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RESUMO 

 

A presente dissertação realizou, nos anos de 2011 e 2012, uma análise das cooperativas de 

catadores de materiais recicláveis da cidade de Natal, Rio Grande do Norte, tendo como 

objetivo identificar melhorias a serem implementadas para auxiliar o gerenciamento dos 

resíduos do município, bem como para a melhoria das condições de vida dos trabalhadores 

que realizam a coleta seletiva, na perspectiva socioambiental. Tal análise realizou-se por meio 

de uma investigação da realidade na qual vivem as cooperativas e de sua representatividade 

local, utilizando-se também da legislação vigente. A pesquisa caracteriza-se como um estudo 

de caso de natureza aplicada; documental, com consultas às instituições relacionadas à 

questão dos resíduos sólidos nos cenário nacional e local; exploratória e descritiva, tendo 

como principais instrumentos metodológicos visitas técnicas e entrevistas semiestruturadas. A 

partir dos referidos métodos foi possível obter dados referentes à organização das 

cooperativas, percepção ambiental do catador de materiais recicláveis, entre outras questões. 

Para a análise dos dados foram utilizadas matrizes de inclusão de comentários e o método 

GUT, a partir dos quais foi possível identificar inúmeras dificuldades enfrentadas pelas 

cooperativas de catadores, além de elaborar propostas de possíveis melhorias em diversos 

aspectos de seu funcionamento, como infraestrutura e processo produtivo, as quais possam 

aprimorar tanto a gestão dos resíduos, quanto a qualidade de vida dos trabalhadores 

envolvidos no sistema de coleta seletiva municipal. 

 

Palavras-chave: Cooperativas de catadores; Gestão de resíduos; Sustentabilidade. 
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ABSTRACT 

 

This dissertation conducted in the years 2011 and 2012, an analysis of cooperatives waste 

pickers in the city of Natal, Rio Grande do Norte, aiming to identify improvements to be 

implemented to assist the management of waste from the municipality as well as to improve 

the living conditions of the workers who perform the selective collection, the environmental 

perspective. This analysis was performed by means of an investigation of the reality in which 

they live cooperatives and their local representation, using also the law. The research is 

characterized as a case study of an applied nature, documentary, consultations with the 

institutions related to the issue of solid waste in the national and local levels; exploratory and 

descriptive, the main methodological tools technical visits and structured interviews. From 

these methods was possible to obtain data regarding the organization of cooperatives, 

environmental perception of the collector of recyclable materials, among other issues. For the 

analysis of data matrices were used to include comments and method GUT, from which it was 

possible to identify numerous difficulties faced by recycling cooperatives, and develop 

proposals for possible improvements in various aspects of their operation, such as 

infrastructure and production process , which can improve both the waste management and 

the quality of life of workers involved in the selective collection system city. 

 

Keywords: Cooperative scavengers; Waste Management, Sustainability. 
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Capítulo 1 

Problemas ambientais 

Como a poluição 

Produzida pelo lixo 

Faz mal a população 

Hoje temos consciência 

Que o lixo da residência 

Deve sofrer redução 

Costa (2008) 

 

1. Introdução 

Apesar das discussões acerca da preocupação com o meio ambiente estarem 

presentes em nossa sociedade desde as décadas de 60 e 70, com a Conferência de Estocolmo 

(1972), marco da preocupação em relação às atividades exercidas pelo homem sobre o planeta 

no qual vivemos, afirmando que “o homem tem direito fundamental à liberdade, à igualdade e 

a condições de vida adequadas, num meio ambiente que permita uma vida de dignidade e 

bem-estar” (COMISSÃO MUNDIAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO, 

1988, p.10), a noção de que a natureza é um recurso explorável e consumível está tão 

profundamente enraizada na cultura industrial moderna que talvez seja difícil imaginar uma 

relação alternativa entre os seres humanos e o equilíbrio da Terra (HUTCHISON, 2000).  

A palavra “sustentável” oriunda do latim “sustinere” significa “manter vivo”, 

“defender”. Em 1987, o Relatório Brundtland, elaborado pela então Comissão Mundial de 

Meio Ambiente e Desenvolvimento – CMMAD (1988, p.10) contextualizou esse significado 

apresentando à sociedade o conceito de desenvolvimento sustentável como “aquele que 

satisfaz as necessidades do presente sem comprometimento da capacidade das gerações 

futuras satisfazerem suas próprias necessidades”, isto é, a geração do presente deve (ou pelo 

menos deveria) proceder no sentido de preservar os recursos existentes para que esses possam 

também atender as gerações que estão por vir. 

Pensamento este que se faz presente na Constituição da República Federativa do 

Brasil de 1988, a qual assegurou a todos em seu inciso VI, parágrafo 1°, do Art. 225 “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” (BRASIL, 1988, p.23). No entanto, a 

humanidade faz uso dos recursos disponibilizados pela natureza de maneira indiscriminada, 

sem refletir acerca das consequências que esse comportamento pode proporcionar às gerações 

seguintes (BISPO, 2010). 
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Além do Relatório Brundtland, outros documentos e eventos de grande repercussão 

no cenário mundial foram: a Conferência Mundial das Nações Unidas no Rio de Janeiro em 

1992, também chamada de ECO-92 ou Rio-92, que deu origem ao plano de ação intitulado 

“Agenda 21”, pelo qual se firmam concretamente os compromissos entre diversos os países 

envolvidos; a Conferência das Partes para a Convenção sobre Mudanças Climáticas, realizada 

no Japão em 1997, na qual as 38 nações industrializadas, exceto os Estados Unidos, 

concordaram em reduzir as emissões de gases estufa; e a “Rio+10” ou Cúpula Mundial sobre 

Desenvolvimento Sustentável, em 2002 na África do Sul, que objetivou entre outros pontos, 

avaliar as ações realizadas desde a “Rio-92” (DIAS, 2004). 

No ano de 2010 a Conferência realizada em Copenhague, Dinamarca, na qual os 

países desenvolvidos e os emergentes discutiram as principais questões ambientais da 

atualidade; e em 2012, a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, 

conhecida como “Rio+20”, que após 20 anos ocorreu novamente no Brasil com o objetivo 

principal de definir a agenda do desenvolvimento sustentável para as próximas décadas, tanto 

para os países desenvolvidos, quanto para os emergentes. 

Inserido nesse contexto de discussões globais sobre as grandes questões ambientais 

da humanidade, encontra-se uma importante questão que envolve, também, as dimensões 

sociais e econômicas, e tema de inúmeras discussões ao longo dos anos: os resíduos sólidos, 

que tem como conceito assumido pelo presente estudo, o estabelecido pela Política Nacional 

de Resíduos Sólidos como, 

Material, substância, objeto ou bem descartado resultante de atividades humanas em 

sociedade, a cuja destinação final se procede, se propõe proceder ou se está obrigado 

a proceder, nos estados sólido ou semi-sólido, bem como gases contidos em 

recipientes e líquidos cujas particularidades tornem inviável o seu lançamento na 

rede pública de esgotos ou em corpos d’água, ou exijam para isso soluções técnica 

ou economicamente inviáveis em face da melhor tecnologia disponível. (BRASIL, 

2010, p. 2). 

 

De acordo com Comis (2005), a luta pela preservação do meio ambiente e a própria 

sobrevivência do homem no planeta estão diretamente relacionadas à questão dos resíduos 

sólidos urbanos. A sociedade na qual estamos inseridos tem como prática a extração 

exacerbada (acima da capacidade de suporte do planeta) de matéria-prima para a produção de 

bens cada vez mais descartáveis, como forma de suprir as “necessidades” da sociedade. Para 

Jacobi (2006, p.109), “repensar e modificar a relação da civilização moderna com os resíduos 

sólidos é fundamental nos esforços da busca da sustentabilidade urbana e planetária”. 

Essa sociedade de consumo, definida por CINQUENTTI e LOGAREZZI (2006, 

p.107) como “aquela em que a atividade de consumo ocupa papel central na vida das pessoas 
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que a constituem, demandando um sistema que integre fornecimento de insumos, produção de 

bens, distribuição de bens e serviços e consumo destes” apresenta-se como consequência 

direta do sistema econômico (capitalista) vigente que incentiva sobremaneira essa exploração 

inconsequente dos recursos naturais, fazendo-nos crer que, 

O bem viver reside na busca da acumulação material baseada nos circuitos de 

trabalho, produção e consumo, dos quais parcelas cada vez maiores da população do 

planeta estão sendo dramaticamente excluídas ou dito de outra forma, incluídas em 

posições de absoluta inferioridade e desigualdade. (CARVALHO, 2004, p. 24).  

 

Atrelada a essa realidade de consumismo encontra-se a geração de resíduos, pois o 

aumento da quantidade desses é diretamente proporcional ao crescimento do nível de 

consumo da população. Tal fato acarreta um grande entrave à gestão pública no tocante aos 

custos com tratamento e disposição cada vez mais difíceis. Segundo Jacobi (2006), esses 

resíduos são destinados aos aterros sanitários de maneira paliativa, ou em grande parte são 

descartados em locais inadequados (aterros controlados/lixões), nos quais é possível encontrar 

também seres humanos em busca de alimentos, denotando uma relação de total desequilíbrio 

entre o habitat e o Homem. 

Conforme discussão realizada por Figueiredo (1994) e pela Fundação Nacional da 

Saúde – FUNASA (BRASIL, 2006), a problemática dos resíduos urbanos está intimamente 

associada “ao estágio cultural e ao desenvolvimento tecnológico das sociedades”. E dentre os 

vários fatores responsáveis pelo agravamento dessa questão, dois merecem destaque: o 

aumento do consumo e a produção de materiais “artificiais” (FIGUEIREDO, 1994; BRASIL, 

2006). 

Então, o Homem desde que se apropriou da natureza e passou a utilizá-la sem 

nenhum critério, colocou-se numa posição superior, deixando de sentir-se parte dela, de 

pertencer a ela, comportando-se como o proprietário de um maquinário que existe tão 

somente para servi-lo quando necessário; causando, assim, grandes impactos ao ambiente, 

entre eles o acúmulo exacerbado de resíduos. 

Dois fatores foram decisivos para a intensificação da geração e acúmulo de resíduos 

sólidos urbanos, são eles a industrialização e a urbanização atrelada ao crescimento 

populacional. O processo de industrialização, iniciado a partir da Revolução Industrial, no 

século XVIII, com a criação da máquina a vapor, pequenas fábricas até a Revolução 

tecnológica (século XX), que culminou com a formação do atual complexo sistema produtivo, 

composto por indústrias responsáveis pela diversidade de materiais comercializados 

globalmente. E no Brasil não foi diferente. 
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Como consequência direta do intenso processo de industrialização ocorrido no país a 

partir da década de 50, tem-se a urbanização (CONCEIÇÃO, 2003), isto é, a constituição dos 

aglomerados urbanos, haja vista os habitantes do meio rural migrarem maciçamente para as 

cidades em busca de oportunidades de emprego nas indústrias e, por conseguinte, de 

melhorias na sua qualidade de vida; o que desencadeou o surgimento de vários problemas 

socioambientais e econômicos, dentre eles a intensa produção de resíduos sólidos. 

Esse processo acelerado de urbanização ocorrido nas cidades brasileiras ao longo dos 

séculos (COMPROMISSO EMPRESARIAL PARA A RECICLAGEM, 2010), aliado ao 

intenso crescimento populacional, trouxe novos desafios aos municípios. Um deles é a 

questão da gestão da enorme quantidade de resíduos sólidos urbanos produzidos todos os dias 

pelos mais de 190 milhões de habitantes (IBGE, 2010), haja vista a inexistência de um 

planejamento que observasse “a necessidade de adequação de locais específicos para o 

depósito e tratamento desses resíduos sólidos gerados” (RIBEIRO e MORELLI, 2009, p.11), 

levando à criação de “lixões” que se encontram espalhados pelas pequenas, médias e grandes 

cidades do país e trazem grandes transtornos à população, como a proliferação de vetores 

(moscas, mosquitos, baratas, ratos), maus odores e a poluição de águas superficiais e 

subterrâneas. 

Em termos de comparação, em 1940 o Brasil tinha apenas 51 cidades com mais de 

20 mil habitantes cada; e setenta anos depois, conforme o IBGE (2010) o país possui cerca de 

1650 municípios com população superior a 20.000 habitantes, o que corresponde a um 

aumento de 3.135%. Na década de 90, o censo demográfico (IBGE, 1991) mostrou que dos 

147.000.000 de habitantes do país, 24,5% viviam em áreas urbanas, em sua maioria em nove 

regiões metropolitanas: São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Curitiba, 

Salvador, Recife, Fortaleza e Belém. No ano 2000 a população urbana subiu para 81% 

(137.700.000); já no ano de 2010, o número de brasileiros que habitavam áreas urbanas teve 

um aumento de aproximadamente 3%, passando para 84% (159.600.000). 

Nesse sentido, como consequência tanto do processo de industrialização, quanto do 

crescimento populacional observado nas áreas urbanas, destaca-se a geração de resíduos 

sólidos urbanos, produzidos em elevada escala nas cidades de médio e grande porte, locais 

onde se concentram os maiores problemas socioambientais do país. 

A cidade de São Paulo, maior metrópole do Brasil, é um exemplo dessa intensa 

geração, possuindo uma produção diária de 56.626 toneladas (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA 

DE EMPRESAS DE LIMPEZA PÚBLICA E RESÍDUOS ESPECIAIS, 2012), o que leva ao 

enfrentamento de dificuldades como o acúmulo de lixo nas vias públicas, disseminação de 
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doenças e obstrução dos sistemas de drenagem. Para Melo (2009), o planejamento da gestão 

dos resíduos é fundamental em uma cidade, seja ela de pequeno, médio ou grande porte, como 

forma de se evitar maiores transtornos em longo prazo e com vistas a contribuir para a 

sustentabilidade em suas dimensões ambiental, social e econômica. 

E é a partir desse momento, no qual a geração de resíduos urbanos tornou-se 

totalmente insustentável, com a formação de bolsões de lixo em escala global (tanto em 

ambiente terrestre, quanto marítimo), que a sociedade passou a enxergar a questão dos 

resíduos sólidos como uma demanda urgente, vendo-se então na obrigação de buscar 

alternativas para enfrentar o desafio da atenuação da grande produção de resíduos. 

Como explicitado anteriormente, a problemática dos resíduos sólidos urbanos 

transcende a esfera ambiental (associados à inadequação de disposição e tratamentos, entre 

outros) perpassando também aspectos econômicos e sociais. Este em si de grande relevância 

no cenário atual, pois estão relacionados a impactos que incidem sobre a saúde pública, 

exclusão social, cidadania, entre outras questões. Figueiredo (1994) afirma em suas 

discussões acerca da realidade social inserida no contexto dos resíduos sólidos gerados no 

ambiente urbano que, 

Por trás de toda a movimentação dos resíduos urbanos, desde a coleta até a sua 

disposição final, encontra-se uma complexa rede operacional extraoficial de grande 

importância para a manutenção da dinâmica dos resíduos urbanos. Nos grandes 

centros urbanos, milhares de pessoas, direta ou indiretamente, tiram seu sustento do 

lixo urbano. Entre esses indivíduos encontram-se os catadores de lixo. 

(FIGUEIREDO, 1994, p. 147). 

 

Em meio a esse contexto, em que o Homem de maneira insana retira os recursos da 

natureza, sem respeitar sua capacidade suporte; produz uma extensa diversidade de materiais 

e gera uma quantidade exorbitante de resíduos para o ambiente, encontra-se a figura do 

“catador”; seja ele denominado de “catador de lixo” ou “catador de materiais recicláveis”, ele 

é o responsável direta ou indiretamente pela realização do processo de separação e agregação 

de valor aos materiais passíveis de reciclagem. 

Dessa forma, é extremamente necessário o reconhecimento do trabalho realizado por 

esses catadores, e, é nesse sentido, que o Movimento Nacional dos Catadores de Materiais 

Recicláveis – MNCR, criado em 1999 no Distrito Federal após mobilizações em diversos 

estados brasileiros, vem trabalhando na organização dos catadores em todo o Brasil; buscando 

a valorização e a independência da categoria de catador que é oprimida pelas estruturas do 

sistema social. 
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Segundo o MNCR (2012), em 2009 os catadores representavam no país, cerca de 

800.000 trabalhadores entre formais e informais, responsáveis pela execução da coleta 

seletiva, sistema esse que constitui uma alternativa à minimização da geração/disposição 

inadequada de resíduos oriundos das residências, empresas, supermercados, shoppings 

centers, entre outros geradores; que desviam do destino em aterros sanitários ou lixões os 

resíduos que podem ser reciclados, evitando a degradação do meio ambiente, já que o uso de 

matéria prima reciclável diminui a extração dos novos recursos naturais. 

No entanto, para que esse sistema de separação funcione a contento é imprescindível 

o trabalho dos catadores de materiais recicláveis, os quais se encontram organizados nos 

municípios brasileiros sob a forma de associações ou cooperativas, e que consistem em 

intermediários essenciais na cadeia da reciclagem, o que possibilita o resgate de boa parte dos 

recursos passíveis de reaproveitamento disponíveis entre os resíduos produzidos nas cidades, 

“pois é com o seu trabalho que tem início todo um processo de reciclagem de lixo em nosso 

país” (CONCEIÇÃO, 2003, p.54). 

Apesar desses trabalhadores configurarem-se como “agentes ambientais” de suma 

importância para a gestão dos resíduos sólidos urbanos, com vistas à sustentabilidade 

socioambiental, grande parte da sociedade ainda não possui consciência de tal fato, 

apresentando uma visão repleta de preconceitos, sendo eles discriminados, estereotipados e 

colocados à margem da sociedade; assim, como disserta Jacobi (2006, p.65) “o lugar ocupado 

pelos catadores no imaginário social é o de pobre e marginal”. 

Mas para que esse estereótipo seja quebrado faz-se necessário um trabalho conjunto 

de órgãos públicos, sociedade e catadores de materiais recicláveis, no sentido de promover o 

seu reconhecimento como cidadãos de fato e de direito, e principalmente como um dos mais 

importantes atores sociais envolvidos no processo de reciclagem, haja vista sua atividade de 

trabalho contribuir sobremaneira para a gestão de resíduos sólidos urbanos (muito embora tal 

fato seja desconsiderado pelo poder público), no tocante à sustentabilidade social e ambiental, 

promovendo a geração de renda; resgate da cidadania; melhoria da qualidade de vida; 

minimização da extração de matérias-primas para a fabricação de novos produtos, atuando 

como fonte de recursos para a reciclagem; prolongamento da vida útil dos aterros sanitários, 

entre outras questões. 

As contribuições supracitadas podem se consolidar e passar a ser plenamente 

consideradas como impactos positivos pela sociedade civil (somando esforços para a mudança 

do paradigma vigente), quando o poder público reconhecer efetivamente a coleta 

seletiva/reciclagem como políticas públicas em prol do gerenciamento de resíduos; assim 
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como quando esses catadores estiverem organizados de maneira adequada, principalmente sob 

a forma de cooperativas de catadores de materiais recicláveis, que na visão de Conceição 

(2003), buscam atender às necessidades sociais e econômicas dos cooperados, além de 

auxiliar os governantes a enfrentar o desafio de gerenciar a enorme quantidade de resíduos 

sólidos urbanos produzidos diariamente pelas cidades. 

A partir dessa contextualização, a cidade de Natal, capital do Estado do Rio Grande 

do Norte – RN, conhecida internacionalmente tanto por ter sido selecionada como uma das 

sedes da Copa do Mundo de Futebol de 2014, mas principalmente por suas belezas naturais 

encontra-se inserida na região Nordeste, responsável pela segunda maior parcela da geração 

de resíduos sólidos no país. 

Atualmente o estado do RN gera diariamente cerca de 2.700 toneladas de resíduos 

urbanos, parte deste montante é oriunda de Natal que coleta 743 toneladas/dia e 6 

toneladas/dia de resíduos recicláveis, estando a capital entre os 37,8% municípios brasileiros 

que possuem iniciativas de coleta seletiva (COMPROMISSO EMPRESARIAL PARA A 

RECICLAGEM, 2012); sendo o objeto da pesquisa em questão as cooperativas de catadores 

de materiais recicláveis existentes na referida capital. 

A coleta seletiva vem sendo realizada no município de Natal, Rio Grande do Norte, 

sob a forma de um sistema relativamente organizado desde o ano de 2004, quando o poder 

público municipal implantou, por intermédio da secretaria responsável pela gestão dos 

resíduos sólidos urbanos, o Programa Integrado de Coleta Seletiva – PICS, no qual os 

catadores de rua passaram por um cadastramento e foram organizados em associações. No 

entanto, devido às dificuldades financeiras e mudanças no cenário político do município, tal 

programa foi perdendo a força e a coleta seletiva passou a funcionar apenas em alguns pontos 

da cidade. 

Em 2009, as antigas associações, por incentivo do poder público, transformaram-se 

em cooperativas, já que dessa forma teriam maiores possibilidades no tocante à obtenção de 

benefícios, como a participação em editais de financiamento, entre outros. No entanto, apesar 

dos catadores de materiais recicláveis do município de Natal/RN, os quais são os responsáveis 

pela execução da coleta seletiva da cidade há vários anos, estarem organizados sob a forma de 

cooperativas, não seguem os preceitos do cooperativismo em sua plenitude e enfrentam várias 

vários problemas quanto à estrutura física e organizacional. 

Como consequências diretas da inexistência de um nível organizacional adequado, as 

cooperativas enfrentam inúmeros problemas quanto a sua manutenção, como conflitos 

internos, o que prejudica sobremaneira a obtenção de recursos e o estabelecimento de 
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parcerias com os grandes geradores; infraestrutura inapropriada o que compromete a 

qualidade dos materiais; e o baixo poder de comercialização dos materiais para as indústrias 

recicladoras, sendo os intermediários sua única alternativa de mercado. Assim, nessa 

conjuntura, a atual forma de organização dos catadores está dificultando uma melhoria quanto 

à obtenção dos benefícios sociais, ambientais e econômicos. 

Com base na discussão realizada anteriormente a questão-problema da pesquisa é: 

Quais as possíveis melhorias a serem implantadas na estrutura física e organizacional 

das cooperativas de catadores de materiais recicláveis, no sentido de aprimorar o 

gerenciamento desses resíduos no município de Natal/RN e as condições de vida dos 

catadores, na perspectiva da sustentabilidade socioambiental? 

A presente pesquisa é de grande importância, pois possibilitará analisar as 

contribuições das cooperativas de catadores de materiais recicláveis do município de 

Natal/RN para a gestão dos resíduos sólidos da cidade, com vistas à sustentabilidade 

socioambiental; assim como identificar os problemas enfrentados por elas, permitindo assim a 

elaboração de propostas de melhoria. Além disso, a partir da análise do gerenciamento dos 

resíduos recicláveis, a população poderá tomar conhecimento e possivelmente se dispor a 

auxiliar nesse processo de maneira mais concreta; bem como será sensibilizada para o valor 

de seu papel como cidadão (agente ativo) para o fortalecimento da gestão dos resíduos do 

município. 

 

1.1 Objetivos 

Geral: 

 Identificar as possíveis melhorias a serem implementadas na estrutura física e 

organizacional das cooperativas de catadores de materiais recicláveis da cidade de Natal/RN, 

no sentido de aprimorar o gerenciamento desses resíduos no município e as condições de vida 

dos catadores, na perspectiva da sustentabilidade socioambiental. 

  

Específicos: 

 Analisar o funcionamento da coleta seletiva de materiais recicláveis de Natal/RN, 

desde a saída dos resíduos sólidos das residências, passando pelas etapas de processamento 

até a comercialização nas cooperativas; 
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 Descrever o perfil socioeconômico dos catadores de materiais recicláveis, assim 

como a percepção ambiental desses trabalhadores quanto a sua importância no processo de 

gestão de resíduos; 

 Identificar as dificuldades, inerentes à atividade de trabalho, enfrentadas pelas 

cooperativas de catadores de materiais recicláveis da cidade, assim como suas contribuições 

para a gestão dos resíduos sólidos urbanos do município; 

 Propor melhorias das cooperativas de materiais recicláveis para a gestão dos 

resíduos do município de Natal/RN, bem como para a melhoria da qualidade de vida dos 

catadores. 

Essa pesquisa foi desenvolvida basicamente sob a estrutura a seguir. O primeiro 

capítulo consta da Introdução, que apresenta a contextualização da geração dos resíduos 

sólidos urbanos no Brasil e a problemática das cooperativas a ser abordada no 

desenvolvimento da pesquisa; a justificativa do estudo e os objetivos propostos. 

No segundo e terceiro capítulos encontram-se a Fundamentação Teórica, composta 

pelo aporte teórico, baseado em discussões de diversos autores acerca de sustentabilidade, os 

diversos aspectos relativos à temática dos resíduos sólidos urbanos, entre eles histórico, 

legislação, coleta seletiva, com destaque para as cooperativas de catadores de materiais 

recicláveis em nível nacional e internacional, como forma de embasamento de discussões 

posteriores. 

O quarto capítulo consta da Metodologia, que é composta pela caracterização e 

contextualização da área a ser estudada e pela classificação do estudo; além de descrever 

detalhadamente os métodos/instrumentos utilizados durante a pesquisa para a coleta e análise 

dos dados, como a aplicação de questionários, entrevistas e métodos estatísticos. 

O quinto capítulo contempla a Apresentação e discussão dos dados, o qual traz a 

descrição e análise dos dados para a obtenção dos resultados da pesquisa de campo. O sexto 

capítulo diz respeito às Proposições de melhorias, o qual discute as propostas de melhorais 

apresentadas a partir da análise das cooperativas de catadores de materiais recicláveis. 

A presente dissertação é composta ainda pelas Considerações Finais, que faz uma 

breve retomada da problemática dos resíduos no município de Natal e resultados obtidos, 

assim como as possíveis contribuições da pesquisa realizada, Referências que apresentam 

todos os autores utilizados como base para as discussões, os Anexos e os Apêndices que 

contém os instrumentos utilizados para a coleta de dados e demais registros realizados durante 

o desenvolvimento da pesquisa. 
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Capítulo 2 

Buliram muito com o planeta, 

O planeta como um cachorro eu vejo, 

Se ele não aguenta mais as pulgas, 

Se livra delas num sacolejo. 

Seixas (1983) 

 

2. Crise ambiental e Sustentabilidade: fundamentação 

teórica 

 
2.1 A crise ambiental e a busca pela sustentabilidade 

Desde os primórdios da civilização, o Homem vem utilizando os recursos advindos 

da natureza para suprir as suas necessidades como alimentação, moradia, vestimenta, entre 

outros aspectos. No entanto, inicialmente o Homem retirava da natureza somente os recursos 

dos quais realmente necessitava para sua sobrevivência, mas à medida que ele deixou de 

praticar o nomadismo, passando a ser sedentário, deu-se início a um processo de 

transformação de sua relação com o ambiente. 

O sentimento de pertencimento à natureza (comum a muitas comunidades e 

sociedades classificadas como primitivas), ou seja, do Homem como um dos componentes do 

ambiente e, portanto, importante para a manutenção do equilíbrio dinâmico da Terra deu lugar 

ao sentimento de dominação. O Homem, dito civilizado, passou a sentir-se superior às outras 

formas de vida e no direito de tornar-se proprietário dos bens naturais, e assim, utilizá-los de 

modo a servir aos seus interesses. 

Discussões entabuladas por Zoual (2003) e Leff (2009; 2010) afirmam que na era 

moderna grande parte das atitudes humanas são direcionadas pela economia, modificando a 

nossa forma de ser no mundo para o estabelecimento do homo economicus, “homem fictício 

que a economia criou para si mesma a fim de justificar seu projeto científico” (ZAOUAL, 

2010, p.13), destruindo a relação de harmonia entre o homem e a natureza quase que de 

maneira irreversível; assim como o sentimento de pertencimento ao cosmos e à vida 

comunitária, anteriormente existentes. 

Zoual (2003; 2010) ainda apresenta como forma alternativa à concepção econômica 

do Homem (homo economicus) a teoria dos “Sítios Simbólicos de Pertencimento” e o 

conceito de homo situs. Na referida teoria o sítio é perceptível por rastros deixados pelos 

indivíduos, isto é, pelos seus comportamentos sob a influência de tudo que os cerca e faz sua 
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vida quotidiana, em todos os níveis, desde a cultura até à arquitetura, passando pela economia 

e meio ambiente.  

Para Zaoual (2010), 

O conceito de homo situs desempenha a função de um operador que busca 

identificar [...] as múltiplas modalidades por meio das quais o homem, reconciliado 

consigo mesmo, assegura concretamente um equilíbrio situado em conformidade 

com seu meio social e ecológico. (ZAOUAL, 2010, p. 25). 

 

Com efeito, a experiência revela que o homo situs retira suas justificativas 

comportamentais de universos complexos. Estes últimos têm um caráter mestiço e 

uma natureza dinâmica. Este hibridismo encontra sua justificativa nas misturas que 

se produzem entre o sítio como organismo aberto e fechado, já que é seletivo das 

mudanças, e o meio ambiente, fonte também destas mesmas mudanças portadoras de 

diversidade. (ZAOUAL, 2010, p. 26). 

 

Dessa forma, é possível afirmar que a formação de um novo Homem, o homo situs, 

não tem como base de sustentação e nem deve ser analisado apenas a partir da lógica 

econômica, mas também inúmeras outras concepções como a ambiental, social, filosófica, 

cultural, entre outras, ou seja, a formação dos indivíduos ocorre por meio de uma complexa 

rede de interação composta por uma grande diversidade de concepções que representam o 

meio no qual o Homem está inserido e influenciam seu comportamento no mundo. 

Diferentemente das culturas tradicionais formadas pelos chamados “povos 

primitivos” que apresentavam, entre outras características relevantes, uma relação benéfica 

existente entre o homem e a natureza, numa interação marcada pelo respeito aos ciclos 

naturais, e pela sua exploração dentro da capacidade de recuperação do ambiente (DIEGUES, 

1999), esta foi substituída pela escravidão, na qual o Homem direciona suas ações baseados 

na ideia de que os recursos naturais são infinitos e existem unicamente com o propósito de 

servi-lo por tempo indeterminado. 

Nesse contexto, o Homem passou a praticar a agricultura (em pequena escala) e o 

comércio, com a prática do escambo, sistema de troca de “mercadoria por mercadoria” (como 

o gado, sal, grãos, pele de animais, cerâmicas, cacau, café) utilizado pelos povos primitivos. 

Posteriormente, os produtos passaram a ser comercializados utilizando-se a moeda (tal qual 

conhecemos hoje) que conforme a Casa da Moeda do Brasil surgiu na Lídia (atual Turquia) 

datada do século VII A. C (BRASIL, 2012); e a partir de então os recursos oriundos da 

natureza deixaram de ser utilizados com o objetivo apenas de atender às necessidades 

primárias do ser humano e começaram a ser explorados de maneira mais agressiva com vistas 

à acumulação de riquezas. 

Essa exploração dos recursos naturais intensificou-se sobremaneira no período da 

Revolução Industrial, iniciada na Inglaterra no século XVIII e que se expandiu por todo o 
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mundo no século XIX, durante a qual ocorreram profundas mudanças tecnológicas, sendo a 

principal delas a substituição do Homem, que fabricava os produtos de forma artesanal, pelas 

máquinas introduzidas no processo produtivo com o intuito de fabricar mais em menos tempo 

(MANTOUX, 1977; ARRUDA, 1988; SPOSITO, 2005). 

Tais mudanças contribuíram diretamente para a afirmação do sistema de produção 

capitalista, hegemônico nos dias atuais, e que possui como principal característica a busca 

incessante pelo lucro; tendo consequências diretas nos níveis socioeconômico e ambiental, as 

quais se expressam fundamentalmente pelo crescimento da economia de mercado, pela 

extração exacerbada de recursos naturais com o objetivo de aumentar a produção, assim como 

pela transformação dos indivíduos em verdadeiras máquinas consumistas que juntos 

compõem a “sociedade de consumo” que somos atualmente (Figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E, a partir da década de 40, mais precisamente em 1945 ao final da Segunda Guerra 

Mundial, com a detecção de efeitos em escala global, provocados pelas bombas atômicas 

lançadas sobre o Japão, nas cidades de Hiroshima e Nagasaki, a humanidade percebe que 

eventos ocorridos em determinado local podem desencadear efeitos globais destrutivos em 

longo prazo, e começa a compreender concretamente seu poder de destruição em relação ao 

meio ambiente; sendo fundada nesse período, segundo Brasil e Santos (2004), a União 

Internacional para a Conservação da Natureza – IUNC (França) com o apoio da Organização 

das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura – UNESCO. 

Figura 1: Formação da sociedade de consumo. Fonte: baseado em Conceição (2003); 

Figueiredo (1994). 
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Apesar disso, pode-se perceber que no mesmo período os padrões de crescimento dos 

Estados Unidos da América (“american way life”), os quais faziam a associação direta entre 

qualidade de vida e aquisição de bens materiais, passaram a representar o modelo ideal de 

sociedade para o mundo e incentivaram o consumismo, a produção de bens descartáveis, a 

utilização de materiais artificiais e intensificaram as técnicas de propaganda; contribuindo 

para a crise ambiental que se instaurava (PIMENTEL, 2003; FIGUEIREDO, 1994), até o 

momento em que a humanidade passou a questionar esse modelo de exploração exacerbada 

do ambiente, esse “tipo de desenvolvimento econômico que a espécie humana adotou como 

verdade absoluta, inquestionável, imutável e de prevalência sobre as demais formas de vida e 

o conjunto do planeta Terra” (DINIZ, 2006, p. 19), analisando tanto as alterações negativas 

em decorrência de tal exploração, quanto à finitude dos recursos. 

A despeito dos impactos socioambientais negativos provocados pela Segunda Guerra 

Mundial, terem contribuído para o início da desconstrução do paradigma da existência infinita 

do capital natural, ou, segundo Sachs (2009), do que então era denominada “Espaçonave 

Terra”, para o autor outro fator que influenciou esse processo foi a aterrissagem do Homem 

na lua, o que ocorreu na década de 60 quando também se iniciaram os primeiros movimentos 

ambientalistas de alcance global, bem como identificou-se uma série de problemas 

socioambientais, como a poluição do ar, erosão dos solos, secas e inundações, entre outras 

“catástrofes naturais”, as quais, de acordo com o Relatório Nosso Futuro Comum (CMMAD, 

1988), ocasionaram nos anos 70 a morte anual de um número de pessoas seis vezes superior 

aos dos anos 60. 

Então, foi efetivamente a partir da década de 60, devido aos efeitos da crise 

ambiental sem precedentes, que o mundo mostrou-se preocupado e disposto a aderir às causas 

ambientais o que se expressou, principalmente, pela realização de inúmeros eventos com a 

finalidade de discutir medidas no sentido de combater e/ou mitigar a degradação dos recursos 

ambientais, pois do contrário a vida na Terra tornar-se-ia insuportável. 

Em 1968, chefes de Estado, especialistas de diversas áreas do conhecimento, 

empresários e religiosos de diferentes nações formaram o Clube de Roma (Itália), o qual teve 

como objetivo levantar questionamentos quanto aos modelos de desenvolvimento globais, 

tornando-se mundialmente conhecido somente no ano de 1972, quando foi publicado, em 

parceria com o Instituto de Tecnologia de Massachusetts – MIT, o Relatório The 

Limits of Growth, primeiro estudo sobre os limites do crescimento econômico e populacional, 

estabelecendo-se relações críticas entre o crescimento e as próprias bases da sustentabilidade 



31 

 

do planeta, deixando claro que o consumo mundial exacerbado levaria ao colapso da 

humanidade (BELLEN, 2006; LEFF, 2009). 

Ainda em 1968, ocorreu em Paris, na França, com o apoio da UNESCO a 

Conferência sobre a Biosfera, a qual sob o ponto de vista da ação dos governos, tanto em 

âmbito nacional como internacional, contribuiu para que a preocupação ambiental fosse 

incluída no universo político-administrativo (BRASIL; SANTOS, 2004). 

Na década subsequente foram vários os eventos ocorridos e organizações criadas 

com o objetivo de discutir temáticas relacionadas aos campos social, econômico e ambiental. 

Em 1970 foi fundada na França a Comissão científica sobre problemas do meio ambiente – 

SCOPE (BRASIL; SANTOS, 2004); e em 1972 realizou-se na Suécia a Conferência de 

Estocolmo, considerado um dos principais eventos do século XX, com a finalidade de 

discutir as relações entre o Homem e o Meio Ambiente, enfatizando a priorização em 

reordenar as necessidades básicas de sobrevivência do Homem na Terra, tratando de temas 

como desmatamento, desertificação, extinção de espécies, contaminação dos recursos hídricos 

e disposição inadequada de resíduos. 

Na ocasião, a educação ambiental foi reconhecida, pela primeira vez, como de 

primordial importância para solucionar a crise internacional, enfatizando-se a necessidade da 

criação de um programa internacional de Educação Ambiental (PEDRINI, 1997). 

No mesmo ano, foi criado pela Organização das Nações Unidas – ONU o Programa 

das Nações Unidas para o Meio Ambiente – PNUMA, com sede principal em Nairóbi 

(Quênia) e atuação em vários países, com o objetivo de, 

Manter o estado do meio ambiente global sob contínuo monitoramento; alertar 

povos e nações sobre problemas e ameaças ao meio ambiente e recomendar medidas 

para aumentar a qualidade de vida da população sem comprometer os recursos e 

serviços ambientais das futuras gerações. (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES 

UNIDAS, 2012). 

 

Três anos depois, em 1975, a UNESCO realizou a Conferência de Belgrado, na 

antiga Iugoslávia, concentrando especialistas de 65 países. Nesse Encontro foram discutidos 

assuntos como fome, ética e exploração humana, com destaque para a Carta de Belgrado, a 

qual apresentou o papel da educação ambiental na sociedade e sua importância na formação 

do cidadão. Tal evento culminou com a criação do Programa Internacional de Educação 

Ambiental – PIEA, que trata de temas como a erradicação da pobreza, do analfabetismo, da 

fome, da poluição, da exploração e dominação humana, e do qual fazem parte centenas de 

instituições de educação ambiental e vários projetos em diversos países, além de possuir 
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inúmeras publicações e realizar eventos acerca da educação ambiental, envolvendo de 

estudantes a administradores (PEDRINI, 1997). 

A Conferência de Tbilisi, organizada pela UNESCO ocorreu em 1977 na cidade de 

Tbilisi, capital da República da Geórgia. No encontro foi publicada uma declaração onde 

constavam princípios, objetivos e estratégias para a educação ambiental, assim como propôs a 

sua permanência no contexto global, sustentada numa base interdisciplinar. Outra Conferência 

promovida pela UNESCO foi a Conferência de Moscou, no ano de 1987, e que objetivou 

avaliar o desenvolvimento da educação ambiental desde a Conferência de Tbilisi, apontando 

um plano de ação para a década de 90 (DIAS, 2004). 

A década de 80 destacou-se ainda pela publicação do Relatório Nosso Futuro 

Comum ou Relatório Brundtland em 1987 pela Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento, que difundiu para o mundo o conceito de Desenvolvimento Sustentável 

como “aquele que satisfaz as necessidades do presente sem comprometimento da capacidade 

das gerações futuras satisfazerem suas próprias necessidades” (CMMAD, 1988, p.25); além 

de analisar aspectos como urbanização, crescimento populacional, industrialização, 

ecossistemas e energia. Já em 1989 entrava em vigor o Protocolo de Montreal, que tratava 

sobre substâncias com o potencial prejudicial à camada de ozônio, no qual os países 

signatários se comprometeram a realizar a substituição de substâncias capazes de reagir com o 

ozônio (O3). 

Durante os anos 90 foram realizados diversos eventos e elaborados documentos com 

o foco voltado às questões ambientais. A Convenção de Basiléia que entrou em vigor em 

1992 objetivou abolir o envio de resíduos perigosos, bem como mitigar seus inúmeros 

danos ambientais,  dos países industrializados, principalmente os pertencentes à Organização 

para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico – OCDE, como EUA, Canadá, Japão e os 

da Europa Ocidental, aos países “em desenvolvimento” como os do continente africano e da 

Europa Oriental (ZIGLIO, 2005). 

Ainda em 1992, foi realizada no Brasil, a Conferência das Nações Unidas sobre 

Meio Ambiente e Desenvolvimento, Rio-92, Eco-92 ou Cúpula da Terra, considerada um 

marco no tocante à discussão das questões voltadas à relação entre o Homem e o meio 

ambiente, reunindo aproximadamente 103 chefes de estado e 182 países. 

Nesse momento, a Declaração da Conferência de Estocolmo foi reafirmada, e novos 

conceitos e objetivos foram criados, o que culminou no aprimoramento da “Carta da Terra” 

composta por inúmeros princípios sobre os interesses coletivos e a construção de uma 

sociedade global justa, sustentável e pacífica (DIAS, 2004; CARTA DA TERRA, 2000); 
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trazendo em seu texto, cuja versão final foi publicada no ano 2000, as seguintes palavras 

acerca dos desafios para o futuro: 

A escolha é nossa: formar uma aliança global para cuidar da Terra e uns dos outros 

ou arriscar a nossa destruição e a da diversidade da vida. São necessárias mudanças 

fundamentais em nossos valores, instituições e modos de vida. Devemos entender 

que, quando as necessidades básicas forem supridas, o desenvolvimento humano 

será primariamente voltado a ser mais e não a ter mais. Temos o conhecimento e a 

tecnologia necessários para abastecer a todos e reduzir nossos impactos no meio 

ambiente. O surgimento de uma sociedade civil global está criando novas 

oportunidades para construir um mundo democrático e humano. Nossos desafios 

ambientais, econômicos, políticos, sociais e espirituais estão interligados e juntos 

podemos forjar soluções inclusivas. (CARTA DA TERRA, 2000, p.01). 

 

Além disso, como resultado da referida conferência foi elaborada a Agenda-21 que, 

segundo Ruscheinsky (2002) e Dias (2004), consiste em um Plano de Ação para o século 

XXI, por meio do qual se firmam de maneira concreta compromissos entre as cúpulas de 

diversos países, com vistas ao Desenvolvimento Sustentável para o planeta. Para Pádua e Sá 

(2002), no Brasil, a Agenda 21 tem sido uma referência importante para a legitimação de 

ações de educação para a gestão ambiental, tanto no âmbito de instituições específicas, quanto 

em contextos comunitários locais e regionais. 

O documento tem sido utilizado como base para a formulação de políticas públicas 

de caráter regional e nacional, e para o desenvolvimento de recursos humanos, científicos, 

tecnológicos e organizacionais, promovendo parcerias entre a sociedade civil organizada e as 

diversas instâncias do poder público nas áreas consideradas. 

Cinco anos mais tarde, em 1997, realizou-se no Japão, a Conferência das Partes 

para a Convenção sobre Mudanças Climáticas, na qual 38 nações industrializadas 

concordaram em reduzir as emissões de gases responsáveis pelo efeito estufa em pelo menos 

5% em relação aos níveis de 1990, no período entre 2008 e 2012, por meio da assinatura do 

“Protocolo de Kyoto”, finalizado durante as discussões da Rio-92 (DIAS, 2004; BRASIL, 

1998). 

Embora boa parte das nações ter se comprometido a reduzir a emissão de gases 

estufa, as grandes potências (com suas empresas multinacionais) e algumas das maiores 

poluidoras como os Estados Unidos, a Rússia, a Austrália e o Canadá não concordaram em 

assinar o protocolo, sendo esse cenário um dos maiores exemplos do poder hegemônico 

capitalista, da opção da humanidade por um estilo de desenvolvimento baseado 

exclusivamente na economia, onde o discurso ambiental é limitado para não atrapalhar o 

crescimento econômico. Como consequência direta desse evento, iniciou-se um movimento 

de transferência das indústrias poluidoras das grandes potências para países periféricos sem 
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legislação socioambiental rígida ou comandadas por governos manipuláveis, isto é, a poluição 

foi apenas transferida para os mais pobres que viram isso como uma alternativa de alcançar o 

mesmo progresso dos países ditos “desenvolvidos”; concluindo-se, assim, que novamente os 

interesses econômicos sobrepuseram os ambientais. 

Na década seguinte, transcorridos 10 anos da Rio-92, ocorreu em 2002 (declarado 

pela ONU como o “Ano do Ecoturismo”) na cidade de Johannesburgo (África do Sul) a 

Rio+10 ou Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, encontro 

que teve o objetivo de retomar as discussões realizadas na conferência de 1992, avaliar as 

ações postas em prática com base nos apontamentos da Agenda-21, além de elaborar novas 

propostas para a construção de um desenvolvimento sustentável (DIAS, 2004). A Declaração 

de Joanesburgo sobre Desenvolvimento Sustentável
1
 assinada pelos chefes de estado de 191 

países apresenta, entre outros, os seguintes itens: 

1. Nós, os representantes dos povos do mundo, reunidos durante a Cúpula Mundial 

sobre Desenvolvimento Sustentável em Joanesburgo, África do Sul, entre 2-4 

setembro de 2002, reafirmamos nosso compromisso com o desenvolvimento 

sustentável. (ONU, 2002, p.01, tradução nossa). 

 

18. Acolhemos o foco da Cúpula de Joanesburgo na indivisibilidade da dignidade 

humana e estamos resolvidos, por meio de decisões sobre metas, prazos e parcerias, 

a ampliar rapidamente o acesso às necessidades básicas como a água potável, o 

saneamento, habitação adequada, energia, assistência médica, segurança alimentar e 

a proteção da biodiversidade. Ao mesmo tempo, trabalharemos juntos para nos 

ajudar mutuamente a ter acesso a recursos financeiros e aos benefícios da abertura 

de mercados, assegurar a capacitação e usar tecnologia moderna em prol do 

desenvolvimento, e assegurar que haja transferência de tecnologia, desenvolvimento 

de recursos humanos, educação e treinamento para banir para sempre o 

subdesenvolvimento. (ONU, 2002, p.03, tradução nossa). 

 
No ano de 2010 a Conferência realizada em Copenhague, Dinamarca, na qual os 

países desenvolvidos e os emergentes discutiram as principais questões ambientais da 

atualidade, onde foi firmado um novo compromisso global em relação às mudanças 

climáticas, pois os acordos firmados na assinatura do Protocolo de Kyoto não foram 

cumpridos pelas nações industrializadas, e, portanto, de maior potencial poluidor, imperando 

novamente os interesses do sistema capitalista das grandes potências. 

                                                           
1
 1. We, the representatives of the peoples of the world, assembled at the World Summit on Sustainable 

Development in Johannesburg, South Africa, from 2 to 4 September 2002, reaffirm our commitment to 

sustainable development. 

18. We welcome the focus of the Johannesburg Summit on the indivisibility of human dignity and are resolved, 

through decisions on targets, timetables and partnerships, to speedily increase access to such basic requirements 

as clean water, sanitation, adequate shelter, energy, health care, food security and the protection of biodiversity. 

At the same time, we will work together to help one another gain access to financial resources, benefit from the 

opening of markets, ensure capacity-building, use modern technology to bring about development and make sure 

that there is technology transfer, human resource development, education and training to banish 

underdevelopment forever. 
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No ano de 2012, após 20 anos da realização da Rio-92, o Brasil foi mais uma vez a 

sede da Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável ou Rio+20. O 

encontro teve como objetivo renovar o compromisso político com o desenvolvimento 

sustentável, por meio da avaliação da implementação das decisões adotadas pelas principais 

cúpulas sobre o referido assunto e do tratamento de temas novos; contribuindo assim, para 

redefinir a agenda de ações para as próximas décadas do século XXI. 

Apesar dos inúmeros eventos realizados desde o fim da década de 1960, foram 

observadas pouquíssimas mudanças concretas em relação aos temas debatidos. Vários acordos 

foram firmados entre os países quanto às diversas temáticas que envolvem a questão 

ambiental, no entanto, devido ao poder hegemônico do capitalismo, infelizmente o meio 

ambiente vem ficando em segundo plano. Na maior parte das ocasiões, objetivos e metas são 

reafirmados e novos prazos estabelecidos, como na Rio+20, onde as diretrizes em prol de um 

desenvolvimento mais igualitário formuladas ainda nas Conferências de Estocolmo (1972), 

Eco-92 e Rio+10 foram retomadas, bem como a alteração dos prazos firmados no Protocolo 

de Kyoto (1997) no tocante à redução das emissões de gases estufa por parte dos grandes 

poluidores. 

Assim, esses eventos podem ser considerados verdadeiros “teatros” que servem em 

grande parte para que as nações mostrem-se aparentemente preocupadas com a 

sustentabilidade do planeta; percebendo-se, então, a hegemonia do sistema capitalista, ou seja, 

mais uma vez observa-se o desequilíbrio entre as dimensões social, ambiental e econômica, 

onde esta é substancialmente priorizada em detrimento das demais. 

 

2.2 Desenvolvimento e meio ambiente: as duas faces de um mesmo contexto 

 

O Homem optou pelo desenvolvimento no sentido estrito do crescimento econômico, 

comportando-se de maneira a desconsiderar a dimensão ambiental e estabelecendo que “o 

bem viver residia na busca da acumulação material baseada nos circuitos de trabalho, 

produção e consumo” (CARVALHO, 2004, p. 154), o que levou a intensa degradação dos 

recursos da natureza. No entanto, por volta da década de 1960, a humanidade passou a 

questionar esse estilo de desenvolvimento global com ênfase no aspecto econômico, sob a 

ótica da finitude do planeta (BUARQUE, 1994; PIMENTEL, 2003; MONTIBELLER, 2004; 

VEIGA, 2008). 

Para Sachs (2009), a recente “onda de conscientização ambiental” pode ser 

parcialmente atribuída ao impacto causado pelo lançamento das bombas atômicas durante a 
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Segunda Guerra Mundial e, portanto, à descoberta de que a humanidade havia alcançado 

suficiente poder técnico capaz de destruir nosso planeta; poderio esse que juntamente com o 

crescimento industrial descontrolado, tornaram-se também uma preocupação em “tempos de 

paz” (BUARQUE, 1994), como na tragédia de Minamata (Japão) em 1956, na qual centenas 

de pessoas vieram a óbito ou sofreram danos neurológicos permanentes devido à ingestão de 

alimentos contaminados por substâncias tóxicas oriundas da indústria de fertilizantes. 

Esse ramo industrial foi fortemente combatido por Rachel Carson (1962) que 

chamou a atenção para os malefícios causados pela utilização de agrotóxicos nos alimentos. 

Além disso, conforme Diegues (1992) houve também a crise do petróleo durante a década de 

1970 que provocou o seu racionamento. Fatos esses que alertaram a população mundial e 

contribuíram para iniciar o processo de sensibilização ou de transformação do pensamento da 

sociedade tanto em relação à limitação dos bens ofertados pela natureza e sua forma de 

utilização, quanto aos perigos decorrentes da degradação do meio ambiente. 

Em virtude desse ilimitado avanço tecnológico e industrial ao longo de séculos, à 

custa de severas agressões ao ambiente (poluição do ar e água, aquecimento global, escassez 

de recursos; além dos impactos sociais como o desemprego em massa, a fome e os elevados 

índices de desigualdades sociais), verificou-se nos anos 60, como mencionado por Pimentel 

(2003) e Montibeller Filho (2004), a formação de movimentos ambientalistas, os quais 

representavam a preocupação do Homem com as consequências que a exploração dos 

recursos naturais poderia trazer em longo prazo; tendo início nos Estados Unidos e, a partir de 

1970, difundiu-se por diversas partes do globo. 

Diferentes atores e processos uniram forças para constituir o movimento 

ambientalista global, entre eles, organizações e grupos que lutam pela proteção ambiental; 

agências governamentais; grupos de cientistas; gestão de produtos e processos produtivos 

com vistas à eficiência energética, redução da poluição ambiental; e demandadores de 

produtos chamados de “verdes” (MONTIBELLER FILHO, 2004); apesar da significativa 

diferença entre os movimentos surgidos nos países industrializados, os quais não visavam 

mudanças no padrão econômico vigente; e aqueles dos países em desenvolvimento que, 

devido às disparidades do contexto econômico, social e ecológico, requeriam uma 

reapropriação social da natureza, bem como novas alternativas de desenvolvimento (LEFF, 

2009). 

Com base nas discussões de Sachs (1986), Leff (2009; 2010) e Capra (2012), a 

economia atual não tem ética, o mundo em que vivemos é regido pela racionalidade 

econômica que se mantém devido às leis do mercado e sua intensa busca pelo “ter” (bens 
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materiais), em detrimento do “ser” (evolução do Homem como ser humano), contribuindo 

decisivamente para a manutenção da crise ambiental. Para Leff (2010) e Zaoual (2003) a 

racionalidade econômica institucionalizou-se e incorporou-se em nossa forma de ser no 

mundo, dando origem ao homo economicus, fazendo com que a harmonia entre o homem e a 

natureza se perdesse por completo, assim como o sentimento de pertencimento ao cosmos e à 

vida comunitária, anteriormente existentes. Buarque (1994) afirma que, 

A racionalidade econômica foi organizada para justificar o avanço técnico, qualquer 

que fosse o resultado social. Os objetivos sociais foram subordinados à economia, 

assim como esta foi subordinada à técnica; os valores éticos foram abandonados, 

cedendo lugar ao propósito representado pelas técnicas (BUARQUE, 1994, p. 98). 

 

Não se pode negar que os avanços tecnológicos e industriais promovidos pelo 

Homem, em especial no século XX, proporcionaram grandes feitos à sociedade nas mais 

variadas áreas: saúde, educação, habitação, produção de alimentos, tecnologia, entre outras. 

No entanto, Buarque (1994) disserta que apesar desse progresso ter possibilitado a produção 

em larga escala, intensificou o problema do desemprego e da desnutrição; o aumento das 

riquezas de forma concentrada perpetuou as disparidades existentes entre as nações e no 

interior delas, além de contribuir para o agravamento da pobreza, da fome, das doenças e do 

analfabetismo; e avanços na medicina aumentaram a expectativa de vida das pessoas, mas não 

contribuíram para torná-las mais felizes. 

Esse mesmo “desenvolvimento” ocorreu em detrimento do meio ambiente, ou seja, 

acarretou uma série de implicações negativas aos ecossistemas de que depende nosso bem-

estar; um desenvolvimento que ultrapassou a capacidade de suporte do ambiente (processo já 

mencionado como consequência das atividades humanas no Relatório Nosso Futuro Comum), 

que desrespeitou o ritmo natural de recuperação/regeneração dos recursos, ou seu poder de 

resiliência, em prol do tão almejado progresso das nações que se expressa fortemente por 

meio do crescimento econômico. 

Para Capra (1982), há uma inadequação da estrutura conceitual da economia quanto 

à forma de explicar ou internalizar os custos sociais e ambientais advindos da atividade 

econômica, pois eles são ignorados pelos estudiosos da área que os rotulam de variáveis 

“externas”, as quais Anthony Guiddens (GUIDDENS, 1999; LEFF, 2000) denomina de 

“externalidades” ou “fatores externos”, isto é, não são vistos como consequências do sistema, 

e sim como fatos eventuais, isolados. Capra (1982, p.45) ainda discute que as noções de 

crescimento econômico e tecnológico encontram-se enormemente equivocadas, haja vista 

estarem alicerçadas na crença da inexistência de uma limitação, acreditando-se que “todo 
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crescimento é bom, sem se reconhecer que num meio ambiente finito tem que existir um 

equilíbrio dinâmico entre crescimento e declínio”. 

Devido a esse crescimento econômico/tecnológico contínuo, ansiado por diversas 

nações ao redor do planeta, a sociedade tem sofrido inúmeros efeitos nocivos, entre eles está a 

sucessiva degradação do real significado da qualidade de vida, que o autor exemplifica como 

o ar, o alimento, o meio ambiente (recursos naturais do planeta) e as relações sociais que 

constituem as nossas vidas. Assim, a qualidade de vida, de acordo com não é representada 

somente pela satisfação de necessidades materiais, mas também pelo direito a uma vida digna, 

ao pleno desenvolvimento das faculdades dos seres humanos e a realização de suas aspirações 

morais, intelectuais, afetivas e estéticas; bem como pela sustentabilidade ecológica do habitat. 

Durante décadas, devido ao acelerado processo de ascensão do setor industrial e o 

surgimento de novas tecnologias, o termo “desenvolvimento” esteve diretamente vinculado à 

ideia de progresso das nações, crescimento da economia, aumento da produção e consumo, 

levando em consideração apenas, e tão somente, o pilar econômico, deixando em segundo 

plano os demais, como social e ambiental tão importantes quanto o primeiro e que formam o 

alicerce de sustentação de um desenvolvimento realmente pleno. A verdadeira essência desse 

conceito envolve basicamente o avanço da economia, a promoção de conquistas no âmbito 

social, e a utilização dos recursos naturais de maneira sustentável; portanto, não se pode falar 

em desenvolvimento sem a existência de um equilíbrio entre os aspectos socioambientais e 

aqueles ligados à economia. 

A discussão acerca da supracitada temática é realizada por diversos autores e 

organizações, tendo como enfoque principal a relação direta entre “desenvolvimento” e 

“crescimento econômico”, termos que muitas vezes são equivocadamente utilizados como 

sinônimos. A CMMAD em 1988, no Relatório Brundtland, trouxe o debate sobre o 

desenvolvimento e seus aspectos econômicos e ambientais afirmando que as esferas ambiental 

e social estão diretamente ligadas ao desenvolvimento e que a sua manutenção depende do 

nível de deterioração dos recursos ambientais. 

