além de EPI e
material de limpeza. No local, verificou-se a presença da Associação Nacional dos Catadores
e Catadoras de Materiais Recicláveis (Ancat), que atua dentro das cooperativas e associações
de catadores para oferecer apoio administrativo e organizacional. A Ancat é mantida pelas
empresas privadas e não há contrapartida financeira por parte da cooperativa Ecovida Palha
de Arroz.
G. Sobre a percepção da pesquisadora das possíveis dificuldades da cooperativa
A cooperativa Ecovida Palha de Arroz apresenta várias dificuldades, porém a maior
delas, sem dúvidas, é a financeira porque as cooperativadas precisam de um tempo
aproximado de três meses para obter o equivalente ao salário mínimo atual (R$ 954,00) para
cada uma delas. Nesse sentido, é preciso compreender que para além da atividade de agente
ambiental, para que a atividade seja exercida de forma digna é necessário que perceba um
valor que satisfaça minimamente as necessidades básicas. Então, “é tão importante reconhecer
o papel crucial da riqueza na determinação de nossas condições e qualidade de vida quanto
entender a natureza restrita e dependente dessa relação”237, ou seja, “a utilidade da riqueza está
nas coisas que ela nos permite fazer – as liberdades substantivas que ela nos ajuda a obter”238.
Logo, tratar o catador apenas como agente ambiental em prol do meio ambiente e não
como também agente socioeconômico é secundarizar a necessidade que toda pessoa almeja
suprir as privações de liberdade. Dessa forma, quebra o viés da economia, neste caso, de
recicláveis “contra natura”239 e exploratória de mão de obra, pois barata é importante gerar
uma economia socialmente sustentável.
Esta realidade encontrada não se trata de uma cooperativa instalada de forma
precarizada, mas de um estabelecimento para ser considerado o modelo da coleta seletiva no
município do Recife, seja no fator do espaço físico ou dos equipamentos disponibilizados. No
entanto, a cooperativa possui 30 cooperativadas, residentes da comunidade Palha de Arroz,
que laboram oito horas por dia e não conseguem obter um retorno digno das horas
semanalmente trabalhadas.
237 SEN, Amartya. Desenvolvimento como liberdade. Tradução Laura Teixeira Motta. Revisão técnica Ricardo
Doninelle Mendes. 5ª reimpressão. São Paulo: Companhia das Letras, 2010, p. 28.
238 SEN, Amartya. Desenvolvimento como liberdade. Tradução Laura Teixeira Motta. Revisão técnica Ricardo
Doninelle Mendes. 5ª reimpressão. São Paulo: Companhia das Letras, 2010, p. 28.
239 Expressão utilizada por Enrique Leff em Discursos sustentáveis, p. 59.
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A falta de material reciclável é um dos fatores da baixa renda da cooperativa, visto que
elas precisam do material para realizar a venda e obter financeiramente o retorno; nesse
sentido, a falta de material reciclável não está relacionada, para a realidade brasileira, à
redução do consumo, pois a coleta seletiva ainda não foi efetivamente implantada em todos os
municípios, quiçá em todos os bairros. Ademais, se fosse coletado todos os recicláveis,
aproximadamente 40% do total de 160 mil toneladas, certamente geraria maior renda a partir
de um material disponível240. Por conseguinte, é impossível gerar renda quando há uma
economia baseada no crescimento pela natureza finita sem desconstruir o conceito de
insustentabilidade241.
O segundo fator pode ser o valor do material vendido aos atravessadores, que pagam
um valor abaixo do praticado no mercado porque eles também visam o lucro para sustentar o
estabelecimento, mas o valor do material reciclável é o mesmo tanto para os catadores quanto
para os atravessadores, portanto, a cooperativa ao negociar com o atravessador perde renda, já
que negociará um valor abaixo do praticado pelas indústrias de reciclagem.
O terceiro pode está relacionado ao acesso à educação, no sentido de formação
específica para a realidade vivida, e de informação sobre a cooperativa, venda, coleta seletiva,
o mercado, entre outros. Este fator relaciona-se com “a finalidade de apreender um novo
objeto do conhecimento e uma reintegração do saber” 242, dado que pouco deve importar às
catadoras receber uma formação formal que não some à sua realidade. Por isso, a formação
individual e coletiva dos catadores deve partir do protagonismo cidadão com foco em sua
realidade como pessoa e profissional, tem haver com a livre vocação de aprender e colocar em
prática.
O quarto problema é a preferência da prefeitura em contratar empresa terceirizada para
realizar a coleta seletiva quando poderiam contratar a própria cooperativa, desta forma,
obteriam uma renda fixa para complementar a renda variável.
A visita durou a parte da manhã e é perceptível que o acompanhamento de outras
pesquisas se façam necessárias para verificar a emancipação econômica, social e ambiental da
cooperativa Ecovida Palha de Arroz como produto: renda satisfatória, investimento em
formação individual e coletiva, comprometimento ambiental com o descarte correto dos
240 SILVA, Sandro Pereira. A organização coletiva de catadores de material reciclável no brasil: dilemas e
potencialidades sob a ótica da economia solidária. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Brasília: Rio
de Janeiro: Ipea, 2017.
241 LEFF, Enrique. Discursos sustentáveis. Tradução de Silvana Cobucci Leite. São Paulo: Editora Cortez,
2010.
242 LEFF, Enrique. As aventuras da epistemologia ambiental: da articulação das ciências ao diálogo de saberes.
Coleção Ideias sustentáveis. Tradução de Gloria Maria Vargas. Rio de Janeiro: Editora Universitária
Garamond, 2004, p.15.
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resíduos perigosos ou não recicláveis e autonomia com autogestão para o exercício da
atividade.
Para encerrar a caracterização da Cooperativa Ecovida Palha de Arroz, é necessário
demonstrar quais são os critérios atendidos por ela.
Tabela 10- Indicadores qualitativo de classificação da Cooperativa de Catadores de Material
Reciclável Ecovida Palha de Arroz
Abaixo do esperado

Dentro do esperado

Renda menor que um salário
mínimo

Renda até três salários mínimos

Renda superior a dois salários mínimos

Realiza a coleta seletiva com
carroças

Realiza a coleta seletiva em caminhão

Possui caminhão próprio para realizar a
coleta seletiva

Cooperativa ou associação sem
equipamentos

Cooperativa ou associação parcialmente Cooperativa ou associação equipadas
equipadas (prensa, esteira, picotador,
(prensa, esteira, picotador, balança, cesto,
balança, cesto, contêiner ou empilhadeira) contêiner ou empilhadeira)

Catadores sem EPI (e nem
disponibilizado pela associação ou
cooperativa)

Catadores com algum EPI (ou
disponibilizado pela associação ou
cooperativa)

Catadores com EPI (e em estoque da
associação ou cooperativa)

Não possui sistema de segurança

Possui algum tipo de sistema de
segurança (cerca elétrica, câmera, portão
elétrico ou alarme)

Possui sistema de segurança (cerca
elétrica, câmera, portão elétrico ou
alarme)

Não possui segurança humana

Possui segurança humana em horário
parcial

Possui segurança humana em horário
integral

Negociação da venda com
atravessador
Instalação física deteriorada ou não
possui instalação física apropriada
Associação ou Cooperativa sem
registro formal
Elaboração própria, 2018.

Negociação da venda direta com indústria Negociação da venda direta com
de reciclagem e atravessador
indústria de reciclagem
Instalação física necessita de reparo
Instalação física em boas condições
Associação ou Cooperativa com registro
formal

Acima do esperado

Associação ou Cooperativa com registro
formal

Excepcionalmente, esta cooperativa não atendeu a nenhum critério, porém, em sua
maioria, preenche a coluna do “abaixo do esperado”. Interessante observar que ao mesmo
tempo em que oferece boas condições físicas, a cooperativa não atinge boa renda. Outro dado
é que não atendeu a nenhum critério da realização da coleta seletiva, pois a mesma não é
responsável por ela, mas sim uma terceirizada contratada pela prefeitura.

4.4.4 Pesquisa no acervo disponível de Direito Ambiental na Biblioteca Central Zila
Mamede da Universidade Federal do Rio Grande do Norte
A pesquisa bibliográfica foi realizada na BCZM, localizada no Campus I da UFRN. O
objetivo do levantamento bibliográfico foi verificar quais livros dispostos nas estantes de
Direito Ambiental abordam o tema sobre resíduos sólidos urbano, cujo assunto se refere ao
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objeto de estudo desta pesquisa. Ademais, realizou-se a descrição quando encontrado assunto
que abordasse outros tipos de resíduos sólidos.
Este levantamento justifica-se pela necessidade de debater um tema presente no dia a
dia de todas as pessoas e não somente dos catadores. Posto que, individualmente, todas as
pessoas consomem e produzem resíduos e, de acordo com pesquisas recentes, ultrapassam a
marca de 1 kg de resíduos por pessoa diariamente243.
A problematização se deu ao perceber que poucos livros abordam sobre a PNRS, vista
ainda muitas vezes em capítulos sobre poluição. Atenta-se para o fato de que a falta da gestão
de resíduos sólidos é que gera a poluição e outros danos ao meio ambiente natural e artificial.
Afinal, morro de argila visto de longe pode ser considerado um tipo de poluição ao espaço
urbano.
Outrossim, o hiato na disseminação de conteúdo sobre a PNRS na área do Direito
reverbera a formação de que a educação ambiental pertence ao ecologismo, pensamento este
que deve ser reduzido e substituído pelo novo paradigma da complexidade ambiental como
ser, saber e conhecer, ou seja, “uma nova reflexão sobre a natureza do ser, do saber e do
conhecer;

sobre

a

hibridação

do

conhecimento

na

interdisciplinaridade

e

na

transdisciplinaridade; sobre o diálogo de saberes e a inserção da subjetividade dos valores e
dos interesses na tomada de decisões e nas estratégias de apropriação da natureza”244.
Dessa forma, a abordagem jurídica proposta também é a que se distância do método
predominantemente legal, mas que perpassa pelo direito reflexivo como alternativa “para uma
ordem jurídica, comprometida pela ‘inflação legislativa’, minada pela ‘juridificação’ e
corroída pelo ‘trilema regulatório’”245. A partir de um ensino reflexivo, pode-se tornar viável a
concretização de um direito social “como forma de ação política ou como um projeto de
transformação dotado de um certo componente ‘utópico’. Utopia aqui entendida […] como
direção na qual se pode caminhar […] ‘como uma tentativa de ‘construção de mundos
impossíveis destinada a iluminar a formação e a conquista de mundos possíveis’”246.
Logo, trata-se de focalizar o ensino de Direito Ambiental não apenas nas questões
legiferantes existentes, todavia o curso simplesmente não formará pessoas para atuação
exclusiva para, e das, leis. Haja vista que o próprio Direito normativo ultrapassa o positivismo
imposto havendo necessidade de uma interpretação socioambiental para dirimir casos
conflitantes, mais ainda quando se referem à imposição mercadológica.
243 Brasil. Panorama dos resíduos sólidos no Brasil. Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e
Resíduos Especiais. São Paulo: Abrelpe, 2015.
244 LEFF, Enrique. Pensar a complexidade ambiental. In: LEFF, Enrique. A complexidade ambiental. Tradução
de Eliete Wolff. São Paulo: Editora Cortez, 2003, p. 22.
245 FARIA, José Eduardo. O Direito na economia globalizada. São Paulo: Editora Malheiros, 2000, p. 287.
246 FARIA, José Eduardo. O Direito na economia globalizada. São Paulo: Editora Malheiros, 2000, p. 283.
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Baseado nisso, foi possível criar a Tabela 11, a qual descreve o conteúdo dos livros
disponíveis para os estudantes do curso de Direito, bem como para outros discentes que se
interessem pela temática no viés jurídico.
Tabela 11- Títulos de Direito Ambiental
Autor

Título

Cidade, Editora e
outros dados
relevantes

Percepção da pesquisadora diante do
conteúdo do Título

1992
ANTUNES, Paulo de
Bessa.

Curso de Direito
Rio de Janeiro:
Ambiental: doutrina,
Renovar, 2ª ed. atual.
legislação e jurisprudência aument.

Não aborda o assunto sobre resíduos
sólidos.

1998
ANTUNES, Paulo de
Bessa.

Direito Ambiental.

VARELA, Marcelo Dias.
O novo em Direito
BORGES, Roxana Cardoso Ambiental.
Brasileiro (orgs).