Nesse sentido, Veiga (2008) discute que o crescimento econômico não reflete 

necessariamente a melhoria da qualidade de vida da população, ele é um fator muito 

importante para o desenvolvimento, mas não se deve esquecer que no crescimento a mudança 

é quantitativa, enquanto no desenvolvimento ela é qualitativa; “os dois estão intimamente 

ligados, mas não são a mesma coisa” (VEIGA, 2008, p.56); e para uma mudança na qualidade 

de vida da população, Capra (2012) propõe um crescimento qualitativo (cíclico), no qual são 

levados em consideração, além do aspecto econômico, a saúde, a educação, o meio ambiente 
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e a segurança; ao invés do atual, quantitativo, ilimitado e insustentável, comparado pelo autor 

às células cancerosas que começam a se proliferar infinitamente prejudicando todo o sistema 

(planeta). 

Sachs (1986; 2008; 2009) e Montibeller Filho (1993) também defendem a ideia de 

que o conceito de desenvolvimento possui múltiplas dimensões, e não se expressa somente 

pelo viés econômico, buscando muito além do aumento da riqueza material de uma nação; os 

autores dissertam que o referido conceito apresenta solidariedades sincrônica e diacrônica, 

a primeira prioriza as questões sociais e éticas da geração atual, enquanto a segunda se 

caracteriza pela manutenção dos recursos ambientais para usufruto das gerações vindouras. 

Para Sachs (1986; 1993; 2008; 2009, p. 71), “o desenvolvimento não pode ocorrer 

sem crescimento, no entanto, o crescimento não garante por si só o desenvolvimento”, isto é, 

sozinho ele não é capaz de promover melhorias concretas no tocante à qualidade de vida da 

humanidade; assim, apesar de indispensável o crescimento econômico deve “ser socialmente 

receptivo e implementado por métodos favoráveis ao meio ambiente, ao invés de favorecer a 

incorporação predatória do capital da natureza ao PIB” (SACHS, 2009, p. 52) e o conceito de 

desenvolvimento em harmonia com os ecossistemas “deve permear todo nosso modo de 

pensar, informando as ações dos cidadãos, dos decisores e de profissionais de todos os tipos”. 

Nesse contexto de insustentabilidade do sistema capitalista hegemônico ou, como 

expresso por Viana, Silva e Diniz (2001, p.51), de “falências de um determinado estilo de 

desenvolvimento” que não consegue mais responder, de maneira contundente, às questões da 

sociedade; é condição sine qua non pensar-se na mudança de paradigma, do grego significa 

exemplar, modelo, exemplo, padrão (JAPIASSU e MARCONDES, 1991). Na concepção de 

Kuhn (1998, p.45) consiste em um “modelo ou padrão, aceitos [...] uma constelação de 

crenças, valores, técnicas, etc..., partilhadas pelos membros de uma comunidade”, isto é, do 

vigente padrão de desenvolvimento com raízes fincadas no crescimento econômico. 

No entanto, a transição de paradigma é um processo bastante longo, que geralmente 

leva séculos para se concretizar, por meio de experiências práticas e reflexões de milhões de 

pessoas, e que enfrenta ampla resistência em vários níveis da sociedade, seja na ciência, 

política, economia, entre outros, devido aos muitos interesses envolvidos, “é uma experiência 

de conversão que não pode ser forçada [...] em geral é somente muito mais tarde, após o 

desenvolvimento, a aceitação e a exploração do novo paradigma, que os argumentos 

aparentemente decisivos são desenvolvidos” (KUHN, 1998, p.54). 

À semelhança do que ocorre quando da criação de novas teorias científicas, as quais 

implicam em mudanças do que já passou por comprovação científica e que se conhece como 
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verdade; vem a alterar as “regras que governavam a prática anterior da ciência normal” 

(CAPRA, 2006, p.37) enfrentando, assim, grande resistência por parte desses cientistas que 

vêem sua competência ameaçada pelo estabelecimento de novas teorias. 

Ainda, de acordo com as discussões de Kuhn (1998), a emergência de um novo 

paradigma constitui-se numa “revolução científica” que se inicia a partir do momento em que 

o padrão atualmente estabelecido fracassa por não produzir os resultados que se espera, 

levando-se a busca por um novo modelo suficientemente capaz de responder os novos 

questionamentos formulados, assim, “o fracasso das regras existentes é o prelúdio para uma 

busca de novas regras”. 

Ao longo da história da ciência têm-se diversos exemplos de revoluções científicas 

que se configuraram como mudanças de paradigmas, sendo uma das mais importantes a 

substituição do sistema planetário geocêntrico de Ptolomeu pelo heliocêntrico de Copérnico 

(CAPRA, 1982; KUHN, 1998), o qual comprovou que, ao contrário do que era aceito, a Terra 

não se apresentava como o centro do universo, mas sim o Sol e que os planetas giravam ao 

seu redor, fato que causou, à época, um grande impacto à visão de mundo da sociedade. 

Capra (1982; 1996) também aborda a temática da mudança de paradigmas, 

descrevendo, entre outras questões, as diversas transições de conceitos ocorridas no trajeto 

percorrido pela história da humanidade, os motivos pelos quais ocorrem as mudanças de 

paradigmas, a forma como isso acontece, assim como suas repercussões; discussões essas que 

se encaixam perfeitamente ao debate da necessidade de alterações na supremacia do padrão de 

desenvolvimento econômico vigente (o maior responsável pelos problemas ambientais 

enfrentados na atualidade) quando afirma que, 

Há soluções para os principais problemas de nosso tempo [...] mas requerem uma 

mudança radical em nossas percepções, no nosso pensamento e nos nossos valores. 

E, de fato, estamos agora no princípio dessa mudança fundamental de visão do 

mundo na ciência e na sociedade, uma mudança de paradigma tão radical como o foi 

a revolução copernicana [...] é necessária uma profunda mudança de percepção e de 

pensamento para garantir a nossa sobrevivência. (CAPRA, 1996, p.15 e 16). 

 

No entanto, exemplos de mudanças nas formas de compreender o mundo e os seres 

que nele habitam foram observados em todas as áreas da ciência, como na biologia e na 

química; não estando restritas somente à física, embora ela tenha sido palco de inúmeros 

embates entre estudiosos nos séculos XVIII e XIX, sendo um dos mais impactantes o 

desenvolvimento da física “moderna” que veio a promover profundas transformações em 

conceitos básicos da física “clássica”, não menos importante, mas incapaz de explicar de 

maneira adequada todos os aspectos do funcionamento do universo, ou seja, “ela deixa de 
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fornecer uma descrição satisfatória da natureza, e novas teorias têm que ser encontradas para 

substituir a antiga ou, melhor dizendo, para ampliá-la, aperfeiçoando a abordagem” (CAPRA, 

1982, p.82). 

Durante os séculos XVII, XVIII e XIX a humanidade acreditava e se utilizava de 

conceitos formulados pela concepção mecanicista newtoniano/cartesiano para explicar os 

fenômenos do universo, os quais eram descritos com base numa visão puramente matemática 

da ciência, haja vista Descartes acreditar que o universo era nada além de uma máquina e que 

a sua compreensão se dava por meio da matemática. No paradigma cartesiano, o universo era 

considerado um sistema mecânico perfeito governado por leis matemáticas exatas e que 

poderia ser compreendido apenas mediante a análise de suas partes constituintes de forma 

separada, sem considerar as diversas interações existentes entre elas e que permitem o 

funcionamento de todo o sistema. 

Tal pensamento reducionista da ciência que dominou a cultura por cerca de 300 

(trezentos) anos modelou a sociedade ocidental moderna, em que a vida é vista como “uma 

luta competitiva pela existência” e onde há “a crença no progresso material ilimitado, a ser 

obtido por intermédio de crescimento econômico e tecnológico” (CAPRA, 1982; 1996, p.20) 

que, juntamente com a exploração dos recursos naturais, se tornou o modelo ideal de padrão 

de consumo competitivo. 

Diversas descobertas científicas contribuíram, no final do século XIX, para a 

decadência da soberania do modelo cartesiano e formulação de uma nova concepção da vida, 

entre elas a teoria evolucionista de Charles Darwin, dando fortes indícios da complexidade do 

universo e de seu estado de constante mudança. Assim, em contraposição ao mecanicismo 

propõe-se um novo paradigma intitulado de “sistêmico”, “ecológico” ou “holístico” que 

atenta para a importante integração entre as partes do sistema, isto é, 

...as propriedades essenciais do sistema são propriedades do todo, que nenhuma das 

partes possui. Elas surgem das interações e das relações entre as partes. Essas 

propriedades são destruídas quando o sistema é dissecado, física ou teoricamente, 

em elementos isolados. Embora possamos discernir partes individuais em qualquer 

sistema, essas partes não são isoladas, e a natureza do todo é sempre diferente da 

mera soma de suas partes. (CAPRA, 1996, p. 31). 

 

...concebe o mundo como um todo integrado, e não como uma coleção de partes 

dissociadas [...] a interdependência fundamental de todos os fenômenos, e o fato de 

que, enquanto indivíduos e sociedades, estamos todos encaixados nos processos 

cíclicos da natureza (e, em última análise, somos dependentes desses processos). 

(CAPRA, 1996, p. 16). 

 

Outros fatos também influenciaram bastante a consolidação dessa nova forma de 

descrever os fenômenos do universo, como a “ecologia profunda”, termo cunhado pelo 
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filósofo norueguês Arne Naess, no início da década de 70 e que defende uma visão sistêmica 

do mundo, consistindo este em uma rede de organismos (no sentido de teia de inter-relações), 

considerando-se o valor intrínseco de cada um, totalmente conectados e interdependentes 

(CAPRA, 1996; PIMENTEL, 2003; DIEGUES, 2000). Segundo Diegues (2005) e Monteles 

(2009), Naes e outros estudiosos adeptos da ecologia profunda acreditavam que esta era 

regida pelos seguintes princípios básicos: 

A vida humana e não humana têm valores intrínsecos, independentes do utilitarismo; 

os homens não tem o direito de reduzir a biodiversidade, exceto para satisfazer as 

suas necessidades vitais, o florescimento da vida não humana não requer tal 

decrescimento; a interferência humana na natureza é excessiva; portanto, as políticas 

devem ser combinadas, afetando as estruturas econômicas, tecnológicas e 

ideológicas
2
. (DIEGUES, 2005, p. 22, tradução nossa). 

 

No entanto, para que haja uma real mudança de paradigma, Capra (1996; 2006, p.48) 

argumenta que é imprescindível “uma expansão não apenas de nossas percepções e maneiras 

de pensar, mas também de nossos valores”, isto é, a formulação de um novo pensamento 

(sistêmico – os sistemas vivos funcionando como redes) e de uma nova forma de atuação 

implica em uma transformação interna de cada indivíduo, ultrapassando-se valores 

característicos do individualismo como expansão, competição, quantidade e dominação para a 

construção de valores que enfoquem o coletivo, o todo, como conservação, cooperação, 

qualidade e parceria. 

Nessas discussões encaixam-se perfeitamente as questões quanto à busca por 

soluções para a crise ambiental, causada direta ou indiretamente pela ação antrópica, pois 

somente de forma integrada, operando-se uma completa transformação política, social, 

cultural e econômica (GUATTARI, 2007; VIANA, SILVA, DINIZ, 2001; MONTIBELLER, 

2004; VEIGA, 2008), com grande envolvimento da sociedade (SATO, 2004; BERNA, 2006; 

BELLEN, 2006) e a partir de estratégias políticas de alta complexidade (LEFF, 2009) será 

possível combater efetivamente as consequências negativas de sua própria atuação no planeta, 

no sentido de trilhar um caminho em direção à sustentabilidade. 

Em complemento ao debate, Figueiredo (1994) propõe que o caminho trilhado para 

uma sociedade sustentável perpassa uma discussão acerca de valores relacionados às reais 

necessidades da população do planeta, as quais envolvem a qualidade de vida, mudanças no 

cenário dos desequilíbrios sociais, utilização dos recursos ambientais de maneira adequada, 

                                                           
2
 Trecho do livro EL MITO MODERNO DE LA NATURALEZA INTOCADA: la vida humana y no humana 

tienen valores intrínsecos, independientes del utilitarismo; los hombres no tienen derecho de reducir la 

biodiversidad, excepto para satisfacer sus necesidades vitales, el florecimiento de la vida no humana requiere tal 

decrecimiento; la interferencia humana en la naturaleza es excesiva; por lo tanto, las políticas deben ser 

cambiadas, afectando las estructuras económicas, tecnológicas e ideológicas. 
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que depende diretamente “do consumo de matéria e energia, e dos modos, ritmos e formas de 

extração, produção, transformação e apropriação da natureza” (LEFF, 2010, p.80). 

Em outros termos, harmonia na relação Homem e os elementos da natureza, em 

respeito aos seres que habitarão o planeta no futuro, pois “um organismo que pense 

unicamente em termos de sua própria sobrevivência destruirá invariavelmente seu meio 

ambiente e acabará por destruir a si mesmo” (CAPRA, 1982, p.268); do contrário, não haverá 

mudanças significativas no contexto da atual crise. 

Diante da necessidade do estabelecimento de um novo paradigma que faça frente ao 

modelo de desenvolvimento vigente, e que tenha o crescimento como um meio, e não um fim, 

tem-se discutido amplamente formas de alcançar a sustentabilidade em todos os âmbitos da 

sociedade, permitindo a qualidade de vida da população e protegendo as oportunidades das 

gerações presentes e vindouras (indo ao encontro dos preceitos do tão almejado 

desenvolvimento sustentável); sem que para isso tenha-se que dilapidar a natureza, 

ultrapassando a capacidade de suporte e absorção dos dejetos, ou melhor, o tempo de 

resiliência/recuperação/regeneração dos ecossistemas que permitem a existência de vida no 

planeta, ou nas palavras de Sachs (1998), 

Uma via intermediária entre o ecologismo absoluto e o economicismo arrogante, que 

pudesse nos conduzir a um desenvolvimento orientado pelo princípio da justiça 

social em harmonia com a natureza, e não através de sua conquista. O crescimento 

seria sem dúvida necessário como substrato desse processo, mas deveria assumir um 

perfil diferente daquele que caracteriza o crescimento selvagem; acima de tudo, seus 

frutos deveriam ser utilizados e repartidos de outra maneira. (SACHS, 1998, p. 162). 

 

Em face da crise ambiental enfrentada globalmente, momento em que a preocupação 

com os limites do planeta passou a ser compartilhada por grande parte das nações (sejam elas 

desenvolvidas ou em vias desse processo) surgiram os estilos de desenvolvimento que 

priorizavam os aspectos socioambientais, os quais ganharam diversas adjetivações 

particulares como “ecodesenvolvimento”, “desenvolvimento sustentável” e “desenvolvimento 

alternativo”. 

O conceito de Ecodesenvolvimento foi apresentado e discutido pela primeira vez na 

Conferência de Estocolmo (1972, Suécia), pelo então secretário Maurice Strong e amplamente 

difundido por Ignacy Sachs (RAYNAUT; ZANONI, 1993), economista polonês que nos anos 

70 defendia a mudança do paradigma baseado exclusivamente nos interesses econômicos, 

para a construção de um novo estilo de desenvolvimento que vem abarcar questões ambientais 

e sociais e tentar entender as relações existentes entre elas e o universo econômico; vindo a 
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contribuir bastante para a evolução do modelo de desenvolvimento na América Latina. Sachs 

apud Raynaut e Zanoni (1993) propunha um, 

Desenvolvimento endógeno e dependente de suas próprias forças, com o objetivo de 

abordar a questão da harmonização de objetivos sociais e econômicos do 

desenvolvimento com a utilização ecologicamente prudente dos recursos e do meio 

ambiente
3
. (SACHS apud RAYNAUT e ZANONI, 1993, p. 7, tradução nossa). 

 

O ecodesenvolvimento surgiu no cerne do conflito entre aqueles que defendiam o 

crescimento econômico exacerbado e os que apoiavam o “crescimento zero”; com a proposta 

de um desenvolvimento socialmente desejável, ambientalmente prudente e economicamente 

viável. Para o autor, não é uma questão de optar pelo crescimento ou pela qualidade do 

ambiente, mas sim de assumir a harmonização dos objetivos socioambientais e econômicos, 

trilhando dessa forma, um caminho apropriado para a conservação da biodiversidade. 

Essa nova forma de construir o desenvolvimento, diversamente da visão tradicional 

do processo, está amparada na multiplicidade de situações e de caminhos possíveis, com a 

finalidade de se evitar o desperdício de recursos e minimizar a perda residual gerada pelos 

produtos, na busca de alternativas no nível local, conforme a capacidade endógena de cada 

região em específico, necessitando-se da participação das autoridades locais e do total 

envolvimento dos cidadãos. 

A proposta é a de elaborar estratégias alternativas (ecologicamente prudentes e 

socialmente aceitáveis) de desenvolvimento para a sociedade, levando em conta as 

necessidades imediatas, como também aquelas em longo prazo (visivelmente desconsideradas 

na lógica produtivista) como a produção de alimentos, habitação, fontes de energia, 

exploração adequada de recursos naturais renováveis e não renováveis, preservação de valores 

culturais, com a atenção voltada às potencialidades locais de cada região, inicialmente, dos 

países ainda em desenvolvimento (SACHS, 1986). 

São dois os pressupostos nos quais o Ecodesenvolvimento se baseia, a solidariedade 

sincrônica, no sentido do atendimento das necessidades fundamentais (moradia, educação, 

saúde, entre outras) da maior parte da sociedade na geração atual; e a solidariedade 

diacrônica, a qual se expressa na conservação dos recursos naturais atualmente explorados 

para garantir que às gerações vindouras também tenham a possibilidade de se desenvolver 

(SACHS, 1986; MONTIBELLER FILHO, 1993). Outras características marcantes do 

Ecodesenvolvimento são: 

                                                           
3
 Trecho do texto “La Construction de l'interdiciplinarité en Formation integrée de l'environnement et du 

Développement”: développement endogène et depéndant de ses propres forces, ayant pour objectif de répondre à 

la problématique de l'harmonisation des objectifs sociaux et économiques du développement avec une gestion 

écologiquement prudente des ressources et du milieu. 
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- Em cada ecorregião, o esforço se concentra na valorização de seus recursos 

específicos, para a satisfação das necessidades fundamentais da população em 

matéria de alimentação, habitação, saúde, e educação, sendo essas necessidades 

definidas de maneira realista e autônoma, com vista a evitar os nefastos efeitos de 

demonstração do estilo de consumo dos países ricos; 

 

- Os impactos negativos das atividades humanas sobre o ambiente podem ser 

reduzidos mediante recurso a procedimentos e formas de organização da produção, 

que permitam o aproveitamento de todas as complementaridades; 

 

- Uma educação preparatória é complemento necessário das estruturas participativas 

de planejamento e de gestão. (SACHS, 1986, p. 15 e 16). 

 

Apesar do discurso do Ecodesenvolvimento ser altamente pertinente, alguns autores 

apresentam críticas. Leff (2000) argumenta que ele perdeu o seu sentido mais abrangente que 

envolvia as vertentes social e cultural por não apresentar estratégias para transformar a 

racionalidade produtiva dominante. 

Embora o debate do Ecodesenvolvimento seja considerado um marco da fusão dos 

conceitos de “desenvolvimento” e “meio ambiente”, ao final dos anos 80 ele foi substituído 

pelo termo Desenvolvimento Sustentável, apesar de contradições apontadas por alguns 

autores. Antes de dar início à discussão acerca desse novo estilo de desenvolvimento, deve-se 

atentar, segundo Leff (2009), para o cuidado ao utilizar os termos “sustentável” (sustentable) 

e “sustentado” (sostenible), para não cometer-se o equívoco de mencioná-los como 

sinônimos, haja vista o primeiro estar relacionado à mudança de estilo de desenvolvimento, 

voltado a uma racionalidade ambiental; enquanto que o segundo apresenta-se no sentido de 

um ambientalismo neoliberal, radicado em ideais puramente econômicos.  

Dentro do contexto das preocupações ambientais em nível global, em 1983 a ONU 

criou a Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, a qual entre suas várias 

atribuições deveria analisar de maneira profunda as questões mais relevantes referentes ao 

meio ambiente e desenvolvimento, e consequentemente formular propostas para abordá-las; 

percebendo que era “necessário um novo tipo de desenvolvimento capaz de manter o 

progresso humano não apenas em alguns lugares e por alguns anos, mas em todo o planeta e 

até um futuro longínquo” (CMMAD, 1988, p.15). 

Já no final da década de 80, a então comissão, por meio do “Relatório Nosso Futuro 

Comum”, divulgou mundialmente o conceito de Desenvolvimento Sustentável como “um 

processo de transformação no qual a exploração de recursos, a direção dos investimentos, a 

orientação do desenvolvimento tecnológico e a mudança institucional se harmonizam e 

reforçam o potencial presente e futuro, a fim de atender as necessidades e aspirações 

humanas” (CMMAD, 1988, p.20).  
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Segundo a Comissão os países deveriam elaborar políticas para o Desenvolvimento 

Sustentável; criar instituições e programas globais; fortalecer as agências de proteção 

ambiental e de administração de recursos; avaliar riscos globais; ampliar a participação das 

comunidades científicas e das ONGs; e elaborar legislação; visando o equilíbrio entre o 

social, o econômico e o ambiental (Figura 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No entanto, alguns estudiosos apresentam determinadas ressalvas em relação ao 

conceito difundido pelo Relatório Brundtland. Redclift (1987) critica a própria concepção do 

desenvolvimento como meio para se alcançar melhorias na qualidade de vida da população, 

com base na necessidade de se atingir o grau de progresso das sociedades industrializadas; 

além de afirmar que a proposta ignora o enfrentamento das questões internacionais, isto é, a 

discrepância de interesses políticos e econômicos existentes em relação ao acesso e uso de 

recursos, assim como nas relações comerciais entre os países industrializados e aqueles em 

desenvolvimento, principalmente no que diz respeito à tecnologia. 

Outro ponto do relatório criticado pelo autor, também compartilhado por Leff (2000), 

é a crença ferrenha nas forças do mercado para solucionar todos os problemas da sociedade, 

colocando os aspectos socioambientais como simples externalidades do processo de 

desenvolvimento. 

Capra (2006) ratifica a importância da exortação moral expressa no conceito de 

desenvolvimento sustentável ao exaltar a responsabilidade da sociedade atual, para com os 

nossos descendentes, no que tange ao atendimento das necessidades humanas em consonância 

com a conservação de recursos; mas atenta para a inexistência de argumentação quanto à 

construção de uma comunidade sustentável. 

Figura 2: Dimensões que formam o Desenvolvimento 

Sustentável. Fonte: Autoria desconhecida. 
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Mais uma crítica ao relatório aponta que o discurso do desenvolvimento sustentável 

deixa brechas para contradições e manipulações, no sentido da apropriação da natureza como 

meio de produção e fonte de riqueza, para mais uma vez assegurar a perpetuação do 

crescimento econômico e a subserviência dos ecossistemas. Portanto, “sem uma nova teoria 

capaz de orientar o desenvolvimento sustentável, as políticas ambientais continuam sendo 

subsidiárias das políticas neoliberais” (PIMENTEL, 2003; LEFF, 2009, p.78). 

Outros autores, como Diegues (1992) e Montibeller Filho (1993), observam como 

ponto positivo implícito na ideologia do desenvolvimento sustentável a tentativa de resolver 

as contradições entre o crescimento econômico, a distribuição de renda e a conservação os 

recursos ambientais, em benefício tanto das gerações atuais quanto das futuras; ou nas 

palavras de Leff (2000), 

O desenvolvimento sustentável abre a possibilidade de mobilizar o potencial dos 

processos ecológicos, da inovação científico-tecnológica, assim como da 

criatividade e participação social, para construir os meios ecotecnológicos de 

produção para um desenvolvimento igualitário, descentralizado, auto gestionário, e 

ecologicamente equilibrado, capaz de satisfazer as necessidades básicas da 

população, de respeitar a sua diversidade cultural e melhorar a sua qualidade de 

vida. (LEFF, 2000, p. 217). 

 

Apesar dos avanços vistos ao longo das décadas no tocante às questões ambientais, 

algumas das observações feitas no Relatório de Brundtland parecem atemporais, ou seja, 

ainda configuram-se bastante atuais, como o fato de países industrializados buscarem a 

prosperidade, incessantemente e em um ritmo tão frenético, considerando de forma superficial 

os impactos sociais e ambientais negativos que ocasionam sobre as outras nações, que são 

prováveis grandes prejuízos às gerações que estão por vir. 

Sendo assim, a prática do desenvolvimento sustentável, baseado na racionalidade 

ambiental, exige a combinação da consciência ambiental, o planejamento na administração 

política e, principalmente a participação da sociedade na gestão dos recursos. 

 

2.3 Sustentabilidade: conceito, dimensões e aplicabilidade 

Após o debate sobre meio ambiente é necessária a realização de uma discussão 

voltada à temática “Sustentabilidade”. A ideologia da sustentabilidade caracteriza-se, de 

acordo com Sachs (1993) pela integração entre sistemas econômicos e ecológicos dinâmicos, 

permitindo a continuidade e prosperidade da vida humana, com a premissa de que as 

atividades executadas pelo Homem estejam dentro dos limites da natureza, com respeito a sua 

diversidade e complexidade, pontos imprescindíveis para a existência de vida no planeta. 
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A sustentabilidade surgiu no contexto da crise ambiental a qual veio questionar a 

racionalidade e os paradigmas teóricos que impulsionaram e legitimaram o crescimento 

econômico, em detrimento da natureza, “como uma resposta à fratura da razão modernizadora 

e como uma condição para construir uma nova racionalidade produtiva, fundada no potencial 

ecológico e em novos sentidos de civilização a partir da diversidade cultural do gênero 

humano” (LEFF, 2009, p.31); vindo a se impor às racionalidades instrumentais das diversas 

práticas humanas (economia, política, ciência e tecnologia, etc.), uma vez que “não basta ser 

eficiente para ser sustentável, embora a eficiência seja requerida pela sustentabilidade” 

(BRASIL, 2000, p.32), criando, assim, um sentido ético-político para o desenvolvimento. 

Dentre os diversos estudiosos da sustentabilidade, Ignacy Sachs conseguiu traduzir 

da forma mais expressiva e completa a essência de sua complexidade ideológica, ao propor 

que o tema deve ser percebido como um fenômeno composto por múltiplas dimensões (social, 

espacial, ecológica, político-institucional, econômica, cultural, etc.) que se inter-relacionam 

como teias de um sistema, e é essa a abordagem adotada na presente dissertação. 

Uma fundamentação na harmonização de objetivos sociais, ambientais e econômicos 

em seus sentidos mais abrangentes, independentemente de sua denominação 

(Ecodesenvolvimento ou Desenvolvimento Sustentável) encontra-se perfeitamente 

relacionada aos distintos critérios ou dimensões sugeridos por Sachs (1993; 1998; 2008). 

Num primeiro momento, o referido autor propôs cinco dimensões para a sustentabilidade; 

posteriormente, ao considerar, de acordo com Colombo (2004), o Relatório Nosso Futuro 

Comum, ele fez uma reformulação acrescentando outras três, chegando a um total de oito 

(Figura 3): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 3: As dimensões ou critérios da sustentabilidade. Fonte: baseado em Sachs (1998). 
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1. Sustentabilidade social: consolidação de um processo de desenvolvimento 

baseado em outro tipo de crescimento e orientado por outra visão de “boa sociedade”. O 

objetivo é construir uma civilização do “ser”, em que exista maior equidade na distribuição do 

“ter” e da renda, de modo a melhorar substancialmente os direitos (empregabilidade) e as 

condições (qualidade de vida) de amplas massas de população e a reduzir a desigualdade no 

acesso aos recursos e serviços sociais. 

2. Sustentabilidade cultural: busca pela autonomia de um projeto nacional 

integrado e endógeno, isto é, sistemas produtivos baseados no potencial local, respeitando-se 

as características específicas de cada ecossistema, bem como as particularidades de cada 

cultura; e autoconfiança combinada com abertura para o mundo. 

3. Sustentabilidade ecológica: preservação do potencial do “capital natureza” na sua 

produção de recursos renováveis, limitando o uso dos recursos esgotáveis, e reduzindo os 

danos aos sistemas de sustentação da vida. 

4. Sustentabilidade ambiental: aumento da capacidade de autodepuração dos 

ecossistemas naturais; imposição de limites ao consumo material pelos mais abastados para, 

assim, reduzir o volume de resíduos e a poluição, além do incentivo à reciclagem e ao 

desenvolvimento de tecnologias limpas; e definição de regras para uma adequada proteção 

ambiental. 

5. Sustentabilidade territorial: configurações urbanas e rurais mais equilibradas; 

com a melhoria do meio ambiente urbano (evitando-se a concentração excessiva nas áreas 

metropolitanas); superação das disparidades inter-regionais; estratégias de desenvolvimento 

ambientalmente seguras, cuidado com as áreas ecologicamente frágeis e criação de reservas 

naturais (conservação da biodiversidade); melhor distribuição territorial de assentamentos 

humanos; ênfase no potencial da industrialização descentralizada e implantação da agricultura 

regenerativa e agroflorestamento (operadas por pequenos produtores). 

6. Sustentabilidade econômica: expressa pelo desenvolvimento econômico 

intersetorial equilibrado; capacidade de modernização contínua dos instrumentos de produção; 

segurança alimentar; gestão eficiente dos recursos; investimento público e privado; razoável 

nível de autonomia na pesquisa científica e tecnológica; e inserção soberana na economia 

internacional. 

7. Sustentabilidade política (nacional): apropriação universal dos direitos 

humanos; capacidade do Estado para implementar o projeto nacional (em parceria com os 

empreendedores); e um nível razoável de coesão social. 
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8. Sustentabilidade política (internacional): eficácia do sistema de prevenção de 

guerras da ONU (garantia da paz e da cooperação internacional); um pacote Norte-Sul de co-

desenvolvimento, baseado no princípio da igualdade; controle institucional efetivo do sistema 

internacional financeiro e da aplicação do Princípio da Precaução da gestão do meio 

ambiente, prevenção das mudanças globais negativas, proteção da diversidade biológica (e 

cultural) e gestão do patrimônio global; sistema efetivo de cooperação científica e tecnológica 

internacional. 

Em meio ao debate acerca da temática existem, conforme Bellen (2006), duas 

ideologias ambientalistas diametralmente opostas e que incluem distintos graus de 

sustentabilidade: o tecnocentrismo e ecocentrismo (Quadro 1).  

Quadro 1: As várias dimensões do ambientalismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Adaptado de Pearce (1993), apud Bellen (2006). 
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Na ideologia tecnocêntrica, que possui como eixo as técnicas desenvolvidas pelo 

Homem, todos os problemas da sociedade podem ser solucionados por meio do “ajuste 

tecnológico” e a sustentabilidade pode ser perfeitamente atingida pela substituição do capital 

natural pelo gerado por meio da capacidade humana, ou seja, concentra-se nas reservas totais 

de capitais e não no esgotamento dos recursos naturais (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES 

UNIDAS, 2011), para ocupar na classificação o grau de sustentabilidade muito fraca, onde 

não há limites para o crescimento. 

No outro extremo encontra-se o ecocentrismo (ecologismo intransigente) que 

defende a existência de limites naturais para o desenvolvimento focado no crescimento 

econômico. Tal perspectiva classifica-se com o grau de sustentabilidade muito forte, para o 

qual, conforme o Relatório do Desenvolvimento Humano (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES 

UNIDAS, 2011), determinados recursos do capital natural são insubstituíveis e devem ser 

preservados; são essenciais para a capacidade de produzir bens e serviços, como também para 

a vida humana. 

Contudo, é inadequado assumir qualquer um desses extremos (tecnocentrismo ou 

ecocentrismo) ao se pensar em um processo de desenvolvimento, pois ao fazê-lo estaremos 

agindo de maneira reducionista, seja no sentido da técnica ou da ética (ambiental), sendo mais 

prudente a busca por um equilíbrio entre as dimensões da sustentabilidade (políticos, sociais, 

ambientais, econômicos, entre outros), como alternativa mais apropriada para o alcance de um 

desenvolvimento verdadeiramente sustentável em suas múltiplas faces, e, por consequência, a 

resolução dos diversos males que afligem a população do planeta Terra, em sua maioria 

ocasionada pelo próprio Homem. 

Um dos importantes passos para se trilhar os caminhos da humanidade com a 

finalidade de construir um novo paradigma, por assim dizer, uma nova visão do meio 

ambiente e de suas interconexões, na qual exista a aplicabilidade da sustentabilidade, é pelo 

viés político, no sentido da criação de uma base legal que venha a contribuir para a 

sustentação da relação Homem-natureza. 

No que concerne a esse aspecto, foi possível, ao longo dos últimos cem anos, 

observar grande evolução quanto à criação de uma legislação com foco na aplicação das 

dimensões intrínsecas à sustentabilidade, tanto nas nações industrializadas, como nas em 

desenvolvimento, com destaque para o Brasil, que possui um dos mais extensos escopos de 

leis, decretos e programas ambientais e sociais que objetivam, entre outros pontos, a 

proteção/preservação/conservação de recursos e a melhoria, em longo prazo, da qualidade de 

vida da sociedade como um todo: 
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 Política Nacional de Meio Ambiente – PNMA, Lei nº 6.938/81 – compatibilização do 

desenvolvimento econômico-social com a preservação da qualidade do meio ambiente 

e do equilíbrio ecológico; 

 Criação do Conselho Nacional de Meio Ambiente – CONAMA (1981); 

 Carta Magna, de 1988 - defende o direito dos cidadãos a um meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, essencial à sadia qualidade de vida, e o dever do Poder 

Público e da coletividade preservá-lo para as gerações presentes e futuras; 

 Lei n° 7.735/89, de criação do IBAMA – exercer o poder de polícia ambiental; e 

executar ações das políticas nacionais de meio ambiente (licenciamento ambiental, 

controle da qualidade ambiental, autorização de uso dos recursos naturais, 

fiscalização, monitoramento e controle ambiental); 

 Lei nº 9.605/98, de crimes ambientais – dispõe sobre as sanções penais e 

administrativas derivadas de condutas, atividades lesivas ao meio ambiente outras 

providências; 

 Política Nacional de Educação Ambiental – PNEA, Lei nº 9.795/99 – dispõe sobre 

a educação ambiental, institui a Política Nacional de Educação Ambiental e dá outras 

providências; 

 Lei nº 12.305/10 – institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS; altera a 

Lei n
o 9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e dá outras providências. 
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Capítulo 3 

E para ti catador  

Eu dedico o meu canto  

Os meus olhos vertem pranto  

Meu peito infla de amor  

Pois seja lá quando for  

Um dia terás justiça  

Na tua sofrida liça  

Pois tu és um homem reto  

Teu exemplo é direto  

Tua saga é castiça!  

Ferreira (2003)  
 

3. Resíduos sólidos e as cooperativas na reciclagem de 

materiais: um aporte teórico 

3.1 Resíduos sólidos: o resultado direto de um processo histórico de civilização 

Após a discussão acerca da crise ambiental vivida pela sociedade, da necessidade da 

mudança do paradigma atual da humanidade, e da descrição das dimensões da 

sustentabilidade, insere-se como parte considerável do contexto desse debate a problemática 

dos resíduos sólidos, em seus mais variados tipos (desde os comuns, gerados nas residências, 

até aqueles mais sofisticados, produzidos no setor industrial) e que, de forma mais 

contundente na atual sociedade moderna, são gerados numa escala de milhões de toneladas 

por dia. 

Isto se deve principalmente ao conjunto de interfaces da alta capacidade produtiva, 

aliada ao imenso poderio tecnológico e ao padrão de consumo predatório da civilização 

moderna, em consequência do estilo desenvolvimentista dominante (orientado pela 

racionalidade produtivista que estimula a maximização dos lucros em curto prazo e o 

consumo ilimitado) que degrada o potencial produtivo dos ecossistemas pela exploração 

inconsequente dos recursos da natureza (acima de sua capacidade de suporte), transformando-

a em um mero instrumento, isto é, um meio para alcançar os objetivos econômicos, o que 

contribui para o desperdício e a intensa geração de resíduos. Para o Programa das Nações 

Unidas, 

O consumo contribui claramente para o desenvolvimento humano quando se amplia 

as capacidades das pessoas sem afetar adversamente o bem-estar dos outros, quando 

é justo para com as gerações futuras como para a presente, quando respeita a 

capacidade de suporte do planeta e que incentiva o surgimento de comunidades 

dinâmicas e criativas. (ONU, 1998, p. 38). 
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Tal cenário, no tocante à satisfação das necessidades das gerações presentes e 

futuras, não condiz, em hipótese alguma, com a essência do conceito de desenvolvimento 

sustentável, pois grande parte dessas necessidades é criada pelo sistema capitalista neoliberal 

e impressa na mente das pessoas, para que, assim, elevem ao máximo seu padrão de consumo. 

Segundo Capra (2012), “as necessidades humanas são finitas, mas a ganância não. O 

restante é resíduo, vivemos num sistema de desperdício”; ademais, diante dos padrões 

prevalecentes de consumo, a equidade social e econômica sugerida pelo próprio 

desenvolvimento sustentável converte-se num total despropósito, pois para equipararem-se os 

níveis de consumo entre países “ricos” e “pobres” seriam necessários vários planetas como o 

nosso (LEFF, 2009). 

Sachs (1986) em seu debate sobre o ecodesenvolvimento já mencionava que a 

humanidade deveria impor um nível de consumo com vistas a não extrapolar os limites 

ecológicos do planeta. O autor ainda afirmava que a eliminação dos desperdícios provocados 

pela produção ou consumo levantaria o problema quanto aos limites do incremento ao 

materialismo em benefício dos serviços sociais, levando a um perfil de desenvolvimento 

menos intensivo em recursos e menos degradante para o ambiente. 

E, em virtude dos fatores citados acima, faz-se necessária a apreciação detalhada da 

temática dos resíduos sólidos, desde sua origem, passando pelos impactos causados e 

oportunidades inerentes ao modo de como geri-los (política, econômica, social e 

ambientalmente). Ademais, o tema caracteriza-se como uma das faces do saneamento básico e 

deve ser considerada uma questão de saúde pública e de cidadania, haja vista a negligência 

quanto ao seu gerenciamento acarretar inúmeros malefícios à qualidade de vida da população. 

A geração de resíduo é, segundo Rodrigues (1998, p. 141), “tão antiga quanto o 

processo de ocupação da terra pelo homem” e, portanto, indissociável das atividades 

humanas. Nos primórdios da civilização, como, por exemplo, no paleolítico, os ocupantes das 

cavernas confinavam resíduos em reentrâncias das rochas. 

Os resíduos gerados pelo Homem, quando este ainda possuía um comportamento 

predominantemente nômade, somado à coleta natural e caça (vindo a confundir-se com os 

demais animais), eram quase que exclusivamente excrementos, animais mortos, restos de 

alimentos que eram destinados à alimentação de animais, sobras de madeira que eram 

reaproveitadas como lenha e aparas de tecido da confecção artesanal, os quais se convertiam 

em colchas de retalhos. Sendo assim, eram gerados em quantidade relativamente pequena e 

sua composição originava-se quase que completamente da natureza, provocando impactos de 
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proporções não significativas (VIANA, SILVA e DINIZ, 2001; RIBEIRO e MORELLI, 

2009; WALDMAN, 2010). 

Posteriormente, quando o Homem se tornou sedentário, ou seja, superou as 

adversidades impostas pelo ambiente, fixou-se em um local determinado e passou a produzir 

seus alimentos, dando início à atividade agrícola (Idade Média), na qual os restos eram 

compostados, utilizados como ração ou para a fabricação de adubo. 

Mais decisivamente durante a Revolução Industrial (século XVIII) com o 

desenvolvimento tecnológico que levou à produção de ferramentas de trabalho e de 

armamento, juntamente com o crescimento populacional e a formação de uma sociedade de 

consumo, o ser humano assumiu o controle (apropriou-se) dos recursos da natureza, surgindo 

assim os excedentes de produção em suas diferentes composições (FIGUEIREDO, 1994; 

CONCEIÇÃO, 2003; BRASIL e SANTOS, 2004; WALDMAN, 2010). 

E, ao contrário dos ecossistemas naturais que há bilhões de anos trabalham sob a 

forma de processos cíclicos, nos quais os resíduos produzidos por uma determinada espécie 

servem de alimento para outra, numa contínua ciclagem de nutrientes, de modo que o 

ecossistema como um todo permaneça livre de resíduos; o Homem produz crescentes 

quantidades de resíduos num sistema linear (CAPRA, 1996). 

Conforme discutido por Ribeiro e Morelli (2009), no que reporta à origem do 

vocábulo “lixo”, este provem do radical latim lix, o qual possui como significado “cinzas” ou 

“lixívia”. Do latim, residuu, significa aquilo que sobra após a utilização de determinadas 

substâncias. Nos dias atuais, o que vem sendo bastante divulgado pela mídia é o termo 

“resíduo”, o qual é conhecido como basura nos países de língua espanhola e refuse, garbage 

ou solid waste nos países de língua inglesa. No Japão, país oriental, lixo é chamado de gomi; 

no idioma francês é conhecido como ordures; em holandês diz-se afval; e em italiano 

spazzatura.  

São várias as definições existentes para o vocábulo “lixo”, no entanto, elas mostram-

se semelhantes, tendo em vista compartilharem a ideia da ausência de valor econômico, social 

ou ambiental de determinado objeto e de sua inutilidade para quem o gerou, como 

apresentado pela Organização Mundial da Saúde que define lixo como qualquer objeto 

indesejável para o seu proprietário e que não possui valor comercial (BRASIL, 2006). 

Pela Associação Brasileira de Normas Técnicas que descreve lixo como “restos das 

atividades humanas, considerados pelos geradores como inúteis, indesejáveis ou descartáveis, 

podendo-se apresentar no estado sólido, semi-sólido ou líquido, desde que não seja passível 

de tratamento convencional” (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 
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2004, p.1); e pelo Compromisso Empresarial para a Reciclagem que define lixo como “os 

restos das atividades humanas, considerados pelos geradores como inúteis, indesejáveis ou 

descartáveis; apresentando-se no estado sólido, semi-sólido ou semi-líquido” 

(COMPROMISSO EMPRESARIAL PARA A RECICLAGEM, 2010, p.24). 

Equivocadamente o termo resíduo é na maioria das vezes utilizado como sinônimo 

de lixo, no entanto, estas são terminologias que apresentam significativas diferenças, fato que 

vem sendo discutido por diversos autores. 

Cinquetti e Logarezzi (2006, p. 95 e 96) diferenciam “lixo” de “resíduo” apontando 

resíduo como “aquilo que sobra de uma atividade qualquer, natural ou cultural” e que pode 

ser reutilizado ou reaproveitado dependendo do seu grau de conservação; enquanto lixo 

consiste naquilo “que sobrou de uma atividade qualquer e é descartado sem que seus valores 

sociais, econômicos e ambientais potenciais sejam preservados”; enquanto que a PNRS 

afirma que o rejeito ou lixo são “resíduos sólidos que, depois de esgotadas todas as 

possibilidades de tratamento e recuperação por processos tecnológicos disponíveis e 

economicamente viáveis, não apresentem outra possibilidade que não a disposição final 

ambientalmente adequada” (BRASIL, 2010, p. 02). 

Mais especificamente para os resíduos sólidos, existem diversas outras formas de 

conceituação. Monteiro (2001, p.34) apresenta a seguinte definição “todo material sólido ou 

semi-sólido indesejável e que necessita ser removido por ter sido considerado inútil por quem 

o descarta, em qualquer recipiente destinado a este ato”. 

Contudo, de maneira geral, os conceitos mais conhecidos e largamente utilizados 

hodiernamente no Brasil para caracterizar resíduos sólidos são o estabelecido pela NBR 

10.004/2004, elaborada pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, a qual apresenta os 

resíduos sólidos como “aqueles nos estados sólido e semi-sólido, que resultam de atividades 

de origem industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, de serviços e de varrição” 

(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2004, p.3); e o exposto pela 

Política Nacional de Resíduos Sólidos (2010), considerada a mais completa das definições, e 

por isso foi o adotado pelo presente estudo, 

Material, substância, objeto ou bem descartado resultante de atividades humanas em 

sociedade, a cuja destinação final se procede, se propõe proceder ou se está obrigado 

a proceder, nos estados sólido ou semi-sólido, bem como gases contidos em 

recipientes e líquidos cujas particularidades tornem inviável o seu lançamento na 

rede pública de esgotos ou em corpos d’água, ou exijam para isso soluções técnica 

ou economicamente inviáveis em face da melhor tecnologia disponível. (BRASIL, 

2010, p. 2). 
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Assim, a despeito da indissociabilidade entre a trajetória humana e a geração de 

resíduos, bem como dos prejuízos ao meio ambiente (no sentido ecológico mais restrito) 

advindos de uma produção imprudente; a problemática dos resíduos sólidos urbanos tornou-se 

pública e notória, passando a se transformar em um grande transtorno para a sociedade 

moderna apenas quando se percebeu que sua infinita geração, aliados ao acúmulo e destinação 

inadequada começaram a causar uma série de impactos negativos de forma direta sobre a 

qualidade de vida da população, seja em termos de saúde pública a exemplo do aumento da 

incidência de doenças, devido à proliferação de vetores; seja pelo incremento aos gastos 

públicos direcionados à coleta, transporte e tratamento dos resíduos; ou ainda, pelos aspectos 

socioambientais como trabalho sub-humano nos “lixões” e a contaminação dos mananciais e 

do solo. 

Dessa forma, as supracitadas consequências dessa produção de resíduos sólidos que, 

durante todo o século XX, assistimos com muita propriedade vêm a denotar o estágio 

avançado de falência do projeto de modernidade da sociedade, que, para Santos (1995), se 

tornou incapaz de cumprir suas promessas de progresso e de desenvolvimento as quais se 

propunha. 

 

3.2 Cenário dos resíduos sólidos no Brasil e no mundo: produção, destino e impactos 

De acordo com Pimentel (2003) apud Berman (1987), modernizar é manter o mundo 

num estado de eterno “vir-a-ser”, ou seja, numa perspectiva fortemente econômica enraizada 

na competitividade (em todos os tipos de relação humana), na busca incessante por algo 

melhor, mais moderno, inovador, em termos materiais; por meio de processos como a 

industrialização da produção, a explosão demográfica, a construção de sistemas de 

comunicação de massa, a estruturação de estados burocráticos e a instituição de um mercado 

capitalista mundial. 

Como discutido na sessão anterior, são muitos os fatores diretamente relacionados ao 

processo de modernização da sociedade e que estão intensamente relacionadas à produção de 

resíduos sólidos em escala global; dentre eles, destacam-se os fenômenos socioeconômicos e 

ambientais da industrialização e da urbanização. A trajetória da industrialização transcorreu 

de maneira mais intensa com a Revolução Industrial, iniciada no século XVIII (Inglaterra), a 

partir da qual se deu uma completa transformação do cenário mundial (desde as relações 

econômicas mais complexas entre países, até as relações interpessoais cotidianas); 

principalmente com a introdução de inovações tecnológicas no âmbito do processo produtivo, 
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a substituição do Homem pela máquina, o surgimento do setor industrial pesado, entre outros; 

até a conjuntura que podemos observar atualmente, isto é, um mundo movido pela tecnologia 

e pelo poder. 

Contudo, tais fenômenos que surgiram e foram justificados, entre outros aspectos, 

pelo discurso do “desenvolvimento” e para a melhoria da qualidade de vida da humanidade 

(aumento do conforto e bem-estar) pelo nível de poderio tecnológico alcançado e pela 

elevação dos padrões de consumo da sociedade; e, como qualquer processo de transformação, 

traz consequências benéficas e nefastas, a exemplo destas tem-se a atual gigantesca produção 

de resíduos, somada ao seu acelerado e inadequado descarte, de acordo com Ribeiro e Morelli 

(2009, p.65), “o homem passou a viver, então, a era dos descartáveis, em que grande parte dos 

produtos é inutilizada e jogada fora com enorme rapidez”, os quais vêm provocando uma série 

de impactos ao meio ambiente, principalmente em áreas urbanas, como contaminação do 

meio ambiente e graves prejuízos à saúde pública. 

A industrialização e urbanização são fenômenos amplamente interligados e que 

contribuíram mutuamente ao longo da história da Humanidade para a transferência do 

Homem do perímetro rural para o urbano, desde a formação de aldeias até a construção das 

modernas cidades que conhecemos nos dias de hoje. O Homem, de acordo com Sposito 

(2005), praticava o nomadismo no período paleolítico passando a fixar-se em um território 

(sedentarismo) somente no neolítico devido, principalmente, à domesticação de animais e ao 

plantio de alimentos (agricultura primária) fatores que contribuíram de maneira decisiva para 

a formação das aldeias. 

Posteriormente, por volta de 3.500 a.C. na Mesopotâmia, com a constituição de 

classes sociais, a divisão do trabalho e o excedente agrícola as primeiras cidades começaram a 

se delinear. A formação dos impérios colaborou contundentemente para o processo de 

urbanização, havendo um considerável retrocesso durante a Idade Média na qual o modo de 

produção característico era o feudal, sendo este mais tarde superado pela burguesia (classe 

daqueles que praticavam o comércio) que dava os primeiros passos do futuro sistema 

capitalista de produção. 

Ao se passar pelo absolutismo (período no qual o rei era uma figura inquestionável) 

quando as grandes navegações promoveram o estabelecimento de novas rotas comerciais, o 

Homem conseguiu ultrapassar barreiras físicas o que levou à ocupação de outros territórios, à 

formação de um comércio transcontinental e à construção das cidades coloniais. Assim, a 

industrialização entendida como principal atividade econômica da sociedade contemporânea e 



59 

 

maneira fundamental por meio da qual o Homem se apropriava e transformava os recursos da 

natureza, revolucionou profundamente o processo de urbanização (SPOSITO, 2005). 

Ainda conforme a autora, um século após a Revolução Industrial na Inglaterra 

(momento marcante em que ocorreu uma gigantesca transformação em todos os âmbitos da 

sociedade, no contexto social das relações de trabalho e da utilização desenfreada dos 

recursos naturais), as cidades estavam tão povoadas e as construções eram tantas e tão 

justapostas que havia, entre outros transtornos, uma séria dificuldade para a eliminação dos 

resíduos sólidos, tanto por falta de espaço quanto pela inexistência de coleta, potencializando 

a já precária condição sanitária e o alastramento de diversas doenças. 

Cenário esse marcado pelo vertiginoso crescimento populacional urbano observado 

na Inglaterra (berço da Revolução Industrial), bem como nas principais cidades do continente 

europeu entre os séculos XVI (1700) e XVIII (1900), quando a população urbana passou de 

menos de um milhão para cerca de cinco milhões de habitantes. 

Como exposto anteriormente houve uma acelerada expansão populacional a partir da 

Revolução Industrial, fato que, segundo Capra (1996) e Leff (2009), colaborou para a 

escassez dos recursos e, por conseguinte, para a degradação do meio ambiente. Santos (1995) 

apresenta dados acerca do crescimento populacional no mundo, assim como algumas 

estimativas. O autor mostra que entre 1825 e 1925 a população mundial passou de um bilhão 

de pessoas para dois bilhões, chegando a quatro bilhões nos 50 anos seguintes; e entre 1975 e 

1990 passou de quatro bilhões para 5,3 bilhões de pessoas. 

De acordo com os dados da Comissão Mundial de Meio Ambiente e 

Desenvolvimento (1988), entre 1950 e 1985 o número de pessoas que viviam em cidades 

quase triplicou, tendo aumentado em 1,25 bilhão (por volta de 40% da população mundial). 

Nas regiões mais desenvolvidas, a população urbana quase dobrou, passando de 447 milhões 

para 838 milhões, enquanto que em países menos desenvolvidos a população quadruplicou, 

aumentando de 286 milhões para 1,14 bilhão. 

Apesar das projeções para as décadas subsequentes sofrerem variações, a população 

em 2025 será de aproximadamente 8,5 bilhões no mundo. A Índia provavelmente chegará a 

1,5 bilhões, enquanto que México e Brasil alcançarão a marca de 245 milhões de habitantes. 

Calcula-se ainda que nesse período mais da metade da população mundial habitará as cidades 

(o meio urbano), o que irá potencializar os problemas atuais, como fome; violência; 

desemprego; congestionamentos; impactos ao meio ambiente; ausência de moradia e 

saneamento adequado (SANTOS, 1995), incluído neste a questão do tratamento e destinação 
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final apropriados aos resíduos sólidos urbanos, haja vista serem estes um dos quatro pontos 

chave de que trata o saneamento. 

Na década de 80, Sachs reconhecia que, em não havendo planejamento, a expansão 

urbana provocava impactos ambientais negativos em especial nas áreas metropolitanas de 

grande e rápido crescimento, como a necessidade de adequação de locais específicos para o 

depósito e tratamento dos resíduos sólidos gerados. Assim, a urbanização, que acompanhou a 

acumulação de capital e a globalização da economia, converteu-se na expressão mais clara da 

incoerência da ideologia do progresso; e de símbolo de civilidade, passou-se ao 

questionamento da sustentabilidade das cidades (LEFF, 2009; SACHS, 1998). 

Dados do mais atual censo demográfico brasileiro referente ao ano de 2010 mostram 

que a população alcançou o número de 190.755.799 habitantes, tendo crescido quase 20 vezes 

desde o primeiro recenseamento realizado no Brasil, em 1872. Durante a década de 1950 

ocorreu a maior aceleração no crescimento absoluto da população, quando se observou um 

acréscimo de 18,1 milhões de habitantes (34,9%); seguida dos anos 60, com o incremento de 

23,1 milhões de habitantes (32,9%). Posteriormente, durante as quatro décadas subsequentes, 

deu-se início um processo de desaceleração do crescimento: 25,9 milhões de habitantes 

(27,8%) entre 1970 e 1980; 27,8 milhões (23,4%) no período 1980 a 1991; 23 milhões 

(15,6%) no período compreendido entre os anos de 1991 e 2000; e 21,0 milhões de pessoas 

entre 2001 a 2010. 

De maneira similar aos outros países do mundo, o Brasil apresentou uma ligação 

correspondente entre urbanização e industrialização, observando-se que a intensificação da 

população urbana ocorreu na década de 1950, quando o país deixou de ter características 

exclusivamente rurais e incorporou a construção de parques industriais particularmente na 

região sudeste, com a migração da população de áreas economicamente estagnadas no 

nordeste, que, de acordo com os dados do último censo realizado em 2010 continua sendo a 

região que concentra a maior parte da população rural brasileira (14,3 milhões), e que 

apresenta cerca de 40.000.000 de pessoas vivendo no meio urbano. 

Ao se comparar os dados dos censos de 2000 e 2010 percebe-se que o grau de 

urbanização passou de 81,2% em 2000, para 84,4% em 2010, o que significou um aumentou 

de aproximadamente 23.000.000 de pessoas, passando de 140 milhões para 163 milhões o 

número de habitantes que vivem no meio urbano atualmente. 

Especificamente em relação à industrialização, previamente discutida, esta ocorreu 

de maneira desigual ao se comparar Europa e América Latina, tendo em vista a existência de 

profundas diferenças econômicas, culturais, ambientais, políticas, entre estes continentes, 
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algumas das quais construídas ao longo do período histórico, como descrito em debate 

anterior. No Brasil, como em toda América Latina, a ideologia era crescer primeiro e depois 

pensar no meio ambiente, metodologia essa que gerou uma gama de consequências negativas, 

como a escassez de determinados recursos da natureza, a poluição ambiental (em diversos 

níveis) e a exponencial geração de resíduos sólidos. 

No Brasil, pode-se dizer que a industrialização teve início (mesmo que de maneira 

primária) no século XIV, no entanto, a partir de 1500 o país passou por algumas etapas até 

chegar ao período chamado de “Internacionalização” da indústria brasileira dos dias atuais. A 

primeira dessas etapas foi a Proibição (de 1500 a 1808), no qual o desenvolvimento do setor 

industrial foi limitado à produção de calçados, fiação, entre outros, tão somente para o 

consumo interno pelos portugueses que temiam a concorrência no mercado, bem como a 

independência financeira e política de sua colônia (BAER, 1977; MENDONÇA, 1995; 

TAVARES, 1998). 

A segunda etapa, Implantação, ocorreu entre 1808 e 1930, nos quais setores das 

indústrias (em especial a indústria têxtil) receberam vários incentivos fiscais (isenção de 

impostos, taxas de importação, entre outros), entretanto, esses não conseguiram alavancar de 

maneira efetiva a industrialização no país devido principalmente à falta de investimento e a 

existência da escravidão, que impossibilitavam a consolidação de um mercado consumidor. 

Até que no ano de 1850 (Segundo Reinado) foi assinada a Lei Eusébio de 

Queirós que proibiu o tráfico intercontinental de escravos e estimulou o desenvolvimento 

industrial, pois houve mais investimento por parte dos antigos donos de escravos, além da 

formação de um mercado consumidor devido à chegada dos imigrantes utilizados como mão 

de obra assalariada na cafeicultura que estava em pleno desenvolvimento no país. Vale 

salientar que os períodos da Primeira Guerra Mundial (1914-1918) e da Crise Econômica 

Mundial (1929) favoreceram o desenvolvimento de várias indústrias a exemplo do setor 

alimentício (BAER, 1977; MENDONÇA, 1995; TAVARES, 1998). 