Rio de Janeiro: Editora Não aborda o assunto sobre resíduos
Lumen Juris, 2ª ed.
sólidos.
rev. ampl.
Belo Horizonte: Del
Rey

Não aborda o assunto sobre resíduos
sólidos.

1999
REBELLO FILHO,
Wanderley; BERNARDO,
Christianne.

Guia prático de Direito
Ambiental.

Rio de Janeiro: Lumen Não aborda o assunto sobre resíduos
Juris, 2ª ed. rev. e
sólidos. Entretanto, traz em um capítulo
atual.
a importância da separação do lixo247
como uma das ações para proteger o
meio ambiente.
2002

RODRIGUES, Marcelo
Abelha.

Instituições de Direito
Ambiental.

São Paulo: Max
Limonad

Não aborda o assunto sobre resíduos
sólidos.

2003
SILVA, José Afonso da.

Direito Ambiental
constitucional.

São Paulo: Malheiros,
4ª ed. 2ª tiragem.

O autor traz o assunto sobre resíduos
sólidos dentro do capítulo sobre fontes
de poluição.

2004
LEITE, José Rubens
Morato; BELLO FILHO,
Ney de Barros (orgs).

Direito Ambiental
contemporâneo.

Barueri (SP): Manole

O livro não contém artigo sobre os
resíduos sólidos.

2005
MARQUES, José Roberto.

Meio ambiente urbano.

Rio de Janeiro:
Forense

Traz o assunto de resíduos sólidos
dentro do capítulo sobre poluição.

MILARÉ, Edis.

Direito do ambiente:
doutrina, jurisprudência,
glossário.

São Paulo: Editora
Revista dos Tribunais,
4ª ed. rev. atual. e
ampl.

Traz o assunto de resíduos sólidos
dentro do capítulo sobre poluição.

RIOS, Virgílio Veiga (org).

O Direito e o
desenvolvimento
sustentável: curso de
Direito Ambiental.

São Paulo: Peirópolis

Trata-se de uma coletânea, a qual traz
um artigo de Carlos Teodoro Hugueney
Irigaray cujo conteúdo versa sobre a
poluição e, neste, cita o assunto dos

247 Expressão utilizada pelo autor.

Brasília: IEB
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resíduos sólidos.
2006
ANTUNES, Paulo de
Bessa.

Direito Ambiental.

Rio de Janeiro: Editora Não aborda o assunto sobre resíduos
Lumen Juris, 9ª ed.
sólidos.
rev. ampl. atual.

BARRAL, Welber;
PIMENTEL, Luiz Otávio
(orgs).

Direito Ambiental e
desenvolvimento.

Florianópolis:
Fundação Boiteux

O livro não contém artigo sobre os
resíduos sólidos.

Caxias do Sul (RS):
Educs

Contém um artigo sobre resíduos sólidos
como um processo de mudança
comportamental da população cuja
autoria é de Suzana Maria De Conto.

SPAREMBERGER, Raquel Direito Ambiental: um
Fabiana Lopes; PAVIANI, olhar para a cidadania e
Jayme (orgs).
sustentabilidade
planetária.

2007
MORAES, Raimundo;
BENATTI, José Heder;
MAVÉS, Antonio Moreira
(orgs)

Direito Ambiental e
políticas públicas na
Amazônia.

Belém: ICE, cursos II
e III

O livro é uma coletânea e traz um
trabalho que aborda resíduos sólidos na
realidade da cidade de Belém (Pará), de
Regeane Andreza Araújo de Brito
Nobre.

SILVA, José Afonso da.

Direito Ambiental
constitucional.

São Paulo: Malheiros,
6ª ed. 2ª tiragem.

O autor traz o assunto sobre resíduos
sólidos dentro do capítulo sobre fontes
de poluição.

2008
CANOTILHO, José
Direito constitucional
Joaquim Gomes; LEITE,
Ambiental brasileiro.
José Rubens Morato (orgs).

São Paulo: Saraiva, 2ª
ed. rev.

É uma coletânea e não aborda o assunto
sobre resíduos sólidos.

FENSTERSEIFER, Tiago.

Direitos fundamentais e
Porto Alegre: Livraria
proteção do ambiente: a
do Advogado.
dimensão ecológica da
dignidade humana no
marco jurídico
constitucional do Estado
Socioambiental de Direito.

Não aborda o assunto sobre resíduos
sólidos.

LEMOS, Patrícia Faga
Iglecias.

Direito Ambiental:
responsabilidade civil e
proteção ao meio
ambiente.

São Paulo: Editora
Revista dos Tribunais

Não aborda o assunto sobre resíduos
sólidos.

MACHADO, Paulo
Affonso Leme.

Direito Ambiental
brasileiro.

São Paulo: Malheiros,
24ª ed. rev. ampl. e
atual.

Trata dos resíduos sólidos dentro do
capítulo sobre poluição.

MOTA, Maurício (coord).

Fundamentos teóricos do
Direito Ambiental.

Rio de Janeiro:
Elsevier

É uma coletânea e não traz nenhum
capítulo sobre resíduos sólidos.

REIS, Jair Teixeira dos.

Resumo de Direito
Ambiental.

Niterói: Impetus, 4ª ed. Não aborda o assunto sobre resíduos
rev. e atual.
sólidos.
2009

ALMEIDA, Josimar
Ribeiro de.

Perícia ambiental, judicial Rio de Janeiro: Thex
e securitária: impacto,
dano e passivo ambiental.

Aborda o assunto resíduos sólidos como
as possíveis formas de destinação e
tratamento, reciclagem e a Norma
Brasileira (NBR).

BELTRÃO, Antonio F. G.

Curso de Direito
Ambiental.

Aborda o assunto sobre resíduos sólidos
dentro do capítulo sobre poluição. O
autor traz o debate acerca do lixão,
aterro e outras formas de destinação.

Rio de Janeiro:
Forense
São Paulo: Método
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CARVALHO, Antônio
Direito Ambiental
Cesar Leite de; SANTANA, brasileiro em perspectiva:
José Lima.
aspectos legais, críticas e
atuação prática.

Curitiba: Juruá

Não aborda o assunto sobre resíduos
sólidos.

GRANZIERA, Maria Luiza Direito Ambiental.
Machado.

São Paulo: Atlas

Não aborda o assunto sobre resíduos
sólidos.

MILARÉ, Edis.

Direito do ambiente: a
gestão ambiental em foco
– doutrina, jurisprudência
e glossário.

São Paulo: Editora
Revista dos Tribunais,
4ª ed. rev. atual. e
ampl.

Traz o assunto de resíduos sólidos
dentro do capítulo sobre poluição.
Aborda especificamente os resíduos
perigosos.

OLIVEIRA, Fabiano Melo
Gonçalves.

Difusos e coletivos:
Direito Ambiental.

São Paulo: Revista dos Não aborda o assunto sobre resíduos
Tribunais
sólidos. No entanto, mostra a
necessidade dada pela Política Nacional
do Meio Ambiente de se ter um cadastro
técnico
Federal
de
atividades
potencialmente poluidoras.

PES, João Hélio Ferreira;
OLIVEIRA, Rafael Santos
de (coords).

Direito Ambiental
contemporâneo:
prevenção e precaução.

Curitiba: Juruá

É uma coletânea e não traz nenhum
capítulo sobre resíduos sólidos.

Curitiba: Juruá

Apesar do título ser bem genérico o
objetivo do autor foi abordar o direito
animal abolicionista. Portanto, não traz
conteúdo sobre resíduos sólidos.

SANTANA, Heron José de. Direito ambiental pósmoderno.

2010
SILVA, Solange Teles da
(org); BRANT, Leonardo
Nemer Caldeira (coord).

O Direito Ambiental
internacional.

Belo Horizonte: Del
Rey

FARIAS, Talden;
COUTINHO, Francisco
Seráphico da Nóbrega
Coutinho (orgs).

Direito Ambiental: o meio Belo Horizonte: Fórum O livro é uma coletânea o qual traz um
ambiente e os desafios da
artigo de Natascha Trennepohl sobre a
contemporaneidade.
gestão de resíduos sólidos, as formas de
tratamento, os tipos de resíduos sólidos
e a regulação brasileira.

WEYERMÜLLER, André
Rafael.

Direito Ambiental e
aquecimento global.

São Paulo: Atlas

É uma coletânea e não aborda o assunto
sobre resíduos sólidos.

Não aborda o assunto sobre resíduos
sólidos.

2011
AMADO, Frederico
Augusto Di Trindade.

Sinopse de Direito
Ambiental.

Rio de Janeiro:
Forense

Não aborda o assunto sobre resíduos
sólidos.

São Paulo: Método
AMADO, Frederico.

Direito Ambiental
esquematizado

São Paulo: Método, 2ª
ed. rev. atual. e ampl.

É um livro dedicado a concursos e
outras provas e possui um capítulo sobre
a Política Nacional de Resíduos Sólidos.

BELTRÃO, Antônio F. G.

Direito Ambiental.

São Paulo: Editora
Método, 3ª ed. rev.
atual. ampl.

É um livro dedicado à concursos
públicos e não aborda o assunto sobre
resíduos sólidos.

CANOTILHO, José
Direito constitucional
Joaquim Gomes; LEITE,
Ambiental brasileiro.
José Rubens Morato (orgs).

São Paulo: Saraiva, 4ª
ed. rev.

É uma coletânea e não aborda o assunto
sobre resíduos sólidos.

FURLAM, Anderson;
FACALOSSI, William.

Rio de Janeiro:
Forense

É um livro resumido para concurso
público e traz a Política Nacional de
Resíduos Sólidos dentro do capítulo
sobre poluição.

Elementos de Direito
Ambiental: noções
básicas, jurisprudência e
questões de concursos
públicos.

São Paulo: Método
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PILLATI, Luciana Cardoso; Direito Ambiental
DANTAS, Marcelo
simplificado.
Buzaglo (orgs); LEITE,
José Rubens Morato
(coord).

São Paulo: Saraiva

É um livro dedicado a concurso público
e outras provas e não aborda o assunto
sobre resíduos sólidos.

SILVA, Romeu Faria Tomé
da.

Salvador: Juspodivm

Não aborda o assunto sobre resíduos
sólidos.

Manual de Direito
Ambiental.

2012
FIORILLO, Celso Antonio
Pacheco.

Curso de Direito
Ambiental brasileiro.

São Paulo: Saraiva, 13ª O autor traz o assunto resíduos sólidos
ed. rev. atual. e ampl. dentro do capítulo sobre poluição e trata
lixo e resíduos como sinônimos.

OLIVEIRA, Fabiano Melo
Gonçalves de (org).
TÁVORA, Nestor;
GOMES, Luiz Flávio
(coord).

Direito Ambiental coleção OAB.

Niteroi: Rio de Janeiro É uma coleção específica para o exame
de Ordem. Não aborda sobre o tema dos
resíduos sólidos.

2013
FIGUEIREDO, Guilherme
José Purvim de.

Curso de Direito
Ambiental.

São Paulo: editora
Revista dos Tribunais,
6ª ed. rev. atual. e
ampl.

GOMES, Carla Amado
(coord). SERRANO,
Thiago Maranhão P. Diniz;
ZANELLA, Tiago Vinicius
(orgs).

Por uma nova ordem
Curitiba: Juruá
ambiental internacional:
celebrando os 40 anos da
Declaração de Estocolmo.

É uma coletânea e traz um artigo, de
autoria de Guilherme Novaes de
Andrade, o qual aborda o assunto sobre
resíduos sólidos dentro da Política
Nacional de Resíduos Sólidos.

VERÁS NETO, Francisco
Quintanilha; SARAIVA,
Bruno Cozza (orgs).

Temas atuais de Direito
Ambiental e ecologia
política e direitos
humanos.

É uma coletânea elaborada pelo grupo
de pesquisa transdisciplinar em Pesquisa
Jurídica para a Sustentabilidade
(GTJUS), porém não aborda em nenhum
dos artigos os resíduos sólidos.

Rio Grande (RS):
Editora da FURG

O livro traz um capítulo sobre resíduos
sólidos, apresenta a classificação e
alguns princípios da Política Nacional
de Resíduos Sólidos.

2014
AMADO, Frederico.

Direito Ambiental
esquematizado.

São Paulo: Método, 5ª
ed. rev. atual. e ampl.

É um livro dedicado a concursos e
outras provas e possui um capítulo sobre
a Política Nacional de Resíduos Sólidos.

2017
CASELLA, Paulo Borba;
Direito Ambiental: o
Brasília: FUNAG
VASCONCELOS, Raphael legado de Geraldo Eulalio
Carvalho de; XAVIER
do Nascimento e Silva.
JUNIOR, Ely Caetano
(orgs).
Elaboração própria, 2018.

Trata dos resíduos como poluição em
um capítulo específico, mas não aborda
sobre os resíduos sólidos urbanos.

Como se vê, há livros compondo o acervo desde o ano de 1992, quando a discussão
sobre os resíduos sólidos já havia iniciado por meio de vários projetos de lei impetrados na
Câmara dos Deputados. Porém, o resultado mostra que a discussão acadêmica era inexistente.
Nesse ínterim, a disponibilidade do assunto inicia-se apenas em 1999, mas tratado
como “lixo” sem uma profunda discussão sobre o tema, porém destaca a importância da
separação domiciliar nas residências, o que demonstra uma reflexão inicial sobre a Política
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para reciclar os resíduos e, portanto, atuação de políticas públicas governamentais nesse
sentido. Com essa prática, começa-se a sanar a crise de conhecimento que é causa da crise
ambiental, sobre as “formas como compreendemos o mundo e intervimos na natureza; da
racionalidade moderna que nos levou a objetivas a realidade e a coisificar o mundo”248.
Dessa forma, resultam também em processos reflexivos, com mudança de paradigmas,
para formar processos metodológicos e melhorar os programas curriculares para que “surjam
novos atores e novas práticas transformadoras neste continente”249. Tornando o cidadão como
ser multidimensional, quando “cada dimensão se articula com as demais na procura de um
sentido para a vida”250. Tudo isso com o enfoque de que a crise do meio ambiente não será
solucionada por meio da visão econômica e tecnológica tradicional das ciências sociais251.
Com tudo isso e mesmo com o pontapé dado em 1999 não se continuou a abordagem
do conteúdo sobre resíduos sólidos nos livros expostos pela BCZM. A discussão sobre a
Política de Resíduos Sólidos já era ampla, inclusive alguns estados brasileiros passaram a
legislar sobre o assunto antes mesmo da Legislação Nacional, que veio regulamentar o
assunto somente em 2010.
Sobre isso, Leff diz que embora vários estudos tenham surgido no campo das ciências
sociais, o evidente predomínio do desenvolvimento da ordem econômica reduziu a
importância dos processos sociais na construção da mudança paradigmática da
sustentabilidade, uma vez que, das mudanças ambientais. E tudo isso se reflete no campo
acadêmico, ao se ter dificuldade em construir um campo temático, com conceitos teóricos e
métodos próprios252.
É notável essa discussão quando se observa o Direito Ambiental demonstrado na
Tabela 11, no período de 2000 a 2010. Ao se analisar quantitativamente, ou seja, quantos
títulos trazem ou não o conteúdo sobre resíduos sólidos, observa-se que a maioria, um total de
16 deles, não disponibilizam o conteúdo. A partir dessa percepção, deixou-se de fazer a
análise qualitativa, isto é, quando o conteúdo é abordado de forma crítico-reflexiva. Então,
mesmo quando o autor fez breve análise positivista da lei federal, contabilizou-se como ponto
positivo para análise desse dado.
248 LEFF, Enrique. Discursos sustentáveis. Tradução de Silvana Cobucci Leite. São Paulo: Editora Cortez,
2010, p. 163.
249 SANTOS, Boaventura de Sousa. La reinvención del estado y el estado plurinacional. Santa Crus de la Sierra
(BO): CENDA, 2007, p. 14. Tradução livre: “hay nuevos actores e nuevas práticas transformadoras en este
continente”.
250 SANTOS, Milton. O espaço do cidadão. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2007, p. 56.
251 LEFF, Enrique. Discursos sustentáveis. Tradução de Silvana Cobucci Leite. São Paulo: Editora Cortez,
2010.
252 LEFF, Enrique. Discursos sustentáveis. Tradução de Silvana Cobucci Leite. São Paulo: Editora Cortez,
2010.
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No entanto, reforça-se que não é a abordagem adequada diante da realidade ambiental
atual e das decisões jurídicas e legislativas sempre a contento do viés econômico. Logo, ao
abordar o conteúdo de modo simplório, deixa-se de promover uma discussão acerca de umas
das problemáticas ambientais atuais da modernidade, do consumismo e da própria
preservação dos recursos naturais, além do que não concretiza a reflexão acerca da
racionalidade ambiental253.
Com a sanção da Política Nacional de Resíduos Sólidos, esperava-se uma revisão e
atualização dos livros de Direito Ambiental. Todavia, isto não é demonstrado em dados
quantitativos, posto que 08 livros ainda não abordam qualquer conteúdo referente aos resíduos
sólidos, mesmo que erroneamente classificado como poluição.
Destarte esse levantamento não tem a finalidade de descrever quais autores trazem
uma reflexão crítica e socioambiental sobre o tema, dado que o quantitativo de livros que
abordam o assunto seria ainda menor neste quesito, uma vez que foram encontrados livros que
simplesmente traçam uma discussão superficial em cima de alguns artigos da PNRS,
utilizando-se do método positivista, o qual se afasta da epistemologia ambiental, já que este
promove a articulação entre as ciências. Portanto, torna-se “um campo de aplicação da
epistemologia à compreensão de um novo objeto do conhecimento: o ambiente. A partir do
seu espaço de externalidade, o ambiente vai atraindo autores e enlaçando teorias para
confrontá-las com seu saber emergente”254.
Talvez, por isso, não haja ampla discussão sobre a temática no campo do Direito, seja
em pesquisa acadêmica, artigos científicos, Revistas especializadas e em livros, pois o que
não é discutido em sala de aula, ou ao menos ofertado em material acadêmico, pouco pode ser
fruto de interesse dos discentes do Direito. Por outra via, a discussão aumenta cada vez mais
em outros campos como Geografia, Ecologia, Biologia, Sociologia, Antropologia, Saúde
social, Engenharias, entre outros.
Então, torna-se urgente que o método positivista de ensino nos cursos de Direito seja
extirpado, posto que não produz reflexão crítica acerca do saber, neste caso, do saber
ambiental. Este, por sua vez, torna cada vez mais necessário o saber em outras áreas para que
o conhecimento seja construído com base na diversidade, diferença outridade e

253 LEFF, Enrique. Discursos sustentáveis. Tradução de Silvana Cobucci Leite. São Paulo: Editora Cortez,
2010.
254 LEFF, Enrique. As aventuras da epistemologia ambiental: da articulação das ciências ao diálogo de saberes.
Coleção Ideias sustentáveis. Tradução de Gloria Maria Vargas. Rio de Janeiro: Editora Universitária
Garamond, 2004, p. 20-21.
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historicidade255, a fim de remodelar um Estado antrópico para o ecocêntrico e, quem sabe,
com o reconhecimento do pachamama256.
Nesse ínterim:
A epistemologia ambiental é uma epistemologia política; não prescreve as condições
de possibilidade de desenvolvimento das ciências e de suas fertilizações
interdisciplinares, mas coloca o campo do poder no saber, desvelando os efeitos do
poder das ideologias teóricas […] e das estratégias conceituais que, tendo se
cristalizado em paradigmas científicos, orientam e condicionam as práticas sociais
que incidem na sustentabilidade ou insustentabilidade do mundo, abrindo um campo
de ação a partir do conhecimento para a construção social de uma racionalidade
ambiental.

Por conseguinte, para além do diálogo de saberes entre os povos plurais e os cientistas,
deve-se haver também diálogo de saberes entre as próprias ciências, dado que ultimamente
tem sido frequente estudos isolados em várias áreas sobre o mesmo objeto de estudo, os quais
não trocam saberes e experiências até mesmo para concordarem ou discordarem.
No próximo capítulo, serão vistos os documentos oficiais dos municípios onde se
realizou as visitas da cooperativa ou associação com a finalidade de observar quais são os
mecanismos legais utilizados em cada um deles para colocar em prática a gestão dos resíduos
sólidos.

5. AS POLÍTICAS E OS PLANOS DE RESÍDUOS SÓLIDOS: DOCUMENTOS
NECESSÁRIOS PARA IMPLANTAÇÃO DA COLETA SELETIVA E INCENTIVO ÀS
ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVAS DE CATADORES
A finalidade deste capítulo é trazer os documentos que perfazem a política ou plano de
gestão das cidades de João Pessoa, Natal e Recife. Com isso, será possível saber se os
gestores estão a cumprir com o seu papel no que diz respeito à legislação nacional sobre
resíduos sólidos. Destarte, ao relacionar o capítulo anterior, compreender-se-á se existe um
distanciamento entre o que está escrito, ou seja, a letra da lei local no papel, em relação à sua
práxis.
As Políticas de Resíduos Sólidos são documentos que dispõe sobre os princípios;
objetivos; instrumentos; as diretrizes relativas à gestão integrada; ao gerenciamento de
resíduos sólidos, incluídos os perigosos; às responsabilidades dos geradores de resíduos, bem
como o poder público e aos instrumentos econômicos aplicáveis257. Dessa forma, entende-se
255 LEFF, Enrique. As aventuras da epistemologia ambiental: da articulação das ciências ao diálogo de saberes.
Coleção Ideias sustentáveis. Tradução de Gloria Maria Vargas. Rio de Janeiro: Editora Universitária
Garamond, 2004.
256 SANTOS, Boaventura de Sousa. La reinvención del estado y el estado plurinacional. Santa Crus de la Sierra
(BO): CENDA, 2007.
257 BRASIL. Lei Federal nº 12.305/2010. Política Nacional de Resíduos Sólidos. Art. 1º. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12305.htm>. Acesso em: 10 jan. 2018.
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que ao se denominar de política, versa-se sobre documentos mais gerais. Nesse sentido, sabese que a estrutura brasileira em relação à competência para legislar segue o padrão que parte
do geral para o específico, do nacional para o local, este naquilo que couber legislar 258. Por
causa disso, a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) deve ser observada em toda
construção normativa no que se refere aos resíduos sólidos, visto que nenhuma delas pode ser
divergente à lei nacional.
É verdade que, antes da PNRS ser sancionada, alguns estados brasileiros assumiram a
competência para legislar sobre a matéria dos resíduos sólidos. Isto ocorreu porque o projeto
de lei caminhou por um período aproximado de 20 anos para ser aprovado. No entanto, a
produção dos resíduos é contínua e precisava de um documento, por meio do princípio da
legalidade, que desse segurança à Administração Pública para atuar como responsável pela
gestão e fiscalização dos resíduos sólidos.
Em razão disso, o Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) editou algumas
resoluções para que os estados e municípios pudessem observar e seguir as recomendações,
como no caso do município de João Pessoa que encerrou as atividades no denominado lixão
do Róger e passou a fazer o depósito regular dos rejeitos no Aterro Sanitário259.
A PNRS estabelece que os estados, Distrito Federal, municípios e particulares atuarão
em regime de cooperação com a União com a finalidade da gestão integrada e ao
gerenciamento ambiental adequado dos resíduos sólidos260. Por conseguinte, como o sistema
adotado pela PNRS é concorrente, caberá aos estados elaborar as Políticas de Resíduos
Sólidos estaduais, distritais e municipais com o propósito da não geração, redução,
reutilização, reciclagem, tratamento dos resíduos sólidos e disposição final ambientalmente
adequada dos rejeitos261. Conceitualmente, a política é um documento maior, de abrangência
genérica, que trata de todas as matérias relacionadas a determinado assunto. Como dito, ela
fornece instrumentos para sua prática e um deles é o plano.
Por sua vez, o plano é um documento mais específico, isto é, a moldura pode ser
material ou temporal. Para os municípios, torna-se o documento mais utilizado, posto que
com frequência os planos de gerenciamento de resíduos sólidos precisam ser revisados. Além
do que, “o gerenciamento dos resíduos sólidos não se submete a um regime jurídico único,
258 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil, 1988. Art. 24. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em: 07 mai. 2018.
259 FERREIRA, Nathielle. Livro descreve detalhes da desativação do lixão. Paraíba: Jornal da Paraíba, 08 de
julho 2012. Disponível em: <http://www.jornaldaparaiba.com.br/vida_urbana/livro-descreve-detalhes-dadesativacao-do-lixao.html>. Acesso em: 27 abr. 2018.
260 BRASIL. Lei Federal nº 12.305/2010. Política Nacional de Resíduos Sólidos. Art. 4º. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12305.htm>. Acesso em: 10 jan. 2018.
261 BRASIL. Lei Federal nº 12.305/2010. Política Nacional de Resíduos Sólidos. Art. 9º, caput, §2º. Disponível
em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12305.htm>. Acesso em: 10 jan. 2018.
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porquanto varia de acordo com a localidade onde são gerados e com o seu conteúdo” 262. Para
as políticas, a revisão pode se dar em um lapso temporal maior, já que não tratará da práxis da
gestão.
Com vistas a melhorar a prática da gestão dos resíduos sólidos, alguns estados têm
optado em elaborar planos metropolitanos, a exemplo do Pernambuco, que atuou juntamente
com os municípios; e, microrregionais, como o do Rio Grande de Norte. É cada vez mais
comum esta adoção para reduzir custos tanto na elaboração do documento como na
implementação do plano.
A pesquisa aos documentos se deu exclusivamente por meio digital, onde não se
encontrou qualquer dificuldade para localizar os textos em nenhum dos sítios dos três
municípios. No entanto, há páginas com layout melhor, o qual promove acesso mais facilitado
cujo documento não fica tão escondido por meio de links. Apesar disso, durante o download,
o sítio do município do Natal foi o único a apresentar reiteradas falhas, mas ao solicitar o
documento por e-mail, cujo endereço foi disponibilizado na mesma página, obteve-se êxito
em consegui-lo anexado à resposta.
O fato de trazer os documentos dos governos de estado, não quer dizer que se ampliou
a pesquisa, mas que se pretende saber quais estados serviram de espelho para a elaboração do
Plano de Gestão Municipal, ou quais municípios terão que se adequar futuramente ao Plano
Estadual. Diante disso, a seguir, será visto os documentos existentes de cada um dos
municípios que fazem parte do objeto de estudo deste trabalho.