A terceira etapa do processo ocorreu entre aos anos de 1930 e 1956, intitulada de 

Revolução Industrial Brasileira, tendo como marco a “Era Vargas”, momento em que o 

presidente Getúlio Vargas promoveu um grande investimento efetivo nas indústrias de base 

(importantes para outros setores) e de energia, como a siderurgia, metalurgia, mineração, 

petrolífera e hidrelétrica. Além disso, a indústria nacional foi favorecida pela Segunda Guerra 

Mundial (1939-1945), quando houve uma significativa redução da concorrência estrangeira. 

Finalmente a quarta e última etapa, denominada de Internacionalização, teve início em 1956 

e vem ocorrendo até os dias atuais (MENDONÇA, 1995; TAVARES, 1998). 
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No governo de Juscelino Kubitschek (1956 a 1961) mais investimentos foram feitos 

para estimular o setor de energia e transporte, culminando na criação das montadoras e 

estímulo ao aumento do poder aquisitivo das classes para movimentar o mercado; afinal o 

aumento da produção deve ser seguido de crescimento do consumo. 

Daí por diante, foram vários os planos econômicos criados pelos governos 

subsequentes (Cruzeiro, Cruzado e Real), medidas políticas e jurídicas com o objetivo de 

estimular o crescimento da produção industrial, as exportações, o consumo interno e mover a 

economia, influenciando assim, a internacionalização do setor industrial brasileiro 

(MENDONÇA, 1995; TAVARES, 1998). Esse padrão de industrialização dos países 

desenvolvidos e que foi copiado pelos países da América Latina, como no caso do Brasil, é 

caracterizado pelo, 

Alto grau de dependência tecnológica que levou-os a incorporar técnicas modernas 

cada vez mais intensivas em capital. A difusão deste modelo tecnológico foi tirando 

o lugar da pequena indústria e das práticas produtivas tradicionais, lançando no 

mercado de trabalho maiores contingentes de mão-de-obra desempregada ou 

subempregada e destruindo as condições para um desenvolvimento autodeterminado 

e sustentável. (LEFF, 2000, p. 28 e 29). 

 

Dessa forma, o momento histórico, vivido pelo país, baseado na ideologia do 

crescimento econômico e tecnológico permitiu a extração inconsequente dos recursos naturais 

(acima da capacidade de suporte do planeta) para a produção exacerbada de bens de consumo 

(de acesso cada vez mais concentrado), levando à geração crescente de resíduos sólidos, 

principalmente no meio urbano, pois conforme a Associação Brasileira de Empresas de 

Limpeza Pública e Resíduos Especiais – ABRELPE em 2012 o aumento no índice de geração 

de RSU per capita foi de 0,4% e o acréscimo na quantidade total gerada de 1,3%; índices que 

superam o crescimento de 0,9% da população urbana registrado no mesmo período. 

Além da destinação inadequada que presenciamos atualmente em grande parte dos 

municípios brasileiros, devido a enorme dificuldade para conseguir áreas de disposição e 

tratamento (JACOBI, 2006; FIGUEIREDO, 1994; VEIGA, 2008; GUATTARI, 2007). Tal 

fenômeno não é “privilégio” apenas do Brasil, tendo em vista que outros países latino-

americanos, por tentarem reproduzir o mesmo padrão de “desenvolvimento” dos países ricos 

também padecem de consequências similares. Um exemplo disso, trazido por Sachs (1998), é 

a cidade de Santiago (capital do Chile), além de outras cidades do país, que assim como as 

metrópoles brasileiras, também sofrem com a problemática da falta de espaço para o 

armazenamento dos resíduos produzidos em uma quantidade cada vez maior pela população. 
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No que concerne ao acompanhamento da geração de resíduos sólidos urbanos 

produzidos no Brasil, dois órgãos merecem destaque nessa atividade, o primeiro é o Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE que realizou a Pesquisa Nacional de Saneamento 

Básico – PNSB nos anos de 2000 e 2008, as quais tiveram como objetivo investigar as 

condições de saneamento básico de cada região do país por meio da atuação dos órgãos 

públicos e privados, permitindo uma avaliação da oferta e qualidade dos serviços prestados e 

análises de suas implicações sociais e ambientais; permitindo a identificação de demandas 

regionais de investimentos públicos (BRASIL, 2011). 

O segundo refere-se à ABRELPE que consiste em uma associação civil sem fins 

lucrativos, representando as empresas que atuam no setor dos serviços de limpeza urbana e 

gestão de resíduos sólidos, atuando nas esferas público/privadas, cujo objetivo é promover o 

desenvolvimento técnico-operacional do setor, dentro dos princípios da sustentabilidade 

ambiental; e que desde 2003 vem elaborando o Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil 

(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EMPRESAS DE LIMPEZA PÚBLICA E RESÍDUOS 

ESPECIAIS, 2011). 

No mundo ocidental, estima-se que sejam produzidos 500 kg de resíduos urbanos 

anualmente por cada habitante. Nos Estados Unidos (um dos principais geradores do mundo) 

cada pessoa produz cerca de 730 Kg de lixo por ano, o equivalente a 2 Kg/dia; no Brasil, a 

taxa de geração é de 378 kg. A situação é crítica para esse setor, pois a produção de 1,2 

Kg/hab/dia dos brasileiros encontra-se nivelada com os padrões europeus (CEMPRE, 2010). 

Em termos de produção, numa escala global, dados da ABRELPE (2008) mostram a 

quantidade de resíduos produzidos, em milhões de toneladas por ano, nos Estados Unidos 

(238.000.000), União Europeia (228.000.000), China (300.000.000) e Brasil (61.000.000). 

Com relação à geração de resíduos sólidos urbanos no Brasil, de acordo com 

pesquisas realizadas pela ABRELPE a quantidade gerada aumentou, passando de 169.658,00 

t/dia para 201.058,00 t/dia entre os anos de 2008 e 2012.  

 

 

 

 

 

 

 

 Gráfico 1: Geração de resíduos por região. Fonte: Baseado em ABRELPE (2012). 
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Ao analisar os dados da ABRELPE referentes ao ano de 2012 (Gráfico 1), pode-se 

observar que duas regiões merecem destaque nessa produção, são elas a Sudeste e a Nordeste 

que juntas ocupam os primeiros lugares na geração de RSU, com 49% e 26%, 

respectivamente, ou seja, responsáveis por aproximadamente três quartos dos resíduos sólidos 

produzidos; ultrapassando as 148 mil toneladas/dia. 

Em relação ao investimento municipal na gestão dos resíduos, a maior parte dos 

municípios brasileiros destina em torno de 4,5% a 5% (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE 

EMPRESAS DE LIMPEZA PÚBLICA E RESÍDUOS ESPECIAIS, 2007; 2009), o que 

denota a falta de interesse e de planejamento ao longo dos anos por parte dos governantes no 

campo do saneamento e saúde pública, ficando os resíduos sólidos relegados a um plano de 

importância secundária, indo de encontro ao que preconiza a Lei de Saneamento Básico e a 

Política Nacional dos Resíduos Sólidos – PNRS. 

Quanto à natureza das entidades prestadoras de serviços de limpeza urbana e/ou 

coleta de lixo, conforme a PNSB publicada nos anos 2000 e 2008, observou-se que no Brasil 

houve um aumento de 22,7% (Gráfico 2) no que se refere ao número de municípios atendidos 

pelo setor privado; com destaque para as regiões Sudeste, Centro-oeste e Sul, nas quais a 

terceirização desses serviços representou um aumento de 19,4%, 22,3% e 35,6%, 

respectivamente; enquanto que o Norte e o Nordeste tiveram um acréscimo de 3,2% e 12,8%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os dados mais atuais acerca da destinação final dos resíduos sólidos disponibilizados 

pela pesquisa da Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos 

Especiais, realizada em 2012, mostram que o Brasil destinou 58,0% dos RSU adequadamente 

(aterro sanitário), enquanto os 42% restantes foram dispostos indevidamente (aterro 

Gráfico 2: Entidades prestadoras de serviço. Fonte: baseado em 

IBGE (2000; 2008). 
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controlado/lixão). Cada região do país em separado apresenta diferentes tipos de destinação 

(Tabela 1). Enfatizam-se aqui a Região Sudeste que apesar de ser a maior geradora apresenta 

um alto percentual (72,2%) de destinação adequada, e a Nordeste que embora esteja ocupando 

a segunda posição na geração de RSU em âmbito nacional apresenta uma das menores 

porcentagens (35,3%) de destinação em aterros sanitários (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE 

EMPRESAS DE LIMPEZA PÚBLICA E RESÍDUOS ESPECIAIS, 2011). 

 

Tabela 1: Destinação final dos RSU por regiões brasileiras. 

 Aterro sanitário Aterro controlado Lixão 

Norte 35,1% 29,8% 35,1% 

Nordeste 35,4% 33% 31,6% 

Sudeste 72,2% 17,3% 10,5% 

Sul 70,3% 18,2% 11,5% 

Centro-Oeste 29,4% 48,1% 22,5% 

Fonte: Adaptado da ABRELPE (2012). 

 

Segundo estudos realizados pela empresa de consultoria ambiental Era World Green 

(2009) para cidades com mais de 50.000 habitantes, existem 119 aterros (entre sanitários e 

controlados
4
) espalhados pelas cinco regiões brasileiras, destacando-se o Sudeste que 

concentra quase a metade (46%) do número de aterros do país e o Nordeste com um 

significativo percentual (26% de aterros alocados entre seus nove Estados, fato bastante 

importante, pois a região ocupa a segunda posição na geração de resíduos), as quais juntas 

concentram aproximadamente 70% dessa forma de destinação, seguidas das Regiões Sul, 

Norte e Centro-oeste que apresentam os respectivos percentuais 13%, 10% e 6%. 

Conforme a Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, aterro sanitário é 

definido pela norma NBR 8.419/1984 como, 

A técnica de disposição de resíduos sólidos urbanos no solo, sem causar danos à 

saúde pública e à sua segurança, minimizando os impactos ambientais, método este 

que utiliza princípios de engenharia para confinar os resíduos sólidos à menor área 

possível e reduzi-los ao menor volume permissível, cobrindo-os com uma camada 

de terra na conclusão de cada jornada de trabalho, ou a intervalos menores, se 

necessário. O projeto deve ser elaborado para a implantação de um aterro sanitário 

que deve contemplar todas as instalações fundamentais ao bom funcionamento e ao 

necessário controle sanitário e ambiental durante o período de operação e 

                                                           
4
 O aterro controlado, conforme definido pela NBR 8.849/85 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS 

TÉCNICAS, 1985, p. 8), é a técnica de disposição de resíduos sólidos urbanos no solo, sem causar danos ou 

riscos à saúde pública e à sua segurança, minimizando os impactos ambientais, método este que utiliza técnica de 

recobrimento dos resíduos com uma camada de material inerte na conclusão de cada jornada de trabalho.  
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fechamento do aterro. (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 

1984, p.12). 

 

Para o Instituto Brasileiro de Administração Municipal – IBAM o aterro sanitário é 

uma alternativa de destinação final ambientalmente adequada e a mais utilizada atualmente 

pelos grandes centros urbanos do país, trazendo a sua definição no Manual de Gerenciamento 

Integrado de Resíduos Sólidos (MONTEIRO, 2001) como um, 

Um método para disposição final dos resíduos sólidos urbanos, sobre terreno 

natural, através do seu confinamento em camadas cobertas com material inerte, 

geralmente solo, segundo normas operacionais específicas, de modo a evitar danos 

ao meio ambiente, em particular à saúde e à segurança pública. (MONTEIRO, 2001, 

p.150). 

 

São inúmeras as vantagens oriundas da utilização de aterros sanitários ao compará-

los a outros sistemas. Conforme o Manual de Operações de Aterros Sanitários elaborado pelo 

Governo do Estado da Bahia (BAHIA, 2012), as principais são, grande capacidade de 

recepção; diminuição da quantidade de resíduos no final do seu processo; redução dos riscos 

de poluição ambiental (água, solo e ar) e da proliferação de doenças, por meio do controle de 

vetores; incentivo ao emprego; possibilita a recuperação de energia em forma de gás e a 

proteção da qualidade de vida das gerações futuras. 

Todavia, existem também desvantagens atreladas à implantação desse sistema como 

o distanciamento das cidades, o que implica em altos gastos com transporte. Dependendo das 

características geológicas do local, haverá a necessidade de importação de material de 

cobertura; dificuldade de encontrar locais adequados, especialmente em regiões densamente 

povoadas; não promove a valorização dos materiais; e independentemente de um rígido 

controle sanitário desses locais de disposição, pode haver contaminação de solos e águas 

subterrâneas. 

A PNRS (BRASIL, 2010, p.3) observa em seu capítulo II, art. 3º que os aterros 

sanitários, classificados como uma opção de disposição final ambientalmente adequada 

devem obedecer “normas operacionais específicas de modo a evitar danos ou riscos à saúde 

pública e à segurança e a minimizar os impactos ambientais adversos”; assim como deve ser 

desenvolvida tomando-se como base o princípio da redução da quantidade de resíduos, por 

meio de práticas de reutilização, coleta seletiva, reciclagem, compostagem, recuperação, entre 

outras.  

Dois extremos que se configuram exemplos positivos e negativos da gestão de 

resíduos sólidos urbanos, e que envolvem a discussão sobre a utilização ou não de aterros 

sanitários, são as cidades europeias de Boras e Nápoles. A primeira, localizada no oeste da 
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Suécia é considerada mundialmente a cidade campeã da limpeza. Boras possui 105.000 

habitantes, 1.500 indústrias e a surpreendente marca de 99% reaproveitados. 

Tal fato ocorre, pois o sistema de gestão de resíduos baseia-se na parceria entre 

sociedade, governo, pesquisas acadêmicas e iniciativa privada; na qual a coleta seletiva é 

realizada integralmente pela população que se encarrega de separar e levar o material até os 

postos de coleta espalhados por toda a cidade e destinados à reciclagem (27%); os resíduos 

orgânicos (30%) são tratados biologicamente e transformados em biocombustíveis; e o 

restante (42%) é incinerado em fornos não poluentes e convertido em energia elétrica; sendo 

menos de 1% enterrado devido aos elevados impostos para o uso de aterros. 

Ao contrário do que é observado em Boras, Nápoles é caracterizada como a campeã 

da sujeira. A cidade de Nápoles, localizada no Sul da Itália, possui uma população de um 

milhão de habitantes e mais de 2.000 toneladas de lixo acumulado nas calçadas, haja vista os 

lixões encontrarem-se saturados, faltarem espaço para a implantação de novos e investimento 

em alternativas de destinação/tratamento para os resíduos gerados. 

Tal cenário de degradação é consequência direta de inúmeras disputas políticas e de 

graves problemas econômicos enfrentados pelo país que se encontra mergulhado na crise 

europeia (VEJA, 2011). De acordo com Waldman (2010), países como Brasil, China, Índia e 

Estados Unidos ainda possuem áreas para a disposição de rejeitos em aterros, no entanto, 

estas se encontram cada vez mais distantes dos centros urbanos, sendo então muito 

dispendioso para o poder público. 

Mais uma consequência da disparidade entre a quantidade de resíduos sólidos 

gerados e os locais de sua disposição, é a conhecida “Ilha do lixo”, também chamada de 

“grande vértice do lixo do pacífico”, que consiste em uma extensa área localizada na região 

do giro do pacífico norte, estimada em 15.000.000 Km
2
, onde se concentram toneladas de 

resíduos (plásticos em sua maioria), na qual é possível encontrar milhares de animais mortos, 

em especial por se alimentarem dos materiais descartados ou por não conseguir se 

desvencilhar do nylon. 

Caso semelhante às Maldivas, no oceano Índico, conhecida mundialmente pelas 

belezas naturais de suas ilhas, onde observa-se a formação de uma ilha artificial feita de 

resíduos oriundos das cidades e dos resorts (VEJA, 2011). Outros exemplos, de acordo com 

Waldman (2010), que denotam a voracidade da geração de resíduos e o descarte 

inconsequente desses são o fato de que, 

Batiscafos e sondas detectaram garrafas de refrigerante nas fossas oceânicas; 

embalagens plásticas podem ser encontradas nas cavernas mais profundas; não 

existe praia sem tampinha de garrafa e palito de sorvete; no Pico do Everest, ponto 
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culminante da Terra, estão depositados desde a base até o cume, centenas de 

toneladas de latas de alumínio, tubos de oxigênio, ferramentas, copos descartáveis, 

cordas, restos de tendas, baterias, grampos e acessórios de alpinismo; por fim, o 

espaço sideral tornou-se coadjuvante da questão do lixo, na forma de satélites 

desativados, peças de foguetes, apetrechos perdidos por astronautas e sucatas de 

naves espaciais que orbitam em plena estratosfera. (WALDMAN, 2010, p. 57). 

 

Além do aterro sanitário, existem diversos outros tipos de tratamentos/destinação 

final para os resíduos sólidos urbanos, tratamentos esses que variam conforme a classificação 

dos resíduos, dentre as principais alternativas pode-se listar: remediação, compostagem, 

compactação, autoclavação, esterilização por micro-ondas, co-processamento, 

reprocessamento, incineração, reciclagem e landfarming. 

Vale ressaltar aqui a profunda importância que a PNRS direciona ao 

reaproveitamento dos resíduos sólidos orgânicos, exigindo por parte do poder público 

(principal responsável pela gestão dos resíduos) a implantação de sistemas de compostagem e 

a articulação, com os agentes econômicos e sociais, de formas de utilização do composto 

produzido. Tal exigência importa um grande avanço no que se refere ao tema política pública, 

imprescindível para uma gestão mais eficiente, pois 1,3 bilhão de toneladas de alimentos, 

aproximadamente um terço da produção mundial são desperdiçados (FAO, 2011). 

Em nosso país, o montante de alimentos desperdiçados é da ordem de 25 milhões de 

toneladas/ano, contribuindo para a fração de matéria orgânica que representa mais da metade 

das toneladas dos RSU coletados todo ano (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EMPRESAS 

DE LIMPEZA PÚBLICA E RESÍDUOS ESPECIAIS, 2011). Na Noruega, país de extensão 

territorial muito pequena, esse tipo de resíduo é importado de vários países vizinhos e o rei faz 

a compostagem do material orgânico dentro da sua propriedade (aberta à visitação de 

populares). 

A opção de tratamento é a compostagem, que do vocábulo “compost”, da língua 

inglesa, deu origem a palavra composto, para indicar o fertilizante orgânico preparado a partir 

de restos vegetais e animais através de um processo denominado compostagem (KIEHL, 

2004). Esse tipo de tratamento, conforme Kiehl (1985) é um processo controlado de 

decomposição microbiana, de oxidação de uma massa heterogênea de matéria orgânica, onde 

ocorre uma aceleração da decomposição aeróbica dos resíduos orgânicos por populações 

microbianas que se utilizam dessa matéria orgânica como alimento, estando a sua eficiência 

baseada na interdependência de fatores como o pH, a umidade e a temperatura.  

A compostagem é uma excelente alternativa para o tratamento do material orgânico, 

principalmente no contexto brasileiro, haja vista estar presente em cerca de 50% da 
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composição dos resíduos sólidos urbanos. As vantagens desse processo são: aproveitamento 

da matéria orgânica no setor agrícola; prevenção da erosão; retenção da umidade e 

permeabilidade do solo; reciclagem de nutrientes para o solo (fundamental para a produção 

vegetal e adequado à dinâmica cíclica do planeta); redução da quantidade de resíduos 

enviados ao aterro sanitário, prolongando a sua vida útil; processo ambientalmente seguro 

devido à eliminação de patógenos durante as fases do processo; e economia no tocante ao 

tratamento de efluentes (FUNASA, 2006; RIO GRANDE DO NORTE, 2006; 

COMPROMISSO EMPRESARIAL PARA A RECICLAGEM, 2010). 

Outra prática extremamente necessária e incentivada pela nova política nacional é a 

coleta seletiva, que consiste no sistema de coleta e segregação dos resíduos sólidos 

recicláveis conforme sua constituição. Tal alternativa vem a evitar que sejam direcionados aos 

aterros sanitários todo e qualquer resíduo potencialmente reciclável, aumentando sua vida útil 

e minimizando a degradação do meio ambiente, pois o uso de matéria-prima reciclável 

diminui a exploração dos recursos naturais (CALDERONI, 2003). De acordo com a Pesquisa 

Nacional de Saneamento Básico, realizada pelo IBGE (2000; 2008), as primeiras informações 

oficiais sobre a coleta seletiva dos resíduos sólidos foram disponibilizadas em 1989, sendo 

identificada no País a existência de 58 programas referentes a esse sistema de separação. 

Esse número cresceu para 451 no ano de 2000, para 994 em 2008, demonstrando um 

grande avanço na implementação da coleta seletiva nos municípios brasileiros. Dados mais 

atuais mostram que do total de 5.565 municípios existentes no Brasil, aproximadamente 58% 

indicaram a existência de iniciativas voltadas à prática da coleta seletiva, além de estabelecer 

o percentual de cada região brasileira, com destaque para a região Sudeste, na qual 80,1% dos 

municípios praticam o sistema de segregação de materiais, seguida das Regiões Sul (78,8%), 

Norte (46,5%), Nordeste (36,6%), e finalmente a Região Centro-Oeste com 28,1% 

(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EMPRESAS DE LIMPEZA PÚBLICA E RESÍDUOS 

ESPECIAIS, 2011). 

Nessa conjuntura, as supracitadas práticas são de significativa importância, tanto 

para prolongar o tempo de utilização dos aterros, evitando-se assim a sua saturação precoce (e 

a busca por novos locais de disposição), quanto para minimização de aspectos negativos 

inerentes ao seu funcionamento, a exemplo da geração de gás metano que, embora possa ser 

utilizado para a produção de energia, é considerado bastante perigoso devido a sua 

propriedade inflamável, sendo um dos principais responsáveis pela intensificação do efeito 

estufa (processo natural que ocorre na atmosfera terrestre); e da produção de chorume ou 

percolado, que conforme a Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental – CETESB 
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(SÃO PAULO, 2012), é um líquido proveniente dos resíduos sólidos, particularmente quando 

dispostos no solo, e resulta principalmente de água de chuva que se infiltra e da decomposição 

biológica da parte orgânica dos resíduos, sendo caracterizado como altamente poluidor. 

A destinação final de resíduos sólidos é um dos principais, se não o mais importante 

nível da gestão dos RSU, pois falhas nessa etapa acarretam uma série de impactos negativos à 

população, nas esferas ambiental, econômica e social. No tocante aos impactos ambientais, a 

legislação brasileira, a partir da resolução CONAMA nº 1, de 23 de janeiro de 1986 Art. 1º, 

define impacto ambiental como,  

Qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio 

ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das 

atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetam: 

 

I - a saúde, a segurança e o bem-estar da população; 

II - as atividades sociais e econômicas; 

III - a biota; 

IV - as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente; 

V - a qualidade dos recursos ambientais. (BRASIL, 1986, p. 01) 

 

Infelizmente, a forma de disposição de resíduos sólidos urbanos mais vastamente 

utilizada em nosso país é o conhecido “lixão”, que por definição da Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária – ANVISA (BRASIL, 2006, p. 56) é uma forma inadequada de 

disposição final de resíduos sólidos, “que se caracteriza pela simples descarga do lixo sobre o 

solo, sem medidas de proteção ao meio ambiente ou à saúde pública”. 

Esses são locais totalmente degradantes, nos quais os materiais descartados pela 

população são depositados sem nenhum critério, levando a diversos impactos negativos como 

a poluição e contaminação das águas superficiais e subterrâneas (principalmente pela 

produção de chorume), direta ou indiretamente, dependendo do uso da água e da absorção de 

material tóxico; do ar pela formação do gás metano tóxico (oriundo da decomposição 

anaeróbia da matéria orgânica e de odor forte); e do solo, inutilizando-o para a agricultura; 

mau cheiro; alterações estéticas; bem como riscos de incêndios causados pelos gases gerados 

na decomposição dos resíduos e de deslizamentos, quando da formação de pilhas muito 

íngremes sem critérios técnicos. 

Todavia, segundo a Política Nacional de Resíduos Sólidos (BRASIL, 2010), os 

municípios brasileiros têm até o ano de 2014 para eliminar os lixões e construir aterros 

sanitários, de preferência compartilhados. Além dos supracitados impactos ambientais 

ocasionados por decorrência da disposição inadequada e da ausência de tratamento dos 

Resíduos Sólidos Urbanos – RSU é possível também discutir os impactos econômicos 

inerentes a esse contexto. 
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Os RSU apresentam, conforme BRASIL (2006) e RIO GRANDE DO NORTE 

(2006), importância econômica por estarem diretamente interligados às questões sanitárias, 

pois seu gerenciamento ineficiente favorece a proliferação de vetores (macrovetores – ratos, 

baratas, moscas, cachorros, suínos, aves, equinos e microvetores – bactérias, fungos, 

actinomicetos e vírus) responsáveis pela transmissão de uma série de doenças e que, ainda, 

causam transtornos à população no tocante à destruição de gêneros alimentícios, utensílios e 

instalações elétricas (podendo provocar incêndios); eleva as despesas públicas direcionadas ao 

tratamento de enfermos e à recuperação de áreas degradadas; e ainda anulam o grande 

potencial de geração de renda dos resíduos (reutilização, reciclagem, produção de energia, 

combustíveis e adubo, entre outros processos de transformação). 

Finalmente, quanto às consequências sociais, é possível observar o aumento de 

inundações e deslizamentos de encostas em áreas urbanas em decorrência, entre outras causas, 

da alocação indevida de resíduos sólidos. 

Além disso, uma das problemáticas sociais mais marcantes dessa temática, associada 

a deficiências no sistema educacional e na oferta de emprego, relaciona-se ao contexto dos 

lixões, nos quais há o estímulo à catação, processo totalmente degradante, onde seres 

humanos (à margem da sociedade) buscam o sustento de suas famílias “trabalhando” em 

condições precárias (ausência de equipamentos de proteção e falta de higiene) como catadores 

em meio a toneladas de lixo (sendo muitas vezes confundidos com ele), despejadas 

diariamente nesses locais, inclusive crianças (como complemento à renda familiar). 

Segundo o Fundo das Nações Unidas para a Infância – UNICEF (2005) somavam 

aproximadamente 50.000 espalhadas em todo o país; estando expostas a um alto risco de 

acidentes, como atropelamentos e mutilações devido à intensa circulação de caminhões, cortes 

ao entrar em contato com vidros quebrados ou materiais de origem hospitalar, e até mesmo a 

perda de vidas. 

Dessa forma, em virtude desse cenário e levando-se em consideração os outros 

aspectos já discutidos (ambientais e econômicos), faz-se necessário que os governantes 

promovam, em conformidade com o exigido pela Política Nacional de Resíduos Sólidos, a 

desativação desses locais o mais rápido possível, e busquem a implantação de alternativas 

adequadas de destinação e tratamento de seus resíduos. 

 

3.3 Legislação: os instrumentos de gestão dos resíduos sólidos do Brasil 

O Brasil, desde 1988, quando da promulgação da Constituição da República 

Federativa, vem demonstrando uma séria preocupação em relação às questões ambientais; 
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primeiramente ao definir de forma clara, em seu vigésimo terceiro artigo, que é competência 

da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, proteger o meio ambiente, 

combater a poluição em qualquer de suas formas e preservar as florestas, a fauna e a flora; 

pois apenas, e tão somente, por meio de um esforço conjunto desses atores é possível lograr 

êxito nas questões ambientais. 

Além disso, a Constituição ainda assegura aos cidadãos, em seu artigo 225, o direito 

a um meio ambiente saudável, bem de uso comum do povo e fundamental a sua qualidade de 

vida, o que pode ser ratificado nos incisos a seguir: 

I - preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo 

ecológico das espécies e ecossistemas; 

 

II - preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País e 

fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético; 

 

III - definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus 

componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão 

permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a 

integridade dos atributos que justifiquem sua proteção; 

 

IV - exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente 

causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto 

ambiental, a que se dará publicidade; 

 

V - controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e 

substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio 

ambiente; 

 

VI - promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a 

conscientização pública para a preservação do meio ambiente; 

 

VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem 

em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os 

animais a crueldade. (BRASIL, 1988). 

 

No entanto, embora a legislação brasileira discuta a problemática ambiental em sua 

carta magna desde a década de 80, e que o país possua um escopo legal referente às questões 

ambientais, como as Políticas Nacionais de Meio Ambiente e de Educação Ambiental, e em 

especial as Resoluções do CONAMA e Normas da ABNT, as quais apresentam diversas 

diretrizes para a gestão de determinados tipos específicos de resíduos sólidos; apenas em 

2010, após tramitar por cerca de 20 anos no congresso nacional, foi finalmente instituída a 

Política Nacional de Resíduos Sólidos, a qual traz um direcionamento legal para todos os 

tipos de resíduos sólidos produzidos em território nacional, sem exceção. 

Em suas discussões o Relatório de Brundtland já demonstrava a preocupação com a 

geração exacerbada de resíduos como consequência direta do fenômeno da industrialização, 

afirmando que aumentará sobremaneira a poluição do meio ambiente, a não ser que as nações, 
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em especial as em busca do desenvolvimento, invistam de forma efetiva no aumento da 

reciclagem e reutilização. 

Em uma longa discussão acerca dos desafios urbanos nos países em 

desenvolvimento, a CMMAD (1988) cita a problemática dos resíduos sólidos como um dos 

desafios a ser superado por muitas cidades seja devido à falta de coleta, seja pela disposição 

final inadequada; além de afirmar que a implantação de processos como a reutilização e 

reciclagem mitigariam os problemas nos centros urbanos, reduziria o uso intensivo de 

matéria-prima e promoveria emprego e renda. 

Diferentemente do Brasil, outras nações industrializadas e de economias mais 

consolidadas, como os Estados Unidos da América e grande parte dos países europeus, já 

apresentavam nas décadas de 60 e 70 uma legislação exclusivamente dedicada ao 

enfrentamento dos problemas ocasionados pela geração exacerbada dos resíduos sólidos. 

Segundo a ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY (2010) norte americana, 

a legislação atualmente responsável por dar as diretrizes no que diz respeito à eliminação de 

resíduos sólidos urbanos e industriais no país é a RCRA – Lei de Conservação e Recuperação 

de Recursos, aprovada pelo Congresso em 1976 e que alterou a Lei de Descarte de Resíduos 

Sólidos de 1965. A RCRA estabelece metas nacionais para proteger a saúde humana e o 

ambiente; conservar energia e recursos naturais; reduzir a quantidade de resíduos gerados 

(com o incentivo à redução na fonte e reciclagem); e assegurar a gestão ambientalmente 

racional dos resíduos (ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY, 2010; 2012). 

Para alcançar esses objetivos a política baseia-se em três programas: o de resíduos 

sólidos, que estimula os Estados a desenvolver planos abrangentes para gerenciar resíduos 

sólidos urbanos e industriais não perigosos, estabelece critérios para a construção de aterros 

sanitários e proíbe o despejo de resíduos sólidos a céu aberto; o de resíduos perigosos 

(estabelecido em 1980), o qual consiste em um sistema de controle de resíduos perigosos 

desde a geração até a disposição final; e o tanque de armazenamento subterrâneo (incluído 

em 1984), que regula tanques subterrâneos de armazenamento de substâncias perigosas e 

produtos petrolíferos. 

No caso da União Europeia – UE, grupo constituído por 27 Estados soberanos, a 

legislação referente à gestão dos resíduos sólidos que deve ser cumprida por todos os países-

membros é a Diretiva 2008/98/CE (UNIÃO EUROPEIA, 2008), regulamentada pelo 

Parlamento Europeu e pelo Conselho da União Europeia no ano de 2008, e que revoga as 

diretivas anteriores (datadas de 1975, 1991 e 2006). Essa Diretiva tem como objetivo proteger 

o ambiente e a saúde humana por meio da prevenção dos impactos adversos da produção de 
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resíduos; discorre sobre planos e programas de gestão e a participação da sociedade nesse 

processo; e traz, ainda, uma lista de definições relacionadas à temática dos resíduos sólidos. 

Outro documento importante a ser citado é a Diretiva 1999/31/CE (UNIÃO 

EUROPEIA, 1999) que objetiva prever medidas, processos e orientações que evitem ou 

reduzam tanto quanto possível os efeitos negativos sobre o ambiente, em especial a poluição 

das águas de superfície e subterrâneas, do solo e da atmosfera, incluindo o efeito de estufa, 

bem como quaisquer riscos para a saúde humana, resultantes da deposição de resíduos em 

aterros durante todo o ciclo de vida do aterro. A diretiva ainda traz limitações relativas à 

quantidade de matéria orgânica nos resíduos destinados aos aterros sanitários com vistas à 

reduzir a produção do gás metano. 

Para proteger o ambiente da melhor forma, essa legislação exige que os países da UE 

tomem medidas voltadas ao tratamento dos seus resíduos, de acordo com os seguintes 

critérios (por ordem de prioridades): prevenção; preparação para a reutilização; reciclagem; 

outros tipos de valorização, como a produção de energia; e eliminação. 

A prática da gestão ambiental eficiente, discutida por Schneider (2011), no tocante à 

prestação de qualquer serviço público/privado, é um dos aspectos preponderantes para uma 

sociedade que busca atingir a sustentabilidade na plenitude de suas dimensões (Figura 4), ou 

seja, em todas as áreas essenciais para o desenvolvimento, controle, manutenção da ordem e 

atendimento das necessidades básicas da sociedade (SACHS, 1998). 

 

 

 

Figura 4: Modelo de gestão ambiental. Fonte: baseado em Schneider (2011). 
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Evidentemente, uma gestão ambiental eficiente inclui o manejo adequado dos 

Resíduos Sólidos Urbanos (RSU), fato que tem representado um desafio a ser superado pela 

nossa sociedade. De acordo com Manfrinato et al. (2007), o problema torna-se agravante, 

devido à falta de suporte técnico e econômico para o correto gerenciamento dos RSU. 

Conforme Bartone (1991), nos governos municipais de países em desenvolvimento a gestão 

dos resíduos sólidos apresenta graves deficiências operacionais e financeiras, e em grande 

parte resulta em uma eliminação ambientalmente inadequada, como os lixões. 

Conquanto haja similaridade, existe uma tênue diferença entre os termos gestão e o 

gerenciamento. O primeiro refere-se às etapas de planejamento, acompanhamento e controle 

de processos, enquanto que o segundo diz respeito à execução das atividades planejadas pela 

gestão. Em relação aos resíduos sólidos, para Schalch, et al  (2002, p.71) o conceito de gestão 

“abrange atividades referentes à tomada de decisões estratégicas e à organização do setor para 

esse fim, envolvendo instituições, políticas, instrumentos e meios”; enquanto que 

gerenciamento de resíduos sólidos está relacionado aos 

Aspectos tecnológicos e operacionais da questão, envolvendo fatores 

administrativos, gerenciais, econômicos, ambientais e de desempenho: 

produtividade e qualidade, por exemplo, e relaciona-se à prevenção, redução, 

segregação, reutilização, acondicionamento, coleta, transporte, tratamento, 

recuperação de energia e destinação final de resíduos sólidos. (Schalch, et al, 2002, 

p. 71). 

 

Para Lopes (2003), gestão de resíduos sólidos urbanos é entendida como todas as 

normas e leis que se referem a eles; e o gerenciamento é descrito como os aspectos 

operacionais que envolvem os resíduos, a exemplo da coleta, transporte, tratamento, coleta 

seletiva e disposição final, entre outras. No mesmo sentido, a CEMPRE (2010, p. 03) define o 

gerenciamento integrado dos resíduos sólidos como o “conjunto articulado de ações 

normativas, operacionais, financeiras e de planejamento que uma administração desenvolve 

(com base em critérios sanitários, ambientais e econômicos) para coletar, segregar, tratar e 

dispor o lixo”. Outra definição para o termo é proposta pelo IBAM, onde o gerenciamento 

integrado de resíduos sólidos urbanos, 

É o envolvimento de diferentes órgãos da administração pública e da sociedade civil 

com o propósito de realizar a limpeza urbana, a coleta, o tratamento e a disposição 

final do lixo, elevando assim a qualidade vida da população e promovendo o asseio 

da cidade, levando em consideração as características das fontes de produção, o 

volume e os tipos de resíduos (para a eles ser dado tratamento diferenciado e 

disposição final técnica e ambientalmente corretas), as características sociais, 

culturais e econômicas dos cidadãos e as peculiaridades demográficas, climáticas e 

urbanísticas locais. (MONTEIRO, 2001, p. 08). 
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De acordo com Merico in Viana, Silva, Diniz (2001), pensamento também 

compartilhado por Montibeller (2004) e Bellen (2006), a elaboração de políticas públicas 

voltadas à sustentabilidade deve estar baseada nas premissas de equidade intrageração (com a 

oferta de condições dignas de sobrevivência para as populações, como educação, saúde, 

segurança, desconcentração de riquezas, entre outros aspectos, levando à diminuição das 

desigualdades sociais existentes atualmente); equidade intergeração (permitir que as gerações 

futuras possam desfrutar dos recursos naturais para o atendimento de suas necessidades, em 

conformidade o relatório Brundtland); irreversibilidade e incertezas (o Homem precisa 

considerar o nível de tolerância de exploração dos ecossistemas - capacidade de suporte – e a 

possibilidade de seu retorno às condições anteriores à exploração – nível de resiliência). 

Como exposto anteriormente, a Constituição Federal Brasileira, em seus artigos 23 e 

225, coloca que compete às três esferas públicas (federal, estadual e municipal), a proteção do 

meio ambiente; o combate à poluição sob suas mais variadas formas (o que, obviamente, 

inclui os resíduos sólidos); a preservação da fauna e da flora existentes; e defende o direito 

dos cidadãos a um meio ambiente em equilíbrio, sendo tanto o poder público quanto a 

sociedade (de maneira conjunta) os responsáveis por isso. 

E para tanto, o poder público deve elaborar (com o auxílio da população) e se utilizar 

de políticas públicas como instrumentos legais no sentido de evitar e mitigar os impactos 

sobre o patrimônio ambiental explorado pela geração atual, para que o mesmo também possa 

ser desfrutado pelas gerações vindouras. 

Nesse sentido, como exemplo de um grande esforço global com o intuito de 

aproximar a sociedade do poder público, e uma vez unidos, buscarem alcançar o 

desenvolvimento sustentável (no âmbito global, nacional e local) tem-se a Agenda 21; um 

instrumento proposto conjuntamente por vários países, e que serviu de base para a elaboração 

de políticas públicas pelo mundo, inclusive no Brasil. 

Ela foi idealizada durante a tão propalada Conferência das Nações Unidas sobre o 

Meio Ambiente e o Desenvolvimento – CNUMAD ou, simplesmente, Rio-92, sob a 

coordenação direta da Organização das Nações Unidas – ONU, como trabalho final oriundo 

das fortes discussões realizadas no evento e que consiste em um programa (em escala 

planetária), assinado por mais de 170 países, com o objetivo principal de firmar um 

compromisso internacional pela mitigação da degradação dos componentes naturais do meio 

ambiente causada de forma direta pelo meio antrópico. 

A Agenda 21 Global (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 1992) discorre 

sobre uma série de pontos que são fundamentais para que a sociedade promova um 
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desenvolvimento sustentável, como a cooperação internacional; combate à pobreza e ao 

desflorestamento; integração entre meio ambiente e desenvolvimento; manejo de ecossistemas 

frágeis; conservação da diversidade biológica; proteção da qualidade e do abastecimento dos 

recursos hídricos; ação mundial pela mulher; infância e juventude; reconhecimento e 

fortalecimento das populações tradicionais, do comércio e da indústria; e educação ambiental. 

No tocante à temática “resíduos”, o documento menciona em alguns de seus vastos 

40 capítulos a importância da questão dos resíduos (sejam eles industriais, urbanos, nucleares 

ou químicos) no sentido de seu gerenciamento de forma adequada, de maneira a evitar danos 

à saúde pública e ao meio ambiente. Dentre os que abordam o tema, estão os capítulos 

apresentados no quadro 2 (abaixo), alguns dos quais serão detalhados mais a frente por 

apresentar uma abordagem mais direta quanto aos resíduos sólidos urbanos, um dos temas 

trabalhados nessa dissertação. 

 

Quadro 2: capítulos da Agenda 21 Global que tratam do tema “Resíduos”.   

AGENDA 21 GLOBAL 

CAPÍTULO 4 Mudança dos padrões de consumo 

CAPÍTULO 5 Dinâmica demográfica e sustentabilidade 

CAPÍTULO 6 Proteção e promoção das condições da saúde humana 

CAPÍTULO 7 
Promoção do desenvolvimento sustentável dos assentamentos 

humanos 

CAPÍTULO 9 Proteção da atmosfera 

CAPÍTULO 18 

Proteção da qualidade e do abastecimento dos recursos hídricos: 

aplicação de critérios integrados no desenvolvimento, manejo e uso 

dos recursos hídricos 

CAPÍTULO 19 

Manejo ecologicamente saudável das substâncias químicas tóxicas, 

incluída a prevenção do tráfico internacional ilegal dos produtos 

tóxicos e perigosos 

CAPÍTULO 20 
Manejo ambientalmente saudável dos resíduos perigosos, incluindo a 

prevenção do tráfico internacional ilícito de resíduos perigosos 

CAPÍTULO 21 
Manejo ambientalmente saudável dos resíduos sólidos e questões 

relacionadas com os esgotos 

CAPÍTULO 22 Manejo seguro e ambientalmente saudável dos resíduos radioativos 

CAPÍTULO 30 Fortalecimento do papel do comércio e da indústria 
Fonte: Adaptado de ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 1992. 

 

Dois importantes capítulos que se apresentam profundamente interligados são o 4 e o 

5, os quais tratam das questões dos padrões de produção e consumo vigentes em nossa 

sociedade e da dinâmica demográfica, respectivamente. Temas esses já debatidos nessa 

dissertação. 
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O primeiro preconiza a necessidade da união entre governo e sociedade no sentido da 

implementação de políticas sociais, ambientais e econômicas com vistas à promoção de 

mudanças nos padrões insustentáveis de produção e consumo, com foco direto na redução da 

geração de resíduos ao mínimo possível, por meio do estímulo à reciclagem; da redução do 

desperdício; e da introdução de novos produtos ambientalmente saudáveis, estimulada por 

políticas de mercado que incentivem os consumidores a adquirirem tais produtos. 

O segundo capítulo trata do elevado crescimento demográfico em associação direta 

com os padrões insustentáveis de produção e consumo, fatos que vem a agravar ainda mais a 

problemática da quantidade de resíduos gerados atualmente; e que devem ser levados em 

consideração quando do planejamento do desenvolvimento das cidades. 

O capítulo 6 leva a discussão acerca dos resíduos sólidos para o campo da saúde, 

como uma questão prioritária de saúde pública, haja vista os resíduos apresentarem-se como 

um dos componentes do saneamento ambiental. De acordo com a Agenda, as nações devem 

elaborar programas que envolvam o desenvolvimento de tecnologias de coleta e eliminação 

ambientalmente adequadas dos resíduos sólidos, visando o controle integrado dos vetores das 

diversas enfermidades que acometem a população. 

E finalmente, o vigésimo primeiro capítulo do documento em questão, que discorre 

enfaticamente acerca da gestão ambientalmente adequada dos resíduos sólidos; afirmando que 

os programas de manejo dos resíduos sólidos apenas lograrão êxito se abranger os seguintes 

pontos-chave: 

a) Redução ao mínimo dos resíduos – para que haja uma redução considerável do 

volume de resíduos gerado pelos seres humanos, em conformidade com os preceitos dos 3R’s, 

que defendem como ação prioritária reduzir a geração dos resíduos, seguida de reutilizar, e 

reciclar, (FUNASA, 2006). Segundo dados da Rio 92, esse volume pode quadruplicar ou 

quintuplicar até o ano 2025, sendo necessário que os sistemas de produção (setor industrial) e 

os padrões de consumo (sociedade), os quais contribuem diretamente para a intensa geração 

de resíduos, passem por um processo de mudança transitando do não sustentável para o 

sustentável, utilizando-se para tanto de novas tecnologias, programas de educação ambiental e 

políticas de mercado eficientes. 

b) Aumento ao máximo da reutilização e reciclagem dos resíduos – para que ocorra o 

fortalecimento dos programas governamentais de manejo dos resíduos, com foco na 

reutilização e reciclagem, deve-se aproveitar ao máximo as abordagens do controle de 

resíduos baseadas no rendimento dos recursos; juntamente com a prática da educação 

ambiental, haja vista a importância da colaboração do cidadão nesse processo. Além disso, 
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tais programas devem identificar os mercados em potencial para os produtos que utilizam 

como matéria-prima os materiais reaproveitados.  

c) Promoção do depósito e tratamento ambientalmente saudáveis dos resíduos – com 

o objetivo de promover o tratamento e disposição ambientalmente seguros aos resíduos 

sólidos (quando impossibilitadas as alternativas de redução, reutilização ou reciclagem), os 

governos, as instituições privadas e as organizações não-governamentais, em parceria com o 

setor industrial e em colaboração com as organizações ligadas às Nações Unidas, devem 

iniciar programas para melhorar o manejo e a redução da poluição causada pelos resíduos. 

d) Ampliação do alcance dos serviços que se ocupam dos resíduos – em virtude das 

consequências danosas ao meio ambiente e à saúde pública, as quais se expressam sob a 

forma de poluição dos recursos naturais e de enfermidades que acometem a população; é 

decisivo uma elevada amplitude e eficiência dos serviços públicos básicos de coleta, 

transporte e disposição dos resíduos sólidos ambientalmente saudável. 

Ainda conforme a Agenda 21, os governos, com a cooperação das Nações Unidas e 

outras organizações pertinentes devem, 

Estabelecer mecanismos de financiamento para o desenvolvimento de serviços de 

manejo de resíduos em zonas que careçam deles, inclusive maneiras adequadas de 

geração de recursos. (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 1992, p. 12); 

 

Aplicar o princípio de que "quem polui paga", quando apropriado, por meio do 

estabelecimento de tarifas para o manejo dos resíduos que reflitam o custo de prestar 

tal serviço e assegurar que quem produz resíduos pague a totalidade do custo de seu 

depósito de forma segura para o meio ambiente. (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES 

UNIDAS, 1992, p. 13); 

 

Estimular a institucionalização da participação das comunidades no planejamento e 

implementação de procedimentos para o manejo de resíduos sólidos. 

(ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 1992, p. 13). 

 

Dentre as orientações da Agenda 21 Global, está a elaboração das agendas nacional 

(para cada país) e local (para os estados e municípios), as quais também deveriam apresentar 

como uma de suas temáticas os resíduos sólidos produzidos pelos seres humanos. No que diz 

respeito ao Brasil, a Agenda 21 nacional coordenada pela Comissão de Políticas de 

Desenvolvimento Sustentável, foi elaborada no ano de 2002 por meio de consultas à 

população brasileira, tendo como base as diretrizes da Agenda 21 Global, e apresentando por 

este motivo várias recomendações quanto à gestão/gerenciamento dos resíduos brasileiros em 

suas mais diversas formas. 

A Agenda 21 brasileira foi dividida durante sua elaboração em estratégias e ações 

que buscam da sustentabilidade social, ambiental e econômica, permeando seis temáticas de 
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interesse para o país: Gestão dos recursos naturais; Agricultura sustentável; Cidades 

sustentáveis; Infraestrutura e integração regional; Redução das desigualdades sociais; e 

Ciência e tecnologia para o desenvolvimento sustentável (BRASIL, 2004). 

Entre os temas supracitados, os que envolvem de maneira direta a questão dos 

resíduos sólidos urbanos são Ciência e tecnologia para o desenvolvimento sustentável; 

Gestão dos recursos naturais, e Cidades sustentáveis, os quais serão explicitados a seguir. O 

primeiro tema apresenta como estratégia para os processos produtivos, a implantação de uma 

bolsa de resíduos como um mecanismo de incentivo para aproveitamento de materiais 

recicláveis. 

O segundo tema aborda a gestão integrada dos resíduos sólidos urbanos como uma 

das ações que sociedade e poder público, atuando conjuntamente, devem executar com 

perspectivas ao alcance de um novo modelo de desenvolvimento baseado na sustentabilidade 

em suas mais variadas dimensões (social, ambiental, econômica, cultural, política, entre 

outras). Conforme o MMA (BRASIL, 2004), a estratégia consiste em promover a gestão dos 

resíduos, 

A partir do planejamento integrado de intervenções; da adoção de instrumentos 

econômicos para incentivo às boas práticas de gestão, com ênfase na 

conscientização do consumidor; da reutilização, reciclagem e redução dos resíduos 

sólidos; da punição às práticas inadequadas de gestão dos resíduos sólidos; do 

desenvolvimento de critérios para seleção de áreas de disposição de resíduos; e dos 

procedimentos específicos para resíduos especiais e perigosos; da responsabilidade 

pós-consumo para o produtor ou importador e do estímulo à formação de parcerias 

entre municípios vizinhos que vise, desde a coleta seletiva até a construção de aterro 

sanitário. (BRASIL, 2004, p. 59). 

 

Outro exemplo da preocupação com a questão dos resíduos sólidos urbanos encontra-

se no terceiro tema (Cidades sustentáveis), o qual afirma que a alteração nos padrões de 

consumo da população em conjunto com a diminuição significativa na produção de resíduos 

são considerados objetivos macro do desenvolvimento sustentável em escala global, nacional 

ou local; além de colocar os resíduos como um dos componentes desafiadores para 

sustentabilidade do desenvolvimento das cidades no tocante ao sistema de gestão pública 

urbana, o qual deve funcionar de forma mais eficiente possível. 

A Agenda 21 brasileira sugere ainda, dentro do supracitado tema, que seja instituída 

uma política nacional de gestão dos resíduos sólidos regulamentada por lei, quando, desde a 

década de 90, já se encontrava em tramitação no Congresso Nacional o projeto de lei para a 

instituição da Política Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS, cuja publicação veio a ocorrer 

apenas em 2010. Vale salientar a ênfase direcionada à necessidade do incentivo à coleta 
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seletiva e à reciclagem, bem como à implantação de programas de educação ambiental junto 

aos consumidores, quando afirma que a referida política deve definir, 

Os padrões mínimos nacionais para a geração, coleta, coleta seletiva, 

acondicionamento, armazenamento, transporte, transbordo, tratamento, reciclagem e 

disposição final e incentivando a união das prefeituras regionais na implantação de 

sistemas de gerenciamento de resíduos. (BRASIL, 2004, p. 104); 

 

Promover a redução da geração de lixo (resíduos sólidos) produzido nas cidades, por 

meio de campanhas de conscientização, de incentivos tributários e creditícios, 

estimulando os setores público e produtivo e a população a não desperdiçar, 

consumir somente o necessário, reutilizar, reaproveitar e reciclar materiais que 

seriam descartados. (BRASIL, 2004, p. 104). 

 

Ao tratar de forma mais específica o setor de saneamento ambiental, o tema “Cidades 

sustentáveis” traz mais uma vez orientações quanto aos pontos que merecem destaque no que 

concerne aos resíduos sólidos urbanos (ressaltando novamente a coleta seletiva, reciclagem e 

educação ambiental) que se configura como uma das vertentes do saneamento, em adição à 

drenagem pluvial, esgotamento sanitário e abastecimento de água: estudar a questão legal 

sobre a cobrança da prestação de serviços, visando sua auto-sustentação; apoiar a 

implementação de projetos que contemplem sistemas integrados de gestão dos resíduos em 

geral e integração de ações intermunicipais. 

Ainda em apoiar projetos integrados ao planejamento de longo prazo, compatível 

com o plano diretor, tendo como objetivo final a universalização dos serviços; buscar 

alternativas para que a coleta seletiva, em conjunto com a implantação de indústria de 

reciclagem sejam auto-sustentáveis, mediante criação de incentivos fiscais e linhas de 

financiamento a custos reduzidos; executar programa de educação ambiental e mobilização 

social contínuo, visando informar e sensibilizar a população, promovendo o envolvimento da 

sociedade na gestão dos resíduos sólidos evitando o lançamento indevido de lixo. 

No caso da Agenda 21 local, também orientada pela agenda global em seu capítulo 

nº 28, conforme o Ministério do Meio Ambiente (BRASIL, 2012) configura-se como um 

instrumento de planejamento de políticas públicas que necessita do envolvimento da 

sociedade civil e do governo num complexo debate acerca dos problemas ambientais, sociais 

e econômicos locais, em busca de soluções por meio da identificação e implementação de 

ações concretas (em um Fórum de Agenda 21) com vistas ao desenvolvimento sustentável 

local. 

O poder público e a sociedade civil são os responsáveis, cada qual a sua maneira, 

pela construção de um Plano Local de Desenvolvimento Sustentável, que descreve as 

prioridades locais por meio de projetos e ações, que necessitam passar por fases de avaliação 
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e revisão. Segundo o Ministério do Meio Ambiente (MMA, 2012), em todas as regiões do 

país, diversos municípios já concluíram ou estão em fase de implementação de suas agendas. 

Quanto ao panorama de políticas públicas, existe no Brasil um conjunto de leis, 

decretos, resoluções e normas relacionadas aos resíduos sólidos em vigor desde a década de 

60. No entanto, entre os anos 60 e o final dos anos 80 não havia um aprofundamento das 

discussões acerca do gerenciamento dos resíduos sólidos, haja vista a temática estar sempre 

atrelada a outros aspectos da sociedade considerados como prioridades. 

Cenário esse que passou por uma transformação a partir da década de 90 (também 

por influência da Agenda 21 Global construída na Eco-92), quando o poder público deu início 

à elaboração de uma legislação específica à gestão da enorme diversidade de resíduos sólidos 

produzidos no país, como pode ser observado na seleção de políticas de competência federal 

apresentada a seguir: 

 Decreto nº 50.887/61 – dispõe sobre o lançamento de resíduos tóxicos ou oleosos nas 

águas interiores ou litorâneas do país e dá outras providências (BRASIL, 1961); 

 Decreto Lei Nº 1.413/75 – dispõe sobre o controle da poluição do meio ambiente 

provocada por atividades industriais (BRASIL, 1975); 

 Portaria nº 53/79 – estabelece as normas para projetos específicos de tratamento e 

disposição de resíduos sólidos, bem como a fiscalização da sua implantação, operação 

e manutenção (MINTER, 1979); 

 Resolução CNEN-NE nº 6.05/85 – da Comissão Nacional de Energia Nuclear – 

CNEN que aprova a norma de gerência de rejeitos radioativos (COMISSÃO 

NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR, 1985); 

 Portaria SUFRAMA nº 22/1998 – dispõe sobre os serviços de coleta e transporte de 

resíduos sólidos e líquidos das empresas e/ou entidades com projetos aprovados pela 

Superintendência da Zona Franca de Manaus (1998); 

 Portaria nº 961/98 – regula os processos de autorização das operações de gestão de 

resíduos industriais, sólidos urbanos e outros tipos de resíduos (BRASIL, 1998); 

 Lei N° 10.308/01 – Dispõe sobre a seleção de locais, a construção, o licenciamento, a 

operação, a fiscalização, os custos, a indenização, a responsabilidade civil e as 

garantias referentes aos depósitos de rejeitos radioativos, e dá outras providências 

(BRASIL, 2001); 

 Resolução ANVISA Nº 306/2004 – Dispõe sobre o Regulamento Técnico para o 

gerenciamento de resíduos de serviços de saúde (BRASIL, 2004); 
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 Resolução ANVISA Nº 56/2008 – dispõe sobre o Regulamento Técnico de boas 

práticas sanitárias no gerenciamento de resíduos sólidos nas áreas de portos, 

aeroportos, passagens de fronteiras e recintos alfandegados (BRASIL, 2008). 

Além dessas, existem outras importantes resoluções relacionadas à temática dos 

resíduos sólidos, como as elaboradas pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente – 

CONAMA (vinculado ao Ministério do Meio Ambiente), que consiste em um órgão 

consultivo e deliberativo do Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA, e que foi 

instituído pela Política Nacional do Meio Ambiente em 1981. 

O referido órgão tem como principais atribuições estabelecer normas e critérios para 

o licenciamento de atividades poluidoras; determinar a realização de estudos de projetos 

públicos ou privados; avaliar a implementação e a execução de políticas ambientais; 

incentivar a criação de conselhos de meio ambiente; e elaborar resoluções como as listadas no 

Quadro 3, a seguir. 

 

Quadro 3: Resoluções do CONAMA relacionadas à temática de resíduos sólidos. 

Resoluções CONAMA 

N° 06/91 
Dispõe sobre o tratamento de resíduos sólidos provenientes de 

estabelecimentos de saúde, portos e aeroportos. 

N° 05/93 
Dispõe sobre o gerenciamento de resíduos sólidos gerados nos portos, 

aeroportos, terminais ferroviários e rodoviários. 

N° 237/97 
Dispõe sobre a revisão e complementação dos procedimentos e critérios 

utilizados para o licenciamento ambiental. 

N° 264/99 
Licenciamento de fornos rotativos de produção de clínquer para atividades 

de co-processamento de resíduos. 

Nº 275/2001 

Estabelece o código de cores para os diferentes tipos de resíduos, a ser 

adotado na identificação de coletores e transportadores, bem como nas 

campanhas informativas para a coleta seletiva. 

Nº 307/2002 
Estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos 

da construção civil. 

Nº 313/2002 Dispõe sobre o Inventário Nacional de Resíduos Sólidos Industriais. 

Nº 316/2002 
Dispõe sobre procedimentos e critérios para o funcionamento de sistemas de 

tratamento térmico de resíduos. 

Nº 334/2003 

Dispõe sobre os procedimentos de licenciamento ambiental de 

estabelecimentos destinados ao recebimento de embalagens vazias de 

agrotóxicos. 