5.1 DOCUMENTOS OFICIAIS RELACIONADOS À GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
DA CIDADE DE JOÃO PESSOA
A ordem dos subtópicos partirá do local para o estadual porque as Políticas e os Planos
de Gestão de Resíduos Sólidos a serem aplicados nos municípios devem ser elaborados por
aqueles, em observância a estes. Após essa divisão, a ordem dos documentos oficiais foi
estabelecida do geral para o específico. Neste caso, o primeiro corresponde à política e o
segundo ao Plano de Gestão de Resíduos Sólidos; o mesmo se aplica aos documentos
estaduais.

262 FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. Curso de Direito Ambiental brasileiro. 14ª ed. rev. ampl. e atual. em
face do Rio+20 e do Novo Código Florestal. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 399.
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Política Municipal de gestão de resíduos sólidos de João Pessoa
Em atenção à Lei Complementar Municipal nº 93/2015, que dispõe sobre a Política

Municipal de Saneamento Básico do Município de João Pessoa, elaborada e aprovada pelo
Poder Legislativo municipal, traz os princípios, as metas e os instrumentos que nortearão esta
política, além disso, inova ao descrever quais são os direitos e deveres dos usuários deste
serviço público.
A renovação se trata em dar aos usuários a parcela de responsabilidade pela produção
de resíduos sólidos urbanos, cuja matéria foi tratada na Política Nacional de Resíduos Sólidos
(PNRS) ao dizer quem são as pessoas geradoras de resíduos. Os dispositivos do art. 34 não
coloca elementos extraordinários que não possam ser cumpridos por qualquer pessoa
independente de condição, seja ela social ou financeira.
Nesse sentido, acertou os legisladores neste quesito ao dizer que é dever dos usuários
o manuseio ambientalmente correto, separação, armazenamento e a disposição para coleta dos
resíduos sólidos, de acordo com as normas estabelecidas pelo poder público municipal 263,
neste cenário, a Lei Municipal nº 12.957/2014, que dispõe sobre o Plano Municipal de Gestão
Integrada de Resíduos Sólidos, trazido no art. 47 da Lei Complementar Municipal nº 93/2015.
Todas os documentos oficiais precisam observar a Lei Federal nº 12.305/2010, que
institui a PNRS, bem como as leis estaduais se, ou quando forem, sancionadas independente
do tempo264. O art. 48 da Lei Complementar Municipal nº 93/2015 autoriza a criação da
Política Municipal de Resíduos Sólidos pelo Poder Executivo, a qual é criada por meio do
Decreto nº 8.886/2016.
No que diz respeito à Política Municipal de Resíduos Sólidos, dispõe sobre os
princípios, diretrizes, objetivos, definições, procedimentos e métodos referentes à geração,
acondicionamento, armazenamento, coleta, transporte e destinação final dos resíduos sólidos
urbanos do município de João Pessoa, além de determinar regras referentes ao gerenciamento
integrado dos resíduos sólidos, incluindo a gestão e a prestação dos serviços na área de
limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos urbanos. Ademais, estabelece a Autarquia
Especial Municipal de Limpeza Urbana (Emlur) como responsável pelos serviços de limpeza
urbana e manejo de resíduos sólidos urbanos.
263 JOÃO PESSOA. Lei Complementar Municipal nº 93/2015. Art. 34, IV. Disponível em:
<https://leismunicipais.com.br/a/pb/j/joao-pessoa/lei-complementar/2015/9/93/lei-complementar-n-93-2015dispoe-sobre-a-politica-municipal-de-saneamento-basico-do-municipio-de-joao-pessoa-seus-instrumentos-eda-outras-providencias>. Acesso em: 29 abr. 2018.
264 Atualmente há um Plano Estadual de gestão de resíduos sólidos para consulta pública disponibilizado no
sítio do Governo do Estado da Paraíba.
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Em relação aos catadores de recicláveis, a Política Municipal de Resíduos Sólidos
apresenta como diretriz a integração de cooperativa local de catadores de materiais recicláveis
nas ações que envolvam o fluxo de resíduos sólidos265; como objetivo, a inclusão social dos
catadores no programa de coleta seletiva a fim de garantir a participação das cooperativas e
associações destes266.
Sabe-se que alguns tipos de resíduos são de responsabilidade privada, como no caso de
resíduos de construções civis, porém a fim de facilitar a sua destinação correta, bem como
fomentar a atividade dos catadores recicláveis. Nesse ínterim, é dada a oportunidade para que
estabelecimentos privados participem da coleta seletiva ou encaminhem às cooperativas,
associações ou ecopontos. Da mesma forma, os resíduos recicláveis de hortas comunitárias,
estas, por sua vez, não possuem responsabilidade privada sobre os resíduos, visto que as
hortas comunitárias, na maioria das vezes, são promovidas pela administração pública
municipal por meio de programas federais.
No que concerne aos resíduos recicláveis, a matéria inovada em comparação à PNRS é
referente ao ecoponto, definido como “locais apropriados para acondicionamento temporário
de pequenos volumes de resíduos verdes, resíduos volumosos e resíduos recicláveis” 267 e do
Ponto de Entrega Voluntária (PEV), que “são estruturas colocadas em locais públicos para
acondicionamento de resíduo sólidos recicláveis”268. Assim como trazer como instrumento o
Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS); Plano de Gerenciamento de Resíduos
de Serviços de Saúde (PGRSS) e o Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil
(PGRCC), além de apresentar suas definições.


Plano Municipal de gestão de resíduos sólidos de João Pessoa
O município de João Pessoa criou o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos

Sólidos por intermédio da Lei Municipal nº 12.957/2014, a mesma passou a integrar a Política
Municipal de Saneamento Básico (Lei Complementar nº 93/2015) por via do art. 47.
Posteriormente, foi também absorvido pela Política Municipal de Gestão de Resíduos Sólidos
265 JOÃO PESSOA. Decreto Municipal nº 8.886/2016. Art. 3º, XVIII. Disponível
<http://www.joaopessoa.pb.gov.br/portal/wp-content/uploads/2016/12/2016_1560.pdf>. Acesso em: 29
2018.
266 JOÃO PESSOA. Decreto Municipal nº 8.886/2016.
Art. 4º, V.
Disponível
<http://www.joaopessoa.pb.gov.br/portal/wp-content/uploads/2016/12/2016_1560.pdf>. Acesso em: 29
2018.
267 BRASIL. Lei Federal nº 12.305/2010. Política Nacional de Resíduos Sólidos. Art. 7º, XIV. Disponível
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12305.htm>. Acesso em: 10 jan. 2018.
268 BRASIL. Lei Federal nº 12.305/2010. Política Nacional de Resíduos Sólidos. Art. 7º, XV. Disponível
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12305.htm>. Acesso em: 10 jan. 2018.
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(Decreto Municipal nº 8.886/2016). Atente-se que o documento mais específico foi criado
antes do geral.
O plano partiu de duas etapas, um prognóstico da situação a qual se encontrava os
resíduos sólidos na cidade de João Pessoa no período de planejamento das atividades e
elaboração dele. A segunda etapa é composta pelo diagnóstico, cuja publicação se deu após a
sua aprovação pelo Poder Legislativo municipal como um documento oficial, no caso, como
Lei Ordinária, que dispõe sobre os aspectos físicos, demográficos, saúde, educação, tal como
relacionadas aos resíduos sólidos produzidos, sobre os serviços de limpeza e a autarquia
responsável, as terceirizadas contratadas, coleta seletiva, educação ambiental, reciclagem,
antigo lixão do Róger e o aterro sanitário. Ademais, foi realizada pesquisa com aplicação de
instrumentos aos catadores de recicláveis o qual possibilitou um diagnóstico de todos os
catadores que compõem as associações ou cooperativas fomentadas pela Autarquia Especial
Municipal de Limpeza Urbana (Emlur).
A crítica que se faz é em relação à não participação dos catadores como propositores,
ou seja, como reais protagonistas quanto à coleta seletiva e à reciclagem. Dado que, foram
tratados somente como participantes secundários para fins de diagnóstico da situação atual.
Não há representantes dos catadores na Comissão Especial de Acompanhamento de
Elaboração do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos de João Pessoa
(CEAEPGIRS).
Do mesmo modo, faltou representante da sociedade civil sem vínculo institucional,
mas que possui interesse na discussão e em colaborar com a temática, ou que o documento
permanecesse durante um período para consulta pública, posto que é dever da Administração
pública promover a conscientização e a participação ativa na defesa do meio ambiente “tratase de um componente essencial e permanente da educação nacional, a fim de sensibilizar as
consciências para uma cidadania participativa e co-responsável pela a efetivação do Estado
democrático, fundamentado dentre outros princípios na soberania popular [...]”269.
Sendo assim, destaca-se que é importante o fomento a troca de saberes para trabalhar
com a completude do conhecimento270. Visto que, quem conhece mais a prática da coleta
seletiva se não for o próprio catador? A união das práxis com a teoria se faz necessária para
elaboração não só do Plano Municipal, porém para qualquer outro documento que tenha
impacto social.

269 FRANCO, Cezar Augusto de Oliveira. Município e questão socioambiental: bases jurídicas para uma gestão
local sustentável. Curitiba: Juruá, 2009, p. 110.
270 SANTOS, Boaventura de Sousa. La reinvención del estado y el estado plurinacional. Santa Crus de la Sierra
(BO): CENDA, 2007.
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Apesar de demonstrado que os catadores da associação Acordo Verde reproduzem
ações que prejudicam o meio ambiente sadio e a saúde deles, isto não quer dizer que sejam
totalmente ignorantes que não pudessem colaborar com a construção do diagnóstico que
frutificou no Plano Municipal. Até porque a ideia de que o saber tradicional e popular deve ser
ignorado passa pelo processo de objetificação e coisificação para a construção de uma
linguagem única, sem respeito à pluralidade e às diferenças. O que denota a concluir que a
senha de acesso considerada para participar da elaboração de um documento de impacto
social e ambiental foi exclusivamente a formação acadêmica, isto é, o saber científico271.
Como a própria PNRS aduz, os planos devem ser revisados, no máximo, a cada quatro
anos e atualizados caso haja necessidade. Por ter sido publicado em 2014, certamente passa
pelo processo de revisão, já que há uma nova proposta em contratar estabelecimento privado
para assumir o papel do catador de recicláveis, desde a coleta seletiva até a venda do material
para as indústrias, retirando dos catadores de recicláveis esta atividade e anulando a profissão
catador.
Apesar da crítica aqui citada, reconhece-se que a gestão municipal há como corrigir
este erro na revisão e atualização do Plano Municipal. Até porque pela PNRS os catadores são
tratados como protagonistas e não existe qualquer motivo que justifique a exclusão dos
principais interessados em realizar a coleta seletiva da cidade seja na criação, revisão ou
atualização de um plano como este.
Como ponto positivo da elaboração do plano, é a participação de distintas instituições
que vão de Ongs, Universidades, Institutos de ensino, Conselhos de classe, até aos sindicatos,
estabelecimentos empresariais, órgãos do patrimônio histórico e do meio ambiente, entre
outros.


Política Estadual de gestão de resíduos sólidos da Paraíba
A Política Estadual de gestão de resíduos até o momento não foi elaborada. No

entanto, pode-se encontrar elementos que fundamentam as legislações estaduais ambientais na
Constituição Estadual272 quando se refere que o Estado tem o dever de defender e preservar o
meio ambiente a fim de proporcionar qualidade de vida para as presentes e futuras gerações 273.
271 LEFF, Enrique. Discurso sustentáveis. Tradução de Silvana Cobucci Leite. São Paulo: Editora Cortez, 2010.
LEFF, Enrique. Saber Ambiental: sustentabilidade, racionalidade, complexidade, poder. Tradução de Lúcia
Mathilde Endlich Orth. Petrópolis (RJ): Editora Vozes, 2015. SANTOS, Boaventura de Sousa. La
reinvención del estado y el estado plurinacional. Santa Crus de la Sierra (BO): CENDA, 2007.
272 PARAÍBA.
Constituição
do
Estado
da
Paraíba,
1989.
Disponível
em:
<http://www.joaopessoa.pb.gov.br/legislacao/constituicao-do-estado-da-paraiba/>. Acesso: 29 abr. 2018.
273 PARAÍBA. Constituição do Estado da Paraíba. Art. 227, caput e ss. Disponível em:
<http://www.joaopessoa.pb.gov.br/legislacao/constituicao-do-estado-da-paraiba/>. Acesso: 29 abr. 2018.
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Bem como, a promoção à educação ambiental, em todos os níveis de ensino, e a
conscientização pública para a preservação do meio ambiente; a criação a disciplina educação
ambiental para todos os níveis de ensino na Paraíba e, além de outros dispositivos, o estudo
prévio de impacto ambiental para as obras ou atividades potencialmente causadoras de
degradação ambiental.
Além disso, foi instituído, por meio da Lei Estadual nº 9.293/2010, o Programa de
Beneficiamento de Associações e Cooperativas dos Catadores de Materiais Recicláveis da
Paraíba274, que visa colocar em prática a responsabilidade em destinar corretamente os
recicláveis descartados pela Administração Pública Estadual. A lei descreve quais associações
e cooperativas de catadores de recicláveis estão habilitadas a participar do processo de
seleção; o tempo máximo que cada entidade coletiva poderá fazer a coleta seletiva; e, quem
deverá compor a comissão de seleção, assim como a sua finalidade.


Plano Estadual de gestão de resíduos sólidos da Paraíba
O Plano Estadual foi elaborado por uma empresa de consultoria da cidade de Salvador,

a GEOTECHNIQUE Consultoria e Engenharia Ltda, que resultou em um material
disponibilizado digitalmente para consulta pública. Nesse ínterim, no que concerne ao
capítulo 3, sobre a metodologia aplicada na fase de estruturação e criação do plano, não houve
uma descrição detalhada da metodologia da pesquisa. Apesar disso, o capítulo traz o uso de
dados primários e secundários, como a aplicação de um questionário como instrumento de
pesquisa distribuído e recebido por meio digital.
Dessa forma, não explicita em que se baseia o questionário de pesquisa e qual a fonte
dos dados utilizado além do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE), por meio
do Censo de 2010, e do Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual (IDEME) 275, sem
divulgação do ano. Outrossim, não apresenta fundamento teórico na metodologia e nos
pressupostos metodológicos. No que diz respeito ao fundamento legal, foi dedicado um
capítulo específico para expor objetivamente, ipsis litteris, os artigos de leis ambientais, sem
qualquer diálogo com a teoria.
Compreende-se que o documento deve está acessível a todos os níveis da população,
isto é, todo cidadão deve ser capaz de assimilar o conteúdo disponibilizado para sugerir
274 PARAÍBA. Lei Estadual nº 9.293/2010. Institui o Programa de Beneficiamento de Associações e
Cooperativas dos Catadores de
Materiais Recicláveis da
Paraíba.
Disponível
em:
<http://paraiba.pb.gov.br/wpcontent/uploads/diariooficial_old/diariooficial23122010.pdf>. Acesso em: 29
abr. 2018.
275 PARAÍBA. Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual (IDEME). Disponível em:
<http://ideme.pb.gov.br/servicos/mapas-tematicos/>. Acesso em: 29 abr. 2018.
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adaptações. Entretanto, o plano ora não é um documento prático, ora não é um documento
científico, ou seja, traz muitos dados com pouca discussão e sugere muitas dúvidas ao leitor se
este deve confiar ou não no que está sendo revelado e proposto. Desse mesmo modo,
apresenta dados práticos sem referência aos mesmos. Apesar de tudo isso, mostra a forma de
desenvolvimento da pesquisa e das oficinas que também subsidiaram o plano.
O grande problema da metodologia não definida para elaboração de documentos ou
conceitos que nortearão os cidadãos e as localidades é que estará ao bel prazer da
interpretação, como também dito no capítulo 4. Logo, é preciso dar o sentido teórico e prático
capaz de descrever a aplicabilidade daquele documento desde a sua fase de elaboração276.
Atente-se para o fato de que não há nenhum dado de pesquisadores especialistas no
assunto, tal como citação teórica. Este fato pode ser justificado a partir do momento em que se
escolhe uma empresa de consultoria e não de um grupo de pesquisa ou pesquisadores
individuais, cujo interesse destes se dá pelo objeto de estudo e não está definido no lucro.
Ademais, o pesquisador não fomenta a unicidade dos documentos em diversas
localidades, pois o maior compromisso é aplicar o princípio da especialidade sob a
convocação plural para a construção de um documento de participação coletiva e
comprometimento político277. Até porque “a questão ambiental é uma problemática de caráter
eminentemente social e não estritamente ecológica[...]”278. Por isso, mesmo ao se tratar de um
Plano Estadual o mais aceitável seria dividir, minimamente, por meso ou microrregiões
geográficas, visto que a Paraíba é formada por 223 municípios 279 de distinta vegetação, clima
e área.
Além disso, sabe-se que a PNRS coloca como obrigatória a construção do Plano
Estadual para que o estado tenha acesso aos recursos da União destinados à gestão de resíduos
sólidos, desse modo “cada tipo de plano possui, dentro da lei, requisitos básicos que deveriam
ser observados, sob pena de o plano não ser considerado como válido” 280. Até o presente, o
documento foi apresentado em versão preliminar para consulta pública no ano de 2014 e, até
então, não se tem informação oficial sobre a versão definitiva.
276 LEFF, Enrique. Saber Ambiental: sustentabilidade, racionalidade, complexidade, poder. Tradução de Lúcia
Mathilde Endlich Orth. Petrópolis (RJ): Editora Vozes, 2015.
277 SANTOS, Boaventura de Sousa. La reinvención del estado y el estado plurinacional. Santa Crus de la Sierra
(BO): CENDA, 2007.
278 LEFF, Enrique. Discurso sustentáveis. Tradução de Silvana Cobucci Leite. São Paulo: Editora Cortez, 2010.
279 PARAÍBA. Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual (IDEME). Disponível
em:<http://ideme.pb.gov.br/servicos/mapas-tematicos/>. Acesso em: 29 abr. 2018.
280 CUNHA, Belinda Pereira da; MORAES, Andréia Ponciano de; DINIZ, Raffael Henrique Costa; CATÃO
Simone Loureiro Celino. Política Nacional de Resíduos Sólidos: análise jurídica a partir da história
ecológica, da sustentabilidade, do consumo e da pobreza no Brasil. In: CUNHA, Belinda Pereira da;
AUGUSTIN, Sérgio (orgs.). Sustentabilidade ambiental: estudos jurídicos e sociais. Caxias do Sul, RS:
Educs [recurso eletrônico], 2014, p. 239.
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5.2 DOCUMENTOS OFICIAIS RELACIONADOS À GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
DA CIDADE DE NATAL
Decidiu-se começar pelos documentos oficiais do município para depois partir para o
estado do Rio Grande do Norte. Assim como no tópico anterior, a ordem se dará pelos
documentos mais abranges para os mais específicos. Sendo assim, inciar-se-á pela política e
depois pelo plano de gestão de resíduos sólidos de Natal, e o mesmo se aplicará aos
documentos oficiais do Estado.


Política Municipal de gestão de resíduos sólidos de Natal
O município do Natal não possui disponibilizada no sítio a Política de Gestão de

Resíduos Sólidos, a proposta de elaboração ou a proposição para a consulta pública. Sabe-se
que a política não é expressamente exigida pela PNRS, fica a cargo dos Estados, Distrito
Federal e Municípios adotarem ou não esta metodologia, que atuará em regime de cooperação
com a nacional. No entanto, na sua falta o município adotará a PNRS.
Contudo, torna-se um problema porque a PNRS foi elaborada com dados gerais para
aplicação a um país de tamanho continental cujas “[…] manifestações da crise ambiental
dependem do contexto geográfico, cultural, econômico e político, das forças sociais e dos
potenciais ecológicos sustentados por estratégias teóricas e produtivas diferenciadas”281.
Então,
[…] é imperativa a implementação de uma gestão municipal focada na
sustentabilidade, conectada aos contextos local, regional, nacional e planetário nos
quais se encontra inserida, para a qual foram construídos avançados e potentes
instrumentos e institutos, estruturados em um sistema normativo de proteção
socioambiental, que deve aparelhar a Administração Pública municipal [...]282.

Portanto, é necessário se aplicar o princípio da especialidade e produzir uma política
voltada ao município do Natal. E, por causa disso, que o princípio da especialidade foi
inserido na PNRS para que seja feito um diagnóstico local dos resíduos sólidos produzidos
pelo município, visto que há locais mais rurais, outros mais industriais e cada tipo de resíduo
tem a sua destinação ambientalmente correta.

281 LEFF, Enrique. Saber Ambiental: sustentabilidade, racionalidade, complexidade, poder. Tradução de Lúcia
Mathilde Endlich Orth. Petrópolis (RJ): Editora Vozes, 2015, p. 96.
282 FRANCO, Cezar Augusto de Oliveira. Município e questão socioambiental: bases jurídicas para uma gestão
local sustentável. Curitiba: Juruá, 2009, p. 128.
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Plano Municipal de gestão de resíduos sólidos de Natal
O município do Natal não possui um Plano Municipal de gestão de resíduos sólidos, o

que se tem disponível no sítio é a versão da elaboração da proposta de Plano Municipal de
Gestão Integrada de Resíduos Sólidos do Município de Natal (PMGIRS).
Nesse ínterim, sabe-se que o fato de não possuir um Plano de gestão “acarretará a
impossibilidade de terem acesso a recursos da União, ou por ela controlados, destinados a
empreendimentos e serviços relacionados à limpeza urbana e ao manejo de resíduos
sólidos”283 este impedimento é também para receber financiamento de órgãos federais.
A proposta é do ano de 2012 e foi criada pela empresa de Consultoria em Saneamento
Ambiental Ltda (EcoSam), localizada na cidade de João Pessoa. Apresenta no sumário o
diagnóstico dos resíduos sólidos gerados pelos munícipes, o prognóstico, bem como a
projeção da geração de resíduos sólidos domiciliares, da construção civil, de entulho, da poda
e da coleta seletiva. Há também propostas de ação com grau de hierarquia.
No entanto, o documento oficial não apresenta metodologia e não se sabe se existiu a
participação da população Natalense ou se tudo foi construído por pessoas peritas, mas que
não são da localidade e, portanto, não conhecem a realidade dos resíduos sólidos da cidade. A
PNRS indica que deve ser assegurada a ampla publicidade ao conteúdo dos planos, assim
como a atuação do controle social desde a sua formulação 284. Além disso, “o município,
espaço público, deve adotar a participação direta da sociedade organizada através de entidades
representativas ou mesmo individualmente, como instrumento básico de decisão das
prioridades dos rumos do desenvolvimento”285.
Apesar de o plano ser exigido para que os municípios tenham acesso a recursos
específicos da União para a limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, a gestão municipal
tem o poder-dever em não deixar apenas um papel escrito286. Além disso, como a crise
ambiental é uma problemática social, nada mais justo que a própria sociedade participe deste