Nº 348/2004 
Altera a Resolução CONAMA Nº 307/2002, incluindo o amianto na classe 

de resíduos perigosos. 

Nº 358/2005 
Dispõe sobre o tratamento e a disposição final dos resíduos dos serviços de 

saúde e dá outras providências. 

Nº 362/2005 
Estabelece diretrizes para o recolhimento e destinação de óleo lubrificante 

usado ou contaminado. 

Nº 375/2006 
Define critérios e procedimentos, para o uso agrícola de lodos de esgoto 

gerados em estações de tratamento de esgoto sanitário e seus produtos 
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derivados, e dá outras providências. 

Nº 401/2008 

Estabelece os limites máximos de chumbo, cádmio e mercúrio para pilhas e 

baterias comercializadas no território nacional e os critérios e padrões para o 

seu gerenciamento ambientalmente adequado, e dá outras providências. 

Nº 404/2008 
Estabelece critérios e diretrizes para o licenciamento ambiental de aterro 

sanitário de pequeno porte de resíduos sólidos urbanos. 

Nº 416/2009 

Dispõe sobre a prevenção à degradação ambiental causada por pneus 

inservíveis e sua destinação ambientalmente adequada, e dá outras 

providências. 

Nº 452/2012 

Dispõe sobre os procedimentos de controle da importação de resíduos, 

conforme as normas adotadas pela Convenção da Basiléia sobre o Controle 

de Movimentos Transfronteiriços de Resíduos Perigosos e seu Depósito. 
Fonte: Brasil (2012). 

 

Assim como o CONAMA, a ABNT, órgão privado (fundado em 1940), sem fins 

lucrativos, responsável pela normalização técnica no país (reconhecida como único Foro 

Nacional de Normalização), e que fornece a base necessária ao desenvolvimento tecnológico 

brasileiro, além de ser a representante oficial do Brasil em órgãos internacionais de 

normalização. Tal entidade publica, desde a década de 80, uma série de normas voltadas à 

gestão dos resíduos sólidos (definições, procedimentos de coleta, transporte e destinação 

final) as quais são listadas no Quadro 4, abaixo. 

 

Quadro 4: Normas da ABNT relacionadas aos resíduos sólidos. 

Normas ABNT 

NBR 8418/84 
Apresentação de projetos de aterros de resíduos industriais perigosos –

 Procedimento 

NBR 8849/85 
Apresentação de projetos de aterros controlados de resíduos sólidos 

urbanos – Procedimento 

NBR 10157/87 
Aterro de resíduos perigosos - Critérios para projeto, construção e 

operação – Procedimento 

NBR 11174/90 
Armazenamento de resíduos classes II - não inertes e III - inertes – 

Procedimento 

NBR 11175/90 
Incineração de resíduos sólidos perigosos - Padrões de desempenho –

 Procedimento 

NBR 8419/92 
Apresentação de projetos de aterros sanitários de resíduos sólidos 

urbanos – Procedimento 

NBR 12235/92 Armazenamento de resíduos sólidos perigosos – Procedimento 

NBR 12807/93 Resíduos de serviço de saúde – terminologia 

NBR 12808/93 Resíduos de serviço de saúde – classificação 

NBR 12809/93 Manuseio de resíduos de serviço de saúde – procedimento 

NBR 12810/93 Coleta de resíduos de serviço de saúde – procedimento 

NBR 12980/93 
Coleta, varrição e acondicionamento de resíduos sólidos urbanos – 

Terminologia 

NBR 12988/93 Líquidos livres - Verificação em amostra de resíduos - Método de ensaio 

NBR 13463/95 Coleta de resíduos sólidos 
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NBR 13464/95 Varrição de vias e logradouros públicos 

NBR 13853/97 
Coletores para resíduos de serviços de saúde perfurantes ou cortantes - 

Requisitos e métodos de ensaio 

NBR 13896/97 
Aterros de resíduos não perigosos - Critérios para projeto, implantação e 

operação 

NBR 10004/04 Resíduos sólidos – Classificação 

NBR 10005/04 Procedimento para obtenção de extrato lixiviado de resíduos sólido 

NBR 10006/04 Procedimento para obtenção de extrato solubilizado de resíduos sólidos 

NBR 10007/04 Amostragem de resíduos sólidos 

NBR 9690/07 Mantas de polímeros para impermeabilização (PVC) - Especificação 

NBR 9191/08 
Sacos plásticos para acondicionamento de lixo - Requisitos e métodos de 

ensaio 

NBR 13230/08 
Embalagens e acondicionamento plásticos recicláveis - Identificação e 

simbologia 

NBR 13221/10 Transporte terrestre de resíduos 

NBR 15849/10 

Resíduos sólidos urbanos – Aterros sanitários de pequeno porte – 

Diretrizes para localização, projeto, implantação, operação e 

encerramento 

NBR 14879/11 
Implementos rodoviários – Coletor-compactador de resíduos sólidos – 

Definição do volume 

NBR 16725/11 

Resíduo químico – Informações sobre segurança, saúde e meio ambiente 

– Ficha com dados de segurança de resíduos químicos (FDSR) e 

rotulagem 
Fonte: ABNT (2012). 

 

Nesse cenário brasileiro de elaboração de políticas públicas, no qual a partir do ano 

2000 órgãos como o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o Sistema Nacional de 

Informações sobre Saneamento, e a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e 

Resíduos Especiais desenvolveram diversos estudos (diagnósticos, panoramas, relatórios 

técnicos) acerca do manejo dos resíduos sólidos gerados nacionalmente; duas leis, em 

especial, merecem ser destacadas por se configurarem marcos do debate em relação aos 

resíduos sólidos no país, são elas a Lei de Saneamento Básico e a Política Nacional de 

Resíduos Sólidos. 

A Lei Nº 11.445 de 5 de janeiro de 2007, que instituiu a Política Nacional de 

Saneamento Básico, trouxe apontamentos acerca da limpeza urbana e manejo de resíduos 

sólidos que devem ser uma das prioridades das ações do poder público; além de conter artigos 

que versam sobre a responsabilidade do gerador, coleta e transporte dos resíduos urbanos, 

ainda que sem grandes detalhamentos. 

A Lei 12.305 de 2 de agosto de 2010 institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos 

que integra a Politica Nacional de Meio Ambiente e está articulada à Política Nacional de 

Educação Ambiental, à Política Nacional de Recursos Hídricos, de Saúde, à Lei de 
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Saneamento Básico e à Lei de Consórcios Públicos, formando, assim, uma grande rede em 

prol de uma gestão ambiental integrada e eficiente. A PNRS é considerada um marco, tendo 

em vista, ser a primeira política pública que estabelece diretrizes para todos os tipos de 

resíduos sólidos. 

A referida lei apresenta ainda a classificação de todos os tipos de resíduos sólidos 

(doméstico, industrial, da construção civil, eletroeletrônico, lâmpadas, agrossilvopastoril, de 

saúde; exceto os radioativos que devido à sua alta periculosidade e especificidade possuem 

legislação); divididos com base nos critérios de procedência e grau de perigo que oferecem ao 

meio ambiente e à saúde pública, conforme a Figura 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quanto aos objetivos da política em questão é importante enfatizar a não geração, 

redução, reutilização, reciclagem e tratamento dos resíduos; disposição final adequada; 

racionalização do uso dos recursos naturais no processo produtivo; intensificação das ações de 

Figura 5: Classificação dos resíduos sólidos conforme a Lei Nº 12.302/2010. Fonte: Brasil (2010). 
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educação ambiental; promoção da inclusão social; e geração de emprego e renda para 

catadores de materiais passíveis de reciclagem; além de incentivos aos seus parceiros diretos 

que são as indústrias recicladoras, tendo em vista estas fomentarem o uso de matérias-primas 

e insumos derivados de materiais recicláveis/reciclados. 

Outro importante aspecto trabalhado na lei é a exigência de uma gestão integrada dos 

resíduos sólidos, como um “conjunto de ações voltadas para a busca de soluções para os 

resíduos sólidos, de forma a considerar as dimensões política, econômica, ambiental, cultural 

e social, com controle social e sob a premissa do desenvolvimento sustentável” (BRASIL, 

2010, p. 02); vindo a enfrentar uma série de desafios como a coleta, e principalmente 

tratamento/destinação final (com incentivos à reutilização, reciclagem, compostagem, 

recuperação e aproveitamento energético, com o objetivo de reduzir a quantidade de resíduos 

e rejeitos encaminhados para o local de disposição final). 

A PNRS, com vistas a atender às mudanças necessárias no modelo atual de gestão 

dos RSU no Brasil, determina em seu texto a Responsabilidade Compartilhada, na qual todos 

os elos da cadeia produtiva (fabricantes, importadores, comerciantes, consumidores, titulares 

dos serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos) são responsáveis pelos 

resíduos sólidos que geram, sendo os consumidores obrigados acondicioná-los corretamente, 

com vistas a contribuir para o êxito da coleta seletiva. 

Outro recurso de extrema importância estabelecido foi a Logística Reversa, um 

conjunto de ações destinado a permitir a coleta e retorno dos resíduos ao setor empresarial, 

seja para reaproveitamento em ciclos produtivos ou outra destinação final ambientalmente 

adequada. 

Como exemplos de recursos similares utilizados em outros países têm-se a Alemanha 

e a Suécia. A legislação alemã que responsabiliza os produtores de embalagem por todo o 

ciclo do produto, a coleta seletiva é obrigatória em todo o país e o gerador de entulho paga 

pelo recolhimento e reciclagem. Na Suécia existem postos públicos para receber o lixo 

(orgânico e reciclável) levado pelos cidadãos, além de existir reciclagem de veículos, cujos 

proprietários pagam uma taxa de reciclagem na compra, e o último usuário, ao levá-lo para a 

reciclagem, recebe de volta (com juros) a taxa paga na compra. 

Prática igualmente importante e incentivada pela nova política, a coleta seletiva 

definida como “coleta de resíduos sólidos previamente segregados conforme sua constituição 

ou composição” (BRASIL, 2010, p. 02), se apresenta como uma grande alternativa para os 

centros urbanos (onde há dificuldade de encontrar locais para construção de novos aterros), 

pois tem como um de seus objetivos reduzir o volume de resíduo a ser aterrado (INSTITUTO 
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DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS, 2000), principalmente aquele com potencial de 

reciclagem, aumentando a vida útil dos aterros e minimizando a degradação do meio 

ambiente, por meio do uso de matéria-prima reciclável que reduz a exploração das matérias-

primas virgens. 

Esse sistema de segregação de materiais é citado novamente na lei quando da 

descrição dos planos municipais e estaduais de gestão integrada de resíduos (com elaboração 

prevista para agosto de 2012, critério para continuar recebendo recursos do governo federal), 

que contam com o apoio do MMA (Projeto GeRes – Gestão de Resíduos Sólidos) para a 

capacitação técnica dos tomadores de decisão e gestores públicos; os quais têm a obrigação de 

propor a elaboração de programas de coleta seletiva, com incentivos à parceria entre o poder 

público e organizações como associações ou cooperativas de catadores de materiais 

recicláveis. 

Apesar da importância da problemática que envolve os RSU, tema debatido ao longo 

dos anos em diversos países e que foi representado no Brasil de maneira mais formal pela 

recente PNRS, a qual trouxe à tona a responsabilidade direta do cidadão gerador; grande parte 

da população ainda não reconheceu a questão com a profundidade necessária e pensa que 

apenas os órgãos públicos são os responsáveis pela gestão dos resíduos, expressando 

preocupação, na maioria das vezes, somente quando o lixo não é coletado nas portas de suas 

residências, pois para eles a responsabilidade deixa de ser sua a partir do momento em que os 

resíduos atravessam o seu portão. 

A Gestão dos Resíduos Sólidos Urbanos tem representado um desafio a ser superado 

pelos administradores públicos brasileiros e consiste em um processo em que é imperiosa a 

participação efetiva de todos os níveis da sociedade, desde os consumidores, responsáveis 

diretos pelo descarte exacerbado de materiais e ao mesmo tempo os mais prejudicados pela 

ineficiência do sistema; até os nossos representantes no governo (em todas as esferas), 

tomadores de decisões e responsáveis pela elaboração das políticas públicas, pois as questões 

ambientais são mais bem trabalhadas quando há o envolvimento de todos os atores sociais 

(ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 1992; SATO, 2004). 

A participação ativa da população é imprescindível, ela deve exigir do poder público, 

mas também deve agir como fiscal auxiliando o governo na gestão, pois “preservar o meio 

ambiente não pode – nem deve – ser uma tarefa apenas de uma secretaria ou órgão específico, 

mas de todos; muito menos ser tarefa apenas do poder público, mas também das empresas, 

ONGs, sociedade em geral” (BERNA, 2006, p. 52). 
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Os documentos “O Nosso Futuro Comum” e a “Agenda 21” produzidos pela 

comunidade internacional apontam para a necessidade de envolvimento de todos os setores da 

sociedade nos processos de decisão. De acordo com Bortoleto e Hanaki (2007), uma das 

formas de estimular a participação da sociedade nas questões relacionadas aos resíduos 

sólidos, e que nos últimos anos tem-se verificado um significativo aumento, é seu 

envolvimento quanto à alocação do orçamento público no sentido do investimento em 

políticas públicas para a gestão de resíduos sólidos, o que é conhecido como orçamento 

participativo. 

Esse processo de abarcar, uma classe específica como ex-catadores organizados em 

associações ou cooperativas de materiais recicláveis, assim como a implementação de 

programas de educação ambiental; o que conduzirá a uma redução na quantidade de resíduos 

sólidos depositados em aterros e geração de renda a partir da reciclagem. O êxito da gestão 

integrada de resíduos sólidos depende também do incentivo por parte do poder público a 

práticas sustentáveis mostrando que a gestão dos resíduos é responsabilidade de todos, 

Somos, assim, cada um de nós e todos nós, responsáveis pela construção e pela 

perpetuação da realidade em crise que nos cerca - quer participando diretamente 

dessa construção, quer a perpetuando pela falta de crítica, pela alienação ou pelo 

comodismo. (CINQUETTI; LOGAREZZI, 2006. p. 53). 

 

Outro meio de incentivo do governo à participação dos cidadãos é a educação 

ambiental, conceituada pela Política Nacional de Educação Ambiental brasileira como, 

Os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores 

sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a 

conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia 

qualidade de vida e sua sustentabilidade. (BRASIL, 1999, p. 3). 

 

Conforme Leff (2009, 2010) e Brasil; Santos (2004), a educação ambiental em todos 

os níveis (sociais, intelectuais, técnicos e científicos) tem um papel fundamental nesse 

contexto atual da busca pela sustentabilidade, pois necessita-se de uma transformação dos 

processos educativos, baseando-se nos princípios da racionalidade ambiental de formar a 

conduzir a humanidade para um futuro sustentável. No entanto, esse processo de fundamental 

importância para promover a reavaliação dos valores priorizados na lógica produtivista, tem-

se limitado à discussão/sensibilização de temáticas de repercussão na mídia, agindo de forma 

bastante superficial no tocante ao seu papel de formação de uma sociedade sustentável. 

Dessa forma, a partir do debate realizado até o momento, pode-se inferir que para 

uma eficiente gestão dos resíduos sólidos diversos fatores devem ser levados em 

consideração, como a elaboração e implementação de políticas públicas, a participação ativa 
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da sociedade, investimentos públicos e privados, todavia, todos esses perpassam a 

transformação das bases do modelo de desenvolvimento (predatório) vigente. 

 

3.4 Coleta seletiva, reciclagem, cooperativismo e a atuação dos catadores como agentes 

ambientais 

 

3.4.1 Coleta seletiva e a reciclagem de materiais: ferramentas para a busca da 

sustentabilidade na gestão dos resíduos sólidos  

Atualmente a luta pela preservação do meio ambiente e a própria sobrevivência do 

homem no planeta, está diretamente relacionada com a questão do lixo urbano. A sociedade 

de consumo em que vivemos tem como hábito extrair da natureza a matéria-prima e, depois 

de utilizada, descartá-la em lixões, caracterizando uma relação depredatória com o seu habitat 

(COMIS, 2005). 

A geração de resíduos é uma consequência direta das atividades humanas; e em 

nenhum outro momento da história o homem foi tão incentivado a consumir como na atual 

sociedade, fato ajudado e muito pela mídia (CONCEIÇÃO, 2003). Isto, aliado à ideia de que 

o crescimento econômico é a principal, se não a única maneira de solucionar os problemas 

sociais, tem levado o homem a produzir uma quantidade cada vez maior de resíduos. 

Em virtude disso, a coleta seletiva é uma das melhores alternativas e mais 

ambientalmente correta, que desvia os resíduos sólidos que poderiam ser reciclados do destino 

em aterros sanitários (aumentando assim seu período de vida útil) ou lixões, evitando a 

degradação do meio ambiente, já que o uso de matéria prima reciclável diminui a extração dos 

nossos recursos naturais (GONÇALVES, 2006). 

A Fundação Nacional de Saúde (BRASIL, 2006, p. 256) define a coleta seletiva 

como, um sistema de recolhimento de resíduos recicláveis inertes (papéis, plásticos, vidros e 

metais) e orgânicos (sobras de alimentos, frutas e verduras), previamente separados nas 

próprias fontes geradoras, com a finalidade de reaproveitamento e reintrodução no ciclo 

produtivo. 

Outras definições encontradas na literatura são as de Brasil e Santos (2004) e Cempre 

(2010), as quais são bastante similares as da FUNASA, apresentando a coleta seletiva como 

um sistema de recolhimento de materiais com potencial de reciclagem, a exemplo de papéis, 

plásticos, vidros, metais e orgânicos, previamente separados na origem; além do conceito de 

Jacobi (2006, p. 109), o qual afirma que a coleta seletiva consiste na separação na fonte 
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geradora de materiais que podem ser reaproveitados ou reciclados e se configura em uma das 

ações que compõem um sistema de gerenciamento integrado de resíduos sólidos domiciliares. 

Além da diminuição da quantidade de resíduos enviados aos aterros, ainda conforme 

o supracitado autor são diversos os benefícios oriundos da coleta seletiva de materiais 

recicláveis, tais como a redução do lixo na fonte geradora; o reaproveitamento e a reciclagem 

de matérias-primas; e a geração de renda com inclusão social (catadores), sendo a 

implantação desse sistema de segregação imprescindível para a mitigação dos impactos 

ambientais e de saúde pública que a disposição inadequada dos resíduos sólidos provocam. 

A coleta seletiva também traz vantagens para o processo da reciclagem, como a 

melhoria da qualidade dos materiais, evitando-se a mistura de componentes que podem tornar 

inúteis muitos materiais potencialmente recicláveis; diminui a geração de rejeitos, a área de 

instalação das usinas de reciclagem, os gastos com esta instalação e com os equipamentos de 

separação, lavagem e secagem (REIS, 2006; SILVA; GUIMARÃES; SILVA, 2010). 

Quanto à padronização na distinção dos materiais recicláveis que deve ser utilizada 

na execução do sistema da coleta seletiva, o Conselho Nacional do Meio Ambiente, em sua 

resolução de nº 275 de 25 de abril de 2001 (BRASIL, 2001), estabeleceu o código de cores 

que deve ser utilizado para diferenciar tais materiais, adotado na identificação de coletores e 

transportadores, assim como nas campanhas informativas sobre a coleta seletiva (Figura 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Sistemas de coleta seletiva podem ser implantados em uma escola, uma empresa ou 

um bairro, sendo esta atitude de grande importância para o meio ambiente, pois é necessário 

Figura 6: Padrão de cores estabelecido pela Resolução CONAMA nº 275/2001. Fonte: 

Lixo.com.br (2013). 
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pensar globalmente, mas agir localmente (Agenda 21). E para isso não há uma fórmula 

universal, pois cada lugar possui uma realidade e precisamos inicialmente de um diagnóstico 

local, isto é, faz-se necessário a realização de uma análise do local no qual pretende-se 

implantar esse tipo de coleta. 

Nesta análise, devem ser levados em consideração alguns aspectos como, o destino 

do lixo atual; a presença de cooperativas de catadores na cidade, doação dos materiais para 

um programa social; tipo, volume e frequência de lixo gerado e como a comunidade poderá 

atuar nesse processo (GONÇALVES, 2006). 

Para que um programa de coleta seletiva tenha êxito desde a sua implantação até a 

manutenção, ele deve ser composto por uma corrente de três elos, sendo estes o planejamento 

contínuo, o destino do lixo e a educação ambiental. Se um deles não for planejado, todo o 

projeto pode ser comprometido. 

O primeiro elo consiste no planejamento contínuo, no qual haverá o reconhecimento 

do local de implantação da coleta seletiva e, posteriormente, a formação de um grupo gestor. 

O segundo diz respeito ao destino do lixo gerado no local, isto é, de que forma ocorrerá o 

descarte dos resíduos produzidos. E o terceiro consiste em um trabalho de educação ambiental 

ininterrupto, para que o público-alvo (seja, alunos, professores ou a comunidade) possa ser 

bastante sensibilizado. 

Existem diferentes maneiras de se fazer a coleta seletiva, a principal delas é a coleta 

porta-a-porta, na qual os resíduos são separados na fonte geradora, ou seja, no local onde são 

gerados para depois serem recolhidos pelas cooperativas. Outras formas são os postos de 

entrega voluntária – PEV’s ou locais de entrega voluntária – LEV’s, pontos distribuídos em 

diferentes locais da cidade com grupos de lixeiras diferenciadas por cores e/ou símbolos 

onde as pessoas depositam espontaneamente os resíduos recicláveis (BRASIL; SANTOS, 

2004), ou ainda, ponto de descarte seletivo de resíduo, na perspectiva dos cidadãos, e de 

coleta seletiva, do poder público ou da concessionária; geralmente funciona como alternativa 

complementar a sistemas de coleta porta a porta (CINQUETTI; LOGAREZZI, 2006, p. 101). 

Conforme, Favoino e Ricci (2006), e Iriarte, Gabarrell e Rieradevall (2009), algumas 

desvantagens do modelo porta a porta em comparação aos pontos de entrega fixos, são os 

custos operacionais mais elevados, o consumo de energia 57% maior devido a utilização de 

caminhões, além da emissão de poluentes para a atmosfera. Entretanto, quando analisada a 

gestão dos resíduos de forma mais completa, o sistema porta a porta ainda possui taxas de 

recuperação/reciclagem de resíduos superiores a do outro modelo, o que favorece a sua 

utilização. 
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A usina de triagem/compostagem também é uma alternativa utilizada em alguns 

locais do país, na qual os materiais provenientes da coleta convencional são separados de 

acordo com seu potencial de reciclagem ou compostagem. Entretanto, conforme discussão de 

Schalch (2002) et al, as usinas não solucionam o problema do lixo, pois apresentam até 50% 

de sobras, rejeitos e refugos, constituídos por materiais orgânicos de difícil decomposição, 

como couro e madeira, além de outros inertes, como areia, cacos, plásticos e entulhos, que 

devem ser encaminhados para um aterro sanitário. Ainda conforme o autor, as usinas não são 

viáveis em termos econômicos, pois os produtos recicláveis separados do lixo não apresentam 

qualidade e vantagens que justifiquem preço compensador, ao contrário do que ocorre na 

coleta seletiva porta a porta nas residências. 

Quanto ao uso do composto, como o lixo chega completamente misturado, mesmo 

submetido a onerosos processos de beneficiamento, ainda apresenta muitas impurezas, e, 

portanto, bastante inferior aos compostos disponíveis no mercado. Assim, as usinas de 

triagem e compostagem ainda não mostraram-se auto-suficientes, como propagam os 

vendedores aos dirigentes municipais e devem ser analisadas com cautela (SCHALCH, 2002; 

et al). 

Assim, essa é uma alternativa que não deve ser adotada pelos gestores dos 

resíduos sólidos urbanos, pois é um sistema oneroso, devido ao maquinário exigido, e pouco 

eficiente haja vista à baixa qualidade dos recicláveis segregados que vêm misturados aos 

resíduos orgânicos. Além disso, oferecem condições de trabalho totalmente insalubres para os 

catadores que são obrigados a conviver com o mau cheiro, entre outros inconvenientes, da 

degradação dos materiais orgânicos. 

A coleta porta-a-porta é a mais vantajosa, pois a do tipo PEV’s ou LEV’s não 

permite coletar uma quantidade significativa de materiais e nas usinas a sua qualidade é bem 

inferior, pois são misturados entre si (principalmente com matéria orgânica), inviabilizando a 

reciclagem. Ao contrário da coleta seletiva na fonte geradora, que por sua vez, pode ser feita 

separando-se os resíduos de acordo com sua função (recicláveis e não recicláveis) e com seus 

tipos (papel, plástico, metal, vidro, perigosos e matéria orgânica). 

Dados que justificam a implementação de iniciativas de coleta seletiva são os do 

panorama ABRELPE (2012), pois quanto à composição gravimétrica dos RSU no Brasil, 

constatou-se que mais da metade (51,4%) dos resíduos produzidos são compostos de matéria 

orgânica, 31,9% recicláveis, com a participação de metais (2,9%), papel, papelão e Tetrapak 

(13,1%), plástico (13,5%), vidro (2,4%), e outros (16,7%). 
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E, embora a porcentagem de resíduos com potencial de reciclagem seja considerável, 

o referido panorama constatou que, no Brasil, apenas 60% dos municípios desenvolvem 

programas de coleta seletiva. Na região Nordeste esse valor cai para 37,8%, o que denota o 

pouco interesse de investimento por parte do poder público, fato no mínimo preocupante, pois 

a região gera mais de 50.000 toneladas de resíduos todos os dias (ASSOCIAÇÃO 

BRASILEIRA DE EMPRESAS DE LIMPEZA PÚBLICA E RESÍDUOS ESPECIAIS, 

2012). 

Dentre os exemplos de experiências de execução do processo de coleta seletiva pelo 

país, realizada por catadores de materiais recicláveis organizados sob a forma de associações 

ou cooperativas, estão as pioneiras e que mais se destacaram no cenário nacional: a 

Cooperativa dos Catadores Autônomos de Papel, Aparas e Materiais Reaproveitáveis – 

COOPAMARE, fundada em 1989 na cidade de São Paulo e a Associação dos Catadores de 

Papel, Papelão e Material Reaproveitável – ASMARE, fundada em 1990 na capital de Minas 

Gerais, Belo Horizonte; as quais se configuram como exemplos de que é possível e 

imprescindível a existência de parceria entre o poder público, organizações não 

governamentais e a sociedade civil (CONCEIÇÃO, 2003; CINQUETTI; LOGAREZZI, 

2006). 

Infelizmente, por falta de incentivo e desorganização por parte dos catadores, muitas 

associações ou cooperativas ainda enfrentam problemas no tocante a sua manutenção, sendo 

de extrema importância uma relação sólida entre os órgãos públicos, catadores e os cidadãos 

para que os programas se consolidem e se perpetuem, uma vez que contribuem sobremaneira 

para a gestão dos resíduos urbanos de uma cidade, na perspectiva da sustentabilidade 

socioambiental. 

Outros exemplos exitosos de programas de coleta seletiva em estados brasileiros 

estão em Santa Catarina, Rio Grande do Sul (Porto Alegre) e Paraná (Curitiba). No estado de 

Santa Catarina 44 municípios apresentam coleta seletiva; em Porto Alegre a coleta seletiva 

atende cerca de 97% da população e em Curitiba a referida coleta representa 20% do lixo 

coletado e gera aproximadamente 20.000 empregos (BRASIL; SANTOS, 2004 apud 

BRASIL, 2000). 

Pode-se observar que as primeiras experiências brasileiras de coleta seletiva 

ocorreram a partir da década de 80, período em que se deu início a formação de inúmeras 

associações e cooperativas de catadores de materiais recicláveis. Além disso, é interessante 

expressar que, independentemente da região, do país e do período, algumas dificuldades 

enfrentadas são similares, entre elas estão: divulgação, infraestrutura, resistência da população 
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e ausência de apoio efetivo por parte do poder público. Outra dificuldade enfrentada diz 

respeito à comercialização dos materiais para as indústrias, pela falta de organização dos 

catadores e de infraestrutura, tendo que se submeter aos intermediários, resultando em um 

baixo retorno financeiro. 

Segundo Capra (1996), uma das principais divergências entre as ações humanas e a 

natureza deriva do fato de que esta é cíclica, enquanto aquelas são lineares. Nossas atividades 

fabricam produtos que são consumidos e, posteriormente se transformam em resíduos. O 

Homem ao realizar a reciclagem de seus produtos passa a trabalhar de maneira semelhante à 

natureza, ou seja, seguindo o modelo dos ecossistemas que fazem continuamente a 

transformação de seus materiais, ou melhor, a ciclagem de nutrientes (processo cíclico, não 

linear) e por esse motivo, diferentemente dos seres humanos, não geram detritos; sendo essa 

uma das inúmeras alternativas para o alcance da sustentabilidade das sociedades. Dentre as 

definições de reciclagem existentes, tem-se a da Lei nº 12.305/2010 que a apresenta como o, 

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. (BRASIL, 

2010, p. 02). 

 

Outras definições são as utilizadas por Brasil, Santos (2004, p. 70), que traz a 

reciclagem como “um conjunto de técnicas que tem por finalidade aproveitar os detritos e 

reutilizá-los no ciclo de produção de que saíram”; e a do IDEMA (RIO GRANDE DO 

NORTE, 2006, p. 58), na qual a reciclagem é “a valorização dos descartes domésticos e 

industriais, mediante uma série de operações que permitem que os materiais sejam 

reaproveitados como matéria-prima para outros produtos”. 

O IDEMA (RIO GRANDE DO NORTE, 2006) especifica ainda dois tipos de 

reciclagem: a pré-consumo, onde os refugos do processo produtivo são reaproveitados (aparas 

de papel e rebarbas metálicas); e a pós-consumo, quando os materiais reprocessados são 

aqueles oriundos dos resíduos domésticos e selecionados pela coleta seletiva; e em ambas os 

materiais, chamados de secundários, substituem a matéria-prima virgem. 

Iniciando-se pela análise do símbolo utilizado para representar a reciclagem (Figura 

7), as três setas têm como significado as ações necessárias à realização do processo de 

reciclagem a contento, são elas: as empresas que fabricam/comercializam os produtos; 

seguidos dos consumidores, um dos principais elos dessa cadeia, pois contribuem 

sobremaneira para a geração e descarte inconsequentes dos resíduos; e finalmente as empresas 

recicladoras, responsáveis por inserir novamente no mercado os materiais descartados como 
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matéria-prima para a fabricação de novos produtos, transformando, assim, o processo em um 

ciclo. 

 

 

 

 

 

 

 

Existem alguns benefícios trazidos pela prática da reciclagem que são a geração de 

empregos para catadores, sucateiros, operários; minimização da contaminação do solo, da 

água e do ar; diminuição da contaminação de alimento e doenças; estímulo à concorrência no 

mercado; diminuição da contaminação do adubo produzido junto aos resíduos orgânicos; 

economia de energia; melhoria da limpeza da cidade e da qualidade de vida da população; 

diminuição do desperdício; prolongamento da vida útil dos aterros sanitários. 

Além disso, esse processo é econômico quando comparado aos que utilizem 

matérias-primas virgens. Isso se dá, pois muitas vezes há um menor consumo de energia, 

materiais, recursos hídricos, e redução de custos direcionados ao controle ambiental e à 

deposição final (RIBEIRO; MORELLI, 2009). Dentre os benefícios oriundos da reciclagem 

como alternativa de tratamento para os resíduos está a diminuição da exploração de recursos 

naturais e economia energética, conforme o Quadro 5. 

 

Quadro 5: economia realizada com o uso da reciclagem. 

MATERIAIS 

RECICLADOS 

ECONOMIA DE MATÉRIA-PRIMA 

Plástico 
 A cada 1.000 Kg de plástico reciclados evitam-se a 

extração de milhares de litros de petróleo. 

Papel 

 A cada 50 Kg de papel reciclados evitam-se a derrubada de 

uma árvore. 

 Energia – redução de 23 a 74% 

 Água – 58% 

 Poluição do ar – redução de 74% 

 Poluição da água – redução de 35% 

Alumínio 

 A cada 50 Kg de alumínio enviados para a reciclagem, 

evitam-se que sejam extraídos do solo 5.000 Kg do minério 

bauxita. 

 Energia – redução de 90 a 97% 

 Poluição do ar – redução de 95% 

 Poluição da água – redução de 97% 

Figura 7: Símbolo mundialmente utilizado 

para representar a reciclagem. 
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Vidro 

 A cada 1 Kg de vidro quebrado faz 1 Kg de vidro novo, 

podendo ser reciclados inúmeras vezes. 

 Energia – redução de 4 a 32% 

 Água – 50% 

 Poluição do ar – redução de 20% 
Fonte: Adaptado de BRASIL; SANTOS, 2004 e CEMPRE, 2010. 

 

Um dos aspectos inerentes à problemática dos resíduos é a crescente quantidade de 

não recicláveis (composição dos materiais) que impõe limites à realização da reciclagem, haja 

vista a inexistência de tecnologias disponíveis para o processamento de determinados 

materiais; os custos elevados em comparação à utilização de matéria-prima virgem; a 

diminuição da qualidade dos materiais e as perdas de eficiência energética (MONTIBELLER 

FILHO, 2004; WALDMAN, 2010). 

Ainda para os autores, somente é viável a realização da reciclagem quando o poder 

público se responsabiliza pela pré-seleção dos materiais e posteriormente repassa para as 

indústrias recicladoras. Entretanto, para que esse processo se realize a contento é 

imprescindível a participação da sociedade, a qual contribuirá na prévia seleção dos materiais 

potencialmente recicláveis, os quais por intermédio de cooperativas ou associações serão 

repassados às indústrias. Somente assim, com um trabalho em conjunto, a reciclagem passa a 

ser economicamente viável. 

No entanto, se não houver mudança no modo de produção, ou seja, no sistema 

econômico vigente, na concepção de desenvolvimento que se reflete no modo de vida da 

sociedade, principalmente na sua forma de consumo e na consequente quantidade de resíduos 

gerada; a reciclagem se tornará apenas um paliativo para a problemática do lixo. 

Quanto aos materiais reciclados, a colocação do Brasil depende do tipo de material 

reciclável. Os dados da tabela 2 mostram que o país encontra-se em primeiro lugar na 

reciclagem de latas de alumínio (97,6%) quando comparado aos outros países, distintamente 

do que ocorre ao se analisar os materiais como papel, PET (Polietileno tereftalato) e vidro, 

dos quais o Brasil recicla cerca de 50%, o que atenta para a necessidade de um maior 

empenho da sociedade tanto na elaboração de políticas públicas, quanto no incentivo à 

segregação de materiais (coleta seletiva), prática indispensável ao êxito da reciclagem. 

 

Tabela 2: Índice de reciclagem no Brasil em comparação com outros países. 

PAÍSES 
MATERIAIS RECICLÁVEIS 

Latas de alumínio Papel PET Vidro 

Estados Unidos 58,1% 63,6% 28% - 

Japão 92,6% 79,3% 77,9% - 
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Argentina 91,1% 45,8% 34% - 

Europa 64,3% - 48,4% - 

Brasil 97,6% 46% 55,6% 47% 
Fonte: ABRELPE (2011). 

 

Os resíduos sólidos produzidos atualmente na sociedade, em quantidades absurdas e 

em composições diferenciadas não apresentam uma solução mágica que os faça simplesmente 

desaparecer, e sim são necessárias políticas públicas, investimento na gestão integrada de 

resíduos sólidos cuja perspectiva interessante nesta é a reciclagem, pois segundo Montibeller 

Filho (2004), esse processo envolve questões centrais como a destinação de rejeitos da 

produção e consumo, crescentemente preocupante, e a disponibilidade atual e futura de 

recursos naturais não renováveis. 

De acordo com Hui et al (2006), uma gestão integrada de resíduos sólidos inclui 

redução, reutilização, reciclagem e eliminação, os quais promoverão a diminuição da 

utilização de recursos naturais e da poluição, e a economia de energia. Os autores citam ainda 

como exemplos exitosos desse tipo de gestão países como Alemanha, Suécia, Japão e Estados 

Unidos que, entre 1960 e 2004, mudaram as estratégias de gestão que passou ater como base a 

redução e a reciclagem, além da utilização da incineração e compostagem em oposição à 

eliminação em aterros sanitários. 

No tocante a políticas públicas no sentido de intensificar a coleta seletiva de 

materiais recicláveis no Brasil, tem-se o Decreto 5.940, de 25 de outubro de 2006 que 

instituiu a obrigatoriedade dos órgãos e entidades da administração pública federal direta e 

indireta realizarem a separação dos resíduos recicláveis descartados e a sua destinação às 

associações e cooperativas dos catadores; além do decreto 7.405, de 23 de dezembro de 2010 

que criou o programa Pró-Catador (com a finalidade de apoiar e fomentar a organização 

produtiva dos materiais), denominou o Comitê Interministerial para Inclusão Social e 

Econômica dos Catadores de Materiais Reutilizáveis e Recicláveis, o Comitê Interministerial 

da Inclusão Social de Catadores de Lixo, e dispõe sobre sua organização e funcionamento. 

Finalmente, após 20 longos anos de espera, foi instituída em 2010 a PNRS, que veio 

a promover a discussão de diversos fatores relacionados à gestão integrada de resíduos sólidos 

urbanos, dentre eles a coleta seletiva de materiais recicláveis. A referida lei apresenta como 

um de seus instrumentos, capítulo III, artigo 8°, inciso IV, “o incentivo à criação e ao 

desenvolvimento de cooperativas ou de outras formas de associação de catadores de materiais 

reutilizáveis e recicláveis”. 
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Em seus artigos 18º e 19º, ao dissertar a cerca dos Planos Municipais de Gestão 

Integrada de Resíduos Sólidos, a lei diz que os municípios priorizados no acesso aos recursos 

da União serão aqueles que “implantarem a coleta seletiva com a participação de cooperativas 

ou outras formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis formadas 

por pessoas físicas de baixa renda”. 

Sobre essa temática a política ainda discute os requisitos necessários à implantação 

de programas de gestão de resíduos: estudo detalhado das condições locais baseados em 

argumentos técnicos contundentes, como a quantidade de resíduo a ser coletada, sua 

separação ou não, acesso ao recolhimento (transporte), a presença de cooperativas que 

administrem o beneficiamento e a venda de tais produtos, dentre outros. 

A resolução, ou pelo menos, a mitigação da problemática dos resíduos sólidos 

urbanos não se resume a uma única solução, mas sim a um conjunto de ações que devem ser 

implementadas, das quais uma das principais é a reciclagem que está intimamente relacionada 

à outra ação que é a adoção de um programa de coleta seletiva (processo de separação de 

resíduos com potencial de reciclagem daqueles que não o possuem). No entanto, tais ações 

serão executadas a contento somente a partir de uma mudança na mentalidade das pessoas – 

representas pelo poder público (governantes), sociedade civil ou empresários (indústrias, entre 

outros), que, por conseguinte, leva a uma transformação de seu comportamento em relação 

aos resíduos sólidos. 

Uma forte aliada nesse processo é a educação ambiental, que vem a auxiliar na 

identificação de problemas que afetam a qualidade de vida do cidadão, favorecendo a quebra 

de paradigmas, com consequente estímulo à busca por alternativas individuais e coletivas 

frente aos impactos socioambientais causados pelo ineficiente gerenciamento do lixo. 

Entretanto, a coleta seletiva deve envolver os mais diversos segmentos da sociedade, desde 

funcionários públicos, estudantes, universidades, organizações não governamentais, catadores 

e principalmente a comunidade em geral, observando-se seus aspectos socioeconômicos e 

culturais. 

Ao analisar etimologicamente a palavra “cooperativa” vê-se que ela vem do latim 

cooperare que significa operar simultaneamente, prestar colaboração, trabalhar em conjunto 

para um fim comum. Em relação à definição do termo cooperativa, são várias as existentes, 

dentre as mais conhecidas estão a da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971, que instituiu a 

Política Nacional de Cooperativismo, e que traz as cooperativas como, “sociedades de 

pessoas, com forma e natureza jurídica próprias, de natureza civil, não sujeitas à falência, 

constituídas para prestar serviços aos associados” (BRASIL, 1971, p. 01). 
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A Organização Internacional do Trabalho – OIT (2002, p. 01), em sua recomendação 

193/2002 caracteriza o termo em questão como “associação autônoma de pessoas que se 

unem voluntariamente para atender a suas necessidades e aspirações comuns, econômicas, 

sociais e culturais, por meio de empreendimento de propriedade comum e de gestão 

democrática”. 

A Fundação Nacional de Saúde (BRASIL, 2006, p. 256) apresenta a cooperativa 

como “uma sociedade de pessoas, sem fins lucrativos, de natureza civil, não sujeitas à 

concordata ou falência, constituídas para prestar serviços aos seus cooperativados”, enquanto 

que para a Aliança Cooperativa Internacional – ACI (2012) cooperativa é “uma associação 

autônoma de pessoas unidas voluntariamente para satisfazer suas necessidades econômicas 

comuns, social e cultural e aspirações através de uma empresa de propriedade conjunta e 

democraticamente controlada”. 

O cooperativismo é a reunião das sociedades citadas anteriormente, as quais lutam 

pela busca da equidade econômica e social. A doutrina do cooperativismo objetiva melhorias 

no nível de vida dos cooperativados; é a solidariedade do bem comum, que superam os 

interesses individuais, e cria uma política de grupo que visa alcançar objetivos do conjunto, 

com a promoção de união entre as pessoas e em nenhum momento em prol do capital 

empregado (CONCEIÇÃO, 2003). 

A Organização das Cooperativas Brasileiras (2012) expressa os seguintes conceitos 

sobre os quais está alicerçado o cooperativismo: Cooperar, no sentido de unir-se a outras 

pessoas tornando-se mais fortes no enfrentamento de adversidades, transformando-as em 

oportunidade e desenvolvimento socioeconômico; Cooperação, ação onde indivíduos com 

interesses convergentes unem-se e constituem um empreendimento no qual os direitos são 

iguais e o resultado atingido é repartido entre tais indivíduos proporcionalmente a sua 

participação; e Sócios, indivíduos que se associam a uma cooperativa para exercer atividade 

econômica ou adquirir bens de consumo e/ou duráveis. Conforme Conceição (2003), são doze 

as virtudes da doutrina do cooperativismo: 

 Viver melhor, socializando as dificuldades e problemas do grupo; 

 Pagar a dinheiro, evitando o endividamento e tendo ganho econômico; 

 Poupar sem sofrimento, atendendo prioritariamente às necessidades dos 

cooperativados, definindo políticas de investimento das sobras; 

 Suprimir os parasitas, afastar os atravessadores na compra e venda dos 

produtos e serviços; 

 Combater o alcoolismo, vivendo de maneira sadia; 

 Integrar as mulheres nas questões sociais, ressaltando a importância da 

participação feminina na tomada de decisões da cooperativa; 

 Educar economicamente o povo, pois a educação é uma alternativa à 

pobreza; 
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 Facilitar a todos o acesso à propriedade, pois é essencial unir esforços para 

conquistar os meios de produção; 

 Reconstituir uma propriedade coletiva para ter acesso à propriedade; 

 Estabelecer um preço justo, sendo o trabalho e os preços definidos sem 

intenção especuladora; 

 Eliminar o lucro capitalista, objetivando a produção como necessidade 

humana; 

 Abolir os conflitos, visto ser o cooperativado o dono e usuário da 

cooperativa. (CONCEIÇÃO, 2003, p.55). 

 

A doutrina do cooperativismo, segundo Conceição (2003), surgiu nos moldes como a 

conhecemos atualmente durante a revolução industrial (século XVIII), com o objetivo de 

amenizar os problemas econômicos e sociais vividos na época. Assim, o cooperativismo se 

desenvolveu com maior força na Inglaterra (Rochdale) por meio da iniciativa de um grupo de 

tecelões que inconformados com os níveis degradantes das condições de trabalho (exploração 

humana – carga horária extensiva) e com os baixos salários, uniram-se formando uma 

organização (cooperativa) que era regida por princípios e regras bem definidas, as quais 

exerceram forte influência e serviram de base para futuros movimentos em prol da formação 

de cooperativas em outros países. 

Em 1895, foi criada a ACI, uma organização independente, não governamental que 

representa cooperativas em todo o mundo, e tem por objetivo maior defender a identidade 

cooperativa, garantindo seu reconhecimento como empresa capaz de competir no mercado 

(ACI, 2012). Além de reger os atuais princípios do cooperativismo, os quais passaram por 

diversas revisões, estabelecendo-se como descritos a seguir: 

Princípio 1 – Adesão voluntária e aberta: As cooperativas são organizações 

voluntárias, abertas a todas as pessoas aptas a usar seus serviços e dispostas a aceitar 

as responsabilidades como membros, sem sexo, a discriminação social, racial, 

política ou religiosa. 

Princípio 2 – Controle democrático pelos membros: As cooperativas são 

organizações democráticas, controladas pelos seus membros, que participam 

ativamente no estabelecimento de suas políticas e na tomada de decisões. 

Princípio 3 – Participação econômica dos membros: Os membros contribuem 

equitativamente e controlam democraticamente o capital de sua cooperativa. Pelo 

menos parte desse capital é, normalmente, propriedade comum da 

cooperativa. Membros geralmente recebem uma compensação limitada, se houver, 

sobre o capital subscrito como condição de adesão; e destinam os excedentes para 

qualquer ou todas as seguintes finalidades: desenvolver sua cooperativa, 

possibilitando o estabelecimento de reservas, parte das quais, pelo menos, será 

indivisível; beneficiando membros na proporção das suas transações com a 

cooperativa; e apoiar outras atividades aprovadas pelos membros. 

Princípio 4 – Autonomia e Independência: As cooperativas são autônomas e 

controladas por seus membros. 

Princípio 5 – Educação, Formação e Informação: As cooperativas promovem a 

educação e a formação dos seus membros, representantes eleitos, gestores e 

funcionários para que eles possam contribuir efetivamente para o desenvolvimento 

de suas cooperativas. 

Princípio 6 – Cooperação entre cooperativas: As cooperativas atendem seus 

sócios mais efetivamente e fortalecem o movimento cooperativo trabalhando juntas 

através de estruturas locais, nacionais, regionais e internacionais. 
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Princípio 7 – A preocupação com a comunidade: As cooperativas trabalham para 

o desenvolvimento sustentável de suas comunidades através de políticas aprovadas 

por seus membros. (ACI, 2012). 

 

No Brasil, os primeiros registros sobre o cooperativismo datam de 1610, quando da 

fundação das primeiras reduções jesuítas. No entanto, somente em 1847 o cooperativismo se 

estabeleceu como movimento, apresentando semelhanças (princípios de liberdade, igualdade, 

solidariedade), assim como diferenças (no sentido de especificidades) em comparação às 

cooperativas de diversos países, (BOSCHI, 2000). 

O movimento teve início na área urbana, em Ouro Preto (MG) com a criação da 

primeira cooperativa de consumo, no ano de 1889, denominada de Sociedade Cooperativa 

Econômica dos Funcionários Públicos de Ouro Preto. Posteriormente, a criação de 

cooperativas se expandiu para os Estados de Pernambuco, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio 

Grande do Sul, além de todas as Minas Gerais (OCB, 2012). 

Já no século XX, em 1969, durante o IV Congresso Brasileiro de Cooperativismo, foi 

criada a Organização das Cooperativas Brasileiras – OCB, órgão que representa as 

cooperativas no país, em substituição a outras entidades existentes, e que possui como 

atribuições a promoção, fomento e defesa do sistema cooperativista, em todas as instâncias 

políticas e institucionais, bem como a preservação, aprimoramento, incentivo e orientação às 

sociedades cooperativas (OCB, 2012). 

Na esfera nacional, legislação referente a essas organizações foi instituída no país 

pela Lei 5.764 no ano de 1971 (antes mesmo da carta magna), intitulada de Política Nacional 

de Cooperativismo, um importante instrumento legal que veio a direcionar de maneira formal 

a estruturação das cooperativas brasileiras; descrevendo seu regime jurídico, entre outras 

importantes providências, como a constituição dos órgãos sociais que comporão a estrutura 

organizacional, expressa sucintamente no Quadro 6. 

 

Quadro 6: Caracterização dos órgãos sociais pertencentes às cooperativas. 

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DAS COOPERATIVAS 

Órgãos sociais Características 

Assembleia Geral 

Órgão supremo (limites legais e estatutários), com poderes para 

decidir sobre os negócios da sociedade e tomar as resoluções 

convenientes ao seu desenvolvimento e defesa, estando suas 

deliberações vinculadas a todos que fazem parte da 

cooperativa. Apresenta-se ainda subdividida em Ordinária 

(realizada anualmente) e Extraordinária (realizada conforme a 

necessidade). 

Conselho Administrativo Também denominado de Diretoria, é composto exclusivamente 

por associados eleitos pela Assembleia Geral, com mandato 
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máximo de quatro anos, com renovação obrigatória de pelo 

menos um terço do Conselho de Administração. Tem por 

atribuições planejar operações, serviços e controlar resultados. 

Conselho Fiscal 

Órgão formado por três membros efetivos e três suplentes, 

todos associados e eleitos anualmente pela Assembleia Geral, 

sendo permitida apenas a reeleição de um terço dos seus 

componentes. Tem como função principal fiscalizar toda a 

prestação de contas. 
Fonte: Brasil (1971), CEMPRE (2010). 

 

Em 1988, a Constituição brasileira afirma ser uma das funções do governo o 

estímulo ao fomento e desenvolvimento das cooperativas. Mais de 20 anos após a elaboração 

da supracitada política, no ano de 1995, o cooperativismo brasileiro foi reconhecido 

internacionalmente, quando um ex-presidente da OCB foi eleito o primeiro não europeu na 

presidência da Aliança Cooperativista Internacional, o que contribuiu para o desenvolvimento 

das cooperativas no Brasil. E, em 1998 criou-se o Serviço Nacional de Aprendizagem do 

Cooperativismo (Sescoop). 

No tocante à classificação, a OCEMAT (2011) distingue as cooperativas em: 

Consumo; Agropecuária; Crédito; Saúde; Eletrificação rural e telecomunicações; 

Educacional; Habitacional; Produção; Mineral; Especial; e de Trabalho. As cooperativas 

podem ser descritas também quanto a sua forma e ramo/tipo, atendendo os objetivos dos 

cooperativados e seguindo a legislação vigente. 

Quanto à forma, as cooperativas são abertas, quando admitem pessoas que a elas 

queiram se associar, sem qualquer impedimento ou critério, ou fechadas, ao admitirem 

somente pessoas ligadas a mesma profissão, empresa, sindicato ou objetivo comum; sendo 

denominadas também, em ambos os casos de cooperativas de consumo (ORGANIZAÇÃO 

DAS COOPERATIVAS NO ESTADO DE MATO GROSSO, 2011; CONCEIÇÃO, 2003). 

Quanto ao ramo/tipo, Conceição (2003, p. 65) as cooperativas podem ser 

classificadas em: produção e/ou serviços, quando os associados têm a posse dos meios de 

produção ou serviços, negociam o produto e/ou serviços gerados pela cooperativa e não a 

força de trabalho, dividindo o resultado de acordo com a contribuição de cada um e assumem 

os riscos empresariais pertinentes ao ramo da atividade econômica; mão-de-obra, quando o 

foco principal é fornecer mão-de-obra para as empresas, com trabalhos temporários e sem 

muita qualificação; organizações comunitárias de produção, união de grupos de pessoas da 

mesma região com objetivo de cooperação coletiva; trabalho/mistas, quando fornecem mão-

de-obra para empresas e produzem bens e serviços para o mercado. 
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Segundo dados do sistema da Organização das Cooperativas Brasileiras, existem nos 

dias atuais cerca de 6.600 cooperativas em todo o país, as quais juntas possuem um número 

aproximado de 9 milhões de associados, em 13 ramos do cooperativismo. E em se tratando 

especificamente da gestão dos resíduos sólidos urbanos, as cooperativas de catadores de 

materiais recicláveis são classificadas como de produção e/ou serviços. 

Para a formação de uma cooperativa de catadores de materiais recicláveis oriundos 

dos resíduos sólidos urbanos são necessários os seguintes procedimentos, conforme o 

CEMPRE e SEBRAE-RJ (2002): 

 Formar um grupo com no mínimo 20 pessoas, com as mesmas necessidades e 

objetivos comuns; 

 Realizar uma reunião do grupo interessado para definir os objetivos da cooperativa e 

escolher uma comissão de organização, e preenchimento da ficha de adesão à 

cooperativa; 

 A comissão de organização elaborará uma proposta de estatuto da cooperativa e 

realizará uma reunião para esclarecer e discutir a proposta elaborada; 

 A comissão organizadora convoca uma assembleia geral ordinária para aprovação do 

estatuto social, fundação da cooperativa e eleição dos conselhos de administração e 

fiscal; 

 Realizada a assembleia, com no mínimo 20 pessoas, lavrada e assinada a respectiva 

ata, a comissão organizadora passa o comando para a diretoria eleita; 

 Os nomes dos diretores devem ser submetidos à Receita Federal para aprovação; 

 Formular requerimento à junta Comercial, encaminhando três vias de ata geral de 

constituição e do estatuto social, a ficha cadastral da cooperativa, a ficha de inscrição 

do CNPJ, comprovante de pagamento do DARF e o recolhimento do serviço da junta 

comercial; 

 A junta comercial devolverá à cooperativa os documentos originais, sendo necessária 

a publicação no Diário Oficial ou em jornal de grande circulação no estado, da minuta 

da ata de constituição e do estatuto social, os quais devem conter: nome da 

cooperativa, ramos da atividade, capital social, data da assembleia e endereço da 

cooperativa. 

 Uma via da publicação deve ser enviada para a junta comercial; 

 Após a publicação, a cooperativa adquire personalidade jurídica, devendo começar as 

atividades no prazo máximo de 90 dias; 
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 Os seguintes livros devem ser mantidos pela cooperativa: matrícula do associado, atas 

de assembleia, atas do conselho administrativo, atas do conselho fiscal, presença de 

associados em assembleias e os livros contábeis e fiscais. 

Os resíduos sólidos não desaparecem como em um número de mágica, pois como 

disse o químico Lavoisier, em sua Lei de conservação da matéria ou Lei de conservação das 

massas, “Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma”, e com os resíduos não 

é diferente, haja vista que com a reciclagem eles são transformados em outros materiais. 

No entanto, para a realização desse processo existe um ator fundamental, que se 

configura na pessoa do catador de materiais recicláveis, trabalhadores responsáveis 

(principalmente quando inseridos em cooperativas), pela coleta, separação, tratamento prévio 

e encaminhamento dos resíduos para a reciclagem, contribuindo assim, para a reinserção dos 

materiais aos ciclos produtores, como um dos elos da cadeia produtiva, devendo por este 

motivo ter sua labuta diária, tão importante como em qualquer outra profissão, reconhecida e 

auxiliada pelo governo e pela população.  

Como já mencionado por diversos autores e até mesmo pela Política Nacional de 

Resíduos Sólidos, os catadores de materiais recicláveis (formados por ex-catadores de 

“lixões”, catadores autônomos e desempregados), que consistem em trabalhadores que se 

organizam sob a forma de associações, cooperativas ou organizações não governamentais e se 

dedicam a coletar, separar e vender os materiais com potencial de reciclagem são agentes 

ambientais fundamentais na gestão compartilhada dos resíduos urbanos no âmbito do 

município. Segundo Yhdego (1991), o trabalho realizado pelos catadores deve ser incentivado 

e é essencial para a gestão dos resíduos sólidos, pois contribuem para a reciclagem, a qual 

maximiza a utilização de recursos esgotáveis e, assim, diminuem a sua exaustão no futuro. 

Contudo, esses agentes ainda sofrem bastante com o preconceito da sociedade que os 

enxerga, na maioria das vezes, como parte integrante dos resíduos que manipulam. Conforme 

discussão entabulada por Waldman (2010), os catadores de materiais recicláveis, entre outros 

indivíduos que lidam diretamente com o lixo, como se já não bastasse serem colocados à 

margem da sociedade, ainda são relacionados a personagens folclóricos, como o bicho-papão, 

velho do saco, os quais representam pessoas ruins no imaginário infantil, aquelas que raptam 

crianças com mau comportamento. 

Embora os programas de coleta seletiva realizados em parceria com catadores sejam 

considerados recentes no Brasil, estes se multiplicam desde 1989, “tornando-se um modelo de 

política pública, com inclusão social e geração de renda” (JACOBI, 2006, p. 112), e que, a 

partir da PNRS, foram inseridos no contexto do arcabouço legal no país. 
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Uma alternativa de grande viabilidade para promoção de inclusão sócio produtiva 

dos catadores que vivem nas cidades brasileiras é a participação ativa em programas de coleta 

seletiva, de forma organizada, através de cooperativas ou associações, com a manutenção de 

campanhas educativas permanentes, fator de extrema importância para o sucesso desses 

programas, com o objetivo de estimular a separação por parte da população. 

O Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis – MNCR (Figura 8) 

é uma organização que há mais de 10 anos vem unindo os catadores de materiais recicláveis 

pelo Brasil com o objetivo de garantir o reconhecimento da classe de trabalhadores que sofre 

a opressão das estruturas do sistema social. O MNCR integra ainda a Rede Latino Americana 

de Recicladores – Rede Lacre, uma organização que representa os movimentos dos 

recicladores dos países da região Latino-americana e que objetiva melhorar as condições dos 

catadores e proporcionar o dialogo entre os países para intercambiar experiências, definir e 

executar ações conforme as necessidades dessas nações. Atualmente fazem parte dessa rede 

16 países: Colômbia, Uruguai, Brasil, Peru, Chile, Argentina, Costa Rica, Porto Rico, 

Paraguai, Bolívia, Nicarágua, Equador, Panamá, Guatemala, Venezuela e República 

Dominicana (RED LATINOAMERICANA DE RECICLADORES, 2013).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Movimento Nacional, que possui núcleos espalhados em várias regiões do país, 

surgiu em 1999 com o 1º Encontro Nacional de Catadores de Papel, com fundação no ano de 

2001, no 1º Congresso Nacional dos Catadores (as) de Materiais Recicláveis em Brasília, 

evento que reuniu mais de 1.700 catadores (MNCR, 2012). 