283 CUNHA, Belinda Pereira da; MORAES, Andréia Ponciano de; DINIZ, Raffael Henrique Costa; CATÃO
Simone Loureiro Celino. Política Nacional dos Resíduos Sólidos: análise jurídica a partir da história
ecológica, da sustentabilidade, do consumo e da pobreza no Brasil. In: CUNHA, Belinda Pereira da;
AUGUSTIN, Sérgio (orgs.). Sustentabilidade ambiental: estudos jurídicos e sociais. Caxias do Sul, RS:
Educs [recurso eletrônico], 2014, p. 239.
284 BRASIL. Lei Federal nº 12.305/2010. Política Nacional de Resíduos Sólidos. Art. 14, parágrafo único.
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12305.htm>. Acesso em: 10
jan. 2018.
285 FRANCO, Cezar Augusto de Oliveira. Município e questão socioambiental: bases jurídicas para uma gestão
local sustentável. Curitiba: Juruá, 2009, p. 125.
286 SANTOS, Boaventura de Sousa. La reinvención del estado y el estado plurinacional. Santa Crus de la Sierra
(BO): CENDA (BO), 2007.
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processo de construção e, posterior, prática para torná-la responsável e protagonista pelo
Plano Municipal de Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos.
A proposta do Plano Municipal traz várias ações a serem desenvolvidas para incentivar
a atividade do catador de recicláveis, como o aumento do número de cooperativas ou
associações; promoção da responsabilidade compartilhada entre os grandes geradores de
resíduos sólidos; instituição de programas de motivação para os catadores e população; um
diagnóstico com os catadores para melhorar a coleta seletiva; implementação de um sistema
de informações contendo indicadores referentes à coleta seletiva; fomentar a mudança do
catador individual para o cooperativado ou associado, entre outras medidas a serem colocadas
em prática após a aprovação desta proposta.
Atualmente, o Plano Diretor é “[…] o instrumento básico da política de
desenvolvimento e expansão urbana[...]”287 de uma cidade durante um período temporal. No
caso da cidade de Natal, o Plano Diretor está em revisão, acredita-se que após a aprovação
deste, a proposta do Plano de Gestão dos Resíduos Sólidos volte a ser discutido e, quem sabe,
finalmente aprovado e publicado.
Nesse ínterim, o que se observou na estratégia traçada de revisão do Plano Diretor é
que não há grupos de trabalho a respeito, o qual corrobora com o fato de que “tratam a
questão do meio ambiente sob o prisma apenas da agenda verde, ou seja, da arborização
urbana e da preservação do discurso claramente observada, com a sustentabilidade das
cidades ou dos territórios municipais [...]”288. Mesmo quando a cidade enfrenta dificuldade no
processo de negociação da estação de transbordo, para que encerre as atividades ou passe a
cumprir efetivamente as normas técnicas brasileiras, como também a legislação ambiental.


Política Estadual de gestão de resíduos sólidos do Rio Grande do Norte
O estado do Rio Grande do Norte não possui aprovada e publicada uma Política

Estadual de Gestão de Resíduos Sólidos, bem como não existe nenhuma proposta de
elaboração disponível no sítio. Como já comentado no tópico anterior, ao tratar da “Política
Municipal de Gestão de Resíduos Sólidos de Natal”, a necessidade deste documento se perfaz
pelo princípio da especialidade trazido pela PNRS, além do que promove a “gestão
287 RODRIGUES, José Eduardo Ramos. O princípio da participação popular. In: MORATO, José Rubens Leite;
BELLO FILHO, Ney de Barros (orgs.). Direito Ambiental Contemporâneo. Barueri, São Paulo: Manole,
2004, p. 147.
288 COSTA, Heloisa Soares de Moura; CAMPANTE, Ana Lúcia Goyatá; ARAÚJO, Rogério Palhares Zschaber
de. A dimensão ambiental nos planos diretores de municípios brasileiros: um olhar panorâmico sobre a
experiência recente. In: SANTOS JUNIOR, Orlando Alves dos; MONTANDON, Daniel Todtmann (orgs.).
Os planos diretores municipais pós-estatuto da cidade: balanço crítico e perspectivas. Rio de Janeiro: Letra
Capital: Observatório das cidades, 2011, p.178.
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democrática da cidade por meio da participação popular e de associações representativas dos
vários segmentos da comunidade”289 defendida no Estatuto da Cidade, Lei Federal nº
10.527/2001, como o “direito à cidade sustentável no Brasil [...] [que] tem sido um espaço
jurídico importante de expansão das liberdades públicas em torno do ideal de realização plena
da cidadania”290.


Plano Estadual de gestão de resíduos sólidos do Rio Grande do Norte
O sítio do governo do estado disponibiliza três links com conteúdo sobre a gestão de

resíduos sólidos. Cada link possui material específico para a gestão dos resíduos sólidos,
sendo o primeiro o Plano Estadual de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos do Rio Grande do
Norte (PEGIRS); o segundo, o Plano Intermunicipal de Resíduos Sólidos do Rio Grande do
Norte; e, o último, o Plano Estadual de Resíduos Sólidos (PERS) do Rio Grande Do Norte .
Todos estão disponíveis para que a sociedade civil participe com colaborações relevantes a
essas propostas.
O Plano Estadual De Gestão Integrada de Resíduos Sólidos do Rio Grande do Norte
(PEGIRS) é um relatório síntese, do ano de 2012, para embasar a elaboração de lei
autorizativa deste plano. É importante que exista o relatório, pois indica que houve atenção
aos elementos exigidos pela PNRS, como diagnóstico, metas, programas, ações, diretrizes,
entre outras, como existiu a preocupação em consultar previamente a sociedade.
No entanto, acredita-se que os seis anos (2012 a 2018) seriam suficientes para unir as
sugestões dos cidadãos para compor o plano definitivo e seguir com o trâmite legal para
aprovação em formato de lei. A crítica ao PEGIRS é em relação à equipe de elaboração, visto
que não contempla representantes de catadores de recicláveis, tal como instituições em prol da
proteção do meio ambiente, como as Ongs.
Outrossim, não contempla a metodologia teórica aplicada para elaboração deste plano
e as referências são absolutamente todas produzidas por eles em relatórios anteriores, somadas
em 11 relatórios. Apesar disso, demonstra o desenvolvimento das atividades de oficinas e
seminários de trabalho, como a ferramenta utilizada para tratar informações do banco de
dados e apresenta relatórios como produto de outros estudos anteriores, tais como: i) Estudos
289 RODRIGUES, José Eduardo Ramos. O princípio da participação popular. In: MORATO, José Rubens Leite;
BELLO FILHO, Ney de Barros (orgs.). Direito Ambiental Contemporâneo. Barueri, São Paulo: Manole,
2004, p. 417.
290 XAVIER, Yanko Marcius de Alencar. GUIMARÃES, Patrícia Borba Vilar. Smart cities e Direito: conceitos e
parâmetros de investigação da governança urbana contemporânea. Revista de Direito da Cidade. Rio de
Janeiro: UERJ, 2016, vol. 08, nº 4, p. 1366. Disponível em: <http://www.epublicacoes.uerj.br/index.php/rdc/issue/view/1402>. Acesso em: 04 mai. 2018.
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de Regionalização da Gestão Integrada de Resíduos Sólidos do Estado do Rio Grande do
Norte; e, ii) Elaboração do Plano Regional de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos Estadual.
Em 2014, com o fim do prazo para os municípios elaborarem os planos municipais
para fazer jus aos recursos da União, assim como para extinguir as atividades do lixão a céu
aberto, o estado do Rio Grande do Norte, por intermédio do estabelecimento empresarial
Veritas Engenharia Ambiental, com sede em Belo Horizonte e Rio Grande do Norte, elaborou
o Plano Intermunicipal de Resíduos Sólidos do Rio Grande do Norte.
Este documento é uma proposta para nortear os municípios do estado na elaboração de
seus Planos Municipais de Gestão de Resíduos Sólidos, do mesmo modo que cumprir com as
determinações da PNRS e da Política Nacional de Saneamento Básico (PNSB). Entretanto,
sabe-se que muitos municípios não podem custear de forma autônoma um aterro sanitário. Por
causa disso, mediante da Lei Federal nº 11.107/2005 há a possibilidade em se associar a
vários municípios para consorciarem um aterro sanitário.
Nesse ínterim, o estado do Rio Grande do Norte a fim de colaborar com as gestões
municipais, realizou um estudo para unir municípios com realidade e diagnóstico de resíduos
sólidos semelhantes. Desta forma, formou-se seis áreas: i) Agreste; ii) Alto Oeste; iii) Mato
Grande; iv) Metropolitana; v) Seridó; e, vi) Vale do Assú.
Segundo informado no próprio sítio, houve encontros com gestores municipais ou
representantes destes, instituições voltadas para questões relevantes à gestão de resíduos
sólidos e com a sociedade civil. A proposta disseminada nos encontros é a criação de estações
de transbordo nos municípios e um único aterro sanitário consorciado pelos municípios
pertencentes a determinada região. Ademais, criou-se um produto final que se trata de projetos
relacionados aos pontos de entrega voluntária de resíduos recicláveis e recuperação de áreas
que foram utilizadas como lixões.
Em relação ao PERS do Rio Grande Do Norte, foi elaborado, no ano de 2015, por
meio da Consultoria de Meio Ambiente Ltda (Brencorp), estabelecimento empresarial
localizado na cidade do Recife. Há disponível no sítio todo o material produzido para a
elaboração final do plano, desde o processo de mobilização, que tem como objetivo
disseminar informação aos cidadãos norte grandenses sobre a gestão de resíduos sólidos
ambientalmente correta; bem como os relatórios das oficinas e os panoramas dos resíduos
sólidos gerados no estado.
Diferentemente dos demais, o plano de mobilização e divulgação possui referências
bibliográficas teóricas e de pesquisas, ao contrário do plano que só apresenta referências
legais. As oficinas foram realizadas para os representantes das gestões municipais divididas
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em áreas. Nesse sentido, não se percebe a participação popular nesse processo. Portanto,
permanece a crítica sobre a não participação de Ongs, cidadãos, representantes dos catadores
de resíduos sólidos, indústrias de reciclagem, representantes de órgão de interesse como
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA),
universidades, entre outros.

5.3 DOCUMENTOS OFICIAIS RELACIONADOS À GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
DA CIDADE DE RECIFE
A ordem para detalhar os documentos foi escolhida a partir dos textos do município do
Recife, que é um dos campos da pesquisa para depois partir em direção aos materiais mais
gerais elaborados pelo estado do Pernambuco.


Política Municipal de gestão de resíduos sólidos do Recife
A cidade do Recife não elaborou a Política Municipal de Gestão de Resíduos Sólidos

do Recife ou da região metropolitana.


Plano Municipal de gestão de resíduos sólidos do Recife
A cidade do Recife não possui um Plano Municipal de Gestão de Resíduos Sólidos, o

documento elaborado foi o Plano Metropolitano de Resíduos Sólidos 291, da região do Recife,
que abrange 14 municípios, são eles: Olinda, Paulista, Abreu e Lima, Igarassu, Itapissuma,
Itamaracá e Araçoiaba, Ipojuca, Cabo de Santo Agostinho, Moreno, Jaboatão dos Guararapes
São Lourenço da Mata, Camaragibe e a capital Recife.
O Plano Metropolitano foi elaborado pelo Governo do Estado de Pernambuco e pela
Queiroz & Queiroz Consultoria, localizada no município de Moreno/PE, os quais
coordenaram as ações para criação do documento, tal como a divulgação e mobilização dos
participantes.
O reconhecimento do Plano Metropolitano como Plano Municipal da cidade do Recife
ocorreu no ano de 2013 com a publicação do Decreto Municipal nº 27.045/2013 292. O
documento não deixa claro se houve atuação do controle social, que é trazido e enfatizado
291 RECIFE.
Plano
Metropolitano
de
Resíduos
Sólidos.
Disponível
em:
<http://www2.recife.pe.gov.br/servico/programa-metropolitano-de-residuos-solidos-0?op=NTI5Mg==>.
Acesso em: 03 mai. 2018.
292 RECIFE. Decreto municipal nº 27.045/2013. Reconhecimento do Plano metropolitano como Plano
municipal de gestão de resíduos sólidos. Disponível em: <https://leismunicipais.com.br/>. Acesso em: 04
mai. 2018.
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pela PNRS, apesar da existência de um Decreto que garante a atuação cidadã na construção
ou revisão desses documentos.
Com a adesão ao Plano Metropolitano, a cidade do Recife publicou o Decreto
Municipal nº 27.399/2013293, o qual regulamenta as estações de transbordo na cidade,
chamados de ecoestações, posto que a região metropolitana passaria a ter um único aterro
sanitário, por intermédio do consórcio metropolitano, e, por causa disso, as cidades passariam
a ter uma estação para servir de intermédio entre a coleta urbana até a disposição final.
A mobilização e a divulgação do Plano Metropolitano ocorreu em 2008, por
consequência, a região metropolitana teve seis anos, conforme o prazo dado pela PNRS, para
sancionar o plano. Com isso, obteve-se mais tempo para elaborar um plano integrativo, pois
se sabe que demanda maior tempo, visto que o plano deve ser favorável a todos os municípios
participantes.
No que diz respeito à metodologia, pode-se dizer que apresentou as referências
teóricas específicas da área de resíduos sólidos, bem como trouxe os instrumentos utilizados
na obtenção dos dados e fez uma descrição dos métodos utilizados.
Paralelo ao Plano Metropolitano, tem-se o Plano de Resíduos Sólidos da Região de
Desenvolvimento Metropolitana de Pernambuco, que inclui o Programa de coleta seletiva,
mais uma vez, a gestão estadual perdeu a oportunidade de trazer os catadores como
protagonistas para propor ações tanto no plano quanto no programa de coleta seletiva. Nesse
ínterim:
A participação popular na vida municipal tem bases legais tanto no aspecto
legislativo como no executivo, cabendo aos movimentos optar pelas prioridades de
luta, utilizando os instrumentos que a legislação fornece e potenciando os efeitos
eficazes dessas normas. A participação popular nos municípios é a realização do
princípio originário da democracia, pois o exercício da cidadania antiga era a
participação na vida da cidade294.

Logo, apesar de o Decreto Estadual nº 35.705/2010295 garantir a participação popular
no processo de criação e consulta pública, não ficou clara a atuação dos representantes dos
catadores de recicláveis.
No que tange ao Programa de coleta seletiva, foi elaborado no ano de 2016, pela
Caruso Jr. Estudos Ambientais & Engenharia Ltda, localizada em Florianópolis/SC, como

293 RECIFE. Decreto municipal nº 27.399/2013. Regulamenta as estações de transbordo. Disponível em:
<www.LeisMunicipais.com.br>. Acesso em: 04 mai. 2018.
294 BRASIL. Direito do meio ambiente e participação popular. Ministério do Meio Ambiente e da Amazônia
Legal. Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. Brasília: IBAMA, 1994,
p. 77.
295 PERNAMBUCO. Decreto Estadual nº 35.705/2010. Institui o Fórum Pernambucano de Resíduos Sólidos.
Disponível em: <http://www.semas.pe.gov.br>. Acesso em: 04 mai. 2018.
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parte do planejamento das ações do Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos para a
região metropolitana e o Distrito Estadual de Fernando de Noronha.



Política Estadual de Gestão de Resíduos Sólidos do Pernambuco
Em 2010, por meio da Lei Estadual nº 14.236/2010296 é publicada a Política Estadual

de Resíduos Sólidos contendo princípios, objetivos, instrumentos, diretrizes, formas de gestão
e gerenciamento de resíduos sólidos para serem aplicadas em todos os municípios.
Anterior à política, foi publicado o Decreto Estadual nº 35.706/2010 297, que institui o
comitê estadual de resíduos sólidos cuja função é articular todos os órgãos do estado da
Administração direta e indireta a implementação da Política de Resíduos Sólidos. Além deste,
o Decreto Estadual nº 35.705/2010298, o qual institui o fórum pernambucano de resíduos
sólidos para que seja o responsável em promover a discussão, no âmbito do Estado de
Pernambuco, sobre a Política Estadual de Resíduos Sólidos a fim de ser o intermediador entre
a sociedade civil, o Poder Público, o setor empresarial e acadêmico, para colher subsídios ao
monitoramento e integração com as demais políticas públicas a serem implementadas.
Apesar da publicação do Decreto Estadual nº 35.706/2010 implementar a Política de
Resíduos Sólidos em toda a Administração pública estadual, foi publicado o Decreto Estadual
nº 38.483/2012299, que torna obrigatória a observância, pela Administração pública direta e
indireta do estado de Pernambuco, do Plano Estadual de Resíduos Sólidos e que, além disto,
obriga a permanente disponibilidade do plano por meio digital no sítio da Secretaria de Meio
Ambiente e Sustentabilidade, e físico na sede desta.
O padrão da Política Estadual de Resíduos Sólidos é semelhante ao da PNRS,
apresenta os conceitos dos termos utilizados na lei, bem como os tipos de resíduos sólidos. A
respeito da metodologia e da descrição do plano de elaboração da política não se tem acesso
por meio digital, talvez seria possível por acesso documental e entrevista aos participantes da
época da elaboração.
Em relação aos catadores, o que se percebe é certa semelhança com a PNRS ao
colocar como princípio, a integração dos catadores de recicláveis no fluxo dos resíduos
296 PERNAMBUCO. Lei Estadual nº. 14.236/2010. Política Estadual de Resíduos Sólidos. Disponível:
<http://www.semas.pe.gov.br/>. Acesso em: 03 mai. 2018.
297 PERNAMBUCO. Decreto Estadual nº 35.706/2010. Institui o Comitê Estadual de Resíduos Sólidos.
Disponível em: <http://www.semas.pe.gov.br>. Acesso em: 04 mai. 2018.
298 PERNAMBUCO. Decreto Estadual nº 35.705/2010. Institui o Fórum Pernambucano de Resíduos Sólidos.
Disponível em: <http://www.semas.pe.gov.br>. Acesso em: 04 mai. 2018.
299 PERNAMBUCO. Decreto estadual nº 38.483/2012. Torna obrigatória a observância, pela Administração
Pública Direta e Indireta do Estado de Pernambuco, do Plano Estadual de Resíduos Sólidos. Disponível em:
<http://www.semas.pe.gov.br>. Acesso em: 04 mai. 2018.
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sólidos, desde que respeitadas as diversidades regionais e locais. Apresenta como objetivo a
inclusão social de catador de recicláveis; como diretriz o incentivo a criação de associação ou
cooperativa de catadores de recicláveis, o desenvolvimento de cursos para formação dos
catadores, tal como fomentar parcerias entre as indústrias, setor privado e o poder público,
além de promover a logística reversa para atuar em parceria com as associações e
cooperativas de catadores de recicláveis.
Outro material encontrado no sítio da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade
é a lista de algumas cooperativas ou associações o que facilita o acesso para realizar o
descarte de resíduos recicláveis em maior quantidade, ou para entrar em contato com os
responsáveis por qualquer outro motivo. No entanto, não possui todas as cooperativas e
associações do Estado do Pernambuco, o que se sugere duas hipóteses: i) estaria
desatualizada; ii) conteria somente cooperativas ou associações devidamente formalizadas..
Existe também um manual300 de destinação correta de resíduos para o consumidor se
informar sobre, como e onde destinar resíduos de difícil reciclagem, como óleo lubrificante e
de fritura, lâmpada, pneus, medicamento entre outros. Outrossim, possui endereço e outros
dados necessário para entrar em contato com as indústrias que compram recicláveis. Este
material foi elaborado em parceria com pesquisadores de resíduos sólidos da Universidade
Federal do Pernambuco e considera-se de fácil leitura e praticidade, com contatos dos
responsáveis para cada tipo de resíduo.



Plano Estadual de Gestão de Resíduos Sólidos do Pernambuco
Antes da elaboração do Plano Estadual301, foram criados documentos importantes que