A missão do MNCR é contribuir para a construção de sociedades justas e 

sustentáveis a partir da organização social e produtiva dos catadores e de suas famílias, 

orientados pelos princípios da auto-gestão; ação direta popular; independência de classe em 

relação aos partidos políticos, governos e empresários, mas também lutando pela gestão 

integrada dos resíduos sólidos com participação ativa dos catadores organizados; democracia; 

Figura 8: Logomarca do Movimento Nacional dos 

Catadores. Fonte: MNCR (2012). 
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apoio mútuo entre os catadores de todo o país; e solidariedade de classe com outros 

movimentos sociais. Isso tudo para garantir trabalho e moradia digna, educação, saúde, 

alimentação, transporte e lazer, o fim dos lixões e sua transformação em aterros sanitários, 

com a transferência dos catadores para galpões estruturados, com coleta seletiva que garanta a 

sustentação de “todas as famílias”, com creches e escolas para as crianças (MNCR, 2012). 

Uma das bandeiras de luta do MNCR é o devido pagamento pelo trabalho prestado a 

sociedade, como já ocorre em alguns municípios do país, inclusive em Natal-RN por 

intermédio de contrato com o poder público municipal. As bases orgânicas do MNCR, 

comissões existentes em alguns municípios brasileiros, desenvolvem nos espaços de trabalho 

e nas comunidades projetos educativos, de cultura popular, atividades recreativas, de inclusão 

digital e oficinas artesanais junto aos catadores e suas famílias (MNCR, 2012). 

O movimento tem como prática a democracia direta, na qual os espaços deliberativos 

do movimento são as bases orgânicas e os comitês regionais, o que permite o debate a 

participação de todos os catadores. Posteriormente, cada Comitê Regional indica dois 

representantes para a Coordenação  Estadual, que por sua vez indica dois delegados para a 

Comissão Nacional. Ao longo desses mais de 10 anos, através das lutas, encontros, formações 

e articulações nacionais e internacionais, o movimento se fortaleceu, conquistou 

reconhecimento e vem contribuindo para transformações da mentalidade da sociedade e das 

políticas públicas (MNCR, 2012). 

Segundo o MNCR, há a estimativa de 800 mil catadores em todo o Brasil, os quais 

são responsáveis por 90% dos produtos que chegam à indústria de reciclagem, porém grande 

parte desses trabalhadores ainda atua de forma desorganizada e sem apoio do poder público 

para a realização de um serviço que é de grande interesse para a sociedade. Para o jornalista 

Washington Novaes (NOVAES, 2003), se não fossem esses trabalhadores considerados por 

ele uma “legião de heróis”, a gestão dos resíduos sólidos em meio urbano estaria numa 

situação ainda pior. 

Assim, faz necessária uma atuação em conjunto, poder público, privado e sociedade, 

o primeiro na elaboração e fiscalização das leis voltadas à reciclagem, educação ambiental em 

resíduos e ao reconhecimento nacional da profissão de catador de materiais recicláveis; e os 

outros no sentido da colaboração em massa para a realização da coleta de seletiva, etapa 

importantíssima sem a qual a reciclagem não logrará êxito. 

 

 



108 

 

Capítulo 4 

 

 

 

 

4. Metodologia 

A partir deste tópico dar-se-á início à descrição de uma das principais etapas do 

estudo em questão, a qual diz respeito ao processo metodológico desenvolvido, composto da 

caracterização da área onde a pesquisa foi realizada, da classificação do estudo e dos 

procedimentos metodológicos utilizados para a obtenção dos dados que serão apresentados e 

discutidos no capítulo seguinte.  

 

4.1 Classificação do estudo  

Tomando-se por base os critérios de classificação de uma pesquisa, conforme Miguel 

(2010), alguns dos mais importantes aspectos que devem ser levados em consideração ao se 

realizar qualquer pesquisa científica, e que são amplamente utilizados na área de Engenharia 

de Produção, é a natureza do estudo, os seus objetivos, a abordagem utilizada e o método 

escolhido. Tais critérios são apresentados na Figura 9, a qual traz de forma sucinta a 

classificação da presente dissertação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A gente não é catador de lixo, é catador de 

material reciclável. Lixo é aquilo que não tem 

reaproveitamento, material reciclável sim. 

Tião Santos ex-catador do lixão de 

Gramacho no Rio de Janeiro. Lixo 

Extraordinário (2011). 

Figura 9: Metodologia utilizada na pesquisa. Fonte: baseado em Miguel (2010). 
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Em relação a sua natureza, a pesquisa caracteriza-se como aplicada, visto ser “um 

trabalho científico com destinação social direta e que estuda problemas em que a validade dos 

resultados será aplicada por um grupo exterior aos pesquisadores” (FOUREZ, 1995, p. 195). 

Portanto, a pesquisa dessa dissertação é aplicada, pois foram propostas melhorias para 

algumas dificuldades (organizacionais e no processo produtivo dos materiais recicláveis 

coletados) observadas na prática da atividade das cooperativas de recicláveis em análise. 

No que se refere aos objetivos, assumindo-se o modelo de Vergara (2003), Rodrigues 

(2006), Triviños (2007) e Gil (2002; 2010), esta se classifica como exploratória e descritiva. 

Exploratória, pois a delimitação do tema, a formulação da problemática, dos pressupostos, e a 

definição dos objetivos, deram-se por meio de buscas por informações relacionadas ao 

contexto dos resíduos sólidos urbanos no Brasil, como tipo de resíduos, quantidade, formas de 

destinação, tratamento, e a realidade da coleta seletiva no país, sendo essa uma fase de 

exploração em torno da temática. 

Também descritiva, pelo fato de ter-se realizado uma análise minuciosa das 

cooperativas com vistas a descrever detalhadamente seu funcionamento (características de um 

fenômeno), o perfil socioeconômico e ambiental dos catadores (características de um grupo), 

identificar os problemas existentes, para assim propor melhorias em seu contexto.  

Quanto à abordagem, a pesquisa é qualitativa, pois buscou investigar de maneira 

mais aprofundada a atividade de trabalho exercida pelos catadores nas cooperativas de 

materiais recicláveis da cidade de Natal, bem como caracterizá-la, identificando, entre outros 

pontos, as dificuldades enfrentadas por elas; além de descrever qual a percepção ambiental 

desses trabalhadores no que diz respeito a sua função, com vistas a buscar possíveis melhorias 

para a coleta seletiva realizada pelos catadores. 

A utilização da pesquisa qualitativa permitiu o contato mais direto com os 

informantes (os catadores) e com sua realidade de trabalho (funcionamento das cooperativas). 

Tais aspectos estão em conformidade com a discussão de diversos autores (BAUER, 2002; 

MARCONI, LAKATOS, 2004; RODRIGUES, 2006; FLICK, 2009; MIGUEL, 2010), os 

quais afirmam que esse tipo de pesquisa aplica-se a casos reais no tempo presente, e possui o 

foco no indivíduo (sobre como ele entende determinado tema que está sendo trabalhado) e de 

seu contexto local. 

Além disso, essa classificação justifica-se, pois ao se investigar as cooperativas, os 

dados coletados não são passíveis de quantificação; diferentemente do que se propõe a 

pesquisa quantitativa, a qual emprega diversos procedimentos estatísticos para comprovar 

determinadas hipóteses. 
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No tocante ao método, o escolhido foi o estudo de caso, amplamente utilizado em 

pesquisas com a abordagem qualitativa e em estudos de engenharia de produção, segundo 

discussões de Marconi e Lakatos (2004) e Miguel (2010). O presente estudo de caso é do tipo 

descritivo (YIN, 2005; 2010), pois se descreveu de maneira ampla e detalhada o contexto 

atual do funcionamento das cooperativas de Natal (compreensão de um fenômeno em todas as 

suas particularidades), para posteriormente sugerir melhorias organizacionais e no processo 

produtivo e assim, responder às questões propostas na pesquisa. 

O estudo é de casos múltiplos ou multicasos (YIN, 2005; 2010; TRIVIÑOS, 2007), 

tendo em vista serem duas cooperativas de materiais recicláveis investigadas conjuntamente, 

denominadas de unidades de análises, objetos de estudo ou simplesmente casos, sejam eles 

indivíduos, comunidades ou organizações. 

Diversos autores debatem o estudo de caso como método de pesquisa, apresentando 

definições e características específicas. Para Lüdke e André (1986, p. 18), o estudo de caso 

“se desenvolve numa situação natural, é rico em dados descritivos, tem um plano aberto e 

flexível, e focaliza a realidade de forma complexa e contextualizada”. 

Pádua (2000, p. 71) afirma que esse método “não pode ser considerado uma técnica 

que realiza a análise do indivíduo em toda sua unicidade, mas é uma tentativa de abranger as 

características mais importantes do tema que se está pesquisando”, o que coaduna com o 

pensamento de Duarte e Barros (2010, p. 216) que o colocam como “uma abordagem que 

considera qualquer unidade social como um todo, incluindo o desenvolvimento dessa 

unidade, que pode ser uma pessoa, uma família, um grupo social ou um conjunto de relações 

ou processos”, debates esses convergidos por Goldenberg (2005) quando disserta que, 

O estudo de caso não é uma técnica específica, mas uma análise holística, a mais 

completa possível, que considera a unidade social estudada como um todo, seja um 

indivíduo, uma família, uma instituição ou uma comunidade, com o objetivo de 

compreendê-los em seus próprios termos. O estudo de caso reúne o maior número de 

informações detalhadas, por meio de diferentes técnicas de pesquisa, com o objetivo 

de apreender a totalidade de uma situação e descrever a complexidade de um caso 

completo. Através de um mergulho profundo e exaustivo em um objeto delimitado, 

o estudo de caso possibilita a penetração na realidade social. (GOLDENBERG, 

2005, p. 33). 

 

Outras discussões são apresentadas por Triviños (2007, p. 111) e Gil (2010, p. 57), os 

quais trazem o estudo de caso como “uma categoria de pesquisa cujo objetivo é fornecer o 

conhecimento aprofundado de uma realidade delimitada que os resultados atingidos podem 

permitir e formular hipóteses para o encaminhamento de outras pesquisas” e um “estudo 

profundo e exaustivo de um ou de poucos objetos, de maneira a permitir o seu conhecimento 

amplo e detalhado”, respectivamente. O estudo de caso em questão baseou-se nos trabalhos de 
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Yin (2005; 2010, p.35), no qual o método é apresentado como uma investigação empírica de 

“um fenômeno contemporâneo em profundidade e em seu contexto de vida real”. 

 

4.2 Caracterização da área de estudo 

Assumindo-se a descrição de uma abordagem mais abrangente para uma mais restrita 

(do geral para o específico), tem-se que o campo de desenvolvimento deste estudo encontra-se 

localizado na Região Nordeste do Brasil que é composta por 9 (nove) Estados, possui uma 

extensão territorial de 1.561.177 km² e uma população de 53.081.950 habitantes, destes, 

39.154.163 vivem no meio urbano. Em comparação com as outras regiões brasileiras, tem o 

terceiro maior território, o segundo maior colégio eleitoral, o terceiro maior Produto Interno 

Bruto – PIB e o menor Índice de Desenvolvimento Humano – IDH (ONU, 2013). Ao 

aprofundar a descrição da área, tem-se que o estudo foi realizado no Estado do Rio Grande do 

Norte – RN, o qual tem por limites o Oceano Atlântico (norte e leste), e os Estados da Paraíba 

– PB (sul) e do Ceará – CE (oeste). 

O Estado é formado por 167 municípios, possui uma área total de 52.810,699 km² (o 

equivalente a 3% da região Nordeste) e uma população de 3.168.027 habitantes, com 

aproximadamente 15% de aumento em relação ao último censo do IBGE realizado no ano 

2000; sendo ainda o décimo sétimo Estado mais populoso do Brasil, e com 78,61% de sua 

população (2.490.496 pessoas) habitando o perímetro urbano. Ao ser comparado aos outros 

Estados do Nordeste, tem a terceira maior extensão territorial, o décimo sexto Índice de 

Desenvolvimento Humano do país e o primeiro da região (ONU, 2013). 

No tocante à cidade na qual a pesquisa foi desenvolvida, Natal (capital do Estado do 

Rio Grande do Norte) foi o município escolhido, sendo importante apresentar um pouco do 

seu processo histórico de formação, que, de acordo com historiadores, teve início por volta de 

1535 quando da fundação da capitania do Rio Grande, a qual tinha como delimitações 100 

léguas de costa, da Baía da Traição até o Rio Jaguaribe. Ainda como parte da Capitania 

haviam uma parcela dos estados da Paraíba e do Ceará, e para o interior o meridiano de 

Tordesilhas; além de outras 50 léguas para norte, ocupando parte do território do atual estado 

do Maranhão. 

No dia 25 de dezembro de 1597, uma esquadra comandada pelo Almirante Antônio 

da Costa Valente e integrada por Francisco de Barros Rego, Mascarenhas Homem e Jerônimo 

de Albuquerque, entrava na barra do rio Potengi, tendo início a povoação em toda área. No 

ano seguinte, o atualmente conhecido por forte dos “Reis Magos” (por ter sido iniciado no dia 

de Santos Reis), começou a ser levantado. Após a sua finalização, logo se formou um 
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povoado em seu entorno, e, em 1599, a cidade passou a chamar-se Natal. Os limites da nova 

cidade iam da Praça das Mães, na subida da avenida Junqueira Aires, à Praça Santa Cruz da 

Bica, no Baldo. (TRINDADE; ALBUQUERQUE, 2001; NATAL, 2011). 

Somente a partir de 1922, a cidade começou a se desenvolver em ritmo mais 

acelerado. As primeiras atividades urbanas tiveram início no bairro da Ribeira, próxima a foz 

do rio Potengi, expandindo-se em direção ao centro, atual bairro Cidade Alta. Na década de 

1940, a deficiente estrutura física da cidade, provocou o adensamento das áreas urbanizadas, 

sobrecarregando-as de novos logradouros, notadamente no bairro do Alecrim. E pela sua 

privilegiada posição geográfica, localizada no litoral nordestino, na chamada esquina do 

continente ou esquina do Atlântico, Natal foi favorecida no período da Segunda Guerra 

Mundial (NATAL, 2011). 

Quanto às suas características geográficas, Natal está situada na mesorregião Leste 

Potiguar, limitada pelos municípios de Parnamirim, Macaíba, São Gonçalo do Amarante, 

Extremoz e o Oceano Atlântico, a uma altitude de 30 m, e possui uma área de 170,30 km², o 

que equivale a 0,32% da superfície estadual. A localidade encontra-se na zona costeira que 

abriga importantes áreas como estuários, restingas, dunas, falésias, praias, e corais; além de 

remanescentes da mata atlântica. Segundo dados do IBGE (2000, 2010), Natal possuía 

712.317 habitantes no ano 2000, atingindo em 2010 uma população de 803.739 habitantes, o 

que corresponde a um aumento de aproximadamente 13% (em 10 anos). 

O município faz parte ainda da Região Metropolitana de Natal que integra os 

municípios de Natal, Parnamirim, São Gonçalo do Amarante, Ceará-Mirim, Macaíba, 

Extremoz, São José de Mipibu, Nísia Floresta, Monte Alegre e Vera Cruz; e é composto por 

um total de 36 bairros (NATAL, 2009), dentre eles o de Cidade Nova (em destaque na Figura 

10), localizado na Região Administrativa Oeste, onde estão situadas as cooperativas de 

catadores de materiais recicláveis, objeto de estudo da presente pesquisa. 

No que concerne à gestão dos resíduos sólidos, o órgão responsável pelas etapas de 

coleta, transporte e disposição dos resíduos é a Companhia de Serviços Urbanos de Natal – 

URBANA, que recolhe os resíduos gerados em Natal e encaminha-os ao aterro sanitário 

localizado em um município próximo. Apesar de a cidade direcionar seus resíduos ao aterro 

sanitário desde 2004, existe um histórico de intensa degradação ambiental, haja vista o poder 

público ter depositado os resíduos produzidos em um vazadouro a céu aberto por um período 

aproximado de três décadas, acarretando sérias consequências (ambientais e de saúde pública) 

ao local. A área de disposição utilizada como destino inadequado ficou conhecida como o 
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“Lixão de Cidade Nova”, que recebia inúmeras pessoas diariamente, as quais exerciam a 

prática da catação de materiais com potencial de reciclagem como meio de sobrevivência. 

 

 
Figura 10: Mapa da divisão administrativa do Município do Natal - RN, em destaque o bairro Cidade Nova. 

Fonte: SEMURB, 2009. 
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Em relação às cooperativas de catadores de materiais recicláveis do município de 

Natal, objeto de estudo desta pesquisa, é importante descrever brevemente o histórico dessas 

organizações, as quais tiveram início, segundo dados de Silva, Guimarães e Silva (2010), 

efetivamente na década de 90 quando a prefeitura municipal passou a incentivar a coleta 

seletiva, ainda no período de funcionamento do antigo lixão da cidade. Na época, os catadores 

se organizavam sob a forma de algumas associações que coletavam os resíduos no lixão e 

realizavam a venda dos materiais potencialmente recicláveis, processo realizado de maneira 

bastante precária com uma pequena estrutura física e financeira disponibilizada pela prefeitura 

de Natal. 

Em 2004, ano de fechamento do lixão devido à construção do Aterro Sanitário da 

Região Metropolitana de Natal, e do lançamento do programa de coleta seletiva porta a porta, 

mais recursos foram direcionados à segregação de recicláveis e outras associações de 

catadores se formaram; até que anos mais tarde, com o intuito de se fortalecer no mercado, 

entre outros motivos que serão apresentados posteriormente, tais associações uniram-se e 

formaram duas cooperativas de catadores de materiais recicláveis atualmente em atuação na 

cidade
5
.  

Tais cooperativas foram escolhidas como objeto de análise, tanto pelo volume de 

resíduos que chega a cerca de 1630 toneladas/dia, das quais 6 são de materiais passíveis de 

reciclagem (NATAL, 2011); quanto pelas dificuldades no tocante à organização do processo 

produtivo, pois apesar de estarem desenvolvendo essa atividade desde os anos 90, ainda não 

conseguiram sistematizar o processo de produção de forma eficiente. Esse contexto mostra a 

importância da coleta seletiva tanto para os catadores, pela geração de trabalho e renda; 

quanto para os resultados da gestão municipal dos resíduos sólidos urbanos, e que merece 

total atenção da população, da academia e do poder público. Além disso, tal situação justifica 

a necessidade de realização do presente estudo como forma de auxiliar as cooperativas no 

sentido da promoção de melhorias em seu sistema produtivo. 

A presente pesquisa é parte integrante do programa de extensão “Assessoria e 

formação tecnológica para fortalecimento da cadeia produtiva de resíduos sólidos urbanos de 

Natal”, do qual a pesquisadora responsável pelo presente estudo trabalhou como voluntária no 

ano de 2012; sendo toda a etapa de campo (desde a entrada até a saída das cooperativas) 

                                                           
5
 Este foi apenas um sucinto histórico do processo de formação das cooperativas de catadores do município com 

o intuito de apresentar o campo de estudo. Informações mais detalhadas podem ser observadas no capítulo de 

resultados, no qual é apresentada, entre outras discussões, uma contextualização completa de todos os aspectos 

que envolvem o sistema de coleta seletiva de Natal. 
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executada com total colaboração (logística, recursos humanos, materiais, e elaboração dos 

instrumentos de coleta de dados) do programa. 

O programa foi aprovado pelo Ministério da Educação por meio do edital PROEXT 

2011 para ser executado no ano de 2012 em parceria com outras instituições, e junto às 

cooperativas de catadores de materiais recicláveis de Natal. A coordenação é da Prof. Dra. 

Ciliana Regina Colombo, docente da Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN 

e orientadora da presente dissertação. Além disso, conta com uma equipe multidisciplinar 

formada por 35 membros entre docentes, discentes (graduação e pós-graduação) e técnico-

administrativos, das áreas da engenharia de produção, serviço social, engenharia de materiais, 

ciências biológicas, ecologia, comunicação e políticas públicas. 

O objetivo geral do programa é fortalecer a cadeia produtiva de resíduos sólidos 

urbanos do município de Natal, através de ações de educação sócio-econômica-ambiental, de 

assessoria técnica às cooperativas e associações, e articulação entre instituições públicas e 

privadas e demais atores sociais envolvidos no processo de produção de recicláveis. 

 

4.3 Fases da pesquisa de campo 

Neste item apresentam-se de maneira detalhada as fases da pesquisa de campo, as 

quais ocorreram entre os meses de março de 2011 e dezembro de 2012, período que 

compreende a descrição da inserção no contexto das duas cooperativas; passando pela 

descrição da observação participante e das entrevistas semiestruturadas como os instrumentos 

de coleta de dados utilizados; participação em atividades; até a saída do campo investigado 

com a apresentação de alguns dados coletados. 

4.3.1 Exploração da temática 

Nessa fase, ocorrida entre março e julho de 2011, realizou-se um levantamento 

bibliográfico e uma análise documental, utilizados como ferramentas da pesquisa 

exploratória (PÁDUA, 2000; GIL, 2002, 2010; VERGARA, 2003; RODRIGUES, 2006; 

DUARTE e BARROS, 2010). 

O levantamento bibliográfico teve a finalidade de conhecer o que já foi produzido a 

respeito do tema, por meio de consultas a livros, artigos científicos, dissertações e teses a 

partir das bases de periódicos, o que foi importante tanto para a construção da fundamentação 

teórica como para a discussão dos dados obtidos nas fases seguintes da pesquisa de campo. 

Na análise documental, houve a apreciação da legislação; relatórios; diagnósticos e 

panoramas técnicos oficiais, oriundos de órgãos públicos e privados nacionais e 

internacionais. 
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4.3.2 Inserção no ambiente pesquisado 

Nessa fase da pesquisa, ocorrida entre agosto de 2011 e maio de 2012, houve o 

reconhecimento do ambiente a ser investigado, o estabelecimento de diálogos iniciais com os 

trabalhadores da coleta seletiva, e a solicitação de autorização para a realização da pesquisa. 

Para tanto, um dos instrumentos de coleta utilizados foi a observação participante, 

a qual, conforme Marconi e Lakatos (2004), Goldenberg (2005), Triviños (2007), Duarte e 

Barros (2010) é uma das técnicas mais apropriadas às pesquisas de abordagem qualitativa 

como o estudo de caso. Segundo Marconi e Lakatos (2004, p. 277), a técnica implica na 

“interação entre investigador e grupos sociais, visando coletar modos de vida sistemáticos, 

diretamente do contexto ou situação específico do grupo”. 

Entre os meses de agosto de 2011 e fevereiro de 2012 ocorreram visitas (Figura 11) 

com o objetivo de fazer um reconhecimento geral do ambiente quanto à estrutura física 

disponível, distribuição de funções, processo produtivo e forma de organização dos materiais; 

bem como de interagir com os membros das cooperativas, para, assim, construir uma relação 

de confiança mútua entre os catadores e a pesquisadora. Processo esse que, de acordo com 

Marconi e Lakatos (2004) e Goldenberg (2005), demanda tempo e tem um papel fundamental 

na pesquisa qualitativa. Dessa forma, foram necessários alguns meses de interação até que 

essa relação de confiança fosse razoavelmente estabelecida, e, então a pesquisadora tivesse 

maior liberdade para desenvolver o estudo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apesar das várias visitas realizadas, algumas dificuldades foram enfrentadas pela 

pesquisadora, devido a experiências ruins em relação a pesquisas anteriores nas cooperativas 

por outras instituições; bem como pela resistência por parte dos catadores em discutir 

questões das cooperativas, pois ficou evidente o receio de serem punidos pela administração. 

Também houve resistência dos gestores das cooperativas, pois ao mesmo tempo em que 

esperam melhorias, percebeu-se o receio de que a pesquisa pudesse desestabilizar o comando 

dessas organizações ou prejudicar a autoridade da presidência que em algumas situações 

Figura 11: Visitas realizadas às cooperativas de catadores de materiais recicláveis de Natal – RN. Fonte: elaboração própria. 
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demostra sentimento de posse em relação às cooperativas, o que será discutido no capítulo dos 

resultados. Entre março e maio de 2012, juntamente com o programa de extensão da UFRN, 

vários encontros foram realizados para a apresentação do programa às cooperativas e das 

diversas atividades propostas para o ano de 2012 (Figura 12), as quais foram discutidas junto 

aos catadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nessa fase foram elaborados, pela pesquisadora e equipe do programa, uma carta de 

apresentação e um termo de aceite de participação voluntária dos catadores no estudo 

(presentes no anexo), o qual assegurou a preservação das suas identidades. Tais documentos, 

consoante ao debate de Bogdan e Biklen (1994), Colombo (2004), Rosa e Arnaldi (2008), 

denotam que se procedeu conforme os seguintes preceitos éticos necessários às pesquisas 

científicas com seres humanos: adesão voluntária, cientes da natureza e circunstância do 

estudo; preservação das informações pessoais dos catadores, proporcionando-lhes maior 

tranquilidade ao responderem às questões; tratamento respeitoso; não exposição a riscos; e a 

apresentação dos resultados sem distorções. Assim, resguarda-se tanto a UFRN, quanto a 

pesquisadora que teve a garantia de publicação dos dados coletados. 

No período de abril e agosto de 2012, em reuniões junto à equipe do programa de 

extensão da UFRN, dois roteiros de entrevistas foram elaborados (presentes nos anexos desta 

dissertação). Um direcionado aos catadores individualmente e composto pelos eixos temáticos 

“perfil socioeconômico”, “condições de trabalho” e “percepção ambiental e de saúde”, e outro 

voltado aos grupos gestores das cooperativas, com os seguintes eixos: “dados preliminares”, 

“histórico da cooperativa e marco legal”, “estrutura ocupacional e perfil dos trabalhadores”, 

“produção e tecnologia”, “relações de trabalho e educação”, “perfil organizacional”, 

“comercialização e relação com os mercados”, “segurança do trabalho e seguridade social”, 

“relações com movimentos sociais e a sociedade”, “relação com o Estado” e “avaliação geral 

e autodenominação”. 

Figura 12: Visitas realizadas às cooperativas de catadores de materiais recicláveis de Natal – RN. Fonte: elaboração própria. 
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Para a construção desses roteiros houve ainda uma espécie de treinamento, “teste 

piloto” ou “pré-teste” entre os discentes membros da equipe do programa, com o propósito de 

testar o instrumento e treinar os entrevistadores. Na ocasião discutiu-se a adequação de 

questões ao público alvo; o tempo de realização da entrevista; orientações sobre a forma de 

abordagem dos catadores, o comportamento adequado perante o entrevistado, a vestimenta 

apropriada, e o incentivo à participação dos trabalhadores. 

Flick (2009) reforça a necessidade desse tipo de procedimento quando da elaboração 

da entrevista, servindo para que se aprenda a aplicar o guia de entrevista e que se possa, 

posteriormente, avaliar possíveis mudanças no tocante à introdução ou retirada de questões e 

comportamento dos entrevistadores frente aos entrevistados. 

Cada questionamento foi elaborado de maneira cuidadosa, com a preocupação de 

adequá-los à linguagem dos catadores. Os roteiros foram estruturados em perguntas abertas 

que, de acordo com Marconi e Lakatos (2004; 2007), Duarte e Barros (2010), permitem que 

os entrevistados (catadores) utilizem uma linguagem própria e tenham maior liberdade para 

expressar seus pensamentos; assim como possibilitam análises aprofundadas dos temas 

investigados, apesar da complexidade da tabulação (subjetividade das respostas). Também 

foram feitas perguntas fechadas dicotômicas (duas alternativas de resposta) e de múltipla 

escolha (várias opções de resposta) de fácil tabulação, segundo os autores. 

Embora a pesquisadora tenha feito várias tentativas, houve dificuldade quanto ao 

agendamento das entrevistas direcionadas tanto aos catadores, quanto ao conselho 

administrativo, devido à resistência oferecida pelas cooperativas. Em relação à entrevista com 

os grupos gestores, é importante destacar que foi possível realizá-la em apenas uma das 

cooperativas (a de menor número de cooperados). A outra organização ofereceu bastante 

resistência em discutir as questões referentes à organização da cooperativa, mostrando-se 

desconfortável com a presença da pesquisadora, pois tinham receio de que a gestão fosse 

questionada, principalmente no tocante à forma de tratamento dos cooperados, e que 

irregularidades fossem descobertas. 

 

4.3.3 Permanecendo no campo de estudo 

Esta fase compreendeu os meses de maio a agosto de 2012, foi o período no qual a 

pesquisadora já se encontrava inserida no contexto das cooperativas e de maior interação com 

os catadores de materiais recicláveis. 

Nessa fase realizou-se a coleta de dados por meio da observação participante, 

quando do acompanhamento das atividades de armazenamento, segregação e comercialização 
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dos materiais realizados pelos catadores nas cooperativas; da análise documental pela 

apreciação de documentos internos e externos às cooperativas (lista de cooperados ativos, 

estatuto, relatórios, registros de controle da quantidade de materiais coletados, e contratos 

estabelecidos com outras organizações); e da entrevista semiestruturada, para a coleta de 

informações sobre a organização do trabalho, percepção ambiental dos catadores, bem como 

as adversidades enfrentadas para a execução da coleta seletiva. 

No que concerne à entrevista semiestruturada, característica da pesquisa qualitativa e 

amplamente utilizada em estudos de caso (MARCONI; LAKATOS, 2004, 2007; 

GOLDENBERG, 2005; TRIVIÑOS, 2007; DUARTE; BARROS, 2010). Conforme 

discussões de Pádua (2000), Triviños (2007), Rosa e Arnaldi (2008) e Gil (2010), esse 

instrumento é composto por um conjunto de questões sobre a temática de interesse, e que 

valoriza o investigador e o investigado, permitindo uma verbalização livre e espontânea de 

suas opiniões, o que contribui para o enriquecimento da investigação. 

Outras vantagens discutidas pelos autores e levadas em consideração pela 

pesquisadora foram sua utilização com qualquer segmento da população, bastante apropriado 

ao contexto pelo fato da maioria dos catadores serem analfabetos funcionais; a possibilidade 

de observar melhor o comportamento do entrevistado; maior motivação para falar do que para 

escrever, comparado a outras técnicas; a contribuição para o fortalecimento da relação de 

confiança entre pesquisadora e pesquisado; e a oportunidade de coletar dados que não foram 

obtidos por meio da análise de documentos, bem como confirmar dados da observação. 

As entrevistas tiveram a finalidade de descrever o perfil socioeconômico e a 

percepção ambiental dos catadores quanto a sua importância no processo de gestão de 

resíduos do município; verificar mudanças ocorridas ao longo dos anos de execução da coleta 

seletiva em Natal; entender o funcionamento das cooperativas; e identificar quais as 

dificuldades enfrentadas pelas cooperativas; conforme os objetivos propostos pela dissertação. 

Essas técnicas permitiram coletar dados de várias fontes de evidências, contribuindo 

para a credibilidade dos resultados da pesquisa. Essa discussão é feita por Yin (2005; 2010) e 

Gil (2002), os quais afirmam que, em um estudo de caso, as distintas fontes de evidências são 

imprescindíveis à obtenção de resultados confiáveis e de qualidade. É importante ressaltar 

ainda que foram feitos vários registros escritos e fotográficos para melhor subsidiar à análise 

dos dados. 

Quanto às entrevistas realizadas com os catadores e com o grupo gestor, os 

responsáveis pela aplicação desse instrumento foram a pesquisadora, alguns professores e 

discentes de graduação do programa “Assessoria e formação tecnológica para fortalecimento 
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da cadeia produtiva de resíduos sólidos urbanos de Natal”, da UFRN. Antes de dar início à 

entrevista, os entrevistadores se identificaram; leram a carta de apresentação; e solicitaram a 

assinatura do termo de aceite de participação e a permissão para gravação. Quanto ao registro 

das entrevistas, este foi escrito, por meio do preenchimento do roteiro e observações do 

comportamento dos catadores; e fotográfico, capturando olhares, expressões faciais e gestos, 

pois conforme Bauer e Gaskell (2002), a imagem é um importante meio de registro dos 

acontecimentos reais. 

Outra forma de registro foi a gravação do áudio, considerada por vários autores o 

melhor meio e o mais utilizado atualmente nas entrevistas (MARCONI; LAKATOS, 2004; 

ROSA; ARNALDI, 2008; DUARTE; BARROS, 2010; GIL, 2010). O uso desse tipo de 

registro justificou-se por ser a maneira mais adequada para preservar o conteúdo da entrevista, 

evitando-se a perda de informações importantes e possibilitando a transcrição fiel das 

entrevistas (BAUER; GASKELL, 2002). 

No tocante às entrevistas junto aos catadores (Figura 13), o objetivo foi entrevistar 

todos os cooperados, não havendo o estabelecimento de uma amostra. Assim, em um universo 

de 89 trabalhadores ativos, somando-se as duas cooperativas, foram entrevistados 70 

catadores. Os demais, apesar das inúmeras tentativas, se recusaram, não foram encontrados no 

local por estarem de licença médica, suspensos, em férias, ou por incompatibilidade de 

horários. Das 70, 66 entrevistas foram gravadas, pois 4 catadores não autorizarem a gravação. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 13: Entrevistas semiestruturadas realizadas com os catadores de materiais recicláveis de ambas as cooperativas. Fonte: 

elaboração própria. 
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As entrevistas tiveram a duração mínima de 30 minutos e máxima de 70 minutos, 

foram realizadas nas cooperativas com o propósito de não retirar os catadores de sua 

atividade, evitando-se prejuízos a produção das cooperativas, além de proporcionar uma 

maior riqueza de detalhes no tocante às informações coletadas. Os entrevistadores buscaram 

agir com imparcialidade e cordialidade, deixando os cooperados confortáveis para responder 

aos questionamentos ao seu modo, sempre agradecendo pela cooperação. 

A entrevista com o grupo de gestores teve duração média de 3 horas e estavam 

presentes três integrantes (dois secretários e o presidente) do grupo gestor (Figura 14). Na 

ocasião, entrevistadores e entrevistados organizaram-se em círculos, o que permitiu o contato 

visual e uma maior interação entre todos os participantes. No entanto, embora se tenha 

proporcionado um ambiente de liberdade, estimulando ao máximo a participação dos 

cooperados, na maioria dos temas discutidos apenas o presidente da cooperativa se 

pronunciou. Mais uma vez percebeu-se o receio de punição por expressar suas opiniões, 

principalmente perante a presidência da cooperativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.4 Finalização das atividades de campo 

Nessa fase, ocorrida entre os meses de setembro a dezembro de 2012, período em 

que a pesquisadora encerrou as atividades de campo, tomando-se o cuidado de deixar abertas 

as possibilidades de retorno, pois, segundo Colombo (2004), isso é necessário caso a análise 

dos dados requeira validação ou complementação, assim como para a devolução dos dados, 

Figura 14: Entrevista semiestruturada realizada com o grupo gestor de uma das cooperativas de catadores de materiais 

recicláveis. Fonte: elaboração própria. 
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ou seja, a apresentação dos resultados da pesquisa, pois os sujeitos sentem-se satisfeitos e 

valorizados ao ver que o estudo não foi apenas uma coleta de informação para satisfazer 

interesses do pesquisador, mas sim para atender as demandas percebidas no campo. 

Apesar de ser um processo longo e trabalhoso optou-se pela transcrição literal das 

entrevistas gravadas, com os catadores e grupo gestor, procedimento esse de fundamental 

importância, pois as falas dos catadores ratificam a análise de determinados aspectos 

observados nas cooperativas, contribuindo assim para a credibilidade do estudo (DUARTE; 

BARROS, 2010). 

As transcrições foram feitas pelos bolsistas do programa de extensão da UFRN e 

checadas pela pesquisadora, pois, conforme as discussões de Rosa e Arnaldi (2008), esse 

procedimento é necessário para que as falas pudessem estar exatamente da forma como ditas 

pelos catadores, com suas expressões características, vícios de linguagem e respectivos erros 

de português, com vistas a manter um padrão de qualidade.  

Ainda nessa fase houve uma apresentação prévia dos dados coletados obtidos a partir 

das entrevistas. Além disso, com o objetivo de compreender melhor a realização da coleta 

seletiva no seu contexto real, a pesquisadora acompanhou a etapa de coleta porta a porta de 

materiais nos bairros, desde a saída das cooperativas, recolhimento de materiais nas 

residências, até o retorno aos galpões de segregação dos recicláveis. Na ocasião percebeu-se o 

quanto a atividade de coleta seletiva precisa ser valorizada, principalmente pelas dificuldades 

enfrentadas e pelo esforço empreendido pelos catadores na realização da atividade. 

A figura 15 apresenta de maneira sucinta as fases da pesquisa de campo desenvolvida 

na presente dissertação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 15: Fases da pesquisa de campo. Fonte: elaboração própria. 
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Quanto à tabulação e análise dos dados, estes podem ser classificados em 

quantitativos e qualitativos, os quais receberam tratamentos diferenciados. Os quantitativos, 

oriundos do eixo correspondente ao perfil socioeconômico da entrevista com os catadores, 

foram organizados em gráficos simples, elaborados com a ajuda dos recursos estatísticos do 

programa Excel em sua versão 2010; enquanto que os qualitativos foram separados em 

categorias e analisados de acordo com as proposições teóricas e questões de estudo propostas 

inicialmente. 

Para auxiliar essa análise, os comentários das entrevistas (falas dos catadores) foram 

separados em categorias previamente definidas nos roteiros ou que emergiram das falas dos 

sujeitos, e dispostas em Matrizes de Inclusão de Comentários – MICs (amplamente utilizadas 

em estudos ergonômicos de engenharia de produção). Para tanto, em respeito às questões 

éticas (BOGDAN; BIKLEN, 1994; COLOMBO, 2004; ROSA; ARNALDI, 2008), a razão 

social das cooperativas e os nomes dos informantes foram preservados, referindo-se a eles por 

meio do código CMR – Catador de Material Reciclável, classificação estabelecida pelo 

Ministério do Trabalho e Emprego (2000). 

Conforme Vidal (2008), tais matrizes têm a finalidade de sistematizar a diversidade 

dos dados obtidos em uma pesquisa. As MICs, segundo o autor, consistem em um dos tipos 

de Matrizes de Interação, as quais permitem dispor de forma mais organizada as informações 

obtidas durante a realização da pesquisa; e encontram-se dividas em cinco diferentes tipos: 

 Matrizes de características; 

 Matrizes de observação; 

 Matrizes de comentários; 

 Matrizes de inclusão de comentários – MICs; e 

 Matrizes de síntese. 

Com as matrizes objetivou-se explorar ao máximo os comentários (falas) dos 

catadores, cujos mais relevantes foram destacados e utilizados em sua forma literal (por isso a 

necessidade da transcrição), com o propósito de reforçar, exemplificar, esclarecer, ratificar, 

justificar, qualificar e quantificar (juntamente com a observação do ambiente de trabalho) 

determinados aspectos analisados. As matrizes foram divididas em dois temas e estes em 

diversas categorias, distribuídas em 15 (quinze) MICs no total (apêndice 5), cada qual 

explorando uma categoria diferente. Na temática “condições de trabalho” foram tratadas 12 

(doze) categorias: percepção da sua atividade em relação à dos outros cooperados; relação 

entre os cooperados; existência de um sistema hierárquico; reuniões periódicas nas 

cooperativas; atendimento das necessidades dos catadores; organização da cooperativa; 
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necessidade de mudanças na organização da cooperativa; percepção dos catadores sobre o 

conceito de cooperativa; relação da cooperativa com a prefeitura; relação dos catadores com a 

população; trabalho em equipe; e funcionamento das associações e cooperativas. 

Já na temática “percepção ambiental e de saúde”, as 3 (três) categorias trabalhadas 

foram: percepção do catador em relação a sua profissão; percepção da sociedade em relação à 

profissão de catador; percepção dos catadores quanto aos riscos nos trabalho. 

Para o tratamento qualitativo dos dados, além das matrizes de inclusão de 

comentários, o presente estudo utilizou o método “GUT” (MEIRELES, 2001), o qual tem 

como objetivo priorizar as alternativas de melhorias e/ou ações corretivas necessárias a uma 

determinada organização, que neste caso se referem às mudanças nos processos e atividades 

das cooperativas analisadas. Nesse método, as ações são ordenadas tendo como critério a sua 

prioridade/importância, o que resulta da análise da Gravidade, Urgência e Tendência (GUT) 

dos impactos negativos identificados no ambiente trabalhado, utilizando-se para tanto de uma 

escala numérica. 

De acordo com Meireles (2001), entende-se por Gravidade a intensidade ou 

profundidade dos danos que um problema pode causar; como Urgência deve-se considerar o 

tempo para a eclosão dos danos ou resultados indesejáveis; e quanto à Tendência leva-se em 

consideração a propensão do problema caso não haja ação para resolvê-lo. Em relação à 

escala numérica utilizada para medir a intensidade dessas três grandezas, essa sempre vai de 1 

a 5, conforme a gradação apresentada no quadro 7. 

Quadro 7: Escala de intensidade dos impactos negativos das atividades de uma organização. 

Escala Gravidade Urgência Tendência 

1 Dano mínimo Longuíssimo prazo (dois ou mais meses) Desaparece 

2 Dano leve Longo prazo (um mês) Reduz-se ligeiramente 

3 Dano regular Prazo médio (uma quinzena) Permanece 

4 Grande dano Curto prazo (uma semana) Aumenta 

5 Dano gravíssimo Imediatamente (está ocorrendo) Piora muito 

Fonte: Adaptado de Meireles (2001). 

 

Com base nessa escala, procedeu-se à avaliação do produto das pontuações 

referentes à gravidade, à urgência, e à tendência de cada um dos problemas identificados nas 

cooperativas, sendo estes dispostos de acordo com a ordem de prioridades. A partir disso, 

foram definidas as ações corretivas e/ou melhorias a serem executadas, as quais serão 

apresentadas no capítulo de proposições do presente estudo. 
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Capítulo 5 

 

 

 

 

5. As cooperativas e o processo de gestão dos resíduos 

recicláveis em Natal – RN 

 

5.1 Panorama dos resíduos sólidos urbanos: Nordeste, Rio Grande do Norte e Natal 

Quanto aos aspectos que envolvem a gestão de resíduos sólidos urbanos, os dados 

mais recentes da ABRELPE (2012) apontam que a região nordeste do país produziu em 2012 

um total de 51.689 toneladas/dia, 1,5% a mais que em 2011, quando foram gerados 50.962 

toneladas/dia de resíduos. Desse montante gerado em 2012, apenas 77,43% (40.021 ton/dia) 

foram coletados e destes somente 35,4% tiveram o aterro sanitário como destinação 

ambientalmente adequada; sendo o restante depositado em aterros controlados (33%) e lixões 

(31,6%) que são considerados destinos inadequados, devido aos prejuízos causados à saúde 

pública e ao meio ambiente. 

Apesar de ser uma das alternativas mais utilizadas atualmente pelos centros urbanos, 

o aterro sanitário configura-se, tão somente, como uma medida paliativa (bastante onerosa), 

ou seja, uma “solução” momentânea para a disposição dos resíduos sólidos, pois é um local 

para o acondicionamento, no qual os resíduos são dispostos em células sem nenhum tipo de 

tratamento associado para sua transformação em outros materiais com novas utilizações. 

Além disso, existe um limite físico, pois não há espaço tanto nas grandes, quanto nas médias 

cidades para acondicionar os resíduos sólidos indefinidamente. 

Assim, ao levar em conta tais fatos, os governantes precisam ser bastante cautelosos 

ao optarem por essa forma de destinação, de modo a promover uma gestão integrada, na qual 

a utilização de aterros sanitários deve ser uma das formas de disposição final combinada a 

outros tratamentos e/ou aproveitamentos, como é o caso da reciclagem que, embora apresente 

altos custos para determinados processos, consiste em uma ótima opção de tratamento de 

resíduos para transformá-los e reinserí-los na cadeia produtiva. 

É mole você tá sentado lá na tua casa, na frente da 

sua televisão, consumindo o que você quer e jogando 

o seu lixinho lá, e bota lá na rua porque o caminhão 

do lixo vai passar. Mas pra onde vai esse lixo? 

Magna, ex-catodora do lixão de Gramacho no Rio 

de Janeiro. Lixo Extraordinário (2011). 
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Em relação às empresas responsáveis pelo gerenciamento dos resíduos, conforme as 

pesquisas realizadas nos anos de 2000 e 2008 pelo Instituo Brasileiro de Geografia e 

Estatística, no nordeste houve um aumento de 12,8% (Gráfico 3) no que se refere ao número 

de municípios atendidos pelo setor privado; com destaque para os Estados do Ceará, 

Pernambuco e Rio Grande do Norte, nos quais a terceirização desses serviços representou 

41,2%, 37,8% e 34,8%, respectivamente, aproximando-se dos níveis observados nas Regiões 

Sudeste e Sul do País. Além disso, apesar da referida região ser a segunda maior geradora de 

resíduos urbanos, apenas 37,8% de seus municípios apresentam programas de coleta seletiva 

em funcionamento (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EMPRESAS DE LIMPEZA 

PÚBLICA E RESÍDUOS ESPECIAIS, 2012). 

 

 

 

 

No que concerne à gestão dos RSU do RN, em 2012, o governo do Estado por meio 

da Secretaria do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos – SEMARH, em parceria com o 

Ministério do Meio Ambiente apresentou o Plano Estadual de Gestão Integrada de Resíduos 

Sólidos do Estado do Rio Grande do Norte – PEGIRS/RN, que veio sendo elaborado desde o 

ano de 2010 e encontra-se em fase de implementação. Apesar de ter sido elaborado no prazo 

estabelecido pela Política Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS, isto é, dois anos após a 

publicação da lei, as ações e orientações estabelecidas no plano ainda não foram realizadas 

por completo, estando atualmente em fase de execução, conforme explicitado a seguir. 

O PEGIRS/RN é uma exigência da PNRS, que coloca claramente a elaboração de 

planos estaduais e municipais de gestão integrada de resíduos sólidos como condição para o 

Gráfico 3: Entidades responsáveis pela gestão dos resíduos sólidos 

urbanos. Fonte: baseado em IBGE (2000; 2008). 
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repasse de recursos (incentivos ou financiamentos) da União. O Plano de gestão dos resíduos 

do estado foi desenvolvido em conformidade com diretrizes das Leis nº 12.305/2010, nº 

11.445/2007 – Lei do Saneamento Básico e nº 11.107/2005 – Gestão associada de Serviços 

Públicos, Consórcios Públicos, Convênios de Cooperação e Contratos de Programa (Figura 

16); e tem por objetivo principal a elaboração de consórcios intermunicipais para uma gestão 

compartilhada dos resíduos, ao considerar as etapas de coleta, transporte e disposição final, 

conforme informações da SEMARH (RIO GRANDE DO NORTE, 2012). 

 

 

Figura 16: Instrumentos básicos para a elaboração do Plano Estadual de 

Gestão de Resíduos Sólidos – PEGIRS. Fonte: elaboração própria. 

 

Em termos de destinação dos resíduos sólidos, o estado do Rio Grande do Norte 

apresenta duas áreas consolidadas: a Região Metropolitana de Natal – RMN e a cidade de 

Mossoró, as quais já possuem aterros sanitários em funcionamento. Em função disso, o 

PEGIRS/RN traz em seu escopo a proposta de implantação de 5 (cinco) outros aterros por 

intermédio de consórcios públicos que estão em andamento, são eles: o Consórcio Público 

Regional de Resíduos Sólidos do Seridó (já criado); o Consórcio Público Regional de 

Saneamento Básico do Alto Oeste Potiguar (Protocolo de Intenções já assinado); o Consórcio 

Público de Saneamento Básico do Vale do Assú (Protocolo de Intenções em discussão); o 

Consórcio Público do Mato Grande (Protocolo de Intenções em construção); e o Consórcio 

Público do Agreste (ainda não articulado). 

É importante salientar que a Região Metropolitana de Natal já se inclui nesse cenário 

como um consórcio em separado, visto que o aterro localizado em Ceará Mirim é 

compartilhado por outros oito municípios. Já o existente na cidade de Mossoró fará parte do 

consórcio do Vale do Assú, no qual está prevista a construção de mais um aterro; assim, o 

estado contará com um total de sete aterros sanitários. 



128 

 

Diante disso, percebe-se que as iniciativas para resolução das questões relacionadas à 

gestão dos resíduos sólidos dispostos inadequadamente no Estado foram elaboradas tomando-

se por base uma solução tecnológica do tipo “fim-de-tubo” (OLIVEIRA, FILHO, 2001), ou 

seja, aquela que se atem à remediação dos prejuízos ambientais causados por um sistema 

produtivo, minorando seus efeitos, sem combater as suas causas. Tal situação vai de encontro 

ao que preconiza a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a qual diz que os materiais 

enviados para os aterros sanitários, devem ser apenas os rejeitos, ou seja, aqueles que não 

podem mais ser reutilizados ou reciclados, perdendo o valor de mercado. Além disso, a PNRS 

ao discorrer a cerca da elaboração de planos de gestão de resíduos, seja em âmbito nacional, 

estadual ou municipal, coloca como imprescindível a adoção de ações voltadas à reciclagem, 

como a formação de cooperativas de catadores. 

Com o desenvolvimento dos supracitados consórcios públicos como uma ação 

conjunta de 167 municípios para promover a gestão integrada de resíduos do RN (RIO 

GRANDE DO NORTE, 2012), o poder público preocupou-se somente em sanar o problema 

da inexistência de espaço físico para destinação. Entretanto, o governo do estado tem o dever 

ir além dessa medida paliativa e se utilizar de estratégias e tecnologias, como a coleta seletiva 

e a reciclagem de materiais, no sentido de promover a redução da quantidade de resíduos 

encaminhados aos aterros sanitários, conforme estabelecido pela PNRS. 

No que se refere à geração, segundo os dados da ABRELPE (2012), o estado 

produziu 2.795 ton/dia, em 2012, dos quais foram coletados 2.432 ton/dia; mostrando que 

86% da população foi atendida pela coleta domiciliar. Serviço este com previsão de cobertura 

total (100%) para o ano de 2030. Ainda em termos de produção, conforme dados da 

SEMARH (RIO GRANDE DO NORTE, 2012), entre os componentes dos RSU estão a 

matéria orgânica e o rejeito se destacam com aproximadamente 37% cada um (Tabela 3). 

 

Tabela 3: Composição gravimétrica dos resíduos sólidos urbanos do Rio Grande do Norte – 

RN. 

COMPOSIÇÃO GRAVIMÉTRICA 

RN – 2010 

Tipo de resíduo % em peso 

Matéria orgânica 37,49% 

Alumínio 0,18% 

Metais ferrosos 1,37% 

Papel 2,03% 

Papelão 2,92% 

Plástico duro 4,39% 
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Plástico filme (mole) 8,70% 

Melissa 0,26% 

Vidro 1,00% 

Madeira 0,11% 

Longa vida 0,82% 

Têxteis 3,16% 

Rejeito 37,57% 

Total 100,00% 

 

 

Quanto à destinação final, das 2.432 toneladas diárias coletadas, apenas 27,8% são 

encaminhados para os dois aterros sanitários existentes, 38,2% são enviados aos aterros 

controlados e 34% aos lixões (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EMPRESAS DE 

LIMPEZA PÚBLICA E RESÍDUOS ESPECIAIS, 2012), ou seja, 72,2% dos resíduos 

coletados ainda são destinados inadequadamente. Essa situação crítica se expressa nos 177 

pontos (Figura 17) de “vazadouros” ou “lixões” existentes no Rio Grande do Norte, e onde, 

segundo a SEMARH (RIO GRANDE DO NORTE, 2012) há mais de 1.000 pessoas 

exercendo a atividade de catação. 

Um diagnóstico realizado pelo IDEMA em 2006 apontou, em todos os municípios, a 

figura do catador (adultos e crianças) em meio aos lixões do Estado, vivendo em condições 

totalmente insalubres (RIO GRANDE DO NORTE, 2006). Assim, são necessárias a aplicação 

das políticas públicas já existentes e a criação de outras que incentivem a integração dessas 

pessoas em associações ou cooperativas, para assim exercerem a digna e reconhecida 

profissão de catador de materiais recicláveis, o que proporcionará uma melhoria nas 

condições de vida dessas pessoas. 

Em relação às iniciativas de coleta seletiva, a SEMARH (RIO GRANDE DO 

NORTE, 2012) aponta que do total de 167 cidades existentes no Rio Grande do Norte apenas 

10 apresentam programas de coleta seletiva em execução, realizados por associações ou 

cooperativas de catadores de materiais recicláveis. Essa realidade precisa ser modificada, o 

poder público tem o dever, de acordo com a PNRS, de fomentar programas de coleta seletiva 

juntamente com a criação de cooperativas e/ou associações de catadores materiais recicláveis. 

Contexto esse com impactos positivos tanto para a qualidade de vidas das pessoas, quando da 

geração de renda para aqueles que se encontram fora do mercado de trabalho; quanto na 

eficiência da gestão dos resíduos sólidos urbanos, no sentido da redução da quantidade de 

rejeito enviado aos aterros sanitários, bem como dos custos associados. 

Fonte: baseado em Rio Grande do Norte (2012). 
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Figura 17: Mapa das áreas de disposição final dos resíduos sólidos no RN. Fonte: Rio Grande do Norte (2012). 
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No tocante à Natal, município no qual a pesquisa foi realizada, o gerenciamento dos 

resíduos está sob a responsabilidade da Companhia de Serviços Urbanos de Natal – 

URBANA, a qual promove a coleta de resíduos domiciliares, hospitalares, de varrição de 

logradouros, capinação, limpeza das praias, canteiros, sistema de drenagem, pintura de meio-

fio e disposição final (NATAL, 2012). Além disso, a gestão conta ainda com a atuação de 

empresas semi-terceirizadas, terceirizadas, particulares, concessões e cooperativas de 

catadores de materiais recicláveis. 

A coleta dos resíduos sólidos abrange as quatro regiões administrativas (Norte, Sul, 

Leste e Oeste), com uma cobertura de 97,61% de coleta domiciliar. Aqueles gerados nas 

Regiões Sul, Leste e Oeste, são enviados para a estação de transbordo, situada na área do 

antigo “Lixão de Cidade Nova”, e posteriormente encaminhados para o Aterro Sanitário 

Metropolitano de Natal (em Ceará Mirim); enquanto que os resíduos oriundos da Região 

Norte, após coletados são levados diretamente para o aterro devido a proximidade da área de 

disposição final. 

Quanto à coleta, de acordo com o diagnóstico da situação atual dos resíduos sólidos 

gerados no município de Natal/RN (NATAL, 2011), em média são 1.342 ton/dia de resíduos 

coletados de diversos tipos, como domiciliar (670 ton/dia), cuja composição gravimétrica 

pode ser observada na Tabela 4
6
; resíduos de construção e demolição (610 ton/dia), resíduos 

de podação de árvores (58 ton/dia) e materiais recicláveis (4 ton/dia). 

 

Tabela 4: Composição gravimétrica dos resíduos sólidos urbanos de Natal – RN. 

COMPOSIÇÃO GRAVIMÉTRICA 

NATAL – 2010 

Tipo de resíduo % em peso 

Matéria Orgânica 33,54% 

Alumínio 0,58% 

Metais Ferrosos 2,54% 

Papel 1,58% 

Papelão 3,50% 

Plástico Duro 5,59% 

Plástico Filme (Mole) 9,71% 

Melissa 0,74% 

Vidro 1,26% 

                                                           
6
 Apesar do alto percentual de rejeito identificado (36,34%), destaca-se que parte desses resíduos é reciclável, 

sendo enviados indevidamente ao aterro sanitário devido à falta de conhecimento da população ao realizar a 

separação em suas residências ou pela incapacidade das cooperativas de agregar de valor aos materiais. 



132 

 

Madeira 0,69% 

Longa Vida 1,18% 

Têxteis 2,75% 

Rejeito 36,34% 

Total 100,00% 

 

 

Ao fazer um comparativo com a década de 80, na qual, segundo Costa (1986), eram 

coletadas cerca de 420 toneladas por dia de resíduos, percebe-se que em aproximadamente 25 

anos essa quantidade de resíduos triplicou, fato esse bastante preocupante, pois ao longo dos 

anos o poder público não se utilizou de medidas eficientes, tanto no sentido de destinar 

adequadamente os resíduos sólidos urbanos, quanto no de fomentar a coleta seletiva e a 

reciclagem, prova disso foi a manutenção de um lixão por quase 30 anos. 

A destinação dos resíduos sólidos do município tem um histórico de degradação 

socioambiental, pois durante um período aproximado de 30 anos, ela foi realizada 

inadequadamente numa área conhecida por “Lixão de Cidade Nova”, onde inúmeras pessoas 

exerciam a atividade de catação em condições sub-humanas, sem nenhuma estrutura, correndo 

riscos de danos à saúde, inclusive de morte. Em 1988, com o lixão ainda em funcionamento, 

foi construída uma Usina de Reciclagem e Compostagem, onde havia uma esteira de triagem, 

na qual os resíduos domiciliares eram despejados e os catadores separavam o rejeito dos 

materiais com potencial de reciclagem; o que ocorreu até o ano de 2006, quando a usina foi 

desativada (RIO GRANDE DO NORTE, 2012). 

O encerramento das atividades da usina ocorreu devido ao alto custo de manutenção 

da esteira de triagem, que não poder ser arcado pela prefeitura de Natal ou pelas associações 

de catadores; e à baixa qualidade tanto do material reciclável, quanto do orgânico oriundo 

dessa separação, mostrando, como já discutido anteriormente, que esse não é um sistema 

economicamente viável. 

A área foi utilizada como vazadouro até junho de 2004, quando por intermédio de 

um Convênio entre os municípios de Natal, que não dispunha de um local para destinação, e 

Ceará Mirim, para a implantação do aterro sanitário da Região Metropolitana de Natal, como 

uma concessão pública destes municípios. A empresa privada responsável pela operação do 

aterro sanitário, por um período de 20 anos, é a BRASECO S/A. Inicialmente, o aterro recebia 

somente os resíduos dos municípios de Natal, Ceará Mirim e Parnamirim, passando a receber 

Fonte: NATAL (2011) apud SEMARH (RIO GRANDE DO NORTE, 2010). 
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posteriormente dos municípios de Ielmo Marinho, São Gonçalo do Amarante, Extremoz, Rio 

do Fogo e Macaíba. 

A partir de então, os resíduos da RMN passaram a ser enviados ao aterro (cerca de 

1.000 toneladas diariamente), que desde a sua inauguração até o mês de abril de 2010 já havia 

recebido um total de 1.753.469 toneladas, o que corresponde a 25% de sua capacidade, isto é, 

4 células totalmente utilizadas (fechadas), tendo em vista o aterro ter sido planejado para 

construção de 16 células no total. 

Parte da área do antigo lixão, que durante anos sofreu forte processo de degradação 

ambiental devido à disposição inadequada dos RSU, ainda é utilizada como Estação de 

Transferência de Resíduos Sólidos Urbanos – ETRSU
7
 (Figura 18), de onde os resíduos 

coletados nas residências são enviados ao aterro em Ceará Mirim.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7
 Lixão: é uma forma inadequada de disposição final de resíduos sólidos, que se caracteriza pela simples 

descarga do lixo  sobre o solo, sem medidas de proteção ao meio ambiente ou à saúde pública. O mesmo que 

descarga de resíduos a céu aberto ou vazadouro (COMPROMISSO EMPRESARIAL PARA A RECICLAGEM, 

2010, p. 243). 

Aterro sanitário: é uma técnica de disposição de resíduos sólidos municipais no solo sem causar danos ou 

riscos à saúde pública e a segurança, minimizando os impactos ambientais. Esse método utiliza alguns princípios 

de engenharia para confinar os resíduos sólidos, cobrindo-os com uma camada de material inerte na conclusão de 

cada jornada de trabalho (COMPROMISSO EMPRESARIAL PARA A RECICLAGEM, 2010, p. 243). 

Estação de Transferência de Resíduos Sólidos Urbanos – ETRSU: são pontos intermediários, onde o lixo 

coletado é passado de caminhões de médio porte para carretas, com capacidade de transportar cerca de três 

caminhões coletores (40 a 60m3) até o local de destinação final (aterro). 

 

Figura 18: Estação de Transferência de Resíduos Sólidos Urbanos – ETRSU, localizada na 

mesma área das cooperativas de catadores de materiais recicláveis de Natal – RN. Fonte: 

elaboração própria. 
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Conforme Bartone (1991), as estações de transferência devem ser utilizadas quando a 

distância entre a área de coleta e eliminação dos resíduos é superior a 20 km e são necessárias 

para evitar o desgaste das equipes que coleta e dos veículos utilizados, como é o caso do 

município em estudo que possui a ETRSU descrita anteriormente, pois a área de destino final 

(aterro sanitário) fica a 22 km de distância. 

Entretanto, é importante esclarecer que a utilização da área com essa finalidade (a 

partir da operação do aterro sanitário) foi uma medida emergencial, e, portanto, temporária 

(NATAL, 2011). Mas, devido a problemas da administração pública para conseguir outro 

espaço como ponto de apoio do aterro, a ETRSU continua no local, passando até por reformas 

para suportar o aumento da demanda de resíduos. 

É importante destacar que após a desativação do lixão foram desenvolvidos inúmeros 

projetos de recuperação da área
8
, dos quais alguns não chegaram a ser executados e outros 

foram parcialmente implantados, como a construção de galpões destinados à separação de 

matérias recicláveis pelas cooperativas de catadores. Tal fato denota claramente a ineficiente 

gestão dos resíduos sólidos do município de Natal, que não foi capaz de se preparar 

adequadamente para atender à crescente demanda da geração dos resíduos, permitindo que a 

situação chegasse a esse ponto crítico. 

 

5.2 Coleta seletiva e as cooperativas de catadores de materiais recicláveis: o caso de 

Natal – RN 

 

5.2.1 Histórico da coleta seletiva em Natal 

Os primeiros registros de ações semelhantes à coleta seletiva em Natal são da década 

de 70, quando, conforme Costa (1986), a prefeitura passou a despejar os resíduos do 

município no local que ficou conhecido como lixão de Cidade Nova. Nesse período inúmeras 

pessoas começaram a catar, no lixo, materiais que, por ventura, tivessem algum valor 

econômico no mercado, fazendo da catação seu meio de sobrevivência. Assim, passaram a se 

alojar nas proximidades do lixão, formando a favela Cidade Nova, onde as condições eram as 

mais precárias possíveis. 

Na época havia cerca de 300 a 400 catadores de materiais recicláveis. Em 1983, os 

catadores que moravam nessa favela foram transferidos para o conjunto habitacional 

                                                           
8
 Para informações mais detalhadas deve-se consultar os planos de recuperação descritos no diagnóstico da 

situação dos resíduos sólidos urbanos, parte integrante do Plano Municipal de Gerenciamento dos Resíduos 

Sólidos no site da Companhia de Serviços Urbanos de Natal – URBANA (https://www.natal.rn.gov.br/urbana/). 

https://www.natal.rn.gov.br/urbana/
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Promorar II, pois houve uma tentativa de transformar o lixão em aterro sanitário, no entanto a 

ação não obteve êxito e o local tornou-se novamente um lixão, sendo extinto apenas em 2004, 

quando o aterro sanitário da Região Metropolitana de Natal foi inaugurado. Quanto à coleta 

seletiva em Natal, esta começou a ser executada de maneira mais organizada e estruturada a 

partir da década de 90, quando da formação das associações de catadores, passando por vários 

momentos distintos, segundo Silva, Guimarães e Silva (2010). 

O primeiro momento ocorreu em 1992, quando o material reciclável era trocado por 

vale alimentação. O segundo foi entre os anos 1993 e 1996, quando a prefeitura instalou 

vários Postos de Entrega Voluntária ou Locais de Entrega Voluntária pela cidade, os quais 

foram desativados por falta de manutenção e pela ação de vândalos. No mesmo período, com 

a ajuda da prefeitura, os catadores do antigo lixão de Cidade Nova organizaram-se e fundaram 

a primeira associação que se chamou ASCAMAR – Associação de Catadores de Materiais 

Recicláveis. 

O terceiro momento ocorreu entre 2002 e 2003, quando a prefeitura implantou o 

Programa Interno de Coleta Seletiva (em parceria com o Banco do Nordeste); e realizou uma 

nova distribuição de PEV’s pela cidade, experiência esta que mais uma vez não obteve 

sucesso, devido a quantidade mínima de materiais recolhida, não compensando manter essa 

forma de coleta, além das ações de depredação. Outras formas de coleta realizadas pelo 

programa na época foram: grandes geradores, compostos por empresas públicas, privadas e 

condomínios; e o modelo porta a porta
9
 contemplando três bairros. 

No mesmo ano, a Prefeitura de Natal e o Governo do Estado do Rio Grande do Norte 

com o apoio da PETROBRAS, lançaram o Programa Integrado de Coleta Seletiva nas Escolas 

Municipais e Estaduais de Natal que tinha o objetivo de destinar adequadamente os resíduos 

sólidos recicláveis produzidos pelas escolas, doando-os às associações de catadores (NATAL, 

2004). Entretanto, como é comum à administração pública, o programa não obteve o êxito 

esperado devido à falta de acompanhamento por parte dos responsáveis e à inexistência de 

manutenção dos recipientes que acondicionavam os materiais recicláveis, fatores esses que 

levaram ao desestímulo das escolas e a extinção do programa. Segundo Polaz e Teixeira 

(2009), uma das grandes limitações das políticas públicas é o fato de que os programas são 

construídos para um horizonte de curto prazo, quando, na verdade, deveriam ser planejados 

                                                           
9
 Coleta porta a porta (de casa em casa): assemelha-se à coleta regular. No entanto, os materiais recicláveis 

gerados por cada domicílio são coletados por catadores identificados, em dias e horários determinados, sendo 

utilizados para tanto caminhões gradeados. (BRASIL, 2006, p. 259). 
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tomando-se como base a escala de tempo da sustentabilidade, ou seja, concebidos para 

perdurarem por várias gerações. 

Ainda em 2003, houve a formação da Associação de Agentes Trabalhadores em 

Reciclagem e Compostagem de Lixo – ASTRAS, a capacitação dos catadores e a 

sensibilização da população. Após a desativação do lixão de Cidade Nova, duas outras 

associações foram fundadas: Associação de Coleta Seletiva Porta a Porta do RN – ACSRN e 

a Associação de Beneficiamento de Resíduos Sólidos – ABRESOL, das quais faziam parte, 

em sua grande maioria, os ex-catadores do extinto lixão. 

Tais associações instalaram-se no local do antigo lixão e a estrutura (galpões, 

caminhões e outros) foi disponibilizada pela prefeitura por meio de projetos em parceria com 

órgãos como a FUNASA. Na logística para execução da coleta seletiva os bairros da cidade 

foram divididos entre as 4 associações, de acordo com a sua estrutura. Posteriormente, tais 

associações se uniram e formaram duas cooperativas: a Cooperativa A e a Cooperativa B, 

analisadas no presente estudo. Entretanto, as associações não foram extintas, funcionam 

concomitantemente às cooperativas devido às exigências de editais para financiamento. 

O modelo atual do sistema de coleta seletiva do município de Natal é exclusivamente 

o porta a porta, no qual as cooperativas recolhem os recicláveis, previamente separados pelos 

moradores (pequenos geradores – até 200 Kg/dia), uma vez na semana. É preciso ressaltar que 

os moradores separam os materiais apenas em resíduos secos recicláveis (papel, plástico, 

metal e vidro) e resíduos comuns (aqueles destinados à coleta regular). Além dos pequenos 

geradores, as cooperativas também coletam os materiais dos “grandes geradores” (acima de 

200 Kg/dia), ou seja, empresas públicas e privadas, estabelecimentos comerciais, entre outros. 

Há ainda os eco-pontos (Figura 19), locais implantados pela prefeitura de Natal para 

minimizar os impactos ambientais causados pela disposição inadequada dos resíduos de poda 

e de construção civil. Mas, eventualmente recebem recicláveis da população. No município 

existem três eco-pontos, nos bairros Ponta Negra, Cidade Alta e Parque dos Coqueiros. 

A prefeitura pretende implantar esses locais em vários pontos da cidade, para que 

também sirvam como um ponto de apoio da coleta seletiva, onde as cooperativas possam 

coletar os recicláveis deixados pela população. Para tanto, se estabeleceu uma parceria com a 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, por intermédio do projeto de extensão 

“Assessoria e Formação em Gestão para Empreendimentos Econômicos Solidários no RN”, 

coordenado pela Prof. Dra. Ciliana Regina Colombo, onde os discentes projetaram o layout 

do eco-ponto localizado no bairro Ponta Negra, como piloto para o recebimento dos materiais 

recicláveis. 
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Em relação às parcerias, as cooperativas contam com o apoio da Prefeitura Municipal 

de Natal por intermédio da Companhia de Serviços Urbanos de Natal, que cedeu o espaço, 

construiu os galpões e disponibilizou, durante muito tempo, os caminhões utilizados para a 

coleta seletiva. E no ano de 2011, firmou-se um contrato a prefeitura, onde as cooperativas 

passaram a ser remuneradas conforme a quantidade de material reciclável coletado ao mês, no 

modelo porta a porta realizado na cidade. 

Apesar da constatação da não regularidade quanto ao pagamento, por parte do poder 

público, essa iniciativa foi um passo bastante importante para a emancipação das cooperativas 

e para a melhoria da qualidade de vida dos catadores; tanto no aspecto financeiro, com a 

elevação de sua renda; quanto no social, com o maior reconhecimento da importância de sua 

atividade, por estarem prestando um serviço de utilidade pública, assim como as empresas que 

realizam a coleta de lixo comum.  

Outro parceiro importante é a Universidade Federal do Rio Grande do Norte que já 

executou e ainda executa diversos projetos de extensão junto às cooperativas, e com quem 

firmou um contrato para a coleta dos materiais recicláveis gerados na instituição; 

procedimento esse realizado em atendimento ao Decreto nº 5.940/2006 que exige das 

entidades públicas federais a separação dos resíduos recicláveis, e seu posterior 

encaminhamento às associações ou cooperativas. 

Figura 19: Eco-ponto localizado no bairro Ponta Negra. Fonte: elaboração própria. 
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Mais recentemente, desde o ano de 2011, um grupo formado por professores e alunos 

de diversos departamentos da universidade
10

 vem trabalhando para o desenvolvimento das 

cooperativas, seja em melhorias no seu processo produtivo, na organização do trabalho, ou na 

sua relação com os diversos setores da sociedade; o que resultou também em publicações em 

eventos voltados à gestão de resíduos sólidos no país. 

Em 2011, uma parte do referido grupo (parte esta, à época, denominado PEGADAS) 

trabalhou com o projeto de extensão “Assessoria e Formação em Gestão para 

Empreendimentos Econômicos Solidários no RN”, que objetivou assessorar 

Empreendimentos Econômicos Solidários, como as cooperativas de catadores; visando o 

desenvolvimento econômico e social do Rio Grande do Norte, assim como para melhoria das 

condições de vidas desses trabalhadores. Nesse projeto foram realizadas várias atividades de 

integração com os catadores, como oficinas voltadas à organização do trabalho; além de 

reuniões de planejamento para mudanças na estrutura física (layout) das cooperativas. 

Em 2012, o citado grupo executou o programa de extensão “Assessoria e formação 

tecnológica para fortalecimento da cadeia produtiva de resíduos sólidos urbanos de Natal”, 

com o objetivo foi fortalecer a cadeia produtiva de resíduos sólidos urbanos do município por 

meio da assessoria técnica às cooperativas de catadores; como também pela articulação entre 

atores sociais envolvidos na geração de resíduos recicláveis. Dentro desse programa foram 

realizadas a análise do perfil socioeconômico e das atividades realizadas pelos cooperados; 

bem como a composição gravimétrica e oficinas de cooperativismo. Destaca-se que o presente 

estudo está integrado a este programa. 

No ano de 2013, o programa em execução pelo SustentAção é o “Mobilização, 

Formação e Assessoria para a Implementação da Coleta Seletiva em Diferentes Geradores na 

Perspectiva de Fortalecimento da Cadeia Produtiva de Resíduos Sólidos Urbanos de Natal”, 

que possui o foco nos geradores de resíduos sólidos do município. O objetivo é organizar e 

melhorar a segregação de resíduos destinados à coleta seletiva realizada pelas cooperativas. 

Alunos e professores da UFRN, por meio de ações de educação ambiental, mobilização e 

capacitação dos gestores estão trabalhando em quatro eixos: condomínios residenciais, escolas 

públicas, empresas privadas e cooperativas de catadores. 

Para o ano de 2014 o grupo já aprovou a continuidade do programa de 2013. Todos 

estes projetos e programas de extensão do grupo, hoje denominado SustentAção, compõe um 

programa, o FOCAP/RESOL que tem como objetivo maior o fortalecimento da cadeia 

                                                           
10

 O referido grupo atualmente denominado SustentAção está se organizando para registro junto à PROPESQ e 

CNPq como grupo de pesquisa. 
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produtiva de resíduos sólidos, agindo a cada ano, nos pontos da cadeia produtiva de 

recicláveis com maior demanda ou que se apresentam mais passíveis de atuação. 

Outro programa também em execução é o “Água Brasil”, idealizado pelo Banco do 

Brasil, no ano de 2010, quando definiu a água como tema de suas ações voltadas para a 

sustentabilidade. A partir de então, visando o desenvolvimento do programa, o Banco do 

Brasil firmou parceria com a Agência Nacional de Águas – ANA, a Fundação Banco do 

Brasil – FBB, WWF-Brasil e o Ministério do Meio Ambiente. O Água Brasil apresenta quatro 

frentes principais de atuação: Projetos socioambientais; Mitigação de riscos; Novos 

negócios; e Comunicação e engajamento (BANCO DO BRASIL, 2012). 

Dentre essas frentes, a Projetos socioambientais é a que está relacionada com a 

gestão dos resíduos sólidos. Esse eixo encontra-se subdividido nos itens Água e agricultura 

que tem o objetivo de desenvolver projetos sociais e ambientais em microbacias brasileiras; e 

Cidades Sustentáveis, Consumo Responsável & Reciclagem, o qual consiste em iniciativas 

que buscam estimular a mudança de comportamento e valores com a promoção do consumo 

responsável, com vistas à redução e ao tratamento adequado dos resíduos sólidos urbanos 

gerados no país, e que envolve diretamente o trabalho realizado pelas cooperativas de 

materiais recicláveis (BANCO DO BRASIL, 2012). 

Como pilotos para a implantação do programa foram escolhidas cidades que 

representassem as cinco regiões brasileiras, são elas: Natal – RN, Belo Horizonte – MG, 

Caxias do Sul – RS, Pirenópolis – GO e Rio Branco – AC. 

Na cidade de Natal, segundo dados do Banco do Brasil (2012), o programa que conta 

com o apoio da Prefeitura Municipal, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 

Organizações não governamentais, universidades particulares, associações de moradores, 

sindicatos e igrejas, iniciou suas as atividades em 2011 e tem previsão de término em 2015. O 

objetivo é incentivar o desenvolvimento e emancipação das cooperativas, por meio de uma 

assessoria técnica e da melhoria na infraestrutura das organizações, com a aquisição de 

equipamentos e mudanças no layout dos galpões. Parte disso já ocorreu em 2012, quando as 

duas cooperativas em funcionamento receberam caminhões, caminhonetes e prensas para o 

aprimoramento de suas atividades.  

É mister salientar que todas essas parcerias, além de contribuírem para a melhoria do 

sistema de coleta seletiva e consequentemente da gestão pública dos resíduos sólidos urbanos, 

tornando-a mais eficiente; também são necessárias para a aplicação da PNRS, a qual destaca 

ao longo de seu texto o incentivo à coleta seletiva nos municípios, por meio do fomento à 
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criação e desenvolvimento de cooperativas e/ou associações de catadores de materiais 

recicláveis, pela ação do poder público e com o apoio de instituições privadas e da população. 

 

5.2.2 Cenário das cooperativas de catadores de materiais recicláveis de Natal – RN  

Os dados aqui apresentados, conforme descrito na metodologia, foram obtidos por 

meio de entrevistas semiestruturadas, da observação participante e da análise documental. 

Tais dados foram tabulados gerando um diagnóstico das cooperativas de catadores de 

materiais recicláveis, o que inclui os aspectos socioeconômicos dos cooperados, a descrição e 

análise da estrutura física e do funcionamento dessas organizações. A análise foi realizada 

para cada cooperativa separadamente, sendo seus nomes preservados durante a discussão, 

com vistas os preceitos éticos deste estudo e do programa de pesquisa e extensão ao qual se 

integra. 

 

5.2.2.1 Cooperativa A 

Quanto ao perfil socioeconômico dos catadores, a Cooperativa A possui um número 

total de 35 cooperados trabalhando ativamente, dos quais 26 participaram da entrevista. A 

cooperativa é formada por 50% mulheres e 50% homens (Gráfico 4), numa faixa etária que 

vai dos 18 aos 60 anos, onde predomina a faixa entre 35 a 45 anos de idade (Gráfico 5). Uma 

porcentagem significativa (42%) declarou estar em uma relação estável, enquanto outros 31% 

estão solteiros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A maior parte dos entrevistados (73%) afirmou possuir de 1-4 filhos e 23% não ter 

filhos. Foi possível identificar que 73% dos catadores residem em casa própria e 19% alugada 

(Gráfico 6), em bairros muito próximos, como Felipe Camarão (46%) e Planalto (38%), e por 

este motivo se dirigem à cooperativa à pé. Em relação ao grau de escolaridade, 65% dos 

trabalhadores possui apenas o ensino fundamental incompleto e uma pequena parcela não é 

alfabetizada (19%), como apresentado no Gráfico 7. 

50% 

50% 

Sexo 

Masculino

Feminino

Gráfico 4: Gênero dos membros da Cooperativa 

A. Fonte: elaboração própria. 

Gráfico 5: Faixa etária dos membros da 

Cooperativa A. Fonte: elaboração própria. 
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No tocante à renda mensal, os entrevistados declararam receber uma quantia inferior 

a um salário mínimo (58%) e o restante (42%) entre 1 e 2 salários (Gráfico 8). Para 88% dos 

cooperados, a renda advinda da atividade de catador está numa faixa entre R$ 200,00 e R$ 

400,00, enquanto que para os outros 12% esse valor está entre mais de R$ 400,00 e R$ 600,00 

(Gráfico 9); sendo importante salientar que a maior parte deles não possui nenhuma outra 

atividade remunerada para complementação de sua renda (Gráfico 10). Além disso, 50% 

afirmou não receber nenhum benefício do poder público, enquanto que 46% recebe o 

benefício do Programa Bolsa família do governo federal (Gráfico 11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 7: Nível de instrução dos membros da 

Cooperativa A. Fonte: elaboração própria. 

Gráfico 6: Condições de moradia dos membros da 

Cooperativa A. Fonte: elaboração própria. 

Gráfico 8: Renda mensal dos membros da 

Cooperativa A. Fonte: elaboração própria. 

Gráfico 9: Renda oriunda da atividade na 

Cooperativa A. Fonte: elaboração própria. 

Gráfico 11: Benefícios recebidos pelos membros da 

Cooperativa A. Fonte: elaboração própria. 

Gráfico 10: Complementação da renda dos membros 

da Cooperativa A. Fonte: elaboração própria. 
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No que concerne à estrutura física, a Cooperativa A possui a sua disposição: dois 

galpões (Figuras 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26); duas caminhonetes utilizadas como apoio à coleta 

porta a porta (Figura 27) e uma prensa, adquiridas por intermédio do Programa Água Brasil; 

inúmeros big bags
11

; três caminhões equipados com grades de segurança (Figura 28), para a 

realização da coleta seletiva nas residências, assim como em grandes geradores. Um adquirido 

com recursos da própria cooperativa e outro dois por meio de um contrato com a prefeitura; 

dois carrinhos de quatro rodas puxados à mão para auxiliar a descarrega dos caminhões 

(Figura 29); e uma balança para pesar os materiais após a segregação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11

 Big bags: grandes sacolas com o volume de aproximadamente 900L e produzidas geralmente em material 

chamado ráfia, nas quais os materiais recicláveis coletados são armazenados. 

Figura 20: Galpão 01 da Cooperativa A. Fonte: 

elaboração própria. 

Figura 21: Destaque do galpão 01 da Cooperativa A. 

Fonte: elaboração própria. 

Figura 22: Galpões da Cooperativa A. Fonte: 

elaboração própria. 
Figura 23: Galpão 02 da Cooperativa A. Fonte: 

elaboração própria. 
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Figura 27: Caminhonete da Cooperativa A. Fonte: 

elaboração própria. 

Figura 28: Caminhão com grades da Cooperativa A. 

Fonte: elaboração própria. 

Figura 24: Escritório da Cooperativa A. Fonte: 

elaboração própria. 

Figura 25: Detalhe do interior do galpão 01 da 

Cooperativa A. Fonte: elaboração própria. 

Gráfico 26: Detalhe do interior do galpão 01 da 

Cooperativa A. Fonte: elaboração própria. 

Gráfico 29: Carrinho da 

Cooperativa A. Fonte: elaboração 

própria. 
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35% 
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11% 
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46 – 60 anos    

59% 

33% 

4% 4% 

Moradia 

Própria

Alugada

Cedida

Outros

5.2.2.2 Cooperativa B  

Ao analisar o perfil socioeconômico da Cooperativa B, observa-se que, 

diferentemente da Cooperativa A, possui um número superior de trabalhadores, com um total 

de 54 catadores ativos, dos quais 46 participaram da pesquisa. Dentre eles, 63% são mulheres 

e 37% homens (Gráfico 12), com idades que variam entre 18 e 60 anos, onde predomina a 

faixa entre 35 a 45 anos (Gráfico 13), cenário semelhante à cooperativa anterior. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Uma parcela de 37% dos cooperados está solteira, enquanto 32% encontram-se em 

uma relação estável. Grande parte dos entrevistados, cerca de 65%, possuem de 1-4 filhos e 

13% não tem filhos. Em termos de moradia, 59% dos catadores vive em casa própria e 33% e 

imóvel alugado (Gráfico 14), e, da mesma forma que a cooperativa A, a maioria reside nos 

bairros Felipe Camarão (50%) e Planalto (31%), localidades próximas, não necessitando de 

meios de transporte para se locomover até o ambiente de trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No que diz respeito ao nível de instrução, conforme o Gráfico 15, uma porcentagem 

significativa (70%) dos entrevistados estudou até o ensino fundamental incompleto, enquanto 

que 4% não foi alfabetizada. Assim, pode-se constatar que, em ambas as cooperativas (A e B), 

a maior parte das pessoas que exercem a função de catador de materiais recicláveis no 

Gráfico 12: Gênero dos membros da Cooperativa 

B. Fonte: elaboração própria. 

Gráfico 13: Faixa etária dos membros da 

Cooperativa B. Fonte: elaboração própria. 

Gráfico 15: Nível de instrução dos membros da 

Cooperativa B. Fonte: elaboração própria. 

Gráfico 14: Condições de moradia dos membros da 

Cooperativa B. Fonte: elaboração própria. 
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39% 
55% 

4% 2% 

Renda mensal 

< de 1 salário mínimo
1 - 2 salários mínimos
Mais de 2 - 3 salários mínimos
Mais de 3 salários mínimos

48% 30% 

13% 9% 

Renda oriunda da cooperativa 

R$ 200 - R$ 400

Mais de R$ 400 - R$ 600

Mais de R$ 600 - R$ 800

Mais de R$ 800

município de Natal são aquelas de baixo nível de escolaridade; realidade esta constatada 

durante a entrevista, quando os catadores apresentaram bastante dificuldade ao assinar o 

termo de aceite de participação na pesquisa; e alguns, por não serem alfabetizados, apenas 

colocaram a digital no local da assinatura. 

O referido cenário estende-se também a outros municípios do país, onde a função de 

catador, apesar de ser uma profissão reconhecida pela Organização do Trabalho, ainda é vista 

como alternativa para aqueles que não tiveram oportunidade de se escolarizar, o que pode ser 

visto nas falas dos próprios catadores ao explanarem acerca de sua profissão. No entanto, essa 

realidade é apenas parte de um contexto muito maior de exclusão do mercado formal de 

trabalho, devido a um sistema educacional ineficiente, que se reflete tanto na ausência de 

alfabetização, quanto na falta de oportunidade de capacitação em outras profissões, fazendo 

com que as pessoas recorram às atividades informais, como a coleta seletiva de materiais 

recicláveis. 

No que concerne à renda, mais da metade dos cooperados (55%) afirmou receber 

mensalmente entre 1 e 2 salários mínimos; 39%, um valor inferior a um salário; 4%, superior 

a 2 e inferior a 3 salários; e os demais (2%) mais de 3 salários (Gráfico 16). Quanto ao valor 

oriundo do trabalho realizado como cooperado (Gráfico 17), 48% dos entrevistados declarou 

receber uma quantia entre R$ 200,00 e R$ 400,00; 30% recebe valor entre mais de R$ 400,00 

e R$ 600,00; 13% acima de R$ 600,00 e inferior a R$ 800,00; e 9% superior a R$ 800,00. E, 

assim como a cooperativa A, grande parte não realiza outras atividades remuneradas com 

vistas a complementar a sua renda mensal (Gráfico 18). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em relação aos benefícios do poder público, a situação é semelhante nas duas 

organizações, pois aproximadamente metade dos entrevistados da cooperativa B não possui 

Gráfico 16: Renda mensal dos membros da 

Cooperativa B. Fonte: elaboração própria. 

Gráfico 17: Renda oriunda da atividade na 

Cooperativa B. Fonte: elaboração própria. 
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96% 

4% 

Complementação da renda 

Não

Remunerada
46% 

48% 

4% 2% 

Benefícios 

Não

Bolsa família

Bolsa família e

outros

benefício, enquanto que 48% recebe, do Governo Federal, o valor referente ao “Bolsa 

Família” (Gráfico 19). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os dados coletados denotam que há uma ligeira diferença entre as duas organizações 

quanto à renda mensal, pois a maior parte (55%) dos catadores da Cooperativa B possui renda 

superior a um salário mínimo, enquanto que na outra mais da metade dos trabalhadores 

recebem menos de um salário por mês; o que leva a crer que tenham melhores condições de 

vida, fato que será discutido posteriormente. 

Diante dessa discussão, pode-se afirmar que, em ambas as cooperativas, esses 

catadores são verdadeiros sobreviventes, haja vista a baixíssima renda que recebem ser 

insuficiente para todas as suas despesas, cobrindo na maioria das vezes, apenas às 

necessidades básicas, como a alimentação, situação essa que decorre de um somatório de 

fatores, com destaque para a deficiência na organização da cooperativa, a falta de 

infraestrutura, e a desarticulação com o poder público, aspectos esses que serão analisados 

detalhadamente em outro momento desse estudo. 

 A estrutura física da Cooperativa B é um pouco maior quando comparada à da 

Cooperativa A; possuindo: dois galpões (Figuras 30, 31, 32, 33, 34 e 35); três caminhonetes 

(utilizadas como apoio à coleta porta a porta, Figura 36), duas prensas e dois caminhões 

“baús” (carroceria fechada), adquiridos pelo Programa Água Brasil; dois caminhões, um deles 

comprados com recursos próprios, e o outro disponibilizado pela prefeitura do município, 

equipados com grades de segurança, utilizados tanto na coleta porta a porta diária, quanto no 

recolhimento dos recicláveis em grandes geradores; dois carrinhos de quatro rodas puxados à 

mão para auxiliar à descarregar os caminhões (Figura 37); uma grande quantidade de big 

bags, e uma balança. 

 

Gráfico 18: Complementação da renda dos membros 

da Cooperativa B. Fonte: elaboração própria. 

Gráfico 19: Benefícios recebidos pelos membros da 

Cooperativa B. Fonte: elaboração própria. 
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Figura 30: Galpões A e B da Cooperativa B. Fonte: 

elaboração própria. 

Figura 31: Destaque do galpão B da Cooperativa B. 

Fonte: elaboração própria. 

Figura 32: Interior do galpão B da Cooperativa B. 

Fonte: elaboração própria. 

Figura 33: Interior do galpão A da Cooperativa B. 

Fonte: elaboração própria. 

Figura 34: Galpão A da Cooperativa B. Fonte: 

elaboração própria. 

Figura 35: Galpão A da Cooperativa B. Fonte: 

elaboração própria. 
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5.2.3 Atividades executadas, organização do trabalho e problemáticas enfrentadas: um 

olhar das cooperativas de dentro para fora 

Esse item tem como intento apresentar as atividades das cooperativas, contemplando 

as etapas de coleta, separação e comercialização, bem como a organização do trabalho, 

aspectos administrativos, e o relacionamento com o poder público e com a sociedade; além 

das problemáticas enfrentadas. Cabe destacar que os dados aqui apresentados foram tratados 

por meio das Matrizes de Inclusão de Comentários – MICs, ferramenta esta que 

possibilitaram sistematizar os dados, extrair falas que justificam as dificuldades identificadas 

e, por fim, priorizar as ações e/ou melhorias necessárias ao processo produtivo dessas 

organizações. As duas cooperativas foram analisadas conjuntamente, haja vista as 

características semelhantes, sendo, quando necessário, destacadas as diferenças existentes 

entre elas. 

Quanto aos aspectos administrativos, as organizações descritas existem legalmente 

sob a forma de associações e cooperativas, e que assim permanecem por esta ser uma 

alternativa de ampliação das chances de participação em editais de financiamento, como o do 

Programa Água Brasil, já descrito anteriormente. No entanto, o presente estudo tratará apenas 

da sua organização como cooperativas, as quais sob o aspecto legal constatou-se, terem sido 

constituídas e estruturadas de acordo com as diretrizes da Politica Nacional de 

Cooperativismo, instituída pela lei 5.764 de 16 de dezembro de 1971, que estabelece o regime 

jurídico das sociedades cooperativas no país. 

Ambas as cooperativas (A e B), formadas no final do ano de 2009, possuem CNPJ 

(Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral de Pessoa Jurídico) ativo e a seguinte 

estrutura organizacional, cuja nomeação dos cargos foi decidida por meio de processo 

Figura 36: Caminhonete da Cooperativa B. Fonte: 

elaboração própria. 

Figura 37: Carrinho da Cooperativa B. Fonte: 

elaboração própria. 



149 

 

eleitoral e formalizada em Assembléia Geral Extraordinária: Conselho de Administração ou 

Diretoria, formado por Presidente, Vice-presidente, Secretário, Tesoureiro, e Vogal (membro 

não efetivo), sendo responsável pela gestão financeira, fundo de reserva, negociação de 

contratos, divulgação da organização e comercialização dos materiais; o Conselho Fiscal, 

composto por três membros titulares e três suplentes que têm a função de fiscalizar as ações e 

contratos estabelecidos pelo conselho de administração. 

A estrutura, conforme exigido pela lei 5.764/71, inclui também dois fundos 

obrigatórios: o Fundo de Reserva e o Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social 

(FATES), destinados às sobras líquidas do exercício social e que podem ser utilizados, 

também, para desenvolver as cooperativas. As cooperativas são regidas ainda por um 

Estatuto Social e por um Regimento Interno, documentos que descrevem todas as 

informações jurídicas; número de associados; atividades realizadas; área de atuação; direitos e 

deveres dos cooperados; regras de admissão e demissão; assembleias gerais; capital social; 

regras da quota-parte; atribuições dos Conselhos de Administração e Fiscal; processo 

eleitoral; substituição de conselheiros; reforma do estatuto; e alienação ou oneração de bens 

imóveis da sociedade. 

Entretanto, em descumprimento a legislação vigente, constatou-se que as 

cooperativas não apresentam uma Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA, 

exigida pela Lei nº 6.514 de 22 de dezembro de 1977 e descrita na Norma Regulamentadora – 

NR 5 do Ministério do Trabalho e Emprego. Segundo a norma, a CIPA tem como objetivo “a 

prevenção de acidentes e doenças decorrentes do trabalho, de modo a tornar compatível 

permanentemente o trabalho com a preservação da vida e a promoção da saúde do 

trabalhador” (BRASIL, 1977, p.1). No caso das cooperativas em análise nesse estudo, onde as 

atividades de coleta, transporte, segregação e armazenamento de materiais recicláveis 

oferecem riscos à integridade física dos catadores, a existência dessa comissão é de extrema 

importância para a manutenção da segurança e saúde desses trabalhadores, e, portanto, deve 

ser constituída e mantida conforme previsto na lei, com vistas a evitar acidentes e o 

desenvolvimento de doenças relacionadas ao trabalho executado. 

As cooperativas apresentam características específicas de uma organização 

cooperativista, de acordo com o estabelecido na legislação vigente. Uma delas é a adesão 

voluntária dos membros, ou seja, todos os cooperados ingressaram voluntariamente, sem 

qualquer tipo de discriminação e assumindo as responsabilidades como membros. Outra é a 

participação econômica dos membros, os quais contribuem de forma equitativa e regular 
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com as quotas partes, que é a propriedade individual de cada cooperado sobre a cooperativa, e 

que a soma dessas partes formam o capital social das organizações. 

Um importante aspecto a ser destacado é que as cooperativas possuem representação 

no Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis, com a participação em 

eventos, discussão de ideias, trocas de experiências, com o objetivo de fortalecer o trabalho do 

movimento cooperativo. 

Quanto à autonomia e independência, esses são princípios muito frágeis nessas 

organizações, pois elas possuem ainda uma grande dependência em relação ao poder público 

que durante muitos anos manteve uma política assistencialista, a qual consistiu, 

principalmente, na construção de galpões para a instalação das cooperativas e na 

disponibilização de veículos para a realização da coleta seletiva. Apesar de a prefeitura ter 

realizado algumas ações voltadas à capacitação, essas foram pontuais e ineficientes, e, 

portanto, não contribuíram para o estabelecimento da autonomia dessas organizações. 

Exemplo disso foram as várias ocasiões em que elas se encontraram impossibilitadas de 

coletar os recicláveis devido a falta dos caminhões licitados pela prefeitura. 

Outro aspecto que expressa a fragilidade das cooperativas é a venda dos recicláveis 

para intermediários, os quais, devido a falta de agregação de valor aos produtos, são a única 

alternativa de mercado. Assim, os materiais são vendidos por um preço baixo quando 

comparado à venda direta para a indústria recicladora, fato este que compromete 

sobremaneira o desenvolvimento econômico das cooperativas. No entanto, a partir de 2011, 

promoveram-se iniciativas no sentido de contribuir para o crescimento e a autonomia dessas 

organizações, como o contrato estabelecido com a prefeitura para o pagamento pelo serviço 

de coleta seletiva prestado; e a participação no Programa Água Brasil que realizou a doação 

de vários equipamentos para melhoria das etapas de coleta, segregação e processamento dos 

materiais de modo a agregar valor aos mesmos. 

 Apesar de constatar que burocraticamente as organizações estavam de acordo com 

os princípios do cooperativismo estabelecidos em lei, percebeu-se com a convivência junto 

aos cooperados, que no dia a dia das cooperativas, algumas das principais características desse 

tipo de organização não são praticadas. 

 No tocante ao controle democrático pelos membros, grande parte dos cooperados 

relatou que são realizadas reuniões e que essas não são frequentes, ocorrem apenas para 

comunicar sobre o recebimento de algum benefício, quando há alguma mudança, ou para dar 

punições, e não para informar sobre o andamento da cooperativa. Na maioria das vezes, os 

catadores não participam ativamente das decisões, que são tomadas apenas pelo conselho de 
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administração e, posteriormente, repassadas aos cooperados, isto é, suas opiniões não são 

solicitadas e nem levadas em consideração quando expostas. Essa realidade é retratada na 

temática condições de trabalho, em falas sistematizadas na MIC da categoria “reuniões 

periódicas nas cooperativas”, como apresentado a seguir. 

Reunião aqui é muito difícil. Isso aí não. Às vezes quando quer botá um, quando 

quer já tem botado. Quando quer resolvê algumas coisa já tem feito (...) Não 

concordo com isso aí (...) Eles [a diretoria] quando da fé já tem resolvido. Quando 

não, tem que fica calado, não pode fala nada não. Pra não haver confusão a gente 

fica calada (...) Esse caminhão compraram, e só vinhemo sabê quando o caminhão 

já tava aí (...) e não adianta pergunta não. (...) Não tem reunião, não comunica as 

coisa. Nós não sabe assim de nada. Só sabe por alto. Quando a gente pergunta, eles 

explica por alto. (CMR 20, Coop. A) 

 

Olhe, quando tem reunião aqui (...) é com eles da frente [a diretoria]. (CMR 33, 

Coop. A) 

 

Que aqui não tem reunião pra ninguém. Quando a gente vem saber uma informação 

aqui minha filha, tem nem graça, já tem passado. Somos a última a sabê. Aqui a 

gente não sabe de nada, nada, nada, nada (...) Aqui ninguém dá opinião a ninguém 

não. Aqui ninguém pede opinião a gente não. Aqui é aquilo que eles fála, pronto e 

acabou. (CMR 15, Coop. B) 

 

Quando há alguma coisa que acha que não tá certa, aquilo o outro eles chamam o 

conselho fiscal. Geralmente não tem acontecido isso não porque eles passam direto 

pra mim (...) eles costumam passar por cima da hierarquia, porque o certo é assim 

reunir o conselho fiscal, ver o que vai falá, as questões em pauta e fala pro 

secretário e daí vai. Mas como nós viemos lá de dentro de um lixão, todo mundo 

não tem nem o ensino fundamental, ai vai direto. (CMR 29, Coop. B) 

 

Reunião a gente num tem não! Pronto é com eles lá, eles mermo toma a decisão e 

fica pra lá mermo quando a gente vem saber já faz tempo que tem sido tomado. 

(CMR 54, Coop. B) 

 

 

Segundo a ACI (2012), esse contexto vai de encontro a um dos mais importantes 

princípios do cooperativismo, pois os membros devem discutir democraticamente todas as 

questões que dizem respeito às cooperativas. Carvalho (2008, p.198) afirma que em uma 

cooperativa “o controle é de cada um, é exercido pelos pares, é de todos, não vem de cima 

para baixo, nem de fora para dentro; ele é interno, está entre os iguais”. Esse tipo de 

comportamento autoritário, onde a administração usurpa o direito dos cooperados a um 

controle democrático deve ser veementemente combatido dentro das cooperativas na cidade 

de Natal. Os catadores não devem ser vistos pela administração apenas como força de 

trabalho, força essa que possibilita todo o funcionamento dessas organizações, mas sim 

tratados com mais respeito, tendo seus direitos como cooperados garantidos.  

Os cooperados não possuem uma noção exata do que é uma cooperativa, quais os 

cargos existentes, ou como ela deve funcionar na prática, e dizem que os trabalhadores devem 

estar bem organizados e unidos para que a atividade seja realizada com sucesso. Eles 
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desconhecem os seus direitos e deveres enquanto membros, e apenas afirmam que não há um 

chefe, mas sim pessoas que lideram as cooperativas e orientam a execução das atividades, 

como o presidente e os fiscais de galpão. 

Tais apontamentos são verificados nas categorias “existência de um sistema 

hierárquico” e “percepção dos catadores sobre o conceito de cooperativa”, cujas principais 

falas são expostas a seguir. 

Seu fulano é o presidente e beltrano é o tesoureiro. A vice agora é a fulana (...) Não, 

ela é a presidente agora, eu não sei. Porque não sei se fulano é o presidente, não sei 

se é ela (...) Eu acho que ele ainda é o presidente, né? Não sei direito não (...) Pra 

mim tem que ser assim: tudo organizado, é nós ter nossos direitos pra não caminhar 

mais com o pés dos outros, precisa de tá pedindo, a gente mermo se esforça pra ter 

nossas coisa, andar com as próprias pernas pra não ter que tá pedindo farda, não 

ter que tá pedindo caminhão a ninguém (...) Uma cooperativa é uma força, todos se 

unir, segurá na mão um do outro, né? E pra gente ter alguma coisa na vida precisa 

ter é união. Tudo só vai na união. Se unir todos. Ter reunião, combinar as coisas 

direitinho sem briga, sabê conversá, sabê respeitar uns aos outros. (CMR 20, Coop. 

A)  

 

Uma cooperativa na minha consciência, na minha visão é um grupo de pessoas que 

se ajuntam a fim de trabalharem juntos com o propósito de terem uma renda e 

dividir pra os membros que fazem parte dessa cooperativa. Na minha consciência é 

isso. Às vezes pensa que é o dono, mas eu, na minha consciência numa 

cooperativa todos são donos, os cooperados, né? Se tiver 20, 20 é o dono. (CMR 

27, Coop. A, grifo da autora) 

 

Na verdade tem que existir uma cooperativa, que seja ela uma entidade tem que ter 

o líder, né? O presidente que é para correr atrás dos recursos. (CMR 8, Coop. B) 

 

É união, no momento que a gente fala que é uma cooperativa é para cooperar, é 

ajudar uns aos outros. E uma cooperativa só pode se formar, depois de 20 

catadores, são 20 associados na cooperativa. (CMR 11, Coop. B) 

 

Na cooperativa, por exemplo, pra você ganhar você tem que produzir, você não tem 

aquela sua renda fixa, a empresa tem aquela renda fixa e essas coisa diferente. 

(CMR 23, Coop. B) 

 

Agora no momento o presidente da cooperativa é fulano e o vice-presidente é a 

fulana, tem o tesoureiro, tem primeiro e segundo secretário. Eu sou o primeiro 

secretário. E tem o conselho fiscal pra resolver alguma coisa. De 4 em 4 anos 

[eleição] (...) Cooperativa né reunir aquelas pessoas? E trabalhar tudo reunido. E o 

que tiver e a pessoa vendê é pra recebê o mermo tanto, eu acho que é assim, não 

sei não, esse é o meu pensamento. (CMR 36, Coop. B, grifo da autora) 

 

É provável que o baixo nível de instrução dos catadores, o que limita a sua 

capacidade crítica e de reivindicação, possa contribuir para a mínima participação na gestão 

das cooperativas. Entretanto, não é a falta de escolaridade que impede o debate desses 

trabalhadores, e sim a inexistência de uma capacitação efetiva em relação à forma de 

organização cooperativista, pois, conforme observado nas falas anteriores, eles desconhecem 

as características básicas do cooperativismo para que possam exigir seus direitos. Assim, 

observou-se que não há um comprometimento com a formação dos catadores, para eles 
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possam auxiliar na gestão dessas organizações; situação essa bastante cômoda para os 

gestores que continuam com o controle total das cooperativas, fazendo uso do poder que 

possuem da forma com bem entenderem. 

Em relação ao aspecto social do ambiente de trabalho, com exceção daqueles que 

ocupam os cargos administrativos, as atividades são executadas da mesma forma por todos os 

catadores, tanto durante a coleta porta a porta, quanto na triagem dos materiais nos galpões, 

sendo esse um aspecto positivo a ser ressaltado. Existe uma escala definida pela gestão, na 

qual o trabalho é dividido de maneira igual para todos que realizem a coleta e a separação. 

No entanto, existem algumas diferenças os catadores dos sexos feminino e 

masculino. Os homens são responsáveis pela coleta nos grandes geradores; a organização dos 

materiais nos caminhões, durante a coleta porta a porta; o descarregamento no retorno às 

cooperativas; e a organização dos big bags no interior dos galpões após a triagem; atividades 

essas que exigem um esforço físico mais elevado. Enquanto que as mulheres recebem os 

recicláveis nas residências (coleta porta a porta); e realizam a triagem nos galpões. 

Durante as entrevistas, a maior parte declarou não perceber qualquer diferença nas 

atividades desenvolvidas por cada um, afirmando que todos trabalham da mesma maneira. 

Apesar disso, alguns apontaram diferenças quanto ao grau de esforço de cada cooperado, se 

sentindo prejudicados por achar que se dedicam mais a sua função; diferenças em relação ao 

tamanho dos trechos das coletas; e às atividades realizadas por homens e por mulheres, já 

mencionados aqui. As falas dos cooperados que corroboram esse cenário foram agrupadas na 

matriz referente à categoria “percepção da sua atividade em relação à dos outros cooperados”, 

sendo as mais expressivas apresentadas abaixo. 

 

Normal, todo mundo trabalha do mesmo jeito. Trabalha igual, né? Cooperativa 

ninguém pode trabalhar mais que ninguém não. Tem que ser todo mundo no mermo 

canto. (CMR 10, Coop. A) 

 

Eu acho que quem trabalha mais é os homens porque eles carrega os caminhão, que 

pega mais peso, esses negócio. Pesa, bota em cima do caminhão, tira, vão 

descarregar, carrega. A gente fica no papel, separa os plástico, e esses negócio, os 

mais pesado é os homens, pra carregar tambor de ferro. (CMR 20, Coop. A) 

Aqui uns trabaia e outros não, né? Tem uns que se escora nas pessoa. Aqui tem 

tanto aqui dentro. (CMR 26, Coop. A) 

 

Mas a verdade é: tem gente que o trecho é menor, dá menos material. O meu trecho 

é assim, eu trabalho igual com as outras pessoas, mas tem gente que trabalha 

menos do que eu porque os meus trecho são grandes, eu não trabalho menos que 

ninguém não. (CMR 13, Coop. B) 

 

De trabalho uns é mais pouco, uns tem moleza, outros não tem, e assim vai. Ganha 

igual, mas não trabalha igual. Muitas vezes uns trabalham mais do que os outros, 
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outros trabalham mais menos. Se escora uns nos outros. Não trabalham totalmente 

igual. (CMR 15, Coop. B) 

 

Todo mundo trabalha igual. Começa um num bégue, outro no outro e num instante 

termina quando a gente se reuni tudinho. (CMR 21, Coop. B) 

 

Todo mundo trabalha por igual aqui. Menos os homens, as mulhé faz tudinho, os 

homens só não faz o porta a porta (...) Eles pegam os material, nas casas não, só vai 

quando chama pra pegá alguma coisa pesada no caminhão. (CMR 38, Coop. B) 

 

 

A relação entre os cooperados é amigável, pois se observou que durante as atividades 

os catadores apresentam-se unidos, existindo uma ajuda mútua entre eles, ou seja, é uma 

relação de amizade, de cumplicidade. Concomitante a realização das atividades, os catadores 

estão sempre conversando, brincam uns com os outros, escutam música, o que deixa o 

ambiente mais agradável, e, consequentemente, o trabalho menos desgastante. Isso denota a 

importância do trabalho em equipe, principalmente nas cooperativas de materiais recicláveis, 

onde é a colaboração entre seus membros, em todas as etapas, que permite a realização da 

coleta seletiva a contento. 

Isso pode ser verificado nas falas das MICs referentes às categorias “relação entre os 

cooperados” e “trabalho em equipe”. Nas entrevistas os cooperados disseram que apesar de 

haver algumas divergências, a relação entre eles é ótima. Muitos consideram a cooperativa 

como uma segunda família, e destacaram diversas vantagens no trabalho em grupo, como a 

divisão das tarefas, não havendo sobrecarga dos cooperados; a rapidez na execução das 

atividades, tanto na coleta quanto na triagem; a construção de um ambiente de trabalho mais 

aprazível; e as amizades. 

 

É a merma coisa de irmão porque nós trabalha tudo unido. Ninguém tem desavença 

com ninguém (...) Em equipe o serviço faz mais rápido, um ajuda o outro, num 

instante a gente trabalha e faz, porque só fica mais difícil da gente mover um bégue, 

um movimento, tudo que a gente faz fica mais difícil, né? (CMR 9, Coop. A) 

 

Sempre é um amor. Eu tando aqui, eu tô em casa. Aqui a família que eu tenho é aqui 

mermo (...) Tem esse negócio de briga aqui não. Tudo na paz aquí. Nós brinca 

muito. Cachorrada o dia todinho, eu acho bom. Quando eu tô aqui, eu me sinto no 

céu (...) Quando tem assim alguma coisa, chega conversa, fala com o presidente. 

Conversa e se resolve, mas é muito difícil tê uma confusão grande, é difícil, sempre 

há mais uma conversa. (CMR 20, Coop. A) 

Eu acho que é melhor trabalhar em equipe, porque uma andorinha só não faz verão, 

né? (CMR 3, Coop. B) 

 

Em equipe fica melhor, a união faz a força. A gente conversa, a gente desabafa, a 

gente ajuda um ao outro, divide os pobrema (...) uma dá conselho uma a outra, 

manga uma com a outra. É a união. (CMR 15, Coop. B) 

 

Eu prefiro trabalhar em equipe porque um ajuda o outro, que nem tudo a gente 

pode, que aparece um negócio pesado a gente não pode pegar, tem que ter outra 

pessoa do lado pode ajudar. (CMR 17, Coop. B) 
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Olha que você não vê ninguém triste é tudo assim brincando, é que nem uns irmão. 

(CMR 33, Coop. B) 

 

É melhor em equipe né quando todo mundo se interessa por igual, quando todo 

mundo realmente quer trabalhar. Porque o trabalho rende mais e tudo é terminado 

mais rápido, é. (CMR 54, Coop. B) 

 

As cooperativas em análise executam diversas atividades, que juntas compõem as 

etapas do sistema de coleta seletiva realizado no município de Natal, são elas: coleta dos 

materiais, transporte, triagem, e comercialização dos resíduos recicláveis, as quais são 

realizadas de forma similar em ambas as cooperativas. A primeira etapa, a coleta dos resíduos 

recicláveis, é dividida em dois tipos, a chamada de “porta a porta”, onde são coletados os 

materiais separados pelos moradores nas residências (pequenos geradores). 

Esse tipo de coleta é realizado de segunda à sexta-feira, durante o período da manhã 

até o início da tarde, em diferentes bairros e/ou conjuntos da cidade, os quais foram divididos 

entre as cooperativas pela URBANA, a qual também definiu os trechos/rotas a serem 

realizadas em cada local, com base na estrutura física disponível. Em anexo, encontra-se a 

lista completa dos bairros/conjuntos (separados por regiões administrativas) atendidos pela 

coleta seletiva. 

 É importante destacar que existe uma escala fixa de trabalho dentro das cooperativas 

para a definição dos trechos a serem realizados em cada dia da semana. Com base nessa 

escala os catadores seguem para a coleta, seja de pequenos ou grandes geradores; enquanto 

que o restante permanece nos galpões para realizar a segregação dos materiais armazenados. 

O trabalho nas cooperativas tem início por volta das 07hs da manhã quando uma parte dos 

cooperados vai para a coleta porta a porta nos caminhões gradeados e nas caminhonetes 

(Figura 38 - A). 

A partir do acompanhamento da coleta porta a porta, em dezembro de 2012, 

identificou-se que geralmente em cada trecho os cooperados estão em número de seis pessoas: 

três catadores do sexo feminino (Figura 38 – B, C), responsáveis exclusivamente por receber, 

em cada residência, os materiais previamente separados pelos moradores; o motorista da 

caminhonete; o motorista do caminhão gradeado; e dois catadores do sexo masculino que 

ficam em cima do caminhão organizando os materiais nos bags para levar a maior quantidade 

possível (Figura 38 – D, E). 

Durante a coleta porta a porta a porta, a caminhonete serve como apoio para coleta 

em outros pontos nas adjacências do trecho, direcionando também os bags ao caminhão 
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(Figura 38 – F, G, H) que tem a capacidade de armazenar até dezesseis bags cheios, o que 

corresponde a uma massa de 1000 a 1500 Kg por dia. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apesar de disporem de horário de almoço entre 12hs e 13hs, eles não têm hora certa 

para almoçar quando estão na rua, se alimentando somente quando os moradores lhe ofertam 

comida ou quando têm dinheiro para almoçar em algum estabelecimento. Caso contrário, 

apenas ao chegar às cooperativas ou mesmo quando retornam às suas residências. Essa 

situação é crítica e não deve ser admitida, pois os catadores, assim como todo e qualquer 

trabalhador, têm direito a condições dignas de trabalho, o que inclui um horário fixo de 

almoço. 
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Figura 38: Etapas da coleta seletiva porta a porta realizada pelas cooperativas de catadores de materiais 

recicláveis de Natal – RN. Fonte: elaboração própria. 
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No caso dos catadores, a alimentação é ainda mais importante, tendo em vista que 

além de realizarem a coleta independentemente das condições climáticas, essa é uma 

atividade que demanda um enorme esforço físico, e a falta de controle na alimentação pode 

comprometer a saúde desses trabalhadores. Assim, as cooperativas devem ter uma alternativa, 

seja com os catadores levando o almoço diariamente para a etapa de coleta, utilizando vale-

alimentação ou firmando parceria com algum estabelecimento que disponibilize as refeições. 

As atividades seguem até às 16hs, mas isso depende do horário do motorista 

contratado pela URBANA e da demanda, pois os catadores nem sempre fazem a coleta no 

trecho completo. Na maior parte das vezes o caminhão encontra-se repleto de recicláveis 

(Figura 38 – I) antes do término da rota e os catadores têm que retornar às cooperativas. Lá 

eles descarregam o caminhão com o auxílio de um carrinho (Figura 38 – J, K), organizam os 

bags no interior dos galpões, e passam para a etapa de segregação dos materiais recicláveis 

(Figura 38 – L). 

O outro tipo de coleta realizado é a de grandes geradores, a qual os catadores 

chamam de “apanhas”, realizada de segunda-feira ao sábado, apenas por catadores do sexo 

masculino, e que compreende empresas públicas ou privadas, como agências bancárias, 

condomínios residenciais, hotéis, restaurantes, revendedoras de veículos, agências dos 

correios, e supermercados, que doam materiais recicláveis já separados às cooperativas com 

vistas a resolver a destinar adequadamente parte dos resíduos sólidos gerados. 

A etapa seguinte à coleta seletiva é a triagem dos materiais recicláveis, executada nos 

galpões das cooperativas exclusivamente por catadores do sexo feminino, de segunda à sexta-

feira nos turnos matutino e vespertino. Nessa fase os cooperados realizam uma segregação 

mais apurada dos plásticos, papéis, vidros, e metais coletados, ou seja, mais específica por 

cada tipo de material, e de acordo com o mercado disponível. 

Os catadores classificam o plástico em “plástico fino”, que englobam as sacolas de 

supermercado, de lixo na cor preta, de papel higiênico, de produtos perecíveis (arroz, feijão, 

açúcar, iogurte e leite), e o plástico filme; e em “plástico grosso” (separado conforme a 

preferência dos atravessadores) que são os copos descartáveis, as embalagens de água 

sanitária, de água mineral, de iogurte, de óleo de cozinha, e de materiais de higiene. 