serviram para embasá-lo, bem como fomentar a discussão sobre a gestão de resíduos sólidos
por regiões. Diante disso, destacam-se os seguintes materiais: i) Diagnóstico de resíduos
sólidos de Pernambuco/2006; ii) III Conferência estadual de meio ambiente/2008; iii) as
políticas públicas ambientais do estado de Pernambuco/2010; iv) a PERS (Lei Estadual nº
14.236/2010); v) o Plano Metropolitano de Resíduos Sólidos/2011; vi) o Estudo de
regionalização da gestão dos resíduos sólidos no estado de Pernambuco; vii) o Plano de
Gestão Integrada de Resíduos Sólidos nos municípios inseridos na bacia hidrográfica do Rio
São Francisco/2011; viii) Mapa estadual de resíduos sólidos/2011; ix) Inventário estadual de
300 PERNAMBUCO. Manual para a destinação: orientação ao consumidor sobre como e onde destinar os
resíduos sólidos em Pernambuco. 2ª ed. Recife: Editora UFPE [recurso eletrônico], 2017. Disponível em:
<http://www.semas.pe.gov.br>. Acesso em: 04 mai. 2018.
301 PERNAMBUCO. Plano Estadual de Resíduos Sólidos de Pernambuco. Recife: SEMAS, 2012. Disponível
em: <http://www.semas.pe.gov.br>. Acesso em: 04 mai. 2018.
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resíduos sólidos industriais de Pernambuco/2003; x) Sistema Estadual de Informações sobre
Resíduos Sólidos (RESOLPE)/2009; xi) Estudos dos Impactos dos Investimentos na
Economia Pernambucana/2011; xii) Pernambuco: realidades e desafios/2009. Ademais,
publicações científicas, informações disponibilizadas por instituições públicas, privadas e
sociedade civil, entre outros.
Diferentemente dos demais documentos oficiais, este deixa claro que foi uma
construção com a sociedade civil a partir de reuniões e consultas públicas. Portanto, não
houve apenas participação de representantes da administração pública direta e indireta.
O documento publicado informa que se encontrou dificuldade em utilizar dados
existentes dos materiais citados acima por não haver padronização de pesquisa, ou seja, um
método definido que desse segurança nas informações fornecidas. Ainda, outro obstáculo foi
o desconhecimento do tema por parte de gestores municipais, o que interferiu na obtenção de
elementos que diagnosticassem a realidade da produção e gestão dos resíduos.
Em relação à metodologia, tem-se que foram aplicados os métodos analíticos e
descritiva, com realização de visitas técnicas nos municípios. No que diz respeito à referência
dos dados, constam o IBGE, a Companhia Pernambucana de Saneamento (COMPESA),
Companhia Energética de Pernambuco (CELPE), Companhia de Pesquisa de Recursos
Minerais (CPRM) e os relatórios técnicos da área de resíduos sólidos. Também, foi detalhada
toda a mobilização social, divulgação e debate do Plano Estadual de Resíduos Sólidos de
Pernambuco, como as quatro audiências públicas realizadas. Importante ressaltar que durante
as audiências públicas houve participação de representantes de catadores.
Por fim, ressalta-se que em nenhum dos documentos analisados neste capítulo foram
observadas a sua aplicabilidade, pois o objetivo era verificar quais municípios já elaboraram o
Plano de Gestão de Resíduos Sólidos. Apesar disso, pode-se ter uma noção partindo do
pressuposto das cooperativas ou associação visitadas, visto que todas elas possuem ou já
receberam incentivo por parte da administração pública municipal.
Logo, é possível saber, pelo menos, em um panorama inicial qual município com
coleta seletiva implantada consegue manter os catadores de recicláveis de forma digna ou,
como no caso do Recife, porque a ampla legislação não se reflete em dignidade à situação das
catadoras da cooperativa Ecovida Palha de Arroz. Além disso, esta análise serviu para
demonstrar quais gestões públicas corroboram com a PNRS ao trazer o catador como figura
proeminente, então, capaz de ser protagonista tanto no processo de criação dos planos e
políticas quanto da prática do exercício profissional.
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante do desenvolvimento deste trabalho, pode-se observar que a gestão de resíduos
sólidos é questão política e social com consequências ambientais. Nesse sentido, o instituto
jurídico do resíduos sólidos no Brasil tem o seu marco legal com a Política Nacional de
Resíduos Sólidos (PNRS), mas que precisa de atuação local no sentido de elaboração de
legislações com vistas ao princípio da especialidade que cada estado e município possa
apresentar.
Diferentemente de outras áreas do Direito, a dos resíduos sólidos depende do esforço e
implementação de políticas públicas a fim de orientar, educar e aperfeiçoar o cidadão a
participar da coleta seletiva. E aqui não se trata somente da separação primária (recicláveis ou
não recicláveis), mas da própria destinação ambientalmente correta de resíduos sólidos
urbanos de difícil reciclagem ou disposição, isto corresponderia a levar o resíduo ao ponto de
coleta adequado.
Por causa disso, a intenção neste capítulo é provocar reflexões e não apresentar
soluções para a concretização da PNRS, já que isto depende da ação individual humana, bem
como do poder público em implantar e implementar políticas públicas de educação ambiental,
participação cidadã, responsabilização pela produção de resíduos e incentivar a logística
reversa.
Países como o Canadá e a Alemanha possuem uma política de coleta seletiva
amadurecida onde é o cidadão quem leva os resíduos a determinados pontos de coleta porque
o entendimento é de que cada um deve se responsabilizar pelo resíduo que produz. Assim, o
cidadão brasileiro que passa uma temporada em determinado país se adapta às normas dos
resíduos sólidos, contudo ao retornar ao Brasil critica o fato de a coleta seletiva não passar em
sua porta.
Claro que esta comparação é de modo abstrato, a intenção é provocar o leitor para uma
possível saída da zona de conforto em que o cidadão brasileiro está acostumado com o
sistema pater jurídico. Outrossim, conduzi-lo à busca da procura por uma associação ou
cooperativa de catadores de recicláveis, exigir da gestão pública a implantação da coleta
seletiva no bairro, mobilizar os residentes do condomínio a adotar práticas sustentáveis.
Certamente, não há o que esperar e o meio ambiente apressa a tomada de decisão dos
cidadãos. Nesse ínterim, durante as visitas foram vistos diversos pontos de coleta (ecopontos)
nas três cidades e o que se via eram locais vazios ou com muito resíduo ao redor e vazio por
dentro. Além disso, as instituições públicas e privadas já estão com esse sistema, o que se leva
a comentar que a Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) é uma das
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referências neste quesito e todas possuem acordos com cooperativas ou associações de
catadores, que recolhem os resíduos, estes, por sua vez, negociam com as indústrias ou
atravessadores.
Desse modo, a PNRS traz o catador como um dos atores principais para a
consolidação dessa Política a fim também de inseri-lo socialmente e fomentar a sua
emancipação econômica a partir da livre iniciativa, posto que não poderiam ser descartados da
gestão já que esta profissão existe no país antes mesmo de se pensar na gestão dos resíduos
recicláveis como uma política social. Por isso, adotou-se as três dimensões do catador de
recicláveis a uma comparação com as três perspectivas escolhidas para representar o meio
ambiente, que darão concretude à política socioambiental no Brasil.
Dessa forma, o que se pretende com todo o ordenamento jurídico vigente sobre a
gestão de resíduos sólidos urbanos, é tornar a profissão catador de recicláveis livre do estigma
social fortificado pelo exercício da atividade em lixões a céu aberto ou aterros controlados. A
PNRS apresenta de uma forma geral a receita para que isto se torne realidade, entretanto tudo
depende da gestão local que irá misturar os ingredientes.
Indubitavelmente, há dois desses ingredientes que aguardam a vez para se juntar aos
demais, que são os catadores de recicláveis e os estabelecimentos de economia solidária a
partir da livre iniciativa. Dado que, é crescente o número de cooperativas ou associação de
catadores porque este tipo de empreendimento tende a melhorar a emancipação econômica do
catador. Os demais componentes seriam a implantação da coleta seletiva realizada pelos
catadores de recicláveis e fomento à educação ambiental à população para participar do
processo inicial dos resíduos.
O catador de recicláveis se torna um dos atores centrais porque sem ele não haveria
coleta seletiva no Brasil, pelo menos não no estágio atual. Apesar de se estar em um estágio
não satisfatório da quantidade que se pode coletar e do que é realmente coletado, não há
como desmerecer estes profissionais que atuam em todos os lugares do país
independentemente de a coleta seletiva ter sido ou não implantada pelo poder público,
trabalham de forma individual, cooperada ou associada, mas se fazem presentes com as suas
carroças ou caminhões para realizar diariamente a coleta dos recicláveis.
Por outra via, o ordenamento jurídico brasileiro busca, de certa forma, garantir na
forma da lei a dignidade profissional ao estabelecer que organizados coletivamente poderão
receber incentivo do poder público para que instalem a associação ou cooperativa, do mesmo
modo, ser contratado pela administração pública para realizar a coleta seletiva, o fomento
pode se dar desde a formação teórica até a equipamentos e isto não se trata de benesse da
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gestão pública, mas de requisito necessário para obter recursos da União. Ademais, o que se
pretende com os incentivos dados aos catadores de recicláveis é torná-lo capaz de possuir
mais escolhas ao exercício livre das capabilities.
Apesar de a garantia da PNRS ser formal, ela possibilita que os catadores se
organizem nacionalmente para exigir o cumprimento da lei, que antes de favorecer os
catadores de recicláveis é pressuposto de qualidade do meio ambiente para todos os cidadãos
além de responsabilidade administrativa do gestor em manter o espaço urbano saudável.
Não obstante haver diferença jurídica na formação, manutenção e extinção entre a
associação e a cooperativa de catadores de recicláveis, ambas são vistas como mudança
qualitativa na realidade do catador, que antes trabalhava de forma individual e submetia aos
atravessadores o resultado da sua coleta diária, podem, atualmente, organizar-se para fazer
parte do mercado de recicláveis com possibilidade de negociar diretamente com as indústrias.
Mesmo que algumas legislações específicas ainda sejam percalços para que a cooperativa de
catadores possam cumpri-la, mas que a partir da livre iniciativa podem iniciar como
associação, cujos elementos jurídicos são mais simples, e permutar, posteriormente, para outra
denominação.
O caso da cooperativa Ecovida Palha de Arroz é bem peculiar, já que se trata de um
estabelecimento com todos os equipamentos possíveis para fomentar a emancipação
econômica das catadoras, porém a falta de recicláveis e de atuação in loco na coleta seletiva
residencial se tornam dificultadores para promover mudança qualitativa. Todas as
cooperativadas trabalhavam de forma individual e a gestão municipal por meio do que
demanda a PNRS construiu e equipou um galpão, o que gerou o processo de mudança da
saída de catadora individual para a cooperativada. Esta, por sua vez, possui ampla legislação
ambiental sobre gestão dos resíduos sólidos elaboradas dentro do prazo exigido pela PNRS,
mas sequer tem conhecimento sobre isso. A falta de formação específica obstaculiza o
processo de mudança qualitativa das catadoras, o que se reflete na renda mensal e insatisfação
de cada uma delas. O município de Recife demonstra que não basta produzir leis atuais e
dentro do prazo exigido pela lei maior, mas tornar possível a prática e unir ambas as coisas em
um processo de mudança social, política, econômica e ambiental.
Certamente, o processo de negociação é um caminho longo a ser percorrido, haja vista
que existem inúmeras empresas que atuam como atravessadores e que possuem uma
dimensão econômica maior daqueles catadores de recicláveis que estão a iniciar nesse ramo
de forma organizada.
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Porém, a cooperativa Coopcicla mostrou que isto é possível ao demonstrar que ao
negociar diretamente com as indústrias a renda aumentou e eles passaram a se preocupar mais
com a qualidade do material coletado, visto que isso é um diferencial e melhora o valor total
do produto vendido. Ainda que o município do Natal esteja na contramão da PNRS ao ainda
não formular o plano de gestão municipal e manter um transbordo ambientalmente incorreto,
a autogestão da Coopcicla conseguiu superar essas dificuldades e administrar uma cooperativa
que tende a crescer e gerar mais renda e emprego. Evidentemente, ainda se trata de uma
cooperativa formada por pessoas físicas de baixa renda, todavia, atualmente, possuem um
processo de politização e investimento interno, ou seja, os catadores de recicláveis participam
de ações que envolvam o objeto de trabalho e financiam a capacitação dos membros.
Apesar disso, a crítica em relação a todas as gestões municipais pesquisadas neste
trabalho é em relação à participação da sociedade civil, Ongs, Ministério Público e dos
representantes dos catadores. No que diz respeito aos catadores, a falta de participação deles é
ainda mais grave porque são os profissionais que atuarão no dia a dia com as políticas
públicas norteadas pelo plano de gestão, o qual não teve sua colaboração. Como mudar este
cenário atual, fomentar e garantir a inclusão dos catadores de recicláveis no processo de
elaboração dos planos de gestão de resíduos sólidos nos municípios que ainda não o possuem?
Por isso, que a crise ambiental, neste caso dos resíduos sólidos, trata-se, em primeiro lugar, da
questão política.
O plano de gestão de resíduos sólidos de João Pessoa foi elaborado sem a participação
dos catadores de resíduos e, atualmente, há uma discussão para que seja realizada a mudança
da gestão dos recicláveis para uma empresa privada da sua coleta até a venda deles. A
associação Acordo Verde passa por um processo de desincentivo, a qual teve o período de
melhores condições, mas que sem o processo de inclusão social efetiva e de emancipação
econômica com vistas à autogestão, a associação de catadores tende, com o tempo, a perder
renda, que também provoca perda da capability, pois o catador deixará de investir em
melhoria no exercício de sua atividade.
Portanto, precisa-se parar de tratar os catadores de recicláveis como profissionais
secundários e dialogar como verdadeiros protagonistas da coleta seletiva e reciclagem. Posto
que, a não participação dos catadores motiva a crítica de que a formação das pessoas é
utilizada para discriminar, como se reverberasse o debate de que não possuem argumentos
suficientes para participar desta discussão.
Logo, a atuação das gestões municipais tende a ignorar um tipo de saber de ambiental
que convive diariamente com os resíduos recicláveis coletados e, por outro lado, não se
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incentiva o protagonismo dos catadores de recicláveis ao não ofertar cursos sobre a Política de
gestão de resíduos sólidos em âmbito Nacional, Estadual e Metropolitano.
Então, como contrapartida, às cooperativas e associação de catadores visitadas terão a
apresentação local do curso Ensino à Distância (EAD), que será ofertado pela UFRN/Sedis de
elaboração própria, com a finalidade de se tornar um material acessível a todos os públicos
para quem desejar saber sobre a PNRS, gestão de resíduos sólidos e como ser um cidadão
atuante na coleta seletiva.
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ANEXO I - Figuras da Associação Acordo Verde dos galpões do Jardim Cidade Universitária
e Mangabeira IV de João Pessoa / Paraíba

Figura 1 – Associação Acordo Verde galpão do Jardim Cidade Universitária

Própria, 2018.

Figura 2 - Espaço destinado ao escritório da associação do galpão Mangabeira IV

Própria, 2018.
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Figura 3 - Desmonte inadequado de eletrônicos para obter o cobre

Própria, 2018.

Figura 4 - Sala ocupada com colchões para os catadores pernoitarem

Própria, 2018.
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Figura 5 - Queima de resíduos não recicláveis e rejeitos na lateral direita do galpão
Mangabeira IV e portões danificados

Própria, 2018.

Figura 6 - Resíduos espalhados nas laterais do galpão Jardim Cidade Universitária

Própria, 2018.
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Figura 7 - Espaço interno do galpão Jardim Cidade Universitária

Própria, 2018.

Figura 8 - Entrada do galpão e recicláveis depositados para a primeira triagem

Própria, 2018.
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Figura 9 - Divisórias e espaço destinado após a primeira triagem dos materiais recicláveis do
galpão Mangabeira IV

Própria, 2018.

Figura 10 - Balança e empilhadeira do galpão Mangabeira IV danificadas
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Própria, 2018.

ANEXO II - Figuras da Cooperativa de Catadores de Material Reciclável de Natal
(Coopcicla) de Natal / Rio Grande do Norte

Figura 1 - Área para acesso aos banheiros, copa, depósito e à administração da Coopcicla

Própria, 2017.
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Figura 2 - Cestão onde são depositados os recicláveis para a primeira triagem

Própria, 2017.

Figura 3 - Material EPI em estoque

Própria, 2017.

Figura 4 - Divisórias improvisadas
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Própria, 2017.

Figura 5 - Espaço onde é feita a picotagem do vidro

Própria, 2017.

Figura 6 - Contêiner para ferro
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Própria, 2017.

Figura 7 - Óleo usado coletado para destinação correta

Própria, 2017.
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ANEXO III – Figuras da Cooperativa de Catadores de Material Reciclável Ecovida Palha de
Arroz de Recife / Pernambuco
Figura 1 - Organização por tipo de material após a triagem

Própria, 2017.
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Figura 2 - Corredor livre para circulação

Própria, 2017.

Figura 3 - Parte externa da cooperativada

Própria, 2017.
Figura 4 - Primeiro local de armazenamento dos recicláveis

173

Própria, 2017.

Figura 5 - Estoque de caixas longa vida
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Própria, 2017.
Figura 6 - Contêiner da Bio Planet

Própria, 2017.

Figura 7 - Descarregamento do caminhão da coleta seletiva

Própria, 2017.