Ambas as classificações incluem os polímeros Politereftalato de etileno – PET, 

Polipropileno – PP, Poliestireno – PS, Policloreto de vinila – PVC, Polietileno de alta 

densidade – PEAD e Polietileno de baixa densidade – PEBD. 

Os papéis selecionados são aqueles chamados de “papel branco”, de ofício, de 

caderno; o “papel misto” que inclui as revistas, panfletos, listas telefônicas; o jornal; e o 
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papelão. Os metais de interesse são o ferro e o alumínio, como torneiras, medalhas, placas, 

parafusos, correntes, cadeados, chaves, latas, e panelas. Os vidros, de qualquer espécie, são 

separados e quebrados conforme a coloração, como exigência da indústria recicladora para 

onde são vendidos. 

Feita essa seleção, os bags são organizados nos galpões pelos homens, os 

responsáveis pelo trabalho mais pesado, ou mesmo já direcionados aos caminhões e 

encaminhados à venda. Como resultado dessa segregação tem-se a produção do “rejeito”, que 

consiste na parcela dos materiais que não são passíveis de reciclagem devido a sua 

constituição química, ou aqueles que mesmo recicláveis são também destinados como rejeitos 

ao aterro sanitário, tendo em vista a inexistência de um mercado local ou pela “incapacidade” 

das cooperativas em agregar valor aos materiais. 

Na etapa de comercialização ocorre a pesagem dos materiais que são levados aos 

compradores ou estes se dirigem às cooperativas para efetivar a compra. Conforme 

explicitado pelos gestores, não existem compradores fixos, nem um cronograma de vendas 

estabelecido, as vendas ocorrem sempre que há oportunidade. 

As cooperativas de Natal, assim como na época do forno do lixo (COSTA, 1986), 

ainda comercializam os recicláveis quase que exclusivamente junto aos chamados 

“atravessadores” ou “deposeiros”, os quais compram os materiais por baixos valores, e na 

cadeia dos recicláveis são os intermediários entre as organizações solidárias e as indústrias. 

Esse tipo de situação ainda ocorre, pois, devido à falta de estrutura física e de capacitação dos 

catadores, as cooperativas não realizam o beneficiamento, o que permitiria agregar valor aos 

materiais coletados, e viabilizaria a comercialização direta com o setor industrial. 

O mercado de materiais recicláveis é uma das etapas mais importantes do sistema de 

coleta seletiva e que influencia diretamente em seu êxito. Conhecer e explorar esse mercado é 

essencial para o desenvolvimento da coleta seletiva, pois assim as cooperativas ou associações 

de materiais recicláveis poderão negociar de maneira mais justa junto às indústrias, buscando 

alternativas em momentos difíceis. Caso esse componente do processo esteja sendo relegado a 

segundo plano, terminará por ser tornar mais uma barreira a execução exitosa da coleta 

seletiva e, por conseguinte, ao desenvolvimento das cooperativas. 

O esquema (Figura 39) apresenta a visão global da cadeia produtiva dos materiais 

recicláveis de Natal, com as etapas de coleta dos materiais recicláveis, processo de triagem, 

e comercialização dos resíduos. 
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Em termos de estrutura física, as cooperativas de Natal apresentam layouts 

diferentes, conforme observado nas Figuras 40 e 41. As plantas foram elaboradas em 2011 

pelos bolsistas do projeto de extensão “Assessoria e Formação em Gestão para 

Empreendimentos Econômicos Solidários no RN” da UFRN, coordenado pela Prof. Dra. 

Ciliana Regina Colombo, orientadora da presente dissertação. A cooperativa A apresenta dois 

galpões, 01 e 02, uma estrutura menor quando comparada à cooperativa B que possui três 

galpões, A, B e C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 39: Cadeia de materiais recicláveis em Natal – RN. Fonte: elaboração própria. 

Figura 40: Planta dos galpões da Cooperativa A. Fonte: elaboração própria. 

GALPÃO 01 GALPÃO 02  
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Embora tenham recebido equipamentos, as cooperativas ainda possuem grandes 

obstáculos à execução da sua atividade como a total desorganização do sistema produtivo e a 

falta de espaço físico nas etapas de triagem e armazenamento dos materiais coletados 

semanalmente. No caso da Cooperativa A a situação é ainda mais complicada, pois apesar de 

possuir dois galpões a sua disposição, um deles ao invés de estar sendo utilizado para 

segregação, agregação de valor (a prensa) ou armazenamento dos materiais, vem servindo há 

cerca de dois anos como depósito de pneus para a prefeitura (Figura 42). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segundo informações dos catadores, o poder público afirmou que esse procedimento 

seria temporário, no entanto, está se tornando permanente. Isso é uma situação absurda que 

deve ser solucionada o quanto antes, pois, além de várias outras dificuldades, os catadores 

GALPÃO C GALPÃO A GALPÃO B 

Figura 41: Planta dos galpões da Cooperativa B. Fonte: elaboração própria. 

Figura 42: Situação de um dos galpões da Cooperativa A. Fonte: elaboração própria. 
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ainda têm parte de seu espaço de trabalho usurpado pelo próprio poder público que, ao invés 

de auxiliar, vem nesse aspecto atrapalhando o desenvolvimento dessas organizações. 

A desorganização no interior dos galpões é evidente, os bags repletos de materiais 

são empilhados quando é possível fazer isso, pois eles não possuem equipamento necessário 

para a sobreposição de bags, o que é feito manualmente pelos próprios catadores (Figura 43). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quando não, os materiais recicláveis ficam amontoados em espaços chamados de 

“baias”, separadas por paredes de alvenaria, onde são colocados papéis, plásticos, metais e 

vidros. Apenas uma parte dessas baias possui cobertura, ou seja, não há proteção total contra a 

incidência de raios solares e chuva, o que deixa os materiais expostos, sofrendo o processo de 

deterioração e perdendo valor de mercado (Figura 44).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Além disso, os locais apresentam ventilação e iluminação precárias, estando em 

desacordo com a legislação Norma Regulamentadora NR 17/1978, do Ministério do trabalho 

Figura 43: Bags empilhados nos galpões das cooperativas. Fonte: elaboração própria. 

Figura 44: “Baias” de armazenamento dos recicláveis nas cooperativas de Natal – RN. Fonte: 

elaboração própria. 
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e Emprego, a qual “estabelece os parâmetros que permitam a adaptação das condições de 

trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo a proporcionar um 

máximo de conforto, segurança e desempenho eficiente” (BRASIL, 1978, p.1). Segundo a 

norma, os ambientes de trabalho devem apresentar iluminação (natural ou artificial) adequada 

à atividade executada; e devem seguir ainda as orientações da NBR ISSO/CIE 8995/2013 da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas, a qual estabelece os valores de iluminâncias de 

interiores. 

Essa situação de total desorganização (Figura 45) mostra que as cooperativas não 

seguem a lógica de um sistema produtivo, apresentando problemas tanto no arranjo físico, 

quanto da organização do trabalho. Elas não possuem uma forma de separação que favoreça a 

eficiência do processo, os materiais são triados e armazenados de forma desorganizada, e seu 

escoamento não é adequado, isto é, não há uma sequência característica de um processo 

produtivo, com pontos fixos de entrada, processamento (triagem, beneficiamento e 

armazenamento) e saída (comercialização) dos materiais. Isso, por sua vez, afeta diretamente 

os custos e a eficácia geral da produção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 45: Armazenamento dos recicláveis nas cooperativas de Natal – RN. Fonte: elaboração própria. 
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Alterações no arranjo físico e na organização do trabalho e são frequentemente 

difíceis e de longa duração devidos as dimensões físicas dos recursos de transformação e da 

quando estes são inadequados para determinada atividade podem “levar a padrões de fluxo 

longos ou confusos, estoque de materiais, filas de clientes formando-se ao longo da operação, 

inconveniências para os clientes, tempos de processamento longos, operações inflexíveis, 

fluxos imprevisíveis e altos custos.” (SLACK, 2009, p.201). 

De acordo com a NR 17/1978, as condições de trabalho “incluem aspectos 

relacionados ao levantamento, transporte e descarga de materiais, ao mobiliário, aos 

equipamentos e às condições ambientais do posto de trabalho e à própria organização do 

trabalho” (BRASIL, 1978, p.1), e devem estar adequadas às características psicofisiológicas 

dos trabalhadores e à natureza do trabalho executado. 

Assim, essa falta de organização evidente nos galpões das cooperativas gera um 

grande desconforto no ambiente, o que também diz respeito às críticas condições de trabalho 

dos cooperados. Esses trabalhadores fazem a triagem em posições ergonomicamente 

impróprias, passam o dia sentados em bancos improvisados ou mesmo em pé, e ao seu redor 

encontram-se espalhados vários bags para onde os materiais recicláveis são lançados, de 

acordo com cada tipo (Figura 46). 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 46: Triagem dos materiais recicláveis nos galpões das cooperativas. Fonte: elaboração própria. 
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Além da dificuldade de transitar pelos galpões devido à acumulação dos materiais, 

ainda existe com grande probabilidade de causar danos a sua saúde dos catadores, como 

lesões na coluna, problemas estes apontados pelos catadores nas suas falas: 

Pra separar assim, é ruim pra novo já é ruim e pra mim que às veze a gente fica 

agachada, hoje eu tô com a coluna meu Deus que não aguento (...) a coluna dói, dói 

as pernas, por causa do movimento, né? (CMR 20, Coop. A) 

 

Dessa forma, são urgentes as alterações no processo produtivo, o qual engloba 

mudanças no arranjo físico e na organização do trabalho das cooperativas de catadores de 

materiais recicláveis de Natal; ações essas que, consequentemente, promoverão significativas 

melhorias nas condições de trabalho, com vistas a assegurar a segurança e a saúde desses 

cooperados que, como quaisquer outros trabalhadores, têm o direito, estabelecido na 

legislação, de condições físicas e sociais dignas para a exitosa execução de suas atividades. 

Apesar de terem recebido veículos por meio do Programa Água Brasil, outra 

dificuldade observada e justificada pelos comentários dos catadores foi a reduzida quantidade 

de caminhões destinados a coleta e que não são suficientes para atender a demanda do 

município. Parte dessa problemática é consequência da grande dependência das cooperativas 

em relação ao poder municipal, que por meio de uma política de assistencialismo 

disponibilizam os caminhões. No entanto, existem problemas de término de contrato, 

irregularidades no pagamento, falta de motoristas, más condições dos veículos, além de 

mudanças no governo, fatores esses que fazem das cooperativas reféns do poder público. 

A falta ou a diminuição desse equipamento essencial implica diretamente em uma 

redução da quantidade de materiais coletados, haja vista a impossibilidade dos catadores 

saírem para o porta a porta, o que, por conseguinte, fragiliza a relação do catador com a 

população, pois a irregularidade da coleta acaba por desestimular a separação por parte dos 

moradores. 

O que atrapalha mermo é esses problema mesmo desses caminhão (...) se a gente 

trazer pra casa nós ganha, né? E se a casa tiver vazia, é como diz o ditado, nós não 

ganha. E se agente não tiver o caminhão pra nós butá na rua como que vai que a 

gente vai ganhá? A gente não ganha. (CMR 20, Coop. A) 

 

As dificuldades existe modo não das pessoas, mas de locomoção pros cantos, pros 

bairro onde a gente vai, que às vezes falta caminhão, às vezes falta óleo, alguma 

coisa assim. (CMR 27, Coop. A) 

 

A dificuldade que há aqui é caminhão, precisa de mais caminhão. Às vezes os 

homens não vão trabalhar porque não tem caminhão. (CMR 34, Coop. A) 

 

Dificuldade de caminhão, falta de caminhões. É só o caminhão que não tem 

estrutura pra gente trabalha, tamos só com dois baú e duas towner pra fazê esse 

serviço todo. (CMR 11, Coop. B) 
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Outros materiais, exigidos pela Lei 6.514 de 22 de dezembro de 1977 que trata da 

segurança e medicina no trabalho, que são essenciais à atividade estão em falta são os 

Equipamentos de Proteção Individuais – EPIs, os quais, segundo a NR 6/1978 do Ministério 

do Trabalho e Emprego, são definidos como “todo dispositivo ou produto, de uso individual 

utilizado pelo trabalhador, destinado à proteção de riscos suscetíveis de ameaçar a segurança e 

a saúde no trabalho” (BRASIL, 1978, p.1).  

Durante as visitas, bem como nas entrevistas, percebeu-se que os catadores de ambas 

as cooperativas não fazem uso de EPI em nenhuma das etapas da coleta seletiva, estando 

completamente expostos aos riscos inerentes à sua atividade, sendo esse um dos aspectos que 

compõe as péssimas condições de trabalho as quais os catadores são submetidos. Nesse 

contexto, os principais EPIs são as máscaras, luvas, botas, óculos, capas de chuva e 

fardamento, de fundamental importância para segurança dos trabalhadores que lidam com os 

materiais recicláveis, e, portanto, devem ser adquiridos o mais rápido possível, com vistas a 

assegurar a integridade física dos cooperados.  

É, condições de trabalho, né? Tempo de chuva a gente se molha. Eu passei foi 15 

dias doente da chuva que eu levei. Aí peguei a virose e fiquei em casa. (CMR 4, 

Coop. A) 

 

Material de proteção, a gente não usa luva, a gente não usa máscara, não usa 

óculos (...) usa óculos quando tem alguma coisa pra quebra, mas não tem pra todo 

mundo (...) Não tem bota não, já era pra eles dá as bota, capa de chuva que agente 

não tem, a gente toma banho de chuva. (CMR 13, Coop. B) 

 

Eu acho também que a gente deveria trabalhar com os EPI’s, né? Por que assim, 

todo mundo quer os EPI’s, também porque dia de chuva assim a gente leva bastante 

chuva e atrapalha. Assim, a chuva é benção de Deus mas, se a gente tivesse as 

capas, as botas, tudo isso, a gente poderia trabalhar até a chuva passar. Mas nisso 

ai a gente também tem dificuldade. (CMR 34, Coop. B) 

 

Outro aspecto que atrapalha o desenvolvimento das cooperativas é a não agregação 

de valor ao material coletado, ou seja, os recicláveis não passam por processos de 

beneficiamento (que proporcionaria a elevação do preço de venda), o que ocorre pela ausência 

de equipamentos específicos e de capacitação dos cooperados. Isso é o que ocorre com as 

embalagens longa vida acumuladas nos galpões (Figura 47), as quais não tem mercado local 

ou regional e também não são adquiridas por atravessadores. 

Para que esses materiais sejam comercializados diretamente com as indústrias de 

reciclagem, necessitam ser processados (prensados) formando-se fardos e armazenados 

apropriadamente. A etapa de beneficiamento é um aspecto fundamental para a eficácia do 

sistema produtivo das cooperativas, pois o processamento adequado dos materiais triados 

proporcionará melhorias, nas condições de trabalhos, principalmente no conforto dos 
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cooperados; no fluxo de materiais e de pessoas, e no armazenamento, com uma melhor 

utilização do espaço disponível, evitando- assim, o amontoamento dos materiais nos galpões. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A falta de processamento dos produtos afeta de forma direta a comercialização das 

cooperativas que, assim, possuem como única alternativa os atravessadores ou deposeiros 

(intermediários entre elas e as indústrias), situação essa que prejudica o crescimento e a 

autonomia dessas organizações, assim como a melhoria das condições de vida dos cooperados 

que poderiam ter um incremento da sua renda mensal. No entanto, com a doação das prensas 

pelo programa Água Brasil, aos poucos as cooperativas começam a agregar valor aos seus 

materiais, como as garrafas PET que estão sendo processadas em fardos (Figura 48) para 

posterior encaminhamento à indústria de reciclagem. 

Se tivesse assim uma prensa, que fosse passando e prensando, uma assistência pra 

nós no trabalho era melhor do que separar assim. Sentada separando direitinho, 

mas assim nós vamo levando assim mermo.  (CMR 20, Coop. A) 

 

É melhor com a prensa porque já sai daqui de dentro prensado tudo. Porque daqui 

já saia e não ia nem pro atravessadô, já ia pra outro canto, com certeza aumentava 

mais a renda. (CMR 37, Coop. B) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 47: Embalagens longa vida acumuladas nos galpões das cooperativas. Fonte: elaboração própria. 

Figura 48: Fardos de garrafa PET. Fonte: elaboração própria. 
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Os catadores estão expostos a diversos tipos de riscos ao longo das etapas de coleta e 

triagem dos materiais recicláveis. Os riscos em questão são classificados em físicos, 

biológicos, ergonômicos e de acidentes, que de acordo com as Normas Regulamentadoras 

NR-5, NR-9 e NR-17, estabelecidas pela Portaria nº 3.214/1978 do Ministério do Trabalho e 

Emprego, são caracterizados como: 

Riscos Físicos: fatores ou agentes existentes no ambiente de trabalho que podem 

afetar a saúde dos trabalhadores, como: ruídos, vibrações, radiações, frio, calor, 

pressões anormais e umidade; 

 

Riscos Biológicos: associados ao contato do homem com vírus, bactérias, 

protozoários, fungos, parasitas, bacilos e outras espécies de microorganismos; 

 

Riscos Ergonômicos: ligados à execução de tarefas, à organização e às relações de 

trabalho, ao esforço físico intenso, levantamento e transporte manual de peso, 

mobiliário inadequado, posturas incorretas, controle rígido de tempo para 

produtividade, imposição de ritmos excessivos, trabalho em turno e noturno, 

jornadas de trabalho prolongadas, monotonia, repetitividade e situações causadoras 

de estresse; 

 

Riscos de Acidentes: associados aos pisos pouco resistentes ou irregulares, material 

ou matéria-prima fora de especificação, máquina e equipamentos sem proteção, 

ferramentas impróprias ou defeituosas, iluminação excessiva ou insuficiente, 

instalações elétricas defeituosas, probabilidade de incêndio ou explosão, 

armazenamento inadequado, animais peçonhentos e outras situações de risco que 

poderão contribuir para a ocorrência de acidentes. (BRASIL, 1978). 

 

Para melhor visualização dos riscos existentes nas etapas de realização da coleta 

seletiva realizada no município elaborou-se, com nas supracitadas Normas Regulamentadoras 

do Ministério do Trabalho e Emprego, o quadro 8 que apresenta sucintamente os riscos por 

etapa da coleta seletiva executada. 

 

Quadro 8: Riscos presentes na execução da coleta seletiva em Natal – RN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: baseado em Brasil (1978). 
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No que diz respeito à coleta dos materiais, incluem-se os riscos físicos, ergonômicos 

e de acidentes. Os físicos se referem à exposição diária a radiação solar direta por um longo 

período de tempo e sem nenhum tipo de proteção, além do chapéu. Mais uma vez os catadores 

estão sendo submetidos a condições de trabalho estressantes que podem ocasionar graves 

danos sua saúde, pois, de acordo com as discussões de Saliba (2011), os efeitos da radiação 

ultravioleta sobre o organismo são a perda da acuidade visual, o escurecimento da pele, 

pigmentação retardada, interferência no crescimento celular e até mesmo câncer de pele. 

Os riscos ergonômicos estão ligados ao transporte de peso e ao esforço físico intenso 

dos catadores responsáveis pela organização dos materiais em cima dos caminhões, podendo 

desenvolver algum tipo de lesão por esforço repetitivo; e os riscos de acidentes pelo fato dos 

catadores pela situação de vulnerabilidade em que se encontram os catadores, podendo sofrer 

quedas ao subir ou descer dos caminhões, bem como a probabilidade de atropelamentos nas 

vias públicas. 

Na etapa de triagem os riscos presentes são os biológicos, ergonômicos e de 

acidentes. Os riscos biológicos são consequência direta da falta dos equipamentos de proteção 

individuais, mostrando que os catadores encontram-se totalmente desprotegidos e correndo 

sérios riscos ao manusear materiais perfurocortantes misturados aos recicláveis, pois podem 

entrar em contato com microorganismos, como vírus e bactérias, e desenvolver algum tipo de 

doença. Segundo relatos dos catadores foram vários os casos de acidentes com 

perfurocortantes nas cooperativas que levaram ao desenvolvimento de processos infeciosos. 

Os riscos ergonômicos existem, pois nas cooperativas não trabalham conforme um 

sistema produtivo coerente, ou seja, não tem uma sequência de atividades, nem um arranjo 

físico e um layout adequados, em linha, células ou em quaisquer outros tipos. Como dito 

anteriormente, os galpões encontram-se sempre repletos de materiais, o que proporciona o 

desconforto no ambiente de trabalho, tendo em vista que os catadores realizam a triagem com 

posturas incorretas, passam o dia em pé ou sentados de forma improvisada. 

Além disso, os trabalhadores realizam constantemente o “transporte manual de 

sacos” (bags), que segundo a NR-11/1978 (BRASI, 1978, p.1) diz respeito à “toda atividade 

realizada de maneira contínua ou descontínua, essencial ao transporte manual de sacos, na 

qual o peso da carga é suportado, integralmente, por um só trabalhador, compreendendo 

também o levantamento e sua deposição”. Nas cooperativas esse tipo de transporte ocorre sem 

nenhuma preocupação com a saúde do trabalhador, indo de encontro ao que é exigido pela 

legislação vigente. Segundo a NR-17/1978, não é permitido exigir o trabalhador realize o 

transporte manual de cargas, quando o peso poderá comprometer sua saúde ou segurança; 
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esse transporte deve ser realizado conforme as regras da NR-11/1978. Assim, estas são 

atividades repetitivas e que contribuem para o comprometimento da saúde dos cooperados 

que podem vir a sofrer sérias lesões por esforço repetitivo – LER e estresse psíquico. 

Em relação aos acidentes, os quais, segundo a Lei 8.213 (BRASIL, 1991, p.1) são 

aqueles que ocorrem “pelo exercício do trabalho a serviço da empresa provocando lesão 

corporal ou perturbação funcional que cause a morte, perda ou redução, permanente ou 

temporária, da capacidade para o trabalho”; nas cooperativas os riscos estão ligados ao 

aparecimento de animais peçonhentos como cobras, aranhas, escorpiões, ratos, os quais levam 

perigo à integridade física dos trabalhadores. 

Conforme observado nas seguintes falas, referentes à temática “percepção ambiental 

e de saúde” na categoria “percepção dos catadores quanto aos riscos nos trabalho” da MIC 

percebe-se que eles têm a percepção clara dos riscos inerentes às atividades realizadas no seu 

cotidiano. 

Eu chego e atravesso com os saco nas costa, atravesso a pista, e deixo o carro 

primeiro passa pra podê atravessá. Tudo é perigoso, né? O negócio é ter cuidado, 

né? (CMR 21, Coop. A) 

 

Em cima do caminhão quando a gente vai descê, se não tiver cuidado cai (...) Aquí é 

através de corte mermo, com vidro ou então agulha. Porque tem muita gente que na 

rua bota agulha com os troço misturado e a gente não tá vendo. Aí vai rasgá a 

socola e se fura. (CMR 31, Coop. A) 

 

Esse negócio de levantá peso prejudica muito a gente. (CMR 37, Coop. B) 

 

É o que mais tem! A gente corre o risco de se cortar, corre o risco de ser realmente 

picado por animal, de pegar essas doenças que é transmitida por rato, até cobra já 

apareceu aqui (...) Corro risco também de me furar em seringa que nem a minha 

colega ali do outro lado ela se furou numa seringa, é muitos riscos que a gente 

corre (...) Também problema de coluna (...) as varize começa a aumentar por que a 

gente anda muito é sobe e desce e assim vai. Na rua o que tem é de cair, torcer um 

pé pronto só eu acho que os risco que a gente corre é esse, por que  as vezes a gente 

vai andando pisa de mau jeito da uma torcidinha no pé, vai subir no caminhão 

também pode escorregá, cair. (CMR 54, Coop. B) 

 

Da mesma forma que o presente estudo, uma investigação realizada pelo Instituto de 

Desenvolvimento Integrado para Ações Sociais (2006) com catadores de materiais recicláveis 

da Grande Vitória – ES constatou que a grande maioria dos associados reconheceu a 

existência de riscos nas atividades desenvolvidas durante as etapas de coleta, transporte e 

triagem dos materiais, como acidentes de trânsito e com objetos perfuro cortantes, além da 

contaminação por microrganismos. 

Conforme as falas da categoria “atendimento das necessidades” da MIC destacadas 

abaixo, os cooperados relataram a baixa renda como uma grande problemática nas 

cooperativas. Para a maioria, a coleta seletiva é a única atividade remunerada e a renda 
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mensal, que se encontra na média de R$ 400,00, não atende às necessidades de suas famílias. 

Segundo relatado por eles, apenas os aspectos mais básicos como a alimentação são atendidos 

a contento, e outros compromissos como as despesas com energia elétrica, consumo de água, 

entre outros, estão em atraso, o que impossibilita a manutenção de uma vida digna por parte 

desses cidadãos. 

Não, realmente não atende todas as necessidades não, que às vezes falta as coisa. 

Que é pouco o salariozinho. Tem que melhorar mais. (CMR 10, Coop. A) 

 

Não dá porque é pouco demais, né! Nós temo que arrumá umas melhora, né? (CMR 

26, Coop. A) 

 

Muito não, mas dá pra se virá. Não vou dizer que atende tudo, não tem como. Você 

ganhar 300 e pouco por mês, não tem nem condições (...) vai levando como Deus 

quer. (CMR 25, Coop. B) 

 

Não dá pra comprá tudo o que a pessoa precisa, dá pra pelo menos pra ir 

quebrando um galho. Graças a Deus, melhor que tá parado. Porque parado a 

pessoa não ganha nada. Aqui é pouco, mas dá pra gente se virá. Dá pra comprá os 

alimentos pra casa, agora comprá tudo que a pessoa tá precisando, comprá um 

móvel, uma coisa assim, não dá. Não vou dizer que dá porque não dá. (CMR 36, 

Coop. B) 

 

Atende não. Pra ser sincero! Porque quatrocentos reais pra quem paga aluguel e 

tem filho. Minha filha, num é nada não viu. Acordá e olhá pra o seu filho e num tê 

nada pra você dá a ele. (CMR 54, Coop. B) 

 

Esse aspecto contribui bastante para a considerável rotatividade dos catadores, 

descrita pelos gestores das cooperativas. Realidade essa compartilhada com outras espalhadas 

pelo país, como a Associação dos Catadores do Papel Papelão e Material Reaproveitável – 

ASMARE localizada na cidade de Belo Horizonte, uma das mais bem sucedidas organizações 

em atuação na coleta seletiva. Jacobi (2006) mostra que, como ocorre em Natal, a elevada 

rotatividade dos trabalhadores é uma consequência direta da baixa renda, e, portanto, do não 

atendimento às necessidades imediatas, fazendo com que eles procurem outras atividades com 

melhores retornos financeiros. 

Ao fazer um paralelo entre as décadas de 80/90 (COSTA, 1986; ZANETI, 1997) e os 

dias atuais, nota-se que no período de funcionamento do lixão grande parte dos integrantes 

das famílias trabalhava como catadores para auxiliar na renda, ao contrário do que ocorre hoje 

nas cooperativas, pois embora elas ainda possuam integrantes da mesma família, muitos filhos 

de catadores apenas estudam ou trabalham em outras áreas que lhes concedam mais 

benefícios e estabilidade, o que se deve à busca por melhores condições de vida. 

Outros pontos levantados pelos cooperados em relação à organização das 

cooperativas foram os problemas de relacionamento com a administração; a desorganização e 

a falta de transparência nas informações em relação à quantidade e à comercialização dos 
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materiais coletados; e a pouca participação dos cooperados na tomada de decisões, já 

explicitada anteriormente. Durante a pesquisa verificou-se que os gestores realmente não 

realizam um acompanhamento dos dados da coleta seletiva, o que atrapalha a participação em 

editais de financiamento, e, por conseguinte, o desenvolvimento dessas organizações. 

Entretanto, afirmaram estar em processo de reorganização para a formação de um banco de 

dados completo. 

Os catadores expressaram total insatisfação quanto à desorganização na gestão das 

cooperativas, devido a inexistência de controle e repasse rigorosos da quantidade de material 

coletado, vendido, assim como da movimentação financeira; afirmando ainda que os gestores 

não reconhecem o trabalho realizado por eles, e que não reivindicam seus direitos por receio 

de serem punidos com suspensão ou expulsão. Conforme Carvalho (2008), em uma 

cooperativa o valor do sujeito pelo trabalho decorre também das relações mantidas no 

ambiente interno, da adoção do princípio da igualdade entre os sócios, afirmando assim 

relações sociais igualitárias e, ao mesmo tempo, promovendo o respeito às diferenças. 

Alguns integrantes de uma das cooperativas descreveram como conturbada a relação 

com o grupo gestor, pois os ocupantes dos cargos administrativos se sentem superiores e 

destratam os trabalhadores que passam, constantemente, por situações de humilhação. 

Algumas das principais falas que justificam os apontamentos são destacadas a seguir. 

Assim é mais atenção das pessoas reconhecer mais o trabalho da gente, das pessoas 

mermo daqui, tanto os que trabalha com a gente, quanto os lá de dentro [direção]. 

(CMR 5, Coop. A) 

 

O pobrema aqui é esse presidente que não trata direito, chama de nome (...) a 

mulher é chamada de nome, tem respeito não. A pessoa não pode dizer é nada. Deus 

que é por nós, essa é que é a verdade. Esconde lá fora, mas aqui dentro? Só Jesus 

sabe o que a gente passa (...) a maioria é humilhado, a gente mermo vê. (CMR 15, 

Coop. B) 

 

A gente não tem noção do que tá entrando, do que tá saindo. Não tem noção disso 

ai. O preço das coisas, sabe? (CMR 25, Coop. B) 

 

É porque aqui o dever da gente só é trabalhar, trabalhar, trabalhar. Quando a 

gente vai dar uma opinião, que tem que ser assim, ai eles não acata a nossa 

opinião. (CMR 35, Coop. B) 

 

A humilhação que sente pelas pessoas (...) É do jeito que os da frente quer, entende? 

Se reclamá vai se embora pra casa.  (CMR 37, Coop. B) 

 

Diante das dificuldades descritas anteriormente e conforme as falas na categoria 

“necessidade de mudanças na organização da cooperativa”, os entrevistados apresentaram o 

desejo de transformação do contexto das cooperativas. Eles indicaram a necessidade das 

seguintes mudanças: incremento da renda, organização dos materiais nos galpões; aumento do 
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número de caminhões; aquisição de equipamentos para agregação de valor aos produtos e 

eliminação dos intermediários; participação dos catadores na tomada de decisões; e o aumento 

do tamanho dos galpões para tornar o ambiente de trabalho mais agradável e confortável. 

Mudaria o nosso galpão pra crescer mais, sabe? Ganhar mais espaço pra 

trabalhar, às vezes é cheio demais. (CMR 10, Coop. A, grifo da autora) 

 

Essa renda da gente é pouca demais, tivesse uma renda mais melhor. Melhorasse 

assim, de todos compreendesse uma aos outros, quando tivesse uma reunião. (CMR 

20, Coop. A) 

 

Eu acharia melhor uma prensa aqui pra gente entrega direto na fábrica mermo. 

Aqui a gente entrega pros daqui de perto mermo (...) uma esteira era bom aqui que 

elas não ficavam levantando e abaixando. (...) De acordo com que produz era pra 

ter mais baias porque a gente colocava os material cada um num canto. Cada coisa 

nos seus cantinho sabe? Ai fica tudinho assim levando chuva. (CMR 2, Coop. B) 

 

Poderia mudá a cozinha, ter uma pessoa fixa pra arrumá porque sempre vão fazê o 

cumê e lá fica tudo sujo e é a pior coisa, quando a gente entra só sente o fedor. 

Também o banheiro, ter uma organização no banheiro. (CMR 3, Coop. B) 

 

Ter mais transparência, mais informação do que acontece, de ser passado um pro 

outro. Ter mais reunião, pra conta o que tá acontecendo. Quando a gente vem sabe 

já é por boca de terceiro. (CMR 12, Coop. B) 

 

Se eu pudesse mudar, eu mudaria pra fazer outro galpão bem grande pra caber 

tudo dentro, porque do jeito que é aqui ainda é apertado. (CMR 16, Coop. B, grifo 

da autora) 

 

Às vezes eu fico revoltada, a gente trabalha que só, trabalha que nem jumento, e 

quando recebe é aquela micharia, você olha assim e não dá pra fazê nada. Eu vou 

fazer as comprinhas no supermercado não dá. (CMR 17, Coop. B) 

 

Aquela opinião que a gente vai dar não serve pra nada, só a deles. Que eu saiba 

uma cooperativa não é assim (...) aqui é uma benção, não quer saber opinião de 

ninguém. Pra tudo que você vai fazer tem que ter a opinião dos cooperado tudinho e 

aqui não é assim. (CMR 25, Coop. B, grifo da autora) 

 

Diante dessas falas, é importante destacar que os catadores almejam mudanças, falam 

em aumentar os galpões, e tem em mente que o problema da desorganização nos galpões é por 

falta de espaço; quando na realidade as cooperativas necessitam de mudanças em seu sistema 

produtivo, tanto na organização do trabalho, quanto no layout, as quais serão apresentadas no 

próximo capítulo. Os cooperados possuem proposições de melhorias em vários aspectos 

dessas organizações. Entretanto, as opiniões dos cooperados não são consideradas quando da 

elaboração de projetos concretos destinados a organizações financiadoras; o que é uma 

constatação da ausência de democracia no controle das cooperativas. O que prevalece é a 

vontade dos gestores, sendo as decisões tomadas de acordo com seus interesses. 

Essa conjuntura ficou bastante evidente quando da atuação da Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte com trabalho realizado pelo projeto de Assessoria das cooperativas 
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nos anos de 2011 e 2012. A UFRN elaborou uma proposta de mudança de layout do processo 

produtivo com base tanto nos aspectos da engenharia de produção e condições de trabalho 

previstas na legislação, quanto nas opiniões dos trabalhadores (Figura 49), pois eles realizam 

diariamente as atividades, e, portanto, suas sugestões são importantes para a melhoria do 

ambiente. No entanto, quando se elaborou o projeto executivo de mudança dos galpões para a 

obtenção de financiamento, a proposta da UFRN aprovada pelos catadores não foi acatada 

pelos gestores das cooperativas, e, assim, o projeto enviado para solicitação de recursos foi 

outro desconhecido aos trabalhadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os entrevistados mencionaram ainda como mudanças necessárias a transformação da 

cooperativa em uma empresa formal com carteira de trabalho e pagamento do INSS; a 

diminuição da carga horária de trabalho, aumento do número de fardamentos por catador; 

mudança de integrantes da diretoria; aquisição de equipamentos de proteção individual; maior 

apoio da população no tocante às doações dos materiais recicláveis; reconhecimento do 

trabalho dos catadores pelo poder público; aumento da produção; maior divulgação e 

implantação da coleta seletiva em mais bairros da cidade; maior união entre os cooperados; 

alterações nas rotas de coleta; e aumento dos preços dos materiais, conforme exposto nas 

seguintes falas. 

Se um dia Deus ajudasse a nós pra assiná a carteira, porque você vê às vezes nós 

precisa de um empréstimo e não tem como fazê que é uma cooperativa e não 

empresta (...) com uma carteira assinada você mais benefício, mais direito (...) Eu 

achava melhor INSS se pagasse, que às vezes acontece um acidente. Deus o livre 

como é que a pessoa vai ficá? Não pagando nada, não tem nem um direito. (CMR 

20, Coop. A, grifo da autora) 

Figura 49: Reuniões com os catadores para composição da proposta de mudança do layout do 

sistema produtivo das cooperativas. Fonte: Elaboração própria. 
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O poder público apesar dele ajudá muito, ele poderia olhar mais pra gente pelo 

trabalho sério que agente faz, que não faz pra minoria, a gente faz pra maioria, pra 

novas gerações. (CMR 8, Coop. B) 

 

Tem que melhorar! Tudo tem que melhorar! Podia ajuda mais separando e doando 

mais material porque numa rua que a gente passa tem 30 casas, mas as 30 casas 

não dá. Dá 15, 17, no máximo. (CMR 11, Coop. B) 

 

Olhe para falar a verdade, tem muita coisa errada aqui, a gente trabalha de 

segunda a sexta, e no sábado não é nossa obrigação trabalhar até o meio dia. Tem 

muita coisa errada aqui. A gente só tem descanso bem dizer no domingo, o que a 

gente faz em casa? Nada. (CMR 17, Coop. B) 

 

O aumento dos bairros, que normalmente a gente não está cobrindo todos os 

bairros de Natal. Precisa ter um trabalho de divulgação. Implantá a coleta seletiva 

em todos os bairros. Aí sim! Uma vez a coleta seletiva estando em todos os bairros, 

a renda do catador vai lá pra cima. (CMR 29, Coop. B) 

 

Eu prefiria que melhorasse se fosse a carteira assinada, ai melhorava muito 

ainda. Porque com a carteira assinada a gente tem direito a muita coisa. Tem 

direito do INSS da pessoa, no final do ano ganha o 13º, essas coisa assim. (CMR 

36, Coop. B, grifo da autora) 

 

Nas falas alguns catadores dizem que gostariam de ter a carteira assinada e 

pagamento do INSS em dia na cooperativa para terem seus direitos assegurados, o que mostra 

a falta de conhecimento em relação às características de numa sociedade cooperativa, a qual 

possui uma estrutura completamente diferente de uma empresa formal. As cooperativas são 

formadas com o objetivo de contribuir com bens ou serviços para o exercício de uma 

atividade econômica, prestam serviços aos associados, não possui fins lucrativos e não estão 

sujeitas a falência (BRASIL, 1971). 

Mesmo não possuindo carteira assinada, os catadores tem uma profissão reconhecida 

pelo Ministério do Trabalho e Emprego, e, portanto, possuem direitos como os profissionais 

de outras áreas. Nesse sentido, o pagamento da previdência social, obrigação do empregador, 

conforme o Decreto nº 3.048, de 6 de maio de 1999 (BRASIL, 1999), não está sendo 

realizado pela gestão das cooperativas. Isso é um direito do catador como trabalhador, e que 

vem assegurá-lo caso sofra acidentes ou desenvolva algum tipo de doença que o impossibilite 

de realizar sua atividade, situações essa que tem grande probabilidade de ocorrer no contexto 

da coleta seletiva. 

No que diz respeito à relação das cooperativas com a prefeitura, pode-se dizer que ao 

longo dos anos o poder público auxiliou a manutenção dessas organizações, disponibilizou a 

área de instalação, construiu os galpões e cedeu os caminhões para realização da coleta 

seletiva no município. No entanto, essa sempre foi uma política de assistencialismo, na qual o 
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poder público apenas disponibilizava o necessário ao seu funcionamento, mas não 

contribuíam para a sua autonomia. 

Dessa forma, as cooperativas dependem sempre da prefeitura, chegando ao ponto da 

coleta seletiva ficar temporariamente paralisadas devido à falta dos caminhões licitados pela 

prefeitura. E, somente no ano de 2011 foi assinado um contrato com as cooperativas para o 

pagamento por tonelada de recicláveis coletados, tendo finalmente o reconhecimento do 

serviço de utilidade pública que vem prestando ao longo de muitos anos. 

Grande parte dos cooperados expressou insatisfação quanto à relação entre as 

cooperativas e a prefeitura. Eles relataram que o poder público não auxilia as cooperativas da 

melhor maneira possível; reclamam bastante da falta dos caminhões para coleta; dizem não 

possuir conhecimento dos detalhes do contrato estabelecido para o pagamento por tonelada de 

material coletado, pois isso foi tratado junto aos gestores e não foi repassado de forma clara, 

sendo esse mais um aspecto da ausência do controle democrático. Alguns poucos dizem que o 

apoio melhorou bastante, principalmente do estabelecimento do contrato, embora o 

pagamento não esteja sendo feito de forma regular, conforme exposto nas falas a seguir. 

Agora tá uma maravilha na minha concepção. Agora paga o lixo por peso. Antes a 

gente trazia e não recebia nada, tava praticamente fazendo o serviço pra urbana 

sem ter remuneração, tá entendendo!? Aí hoje em dia a prefeita conscientizou, 

porque nós tamo prestando serviço. É por tonelada que a gente ganha, por tonelada 

de lixo. (CMR 27, Coop. A) 

 

Ela ajudou muito, mas depois de um tempo ela tirou os caminhão e tirou tudo. 

Você quer pegar lá fora como? Como vai ficar? (CMR 34, Coop. A, grifo da 

autora) 

 

Nós catadores, alías nem só nós catadores, mas todos que dependem do poder 

público, a gente pede a Deus todo dia pra fazê alguma coisa, né? Na verdade o 

que a gente espera é uma melhora. Eles tão fazendo a parte deles, mas a gente 

espera cada vez mais. Porque a gente faz um trabalho que o poder público era pra 

fazê, mas a gente faz e a gente espera ser reconhecido, né? (CMR 8, Coop. B, grifo 

da autora) 

 

A gente tem um projeto com a prefeitura que ela liberou para gente cuidar das ruas, 

com aproximadamente 300 toneladas (...) a gente era pra chegar a essa meta, tá no 

contrato, e a gente não alcançou ainda (...) A meta é chegá a 300 toneladas cada 

uma cooperativa. (CMR 11, Coop. B) 

 

Hoje tá melhor. No inicio não era tão boa. (...) Depende de cada gestão que vai 

entrando (...) Esse material que a gente pega na rua que é pesado na balança, no 

final do mês é notificado e pago por tonelada. (CMR 49, Coop. B) 

 

Pelas falas dos cooperados percebe-se também a grande dependência em relação ao 

poder público, os cooperados tem a prefeitura como única fonte de melhorias e acham que a 

prefeitura deve ajudá-los em tudo, disponibilizando sempre toda a estrutura física necessária 

ao seu funcionamento. Essa comodidade por parte das cooperativas é fruto de uma relação de 
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assistencialismo alimentada ao longo dos anos pelo poder público. Mas é necessário que as 

cooperativas encontrem alternativas, outras parcerias, se organizem financeiramente como o 

objetivo de investimento com recursos próprios, que, assim, possam caminhar no sentido da 

autonomia, minimizando cada vez mais a dependência em relação à prefeitura. 

Quando se trata da relação com a população o cenário é relativamente positivo, 

apesar de ainda haver situações de preconceito e discriminação. Os catadores afirmaram que 

após um trabalho de divulgação do poder público e dos próprios cooperados, a relação 

melhorou bastante. Grande parte da população reconhece a importância do trabalho realizado 

pelas cooperativas, respeita e apoia a coleta seletiva separando os materiais, além de oferecer 

alimentação, água, e fazer doações de móveis e eletrodomésticos, contexto observado pela 

pesquisadora durante o acompanhamento da etapa de coleta porta a porta. No entanto, 

ocorrem alguns conflitos quando os catadores não realizam a coleta regularmente, o que, 

segundo relatos dos moradores, desestimula a separação por parte da população. 

Mulher, eles deveriam ajuntar mais coisa pra gente, tratar a gente bem. Tem uns 

que trata, agora tem outros que não trata. Tens uns que humilha. (CMR 1, Coop. A) 

 

Tem pessoas que sabe respeitar, mas tem pessoas que acha ruim porque às vezes 

nós atrasa e não vai fazer a coleta, aí tem gente que já fica reclamando demais (...) 

Tem gente que se conforma, mas tem muita gente que não que se conforma não, 

porque às vezes nós atrasa uma ou duas semana. Ai fica complicado pra nós e pra 

eles que junta dentro de casa, né? Cria muito inseto dentro de casa. (CMR 10, 

Coop. A) 

 

Muita coisa mudou depois que foi divulgado as coisa da cooperativa aqui. Pessoas 

que não sabiam passaram a reconhecer o trabalho da gente e dá mais valor ao 

catador de material reciclável. (CMR 1, Coop. B) 

 

Tem morador que nos trata como se fosse da família, nos deixa tomar água, ir no 

banheiro, lavar as mãos, dá café da manhã, me chamam de filho. Se é época 

comemorativa nos abraça, às vezes a gente tá tudo suada (...) Abraça, cheira, não 

quer nem saber, mas tem uns que se for possível não passa nem perto. Passa a mão 

no rosto, tem nojo, entendeu?  (CMR 34, Coop. B) 

 

É boa, perfeita pelo menos a minha parte. A população? Trata bem, muitos quando 

a gente se for de manhã oferece café, conversa com a gente, pergunta como a gente 

tá, até brincar tem muitos que brinca com a gente. A gente é muito mais bem tratado 

de que aqui dentro. (CMR 54, Coop. B) 

 

De acordo com estudo realizado por Hui et al (2006) em Chongqing, uma cidade da 

China, a triagem e separação dos resíduos é um método eficaz e, que a população mostrara-se 

favorável à coleta seletiva, mas ainda de forma muito tímida, sendo necessário a participação 

do governo no sentido de incentivar a separação dos materiais recicláveis por parte dos 

cidadãos. Isso mostra que da mesma forma que em muitos municípios brasileiros como Natal, 

cidades chinesas enfrentam problemas similares na gestão dos resíduos, e também 
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vislumbram como alternativas o investimento em programas de coleta seletiva, a educação 

ambiental e a parceria entre o poder público e a população. 

No tocante à categoria “percepção ambiental e de saúde” da temática “percepção do 

catador em relação a sua profissão”, observou-se que a maioria exerce a atividade com 

entusiasmo, que existe união e amizade entre os cooperados, o que, consequentemente, 

contribui para o ambiente de trabalho mais agradável. Os catadores afirmaram gostar da 

profissão, que o trabalho é honesto, se sentem felizes, orgulhosos, que há respeito por parte da 

população, embora ainda exista preconceito, e percebem que sua atividade é muito importante 

tanto para a sociedade, quanto para o meio ambiente. Entretanto, mostram-se bastante 

insatisfeitos quanto à remuneração, que é instável e muito baixa; e reiteraram enfrentar 

inúmeras dificuldades, como conflitos internos e falta de estrutura nos galpões. 

Alguns se envergonham da profissão, pois acham que ainda trabalham com lixo em 

meio à sujeira; dizem exercer a profissão de catador por necessidade, pois não tiveram a 

oportunidade de estudar, e que gostariam de mudar para uma atividade que lhe oferecessem a 

carteira assinada e maior estabilidade. Essa visão negativa que os catadores têm de si mesmo 

deve ser trabalhada por meio de mudanças no processo produtivo e nas condições de trabalho, 

além de cursos de capacitação de cooperativismo, na área da coleta seletiva e reciclagem, 

mudanças essas capazes que promovam o desenvolvimento das cooperativas e melhorias na 

qualidade de vida dos catadores, para que assim eles passem a reconhecer a importância de 

sua atividade. 

Acho boa, é uma profissão honesta, não tô fazendo nada de errado, não tô pegando 

nada de ninguém. Todo trabalho honesto é bom né? Me sinto feliz! (CMR 4, Coop. 

A) 

 

Péssima. A gente não ganha o quanto deveria ganhá, a gente não tem o que a gente 

deveria ter que é um almoço, um canto pra gente, e a gente não tem nada disso. Se a 

gente não tivé dinheiro pra comprá na rua passa o dia com fome. Os EPIs que nem 

disseram que a gente tinha sem a gente ter nada. (CMR 8, Coop. A) 

 

Não gosto, queria trabalhar em uma firma, porque aqui trabalha demais [pesado]. 

Ganha mal. Eu me sinto envergonhado de ganhá pouco aquí. Trabalha muito pra 

ganhá pouco. (CMR 16, Coop. A) 

 

Eu mermo valorizo muito o meu trabalho, sou orgulhosa do meu trabalho graças a 

Deus. Sou vista pelo povo, principalmente porque eu ajudo a limpá o meio 

ambiente. Coisa que não presta mais, que para os outros não vale nada, um papel 

amassado pra mim vale muito, que é da onde eu tiro o meu sustento, né? Pra mim é 

um trabalho de grande valor, é um trabalho que eu tô ajudando o meio ambiente, tô 

ajudando a transformar as coisa que não presta em coisa boa, né verdade? Eu me 

sinto bem. (CMR 20, Coop. A) 

 

Ótima! Não tenho vergonha em nenhum canto. “Trabalha de quê? Sou catadora”. 

Eu acho ótima, tenho maior orgulho de dizer eu sou uma catadora, onde eu vou é 

documento que eu vou fazê, “Qual a profissão? Sou catadora”. (CMR 12, Coop. B) 
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Acho bom. Acho melhor do que a pessoa ficar parada. Se a pessoa não tivesse 

trabalhando, não tem outro emprego, tem que trabalhá na cooperativa mermo, e eu 

acho bom. Eu não tenho vergonha não. A gente é discriminada, mas eu não tenho 

vergonha não, eu me sinto bem. (CMR 21, Coop. B) 

 

Eu me sinto bem, me sinto tranquilo graças a Deus, através do meu trabalho, a 

minha profissão, apesar de eu não gostar. É uma maravilha, é ótimo. Da pra mim 

sustentá minha esposa, meu filho, minha casa e para mim. (CMR 28, Coop. B) 

 

Porque aqui eu tô trabalhando com sujeira, eu trabalhando num negócio desse, eu 

tô vivendo do lixo porque eu saio daqui sujo (...) A gente tamo trabalhando com lixo 

sempre, suja as mãos. Eu só trabalho aqui porque é o jeito, né? Porque se tivesse 

outro trabalho eu já tinha saído daqui. A sobrevivência da gente é aqui (...) Porque 

a gente trabalha sem essas coisa [EPI’] pode pegá uma bactéria, uma coisa assim, e 

ai? (CMR 37, Coop. B) 

 

Essa realidade também é compartilhada pelos catadores da Grande Vitória – ES, pois 

segundo o Instituto de Desenvolvimento Integrado para Ações Sociais (2006), alguns dizem 

sentir orgulho do trabalho que desenvolvem, enquanto outros afirmam continuar na profissão 

pela falta de oportunidade em conseguir outra fonte de renda, já que não possuem 

escolaridade, mas gostariam de exercer outra atividade que lhes oferecesse mais estabilidade. 

As principais dificuldades pontuadas foram questões de saúde, discriminação e intolerância 

por parte da sociedade, baixa remuneração, problemas com a infraestrutura e na gestão das 

organizações. 

Quanto à categoria “percepção da sociedade em relação à profissão de catador”, 

apesar de ainda haver preconceito, discriminação e da baixa quantidade de recicláveis doados, 

os catadores disseram que a grande parte da população além de respeitá-los como 

profissionais, os trata com cortesia, apoia a coleta seletiva, admira, tem orgulho e acha 

bastante importante o trabalho realizado por eles, tanto para a sociedade quanto para o meio 

ambiente. Os moradores percebem os catadores como aqueles que colaboram para a 

conservação do meio ambiente por meio da reciclagem, auxiliam junto com a URBANA para 

a limpeza da cidade, evitam a poluição, o entupimento dos bueiros e a proliferação de vetores 

de doenças, como enfatizado nas falas dos cooperados. 

As pessoa perguntam do trabalho, assim que tão gostando do trabalho da coleta 

seletiva (...) que é bom assim que nós tá trabalhando na limpeza. (CMR 21, Coop. 

A) 

Muitos eu creio que eles têm consciência que nosso trabalho é importante, mas já 

tem uns que tem a gente como a ralé, tá entendendo? A gente como se fosse um 

bando de lixeiro, excluído (...) Na sociedade ainda tem gente muito desumano que 

não tem consciência do nosso trabalho. Tem o lado bom que reconhece e tem o lado 

também que não tá nem aí, tá entendendo? Só pensa neles mesmo. (CMR 27, Coop. 

A) 

 

Por enquanto o que eu escuto na rua tem muita gente que tem muito orgulho da 

gente. Dizem: no lugar desses daí tá no meio da rua fazendo “arte”, tá aqui ó, 
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trabaiando. Num é muito mais melhor de tá ganhando com meu suor? (CMR 2, 

Coop. B) 

 

Muitos não reconhece não, mas tem uma grande importância, porque só em você 

recolher os materiais da rua. Muitos me vê como cidadã igual a eles, mas muitos me 

vê como uma pessoal qualquer, sem classificação. (CMR 3, Coop. B) 

 

Elas nos vê como ajudador, tipo que nem a URBANA que tira os material da rua. 

Mas só que com uma visão melhor, porque a gente não pega o lixo, a gente pega o 

reciclável. (CMR 11, Coop. B) 

 

Muita gente elogia o trabalho da gente. A grande maioria gosta do trabalho da 

gente. Tem gente que acha bonito (...) que é extremamente importante pra limpá o 

meio ambiente, né? (CMR 25, Coop. B) 

 

Ah, muita gente vê a gente como uma solução pra sujeira da cidade, pra 

organização, mas já muita gente vê a gente como se fosse um problema. Eu acho 

que é exatamente por isso que num é todo mundo que junta, que qué ajudá. (CMR 

54, Coop. B) 

 

Além das questões discutidas até o presente momento, também foram analisadas 

junto aos catadores as mudanças mais significativas ocorridas a partir da formação das 

cooperativas, em comparação com o período de quando essas organizações eram somente 

associações. As principais mudanças relatadas foram melhorias na organização das atividades 

tanto na coleta porta a porta, quanto na triagem; formação de um grupo mais sólido; melhor 

gestão financeira das cooperativas; diminuição de conflitos entre os cooperados; aumento da 

quantidade de recicláveis coletada; e maior responsabilidade dos cooperados com a atividade. 

Outras diferenças foram: maior apoio do poder público, principalmente pelo fato de 

estarem recebendo pagamento pela coleta seletiva realizada no município; estabelecimento de 

novos parceiros, com doações por empresas públicas e privadas; aumento da renda; maior 

independência em relação ao poder público devido à aquisição e doações de caminhões; 

aumento da quantidade de materiais coletados; e maior divulgação do trabalho dos catadores. 

As falas a seguir, sistematizadas na matriz de inclusão de comentários cuja categoria é o 

“funcionamento das associações e cooperativas”, expressam algumas dessas mudanças.  

Decidia as coisa só. Não era cooperado, que nem agora. A gente não tinha 

recomendação, não era um grupo. Não tinha o CNPJ que nem hoje tem, que é uma 

cooperativa (...) veio doação agora pelos órgãos governamentais, antes a gente só 

fazia o porta a porta. E agora a gente faz de banco, de empresa privada, que 

antigamente elas não doava porque a gente não tinha CNPJ. (CMR 9, Coop. A) 

 

A prefeita concordou de pagar o lixo que nós recada. Nós recada o lixo e ela paga o 

peso, o lixo vai pro aterro sanitário, o que nós aproveita é a reciclagem. (CMR 10, 

Coop. A) 

 

A gente antigamente dependia dos outros, hoje graças a Deus já possuímos um 

caminhão e antigamente nós passamos mais ou menos um mês ou dois sem 

praticamente ganhá nada aqui porque não tinha caminhão. (CMR 27, Coop. A) 
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Só vivia tendo briga, tendo roubo em pagamento e tudo. Hoje em dia a gente tá 

coletando mais. Porque depois que começou a passá na televisão o povo tá juntando 

mais. Ganha mais hoje, porque antigamente o máximo que a gente tinha na 

quinzena era 50 conto, e agora a gente tá tirando 190 quase 200 por quinzena. 

(CMR 2, Coop. B) 

 

Mudou muito, porque antes a gente não tinha apoio, hoje a cooperativa tem apoio. 

Hoje tem a URBANA, tem a WWF, tem a Água Brasil, tem não sei mais o quê, tem o 

Banco do Brasil, tem várias entidades nos sustentando, né? Nos dando a força pra 

sustentá, apoiando. (CMR 3, Coop. B) 

 

Quando era só associação, como todo mundo ali era só associado, todo mundo 

mandava. Agora não, tem gente pra organizar, tem a direção agora pra organizar, 

dá as iniciativas né? Funciona melhor. (CMR 26, Coop. B) 

 
Melhoria porque quando era separado o presidente da turma da gente ele pagava a 

gente o que ele queria (...) dava quarenta reais a um por quizena, cinquenta a outro, 

ia por cara. Não tinha a divisão que tem hoje (...) só fazia o que queria, vinha 

trabalhá quando queria. (CMR 54, Coop. B) 

 

A título de comparação com organizações de outros Estados brasileiros temos a 

COOPAMARE – Cooperativa de Catadores de papel, papelão, aparas e materiais 

reaproveitáveis, criada em 1989, na cidade de São Paulo, com o apoio da prefeitura, a qual 

após algumas mudanças de administração deixaram de apoiar. Atualmente, a cooperativa que 

desde a sua criação tem sua sede sob um viaduto, separa 70 toneladas de recicláveis por mês 

(EINGENHEER, 1993; ROMANI, 2004; GONSALVES, 2012). 

Da mesma foram que as cooperativas do município de Natal, a COOPAMARE 

enfrenta diversas dificuldades estruturais e de relação com o poder público. Segundo a 

presidente, existe um grande entrave para o estabelecimento de um convênio entre a 

cooperativa e o poder municipal, que consiste na utilização de caminhões compactadores para 

realização da coleta seletiva. Estes, além de misturar o lixo comum com os recicláveis, 

entregam os resíduos amassados e quebrados, o que gera mau cheiro e torna a separação mais 

demorada e perigosa (GONSALVES, 2012). 

Até 2011 os catadores também tinham acesso a cursos de artesanato, recebiam vale 

transporte e comida, mas a verba repassada à cooperativa pela subprefeitura de Pinheiros foi 

cortada e os benefícios tiveram que ser suspensos. Apesar das dificuldades, os cooperados, 

que ganham por hora trabalhada, chegam a receber cerca de R$ 1,5 mil por mês 

(GONSALVES, 2012), realidade essa totalmente diferente da identificada em Natal, onde a 

maioria dos catadores recebe até R$ 500,00. 

Além da triagem realizada sob o viaduto, a COOPAMARE possui um caminhão para 

fazer a coleta porta a porta em alguns bares, restaurantes, residências e até no Hospital das 

Clínicas. Entretanto, boa parte do que a cooperativa separa é deixada na sede pela população, 
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E o material triado e prensado, é vendido principalmente para as indústrias (GONSALVES, 

2012), diferentemente do que ocorre em Natal, onde os recicláveis são vendidos a 

intermediários. 

Outro exemplo é a Cooperativa de Catadores do Morro do Alemão – COOPCAL, no 

Rio de Janeiro, que também enfrentam dificuldades estruturais semelhantes às de Natal, como 

em relação ao galpão de triagem que no início de 2013 passou por reformas, com apoio 

financeiro da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro – FAPERJ, para a 

instalação dos equipamentos de triagem de materiais como a esteira móvel de triagem de 

materiais sólidos já instalada (BIODIESEL ENZIMÁTICO, 2013). 

De acordo com a COOPCAL, o equipamento de tecnologia alemã dá maior 

segurança às cooperadas nas operações de triagem e vem facilitando o trabalho árduo de 

seleção dos diversos tipos de materiais recicláveis, e, assim, contribuindo para o aumento da 

produtividade, apesar de não ser considerada uma alternativa economicamente viável por 

muitos estudiosos, inclusive pela pesquisadora da presente dissertação, devido a conservação 

e aos altos custos de manutenção desse equipamento de fabricação estrangeira. 

Diante das discussões realizadas anteriormente, pode-se afirmar que as cooperativas 

de catadores de materiais recicláveis do município de Natal – RN necessitam de melhorias em 

diversos aspectos, desde a administração interna, passando pela reformulação da estrutura 

física, comercialização dos materiais recicláveis, até o relacionamento com o poder público. 

Dessa forma, no capítulo seguinte, por meio do método GUT – Gravidade, Urgência e 

Tendência, serão sistematizadas as ações de mudança em grau de prioridade, e apresentadas 

as proposições de melhorias para a gestão das cooperativas, as quais espera-se tenham 

consequências positivas tanto para qualidade de vida dos catadores quanto para o 

gerenciamento dos resíduos do município de Natal/RN. 
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Capítulo 6 

 

 

 

 

 

 

6. As cooperativas de resíduos recicláveis de Natal – RN e 

a necessidade de transformação 
 

Com base no que foi discutido no capítulo anterior e tendo como abordagem os 

aspectos e impactos socioambientais do que foi levantado, desde a criação das cooperativas de 

catadores de materiais recicláveis do município de Natal, análise do perfil socioeconômico, do 

âmbito administrativo, da estrutura física disponível, e principalmente, em termos das 

dificuldades enfrentadas por elas, tanto as observadas pela pesquisadora durante o período de 

campo, quanto àquelas apontadas pelos próprios cooperados; são feitas algumas proposições 

de ações para as organizações estudadas, no sentido de colaborar com o seu fortalecimento em 

termos de autonomia, melhoria do processo de trabalho e renda e, consequente, melhoria da 

qualidade de vida dos trabalhadores. 

Inicialmente foram sistematizadas as atividades realizadas pelas cooperativas nas 

seguintes etapas da coleta seletiva: Gestão (G), Coleta (C), Recepção (R), Triagem (T), 

Armazenamento (A), Beneficiamento (B), Alimentação e Higiene pessoal (A/H), e Vendas 

(V); bem como os aspectos referentes às atividades também foram descritos, e os impactos 

socioambientais correspondentes (Quadro 9); o que possibilitou a visualização geral do 

funcionamento das cooperativas. Tais impactos foram classificados em significativo, pouco 

significativo e não significativo, tomando-se como referência a classificação de Seiffert 

(2008), apresentada no Quadro 10.  

 

 

 

 

Eu vejo a cooperativa sempre subindo, degrau 

por degrau. E que a gente nunca se canse, 

nunca perca a esperança, nunca perca a fé, 

nunca desista. O segredo de vencê é lutar. O 

meu sonho é na cooperativa todo mundo 

satisfeito (...), a gente tem que vencê junto. Eu 

vejo ela bem bonita, bem organizada, todo 

mundo aí vendo como o trabalho dos menino 

é maravilhoso. Ser mais reconhecia ainda. 

Catador de material reciclável da 

cooperativa A (2012). 
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Quadro 9: Sistematização das atividades, aspectos e impactos referentes ao funcionamento das cooperativas. 

 

 

 Atividades Aspectos Impactos M S P PI L R 
Classificação 

dos impactos 

G 

 Acompanhamento das 

atividades; 

 Controle da quantidade de 

material coletado, 

vendido, contratos, 

parcerias; 

 Prestação de contas. 

 Relação entre o grupo gestor 

e os cooperados 

 Falta de reconhecimento do 

trabalho 
3 3 5 5 5 G Significativo 

 Desrespeito 3 3 5 5 5 G Significativo 

 Transparência nas 

informações 

 Desorganização na gestão 
3 3 5 5 5 G Significativo 

 Participação dos cooperados  Inexistência de controle 

democrático 
3 3 5 5 5 G Significativo 

 Relação com o poder 

público 

 Falta de reconhecimento do 

trabalho 
3 3 5 5 5 G Significativo 

 Capacitação profissional  Inexistência de controle 

democrático 
3 3 5 5 5 G Significativo 

 Diminuição da renda 3 3 5 5 5 G Significativo 

C 

 “Porta a porta”; 

 “Grandes geradores”; 

 Carregamento dos 

caminhões; 

 Circulação em vias 

públicas; 

 Transporte nos caminhões; 

 Doações da população. 

 Divulgação 

 

 Redução da quantidade de 

materiais 
3 3 5 5 5 G Significativo 

 Diminuição da renda 3 3 5 5 5 G Significativo 

 Número de caminhões 

 

 Redução da quantidade de 

materiais 
3 3 5 5 5 G Significativo 

 Desestímulo da população 3 3 5 5 5 G Significativo 

 Diminuição da renda 3 3 5 5 5 G Significativo 

 Acidentes  Lesões do cooperado 3 5 5 5 5 G Significativo 

 Exposição à radiação solar  Alterações na pele 1 3 3 3 3 P Não significativo 

 Desidratação 1 3 3 3 3 P Não significativo 

 Exalação de odores  Desconforto 1 1 3 3 3 P Não significativo 

 Esforço físico  Lesões do cooperado 3 5 5 5 5 G Significativo 

 Apoio da população  Preconceito, discriminação 3 3 5 5 5 G Significativo 

 Aumento da quantidade de 

materiais 
3 3 5 5 5 G Significativo 

R 
 Descarregamento dos 

caminhões 

 Acidentes  Lesões do cooperado 3 5 5 5 5 G Significativo 

 Esforço físico  Lesões do cooperado 3 5 5 5 5 G Significativo 
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Fonte: Baseado em Seiffert (2008). 

 

 

 

 Atividades Aspectos Impactos M S P PI L R 
Classificação 

dos impactos 

T 

 Separação dos materiais 

coletados 

 Esforço físico  Lesões do cooperado 3 5 5 5 5 G Significativo 

 Layout  Desorganização do processo 

produtivo 
3 3 5 5 5 G Significativo 

 Rejeito  Contaminação do solo 3 3 1 3 3 P Não significativo 

 Acidentes (EPIs)  Contaminação do cooperado 3 5 5 5 5 G Significativo 

 Exalação de odores  Desconforto 3 1 3 3 3 P Não significativo 

 Exposição ao calor  Desconforto 3 3 5 5 5 G Significativo 

 Iluminação  Desconforto 3 3 5 5 5 G Significativo 

 Forma de separação  Lesões do cooperado 3 5 5 5 5 G Significativo 

A 

 Organização dos materiais  Esforço físico  Lesões do cooperado 3 5 5 5 5 G Significativo 

 Layout 

 

 Poluição visual 1 1 3 3 3 P Não significativo 

 Desorganização do processo 

produtivo 
3 3 5 5 5 G Significativo 

 Vetores biológicos  Contaminação do cooperado 3 5 3 1 3 P Não significativo 

B 
 Prensagem do material  Consumo de energia  Maior geração de energia 3 1 3 3 3 P Não significativo 

 Ruído  Perda auditiva 1 5 1 3 3 P Não significativo 

 Falta de tecnologia  Diminuição da renda 3 3 5 5 5 G Significativo 

A/H 

 Preparo de alimentos; 

 Utilização de banheiros. 

 Consumo de água  Alteração dos recursos 

hídricos 
3 3 3 1 3 P Não significativo 

 Uso de desinfetantes  Alteração da qualidade das 

águas 
3 3 3 1 3 P Não significativo 

 Esgoto doméstico  Alteração da qualidade das 

águas 
3 3 3 1 3 P Não significativo 

 Layout  Falta de 

espaço/dimensionamento 
1 1 3 1 3 P Não significativo 

V 
 Venda dos materiais 

recicláveis 

 Falta de tecnologia  Diminuição da renda 
3 3 5 5 5 G Significativo 
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Quadro 10: Critérios para classificação dos impactos referentes ao funcionamento das 

cooperativas. 

 
CRITÉRIOS DESCRIÇÃO PONTUAÇÃO 

Magnitude 

O impacto não é gerado ou se gerado, pode atingir a planta 1 

O impacto se gerado pode atingir o perímetro de até 3 km da planta 3 

O impacto se gerado pode atingir o perímetro além dos 3 km 5 

Severidade 

O impacto não gera danos ambientais 1 

O impacto pode gerar danos ambientais, porém reversíveis 3 

O impacto pode gerar danos ambientais graves ou irreversíveis 5 

Probabilidade 

Não gera impacto ou não há probabilidade de ocorrência em 25 anos 1 

O impacto é gerado descontinuamente 3 

O impacto é gerado continuamente 5 

Partes 

interessadas 

Remota: pouco percebível 1 

Latente: existe evidências/possibilidades de manifestação do público 3 

Manifestada: o público já manifestou sua preocupação 5 

Legislação 

Quando não há requisito legal 1 

Quando existe outras legislações consideráveis (ex: trabalhista) 3 

Quando há requisito legal 5 

Fonte: baseado em Seiffert (2008). 

 

Os resultados de classificação dos impactos quanto as categoria estabelecidas acima, 

foram obtidos mediante o somatório da pontuação dos critérios Magnitude, Severidade, 

Probabilidade, Partes interessadas e Legislação. O resultado dessa soma indica a 

relevância do impacto, de acordo com a escala abaixo, e, posteriormente em significativo e 

não significativo, da seguinte maneira: 

 20 – 25 pontos: relevância grande – impacto significativo; 

 15 – 19 pontos: relevância média – impacto pouco significativo; 

 < 15 pontos: relevância pequena – impacto não significativo. 

Após a classificação dos impactos socioambientais, aqueles considerados como 

significativos foram organizados conforme cada etapa da coleta seletiva, sendo feita uma nova 

classificação com base nos critérios Gravidade (G), Urgência (U) e Tendência (T) de cada 

um dos impactos (Quadro 11), ou seja, o método GUT já detalhado no capítulo anterior. Tais 

critérios receberam uma pontuação numa escala de 1 a 5, sendo feito o produto dos pontos e, 

assim, estabelecida as prioridades a partir das quais são feitas as proposições de melhorias 

para as cooperativas. 
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Quadro 11: Classificação das prioridades de melhorias no funcionamento das cooperativas. 
 

Fonte: baseado em Meireles (2001). 

 

A partir do estabelecimento das prioridades expostas, que variam de 1ª a 10ª, foram 

feitas algumas proposições de melhorias para a gestão das cooperativas de catadores de 

materiais recicláveis da cidade de Natal – RN, as quais serão apresentadas a seguir. 

As prioridades número 1 e 2 dizem respeito à desorganização do processo produtivo 

nas etapas de triagem e armazenamento, e está diretamente relacionado ao layout dos galpões 

das cooperativas. Nas visitas a essas organizações observou-se nos galpões uma total falta de 

organização com o acúmulo dos materiais recicláveis coletados e triados, o que dificulta a 

circulação de pessoas e recursos, e gera desconforto no ambiente de trabalho. Além disso, há 

a deterioração de alguns tipos de materiais que são armazenados em áreas que não dispõem de 

cobertura adequada. Dessa forma, propõem-se a organização do processo produtivo, no 

sentido da mudança do layout dos galpões, com uma área de triagem e armazenamento 

adequados ao processamento dos materiais coletados, para que, assim, se tenha uma sequência 

lógica de produção. 

O layout do setor produtivo é um fator muito importante para o êxito das 

organizações e que deve ser planejado levando-se em consideração, no caso das cooperativas 

de catadores, além da quantidade de recicláveis coletados, todas as etapas do processo, desde 

Etapas Impactos 
G U T GUT Prioridade 

G 

Falta de reconhecimento do trabalho 3 1 3 9 10
a
 

Desrespeito 4 2 3 24 7
a
 

Desorganização na gestão 4 5 4 80 2
a
 

Inexistência de controle democrático 4 4 3 48 5
a
 

Diminuição da renda 2 3 3 18 8
a
 

C 

Redução da quantidade de materiais 5 3 4 60 4
a
 

Diminuição da renda 4 4 3 48 5
a
 

Lesões do cooperado 5 1 5 25 6
a
 

Aumento da quantidade de materiais 1 3 3 9 9
a
 

Preconceito, discriminação 3 2 3 18 8
a
 

Desestímulo da população 3 5 4 60 4ª 

R Lesões do cooperado 5 1 5 25 6
a
 

T 

Desconforto 3 2 4 24 7
a
 

Contaminação dos cooperados 4 5 4 80 2
a
 

Lesões do cooperado 5 1 5 25 6
a
 

Desorganização do processo 

produtivo 
5 5 4 100 1

a
 

A 

Lesões do cooperado 5 1 5 25 6
a
 

Desorganização do processo 

produtivo 

4 5 4 80 2
a
 

B Diminuição da renda 4 4 4 64 3
a
 

V Diminuição da renda 4 4 4 64 3
a
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a recepção até o armazenamento. Assim, faz-se necessário o rearranjo físico dos galpões das 

cooperativas com o objetivo de melhorar o processo produtivo como um todo, considerando-

se principalmente o conforto no ambiente de trabalho e o fluxo dos catadores e de materiais. 

Conforme Slack (2009), o arranjo físico de um processo produtivo está diretamente 

relacionado ao posicionamento físico dos recursos de transformação, isto é, refere-se à 

localização das instalações, máquinas, equipamentos e pessoal da produção, determinando 

ainda o fluxo dos recursos transformados (materiais, informação e clientes). O autor diz ainda 

que alterações mesmo que pequenas na localização de uma máquina numa fábrica, dos 

produtos em um supermercado ou a mudança de salas em um centro esportivo podem afetar o 

fluxo de materiais e pessoas, e, por conseguinte, os resultados da produção. 

Para o caso das cooperativas de Natal, propõem-se o layout dos galpões em “célula” 

que é um rearranjo do layout dos setores em ilhas de produção. De acordo com Arruda (1994 

apud Greene e Sadowski, 1984), esse tipo de arranjo é uma divisão física de uma ampla 

manufatura convencional, dentro de uma produção celular. Segundo Barbosa (1999), algumas 

das vantagens do arranjo celular são: a ausência de corredores, implicando na eliminação de 

veículos e pessoas que não estão sendo aproveitadas nas atividades produtivas; e a facilidade 

de movimentação de materiais e ferramentas, que está ligada à diminuição da distância entre 

os equipamentos e postos de trabalho.  

Barbosa (1999) afirma ainda que o arranjo físico celular em comparação aos layouts 

tradicionais provoca o aumento de 10 a 20% na produtividade da mão-de-obra direta; a 

diminuição entre 70 e 90% dos equipamentos de movimentação e manuseio dos materiais, a 

redução de 95% dos estoques e a diminuição de 50% na área de fabricação. Este último 

aspecto, mostra que, embora os cooperados reclamem do tamanho dos galpões, a 

problemática principal é a forma como os recursos de transformação estão distribuídos ao 

longo das etapas do processo produtivo. 

As células de produção são indicadas para ambientes com um fluxo de peças bem 

definido, realidade essa observada nas cooperativas, nas quais os produtos finais são de forma 

direta o papel, o plástico, o metal e o vidro, com algumas poucas variações em cada um 

desses materiais. 

De acordo com as discussões de Slack (2009), o arranjo físico celular é aquele em 

que os recursos transformados são pré-selecionados para movimentar-se para um local 

específico no qual se encontram todos os recursos transformadores necessários ao 

processamento. Uma célula consiste em dois ou mais postos de trabalho distintos, geralmente 
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em forma de “U” localizados proximamente, nos quais um número limitado de peças ou 

modelos é processado utilizando fluxos lineares. 

Com a proposta de mudança dos layouts dos galpões das cooperativas de Natal para 

um arranjo em células, pretende-se deixá-los como apresentado nas Figuras 50 e 51, 

referentes as Cooperativa A e B, respectivamente. Esses layouts foram elaborados, junto aos 

catadores, entre 2011 e 2012, nos projetos de extensão “Assessoria e Formação em Gestão 

para Empreendimentos Econômicos Solidários no RN” e “Assessoria e formação tecnológica 

para fortalecimento da cadeia produtiva de resíduos sólidos urbanos de Natal” da UFRN, 

coordenados pela Prof. Dra. Ciliana Regina Colombo, e com o objetivo maior de promover 

melhorias na organização do sistema produtivo. 

A proposta do layout em arranjo celular possuem a seguinte divisão: 

 Área de descarga – local onde os caminhões com os materiais coletados 

diariamente serão descarregados; 

 Área de estoque dos materiais coletados – local de armazenamento dos bags 

com os materiais coletados; o Espaço da triagem primária – área para onde os materiais 

estocados são direcionados a etapa de segregação primária, onde os materiais são triados de 

forma simples em Metal (M), vidro (V), papel (P), plástico (Pl), embalagem longa vida (T), e 

rejeito (R). Nesse espaço os cooperados estão alocados em vários postos de trabalho distintos, 

mas próximos. 

 Um posto de trabalho é formado por uma bancada, um assento, e cerca de seis bags 

dispostos ao seu redor, onde serão depositados separadamente os diferentes tipos de materiais 

citados, tudo ao alcance dos catadores que trabalham sentados de maneira ergonomicamente 

adequada, conforme as orientações da norma regulamentadora NR-17. Na região central dessa 

área existem ainda quatro bags para a disposição de isopor (IS), papelão (Pp), resíduo 

eletroeletrônicos (El) e tubos de PVC (Tb). 

 Espaço da triagem secundária: nessa área o metal, o papel, o plástico e o vidro 

da triagem primária passam por uma nova separação, dessa vez mais refinada, para a obtenção 

de suas variedades; 

 Área de beneficiamento – nesse local os materiais triados na etapa anterior para 

por um processo de agregação de valor, sendo triturados ou prensados, e dispostos em forma 

de fardos; 

 Área de estoque dos fardos – onde os fardos são armazenados para posterior 

comercialização; 
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 Área de movimentação interna de cargas – local de circulação dos materiais, 

para tanto, são utilizados equipamentos manuais (carrinhos para tambores ou carrinho 

plataforma), com vistas a evitar lesões dos cooperados. Nessa área existem também as baias 

para o armazenamento papelão, vidro e tubos de PVC triados. 

Na proposta existe ainda a sugestão de verticalização, ou seja, a construção de um 

primeiro andar para o estoque de materiais como isopor, resíduo eletroeletrônico, papel e 

metal (e suas variedades), e outros materiais por ventura doados pela população como 

colchões e madeira. De forma geral, essa é a proposta para a mudança do layout das 

cooperativas de recicláveis de Natal; a única diferença as duas organizações é que a 

cooperativa B, a qual dispõe de um espaço maior, terá duas áreas para as etapas de triagem 

primária e secundária, e mais espaços para o estoque do material triado e beneficiado em 

relação à cooperativa A. 

Com a mesma pontuação, como prioridade nº 2, estão a desorganização na gestão e 

a contaminação dos cooperados, aspectos esses referentes às etapas de gestão e triagem, 

respectivamente. Quanto à desorganização da gestão das cooperativas, observou-se que não 

há transparência nas informações em relação à quantidade de material coletado, vendido, 

contratos estabelecidos, parcerias, além da não prestação de contas, isto é, os cooperados não 

possuem conhecimento detalhado das negociações realizadas pela administração. 

A forma como uma cooperativa é administrada é uma de suas principais 

características, dessa forma, propõe-se que os gestores sejam capacitados, realizando cursos 

de informática (ofertados pelo poder público), direcionados à formação de um banco de dados 

para o controle efetivo da produção e das finanças, ou seja, os gestores das cooperativas 

devem organizar todas as informações referentes às atividades executadas nas cooperativas e 

partilhá-las com os demais cooperados. Isso pode ser feito estabelecendo-se mensalmente um 

calendário de atividades, no qual estão descritas as ações dos gestores e a data da reunião com 

os cooperados, a qual deve ser realizada uma vez ao mês como forma de prestação de contas 

entre outras informações pertinentes, para que todos tenham ciência do funcionamento das 

cooperativas. 

No tocante à contaminação dos cooperados, esse é um risco iminente na etapa de 

triagem, pois os trabalhadores realizam a segregação dos materiais recicláveis totalmente 

desprotegidos, ou seja, sem o uso dos equipamentos de proteção individuais (EPIs) 

necessários. Como relatado pelos próprios cooperados eles correm o risco de se acidentar com 

materiais perfurocortantes que por desconhecimento são colocados pela população junto aos 

recicláveis, e vários casos já ocorreram em ambas as cooperativas. 
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Figura 50: Proposta de layout 

para a cooperativa A. Fonte: 

Elaboração própria. 
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Figura 51: Proposta de layout para a cooperativa B. 

Fonte: Elaboração própria. 
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Assim, como propostas à situação verificada tem-se a constituição de uma Comissão 

Interna de Prevenção de Acidentes, responsável pela fiscalização e prevenção de acidentes e 

doenças decorrentes do trabalho, a qual é obrigatória para diversos estabelecimento, incluindo 

as sociedade cooperativas, em conformidade com a Lei nº 6.514/1977, e cuja organização 

deve seguir as orientações estabelecidas pela Norma Regulamentadora NR- 5/1978, do 

Ministério do trabalho e Emprego. De acordo com a norma, a CIPA deve ser constituída por 

meio de eleição, ter representantes dos empregadores, titulares e suplentes, e com mandato 

com duração de um ano, permitida a reeleição. 

Uma segunda proposta, que também é exigido pela Lei nº 6.514/1977 e descrita na 

NR-6/1978, é a aquisição de EPIs por parte da gestão das cooperativas, seja com recursos das 

cooperativas ou por intermédio da doação de parceiros, pois esses equipamentos são 

fundamentais para a segurança dos catadores. A Norma Regulamentadora NR-6 traz vários 

Equipamentos de Proteção Individuais, indicados conforme as atividades executadas nas 

organizações, e que para as cooperativas de catadores de recicláveis são os descritos abaixo, 

conforme cada etapa, no Quadro 12. 

Quadro 12 – Equipamentos de Proteção Individuais necessários à realização da atividade dos 

catadores. 

EPI PARA PROTEÇÃO DOS OLHOS E FACE 

Óculos: 

 Óculos para proteção dos olhos contra radiação 

ultravioleta – COLETA; 

 Óculos para proteção dos olhos contra impactos de 

partículas volantes – TRIAGEM. 

Protetor facial: 

 Protetor facial para proteção da face contra 

radiação ultravioleta – COLETA; 

 Protetor facial para proteção da face contra 

impactos de partículas volantes – TRIAGEM. 

EPI PARA PROTEÇÃO DOS MEMBROS 

SUPERIORES 

Luvas: 

 Luvas para proteção das mãos contra agentes 

cortantes e perfurantes – TRIAGEM. 

Manga: 

 Manga para proteção do braço e do antebraço 

contra agentes cortantes e perfurantes – 

TRIAGEM. 

Braçadeira: 

 Braçadeira para proteção do antebraço contra 

agentes cortantes – TRIAGEM. 

EPI PARA PROTEÇÃO DOS MEMBROS 

INFERIORES 

Calçado: 

 Calçado para proteção dos pés contra agentes 

cortantes e perfurantes – TRIAGEM. 

Perneira: 

 Perneira para proteção da perna contra agentes 

cortantes e perfurantes – TRIAGEM. 

EPI PARA PROTEÇÃO DO CORPO 

INTEIRO 

Vestimenta de corpo inteiro: 

 Vestimenta para proteção de todo o corpo contra 

umidade proveniente de operações com água – 

COLETA. 

Fonte: baseado na NR-06 (BRASIL, 1978). 
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No que concerne à diminuição da renda, prioridade nº 3, referente as etapas de 

beneficiamento e comercialização dos materiais, esta problemática está diretamente 

relacionada ao não investimento em tecnologia, a inexistência de equipamentos necessários ao 

processamento e agregação de valor aos recicláveis. Como consequência do não 

beneficiamento, a única alternativa de mercado na cadeia produtiva de recicláveis continua 

sendo os intermediários, os quais compram os materiais por um valor inferior quando 

comparado às indústrias de reciclagem. Esse aspecto consiste em um obstáculo ao 

desenvolvimento das cooperativas, prejudicando tanto a sua autonomia, quanto à melhoria da 

qualidade de vida dos catadores. 

Dessa forma, é buscar parcerias para o investimento em tecnologias de 

beneficiamento dos materiais recicláveis, isto é, agregação de valor aos produtos, pois a 

diversificação da produção é muito importante para garantir a sustentabilidade do negócio; 

além da capacitação dos cooperados e da formação e articulação de uma rede de mercado 

entre as cooperativas de outras regiões ou estados para viabilizar o acesso direto às indústrias 

de reciclagem, como uma de rede de economia solidária. 

Conforme Bastos (2008), os catadores precisam tomar consciência do seu importante 

papel e trabalhar no sentido de reverter o quadro de resignação e buscar atuar em rede, onde o 

fortalecimento das ações na área da atividade de coleta poderá levá-lo a competir na cadeia 

industrial produtiva como qualquer outro profissional do ramo. Assim, a integração entre 

investimento em tecnologia de beneficiamento ou reciclagem e a capacitação profissional terá 

reflexos diretos no aumento da renda mensal dos trabalhadores. 

A prioridade 4 diz respeito à redução da quantidade de materiais, aspecto esse 

diretamente ligado à ausência de divulgação da coleta seletiva realizada pelos catadores na 

cidade, como também pelo número reduzido de caminhões adequados disponíveis para a 

coleta dos materiais recicláveis. 

A divulgação do trabalho realizado pelos catadores é de suma importância para 

incentivar a separação por parte da população. Nesse contexto, a prefeitura que tem a 

obrigação, estabelecida pela Política Nacional de Resíduos Sólidos, de promover a coleta 

seletiva deve divulgar de forma permanente o trabalho das cooperativas, seja nos meios de 

comunicação de massa ou em reuniões nas associações comunitárias dos bairros onde a coleta 

ainda não foi implantada; em paralelo à ação dos cooperados que também devem promover a 

coleta dentro de suas possibilidades. Assim, o poder público estará auxiliando as 

cooperativas, as quais estão prestando um serviço que traz benefícios à gestão municipal, pois 
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a coleta seletiva reduz a quantidade de materiais enviados ao aterro sanitário e, por sua vez, os 

custos de seu transporte. 

Outra problemática é o número de caminhões disponíveis para a realização da coleta, 

um dos maiores obstáculos ao êxito da coleta no município. Apesar das cooperativas 

disporem de alguns caminhões próprios (adquiridos por meio de projetos público/privados) e 

outros cedidos pela prefeitura, esses não são suficientes para cobrir todos os bairros da cidade, 

sendo esse também um fator de desestímulo para a separação por parte da população.  

Dessa forma, recomenda-se a busca de novas parcerias, participação em editais de 

financiamento como os do Banco Nacional do Desenvolvimento – BNDES, Fundação 

Nacional de Saúde e Fundação Banco do Brasil, pois os recursos destinados às cooperativas 

de materiais recicláveis existem, basta que elas se mobilizem para busca-los. Além disso, 

devem também disponibilizar recursos próprios para a aquisição de caminhões, entre outras 

alternativas que promovam o aumento da quantidade de recicláveis coletados, bem como uma 

maior independência, pois essas organizações ainda dependem bastante do poder público para 

a obtenção dos caminhões essenciais, essenciais a atividade de trabalho.  

Na prioridade 5 está a inexistência de controle democrático, uma característica 

marcante da gestão das cooperativas de catadores da cidade de Natal. Conforme descrito 

anteriormente, os cooperados não possuem voz ativa, com frequência não participam das 

decisões, o que fica a cargo apenas dos gestores. Conforme disposto na Política Nacional de 

Cooperativismo (BRASIL, 1971) e discutido pela Organização das Cooperativas Brasileiras 

(2012) e pela Aliança Cooperativa Internacional (2012), esse contexto vai de encontro a um 

dos princípios do cooperativismo que é o controle democrático pelos membros, os quais 

devem participar de maneira ativa da gestão das cooperativas, o que não vem ocorrendo nas 

organizações analisadas no presente estudo. 

A partir disso, recomenda-se que haja uma mudança administrativa passando à 

prática de uma gestão participativa, onde as decisões sejam tomadas coletivamente em 

reuniões mensais, para o estabelecimento de organizações democráticas. Outra questão é a 

diminuição da renda na etapa de coleta, aspecto que também diretamente relacionado ao 

número de caminhões disponíveis e a ausência de divulgação, cujas proposições de melhorias 

já foram descritas. 

Na prioridade 6 está as lesões do cooperado, as quais podem ocorrer nas etapas de 

coleta, recepção, triagem, e armazenamento. Na etapa de coleta as lesões podem resultar do 

esforço físico realizado para organizar os materiais nos caminhões e de acidentes como 

quedas e atropelamentos em vias públicas; sendo necessárias as seguintes medidas 
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preventivas no sentido de evitar tais lesões: os catadores precisam redobrar a atenção nas ruas; 

e o transporte dos catadores não deve ser realizado pelos caminhões de coleta, mas sim em 

outros veículos apropriado para a condução de pessoas. Durante a recepção e armazenamento 

dos materiais coletados, os catadores também podem se acidentar, além do grande esforço 

físico realizado, sendo proposta a aquisição de uma empilhadeira que servirá tanto para 

descarregar os bags dos caminhões, quanto para organizá-los nos galpões. 

Já na etapa de triagem, os riscos de lesões estão ligados à posição ergonomicamente 

inadequada dos catadores e à execução de movimentos repetitivos. Como a proposta de 

mudança de layout sugere que os catadores responsáveis pela segregação devem trabalhar 

sentados, deve-se para tanto seguir o estabelecido pela Norma Regulamentadora NR-17 que 

traz as indicações de mobiliário dos postos de trabalho, com vistas a tornar o ambiente de 

trabalho mais agradável e confortável. Segundo a norma, para o trabalho manual sentado, as 

bancadas, mesas, escrivaninhas e os painéis devem proporcionar ao trabalhador condições de 

boa postura, visualização e operação e devem atender aos seguintes requisitos mínimos: 

a) ter altura e características da superfície de trabalho compatíveis com o tipo de 

atividade, com a distância requerida dos olhos ao campo de trabalho e com a altura 

do assento; 

b) ter área de trabalho de fácil alcance e visualização pelo trabalhador; 

c) ter características dimensionais que possibilitem posicionamento e movimentação 

adequados dos segmentos corporais. 

 

Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes requisitos 

mínimos de conforto: 

a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida; 

b) características de pouca ou nenhuma conformação na base do assento; 

c) borda frontal arredondada; 

d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região lombar. 

(BRASIL, NR-17, 1978, p.1 e 2). 

 

Quanto ao desconforto (prioridade nº 7), na etapa de triagem a problemática refere-se 

às péssimas condições de iluminação e ventilação observadas, cuja solução recai mais uma 

vez sobre modificações na estrutura física nos galpões, os quais necessitam de reformas que 

favoreçam a entrada de ar e de luz natural, bem como a instalação de circuladores de ar e 

lâmpadas, a fim de oferecer um maior conforto aos trabalhadores. Os níveis mínimos de 

iluminação adequados aos locais de trabalho devem estar de acordo com os valores de 

iluminâncias estabelecidos na NBR-8995, da Associação Brasileira de Normas Técnicas. 

A prioridade 7 refere-se também ao desrespeito existente na relação entre o grupo 

gestor e os cooperados, pois foram relatadas situações constrangedoras e de humilhação, 

sendo necessária uma efetiva mudança no comportamento dos gestores que devem tratar os 

catadores com respeito, levar em consideração as suas opiniões, ser mais tolerantes e priorizar 
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o diálogo na resolução dos problemas, ações essas que promoverão um ambiente de trabalho 

mais tranquilo e agradável. 

A prioridade número 8 refere-se à questão do preconceito/discriminação por parte da 

população da cidade. Segundo relato dos catadores, embora a população ao longo dos anos 

venha reconhecendo a importância do trabalho dos catadores, eles ainda passam por muitas 

situações constrangedoras. Para que esse obstáculo seja transposto necessita-se de um 

eficiente trabalho conjunto do poder público e cooperativas para a sensibilização, por meio da 

divulgação da coleta seletiva, com ênfase nos seus benefícios para a qualidade de vida 

população e da geração de renda para os catadores. 

Outro aspecto que também depende do processo de sensibilização da sociedade e 

divulgação é o aumento da quantidade de materiais (prioridade 9). Conforme os catadores, o 

apoio da população vem aumentando as doações de recicláveis ao longo dos anos, mas ainda 

não abrange a totalidade da população do município de Natal. 

Na prioridade 10 está a falta de reconhecimento do trabalho por parte da gestão das 

cooperativas, aspecto que tem reflexo direto sobre a produtividade. Em virtude disso, 

observou-se um grande desestímulo e insatisfação dos cooperados em relação à atuação do 

grupo gestor que muitas vezes não reconhece o valor do trabalho realizado, pois as opiniões, 

as propostas de mudanças e os questionamentos dos catadores são desconsiderados. 

Como alternativa a essa situação propõem-se que os gestores devem realizar cursos 

de capacitação em cooperativismo, oficinas de liderança em grupo, entre outras temáticas 

relacionadas, para que os catadores sejam tratados com mais respeito, com uma relação 

baseada no diálogo, tomadas de decisões em conjunto, e o reconhecimento de sua importância 

como agentes ambientais que contribuem para a qualidade de vida da população. 

Sugere-se ainda a realização de atividades de lazer, com vistas à integração entre os 

cooperados; datas comemorativas como aniversariantes do mês, dia do trabalhador e do meio 

ambiente. É importante salientar que os projetos de extensão da UFRN descritos nessa 

dissertação, tentaram por meio de ações como essas promover a mudança desse contexto, mas 

devido a grande resistência oferecida pelos gestores das cooperativas não foi possível obter o 

resultado esperado. 

Assim, com base no que foi discutido nesse capítulo, acredita-se que com a 

realização das propostas apresentadas, as cooperativas de catadores de materiais recicláveis 

do município de Natal poderão promover melhorias concretas no processo produtivo, na 

organização do trabalho e na relação entre os cooperados, as quais refletirão de forma direta e 

positiva na gestão dos resíduos sólidos e na melhoria da qualidade de vida dos catadores. 
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Capítulo 7 

 

 

 

7. Considerações Finais 

Neste capítulo serão apresentadas algumas considerações pertinentes em relação à 

pesquisa desenvolvida e aos resultados obtidos na presente dissertação, como as dificuldades 

enfrentadas pelas cooperativas de catadores e as contribuições da engenharia de produção 

para essas organizações, assim como desses agentes ambientais para o desenvolvimento do 

estudo e para o crescimento profissional da pesquisadora. 

A partir das discussões apresentadas ao longo do desenvolvimento do presente 

estudo, pode-se inferir que existe uma crescente geração dos resíduos sólidos urbanos no país, 

cenário esse que para ser transformado necessita, entre outras medidas, do aumento da 

porcentagem do investimento por parte da administração pública, buscando sempre a redução 

da geração, além da implantação e aprimoramento de programas de coleta seletiva por meio 

do incentivo ao fomento de cooperativas de catadores de materiais recicláveis. 

No que diz respeito à gestão dos resíduos sólidos urbanos do município de Natal – 

RN é possível concluir que nos últimos quatro anos o poder municipal foi bastante negligente 

quanto à coleta, transporte e disposição final, causando sérios problemas à população. 

Situação que não é diferente quando se trata especificamente dos resíduos recicláveis, haja 

vista as cooperativas em funcionamento ainda trabalharem de forma precária, enfrentando 

uma série de dificuldades no que se refere à relação com a administração pública, conflitos 

internos, sistema organizacional, infraestrutura e comercialização. 

Essa realidade de geração de resíduos é um grande entrave à gestão pública no 

tocante aos custos com coleta, tratamento e disposição final, que geralmente é o aterro 

sanitário (maneira paliativa) ou em grande parte locais inadequados (aterros 

controlados/lixões), nos quais é possível encontrar também seres humanos em busca de 

alimentos, denotando uma relação de total desequilíbrio entre o habitat e o Homem. 

Quanto aos objetivos da pesquisa, é possível afirmar que todos foram alcançados a 

contento. Com a utilização da entrevista semiestruturada como instrumento de coleta de dados 

o perfil socioeconômico dos trabalhadores foi descrito, mostrando que eles apresentam um 

Nós ajuda mais o meio ambiente, né? Que 

muito lixo vai se espalhar nas rua, invadir as 

lagoas de capitação, fica acumulando e pode 

trazer muita doença pra população, né? E as 

cooperativa já faz essa reciclagem, mode que 

é pra ajudar a população. 

Catador de material reciclável da 

cooperativa A (2012). 
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grau de escolaridade muito baixo, o que também dificulta o poder de crítica e reivindicação de 

seus direitos perante aos gestores das cooperativas e ao poder público. Em relação à 

percepção ambiental, a maior parte deles reconhece a importância de seu trabalho tanto para a 

melhoria da gestão pública dos resíduos sólidos urbanos, quanto para a preservação do meio 

ambiente. 

Os instrumentos de coleta de dados utilizados também viabilizaram a análise do 

funcionamento das cooperativas, com a descrição de todas as etapas envolvidas na coleta 

seletiva, desde o recolhimento dos recicláveis nas residências até a sua comercialização. 

Dentro dessas etapas realizadas pelos catadores conseguiu-se identificar uma série de 

dificuldades enfrentadas pelas cooperativas, dentre elas as mais importantes são as 

administrativas que envolvem o autoritarismo dos gestores, a baixa participação dos 

cooperados na tomada de decisões, o número inadequado de caminhões para recolher os 

materiais, organização do trabalho, mudança de layout e a falta de equipamentos paro o 

beneficiamento dos recicláveis coletados. 

Esses e outros aspectos dificultam bastante a autonomia das cooperativas, ou seja, 

devido a essas dificuldades elas ainda encontram-se bastante dependentes do pode público 

municipal, o qual se beneficia bastante do trabalho desenvolvido por essas organizações que 

ao recolher os materiais recicláveis, reduzem os gastos públicos com coleta, transporte e 

destinação dos resíduos sólidos urbanos, como também aumenta a vida útil dos aterros 

sanitários pela diminuição da quantidade de resíduos dispostos. 

Além de identificar as problemáticas inerentes à atividade de trabalho desenvolvida 

pelos catadores, foram propostas melhorias para as cooperativas conforme as prioridades 

observadas ao longo do estudo, como aquisição de caminhões, investimento em tecnologias 

de beneficiamento dos materiais, cursos de cooperativismo e liderança, estabelecimento de 

parcerias e busca por financiamentos. 

Uma das principais propostas contou com a contribuição da engenharia de produção, 

principalmente no tocante ao arranjo físico e à organização o trabalho, e consistiu na mudança 

do layout das cooperativas no sentido de diminuir a formação de estoques, destinar locais para 

processamento e armazenamento dos materiais, otimizar o espaço disponível nos galpões e 

evitar a desorganização do ambiente de trabalho. Um dos aspectos da mudança foi a 

organização dos postos de trabalho em “células”, onde os cooperados realizam 

individualmente a triagem dos materiais de maneira ergonomicamente adequada, com base na 

legislação vigente. 
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A situação das cooperativas é crítica quanto à relação entre catadores e gestores das 

cooperativas que em muitas situações se comportam quase como ditadores; à precária 

estrutura física disponível para a realização das etapas da coleta seletiva e a desorganização 

do ambiente de trabalho, aspectos esses que influenciam diretamente a eficiência da coleta 

seletiva. Nesse contexto, as propostas elaboradas para a realidade das cooperativas se 

colocadas em prática contribuirão para a gestão dos resíduos sólidos urbanos; para as 

condições de trabalho; promoverão uma maior autonomia em relação ao poder público e 

melhoria da qualidade de vida dos catadores, principalmente devido à mudança do layout, 

organização das etapas de triagem e armazenamento e do aumento da renda. 

Assim, a adesão das propostas está em conformidade com a discussão de 

sustentabilidade promovida por Sachs (1993; 1998; 2008), onde o verdadeiro 

desenvolvimento da humanidade encontra-se baseado, entre outras dimensões, na vertente 

social no sentido da construção de uma civilização na qual exista maior equidade na 

distribuição de renda, com melhorias no tocante aos direitos e as condições de vida da 

população e redução da desigualdade no acesso aos recursos e serviços; bem como na 

dimensão ambiental, com a imposição de limites ao consumo material no sentido de reduzir 

o volume de resíduos e a poluição, além do incentivo à reciclagem e ao desenvolvimento de 

tecnologias limpas. 

Além disso, é importante destacar também a necessidade do apoio da população, 

atores esses fundamentais para o sucesso do sistema de coleta seletiva. Mas a população 

precisa ser sensibilizada para compreender a importância da separação dos materiais 

recicláveis, o que ocorrerá por meio da educação ambiental que é um instrumento 

imprescindível à transformação de pensamento e ações. 

Dessa forma, faz-se necessária uma gestão participativa, com a articulação entre 

poder público estadual, municipal e federal, catadores, população, indústrias, comércio, 

escolas e meios de comunicação, como proposto pela Política Nacional de Resíduos Sólidos, 

pois a questão ambiental deixou de ser uma preocupação restrita a profissionais envolvidos 

com problemas dessa ordem. A referida temática, de acordo Loureiro, Layrargues e Castro 

(2008), transcende o envolvimento apenas de biólogos, de geógrafos ou de ecologistas, mas 

estende-se a todos os cidadãos, e somente assim, a coleta seletiva poderá auxiliar mais 

efetivamente a gestão dos resíduos. 

Diante disso, pode-se inferir que o trabalho realizado no presente estudo, o qual 

elaborou proposições de melhorias para o processo produtivo das cooperativas de catadores 

de materiais recicláveis da cidade de Natal – RN foi uma experiência extremamente 
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interessante e de grande importância para o crescimento profissional de todos os atores 

envolvidos, seja da pesquisadora, dos docentes, discentes e, dos próprios cooperados que 

tiveram a oportunidade de discutir as problemáticas relacionadas ao funcionamento dessas 

organizações. A pesquisa realizada também traz contribuições tanto para a gestão dos resíduos 

sólidos urbanos de responsabilidade do poder público municipal, quanto para a melhoria da 

qualidade de vida dos membros das cooperativas. 
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APÊNDICE 1 
 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte  
Pró-Reitoria de Extensão Universitária 
Programa AFOTEC-RESOL 
Coordenadora: Ciliana Regina Colombo  
 

CARTA DE APRESENTAÇÃO E SOLICITAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO 
Trabalhadores 

Natal, ______________________ 
Ilmo. Senhor........................................................................................................................ 
Catador da Cooperativa: ................................................................................ 
 

Estamos realizando junto às Cooperativas de Catadores de Materiais Recicláveis da Cidade do 
Natal um projeto multiprofissional abrangendo ensino, pesquisa e extensão, da Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte.  Esse projeto é parte do Programa AFOTEC-RESOL que visa prestar 
assessoria e formação tecnológica para fortalecimento da cadeia produtiva de resíduos sólidos 
urbanos de Natal. 

Para execução do projeto faremos observações dos ambientes de trabalho, dos 
trabalhadores em suas atividades e também entrevistaremos os trabalhadores cooperados que 
concordarem em participar. 

Assim sendo, solicitamos sua participação como sujeito desse estudo.  
Salientamos a pretensão de que estes momentos do estudo interfiram de forma mínima no 

desenvolvimento de suas atividades laborais, e também que seguiremos os seguintes preceitos 
éticos:  

1. os sujeitos aderem voluntariamente ao estudo, cientes da sua natureza e circunstâncias que 
envolve o processo do mesmo; 

2. a identidade dos sujeitos e da cooperativa à qual pertencem serão protegidas (pode ser de 
escolha do sujeito um nome fictício para representá-lo);  

3. os sujeitos serão tratados respeitosamente (incluindo aqui o não registro de dados que o 
sujeito não esteja de acordo);  

4. os resultados serão baseados nas informações sem qualquer tipo de acréscimo ou distorção;  
5. os resultados serão apresentados aos cooperados que participaram das entrevistas antes de 

serem publicados. 
 

Atenciosamente, 
Ciliana Regina Colombo 

Coordenadora 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte                                                                 
Pró-Reitoria de Extensão Universitária 
Programa AFOTEC-RESOL 
Coordenadora: Ciliana Regina Colombo  

TERMO DE ACEITE DE PARTICIPAÇÃO NO ESTUDO 
Trabalhadores 

 
Ciente do conteúdo e preceitos éticos da pesquisa a ser realizada, eu, 

_____________________________________________________, concordo em participar das 
entrevistas sobre aspectos socioeconômicos, ambientais e de saúde relacionados à minha atividade 
de trabalho e à minha qualidade de vida. 

                                                                   _____________________________ 
       Trabalhador 
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APÊNDICE 2 

 

 

 

 

Orientação aos entrevistadores 

ORIENTAÇÕES GERAIS 

1. Quanto à apresentação: o entrevistador deve vestir calça comprida, de preferência jeans, 
camiseta que tenha alguma identificação da UFRN ou blusa branca; e usar calçados fechados. É 
desaconselhável o uso de calçado de salto alto. 

2. Todos que tiverem algum equipamento que permita a gravação da entrevista; deve fazer uso do 
mesmo. 

3. Ao abordar o entrevistado, apresente-se: diga seu nome, o curso que faz, e que está fazendo um 
trabalho para a universidade. Pergunte se ele(a) é cooperado (a). Se não for cooperado (a), explique 
que este primeiro questionário é só para cooperados (as), peça desculpas e agradeça. 

4. Antes de começar a aplicação do instrumento, pergunte se a pessoa tem disponibilidade para 
responder o questionário naquele momento. Explique o que é o AFOTEC, sua participação no 
projeto, para que serão usados os resultados do questionário e que quando estes forem processados, 
os entrevistados serão comunicados.  

5. Se for gravar a entrevista, avise ao entrevistado que irá fazê-lo e pergunte se ele permite (grave a 
permissão dele). 

6. O questionário deve ser preenchido com caneta de cor azul, e sempre que possível utilizar letra 
de forma, pois quem vai tabular pode não ser a mesma pessoa que realizou a entrevista. 

7. Posicione-se sempre à frente do entrevistado e nunca ao lado, de forma que ele não fique 
olhando as questões. 

8. Ao final da entrevista, sempre agradeça a participação do entrevistado. 

 

QUANTO ÀS QUESTÕES 
 

I – PERFIL SOCIOECONÔMICO DO RESPONDENTE 

1.O nome deve ser escrito completo, sem abreviações. Explique o que é o pseudônimo (Pode ser 

escolhido pelo entrevistado e é o nome pelo qual ele será identificado na pesquisa). 

6. Grau de escolaridade (lembrar que ensino fundamental era chamado 1
o 

Grau (menor e maior) e ensino 
médio era 2

o
 Grau).  

15. Bairro que reside (lembrar que as pessoas costumam chamar os conjuntos de bairro). 
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APÊNDICE 3 
 

 

Roteiro de entrevista 

I – PERFIL SOCIOECONÔMICO DO RESPONDENTE 
1. Identificação 
   1.1. Nome: ___________________________________________ 1.2. Pseudônimo: ____________ 
 

2. Condição do trabalhador (Se está trabalhando ou afastado por algum motivo) 

    2.1(   ) Ativo  2.2(   ) Inativo 
 

3. Gênero  
    3.1(  ) Masculino 3.2(  )Feminino 
 

4. Cooperativa a que pertence (Só serão entrevistados catadores cooperados) 

    4.1(   ) COOPCICLA
12

       4.2(   ) COOCAMAR
13

 
 

5. Idade 
    5.1(   ) Menos de 18 anos   5.2(   ) 18–29 anos   5.3(   ) 30–45 anos   5.4(   ) 46-60 anos   5.5(   ) 
mais de 60 anos 
 

6. Grau de escolaridade 
    6.1(   ) Fundamental (1ª a 5ª) incompleto               6.2(   ) Fundamental (1ª a 5ª) completo    
    6.3(   ) Fundamental (6ª a 9ª) incompleto               6.4(   ) Fundamental (6ª a 9ª) completo 
    6.5(   ) Médio incompleto            6.6(   ) Médio completo          6.7(   ) Superior incompleto 
    6.8(   ) Superior completo           6.9(   ) Não alfabetizado 
 

7. Estado civil 
    7.1(    ) Casado       7.2(    ) Solteiro       7.3(    ) Relação estável       7.4(   )Outros 
 

8. Tem filhos?  
     8.1(    ) Não      8.2 (    ) Sim  Quantos? ______ 
 

9. Em sua família, quantas pessoas trabalham, incluindo você? (Especificar quantidade, quem é, e a 

atividade) 

 
10. Qual a renda mensal da sua família? (Valor do salário mínimo R$ 622,00) 

      10.1(   ) Menos de um salário            10.2(   ) de 01 a 02 salários    
      10.3(   ) mais de 02 a 03 salários      10.4(   ) Mais de 03 salários 
 

11. Quanto da renda da família procede da atividade como catador? (Valor absoluto) 

R$____________________ 
 

12. Recebe algum benefício do governo ou de outra instituição?  
(Lembrar Benefícios, aposentadoria, PROUNI, FIES, PETI, Fundação BRADESCO, etc) 

      12.1(   ) Não       12.2(   ) Sim. Qual (ais)?_____________________________________________ 
 

13. Você exerce outra atividade além de catador?  
      12.1Não (   )            12.2 Sim(   )       
                                      12.2.1    (    ) Não remunerada   12.2.2 (    )Remunerada   Qual? __________ 
 

14. Você paga INSS?            
      14.1(   ) Não      14.2(   ) Sim. Tempo de contribuição: (especificar meses ou anos)_______________ 
 

15. Bairro que reside: (observar o mapa)_________________________________________________ 
 

                                                           
12 Cooperativa de Materiais Recicláveis da Cidade do Natal 
13 Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis e de Resíduos Sólidos da Região Metropolitana de Natal 
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16. Condições de moradia 
       16.1(   ) Própria        16.2(   ) Alugada        16.3(   ) Cedida         16.4(   ) Outros_______________ 
17. Qual o tipo de material da sua casa? 
      17.1(   ) Alvenaria 17.2(   ) Taipa 17.3(   ) Madeira  17.4(    ) Material reaproveitado 17.5(   ) Outros 
 

18. Quantas pessoas residem em seu domicílio, incluindo você?  
(Preencher no parêntesis com o número de pessoas na respectiva faixa etária) 

       18.1(    ) Menos de 6 anos    18.2(    ) 7 – 14 anos     18.3(    ) 15 – 29 anos     
18.4(    ) 30 – 45 anos   18.5(    ) 46 – 60 anos              18.6(    ) mais de 60 anos  

 
19. Quais e quantos dos itens abaixo você possui na sua casa?  

 ITENS 0 1 2 3 4 5 

19.1  Antena parabólica                  

19.2  Carro       

19.3  Celular                  

19.4 Computador (mesa ou portátil, internet)       

19.5  DVD       

19.6  Equipamento de som                             

19.7  Fogão       

19.8  Freezer       

19.9  Geladeira       

19.10  Microondas       

19.11  Motocicleta       

19.12  Telefone fixo                  

19.13  Televisão       

 
II - DADOS RELATIVOS À CONDIÇÃO DE TRABALHO 
 
20. Meio de locomoção utilizado para o trabalho na cooperativa 
      20.1(   ) à pé    20.2(   ) Automóvel próprio   20.3(   ) Bicicleta    20.4(    ) Motocicleta própria 
      20.5(   ) Transporte coletivo    20.6(   ) Outro_______________________________ 
 

21. Que atividade(s) que você exerce na cooperativa? (Pode ter mais de uma resposta)___________ 

 
22. Quantas horas você trabalha por dia para a cooperativa?_____________________________ 
 

23. Como você percebe a sua atividade em relação às atividades dos demais cooperados? 
 
 
24. Explique como é a relação entre os cooperados? 
 
 
25. Existe um sistema hierárquico na cooperativa? (Existe um líder na cooperativa?) 
      25.1(   ) Não   25.2(   ) Sim. Explique ________________________________________________ 
 

26. Há reuniões periódicas para discutir questões da cooperativa? 
26.1(   ) Sim 26.2(   ) Não 

 

27. Qual é a periodicidade de pagamento?  
      27.1(   ) diária      27.2(   ) semanal      27.3(   ) quinzenal       27.4(   ) mensal 
 

28. Qual a forma de pagamento?  
      28.1(   ) rateio        28.2(   ) proporcional ao tempo de trabalho        28.3(   ) proporcional ao 
material coletado            28.4(   ) outros. Especifique_______________________________________ 
 
29. Você acha que o que você ganha como catador atende às suas necessidades?  
       29.1(   ) Sim    29.2(   ) Não. Porquê?____________________________________________ 
 

30. O que você acha que poderia mudar para melhorar os seus rendimentos trabalhando como 
catador? 
 
 
31. Quais são os tipos de resíduos selecionados na cooperativa? 
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32. Você sabe quanto é coletado por dia/mês/ano (em quilos)?  
       32.1(   ) Não      32.2(   ) Sim. Quanto?_______________________________________________ 
 

33. Você sabe para quem/onde os materiais coletados são vendidos?  
       33.1(   ) Não     33.2(   )Sim. Especifique_____________________________________________ 
 
34. Você sabe por quanto é vendido cada tipo de material? 
       29.1(   ) Não         29.2(   ) Sim. Especifique___________________________________________ 
 
35. Para você, o que é uma cooperativa?  
 
 
36. O que você acha da organização da sua cooperativa? (Objetivos: Saber se o trabalho na 

cooperativa está bem adequado para os trabalhadores cooperados e identificar possíveis dificuldades no 
funcionamento da cooperativa)  
 
 
 
37. Você faria alguma mudança na organização da cooperativa? 
      37.1 (  ) Não    37.2(   ) Sim. Qual (is)?  
 
 
 
38. Como você descreveria a relação da cooperativa com a prefeitura? 
 
 
 
39. Você sabe como funciona o convênio entre a prefeitura e as cooperativas? 
 
 
 
40. Como é a relação entre a população e o catador? 
 
 
 
41. Você prefere trabalhar em equipe ou individualmente? 
       41.1(   ) Individualmente      41.2 (   ) Equipe Explique______________________________ 
 
 
42. Já fez algum curso relacionado ao seu trabalho, como cooperativismo, gestão ou 
reciclagem? 
       42.1(   ) Não. Porquê?____________________________________________________________ 
 

       42.2(   ) Sim. Qual(is)____________________________________________________________ 
              42.2.1 (   ) Oferecido na/pela Cooperativa          42.2.2 (   ) Iniciativa própria 
 

43. Que outros cursos você gostaria de fazer?  
 
 
44. Como funcionavam as associações de catadores? (Em termos da atividade realizada; aspectos 

econômicos, sociais e ambientais tanto positivos quanto negativos) 

 
45. Agora, como cooperativa, você acha que ocorreu alguma mudança? (Em termos da atividade 

realizada; aspectos econômicos, sociais e ambientais tanto positivos quanto negativos) 
 

 
III - PERCEPÇÃO AMBIENTAL E DE SAÚDE 
46. Já trabalhou como catador de rua?  46.1(   )Não  46.2(   ) Sim 
Quanto tempo? (Anos/meses) ___________ 
47. Exercia alguma atividade antes de se tornar catador? 47.1(   ) Não    47.2(   ) Sim   
47.2.1 Qual? ______________________________________________________________________ 
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48. Como você aprendeu a profissão de catador? 
_________________________________________________________________________________ 
 
49. Há quanto tempo você trabalha como catador na cooperativa?_________________________ 
 
50. O que você acha da sua profissão? Explique. (sob o aspecto pessoal e econômico) 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
51. Você acha que seu trabalho tem importância para a sociedade? (Oportunidade de trabalho e 

contribuição ambiental) 51.1(   ) Não 51.2(   ) Sim 51.2.1 Explique. _______________________ 
 
52. Como você se sente fazendo a sua atividade como catador? (bem, feliz, envergonhado, 

discriminado...) 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
53. Como você acha que a sociedade lhe percebe? (mostra preconceito/aceitação; compreende como 

colaborador) 

_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
54. Quem você acha que mais se beneficia com a reciclagem de materiais descartados no lixo: 
54.1(   ) Meio ambiente  54.2(   ) Empresários 54.3(  )Catadores 54.4(  )Governo 54.5 (  ) População 
 
55. Você faz algum tipo de separação do lixo produzido em sua residência? 
55.1 (   ) Não  55.2 (   ) Sim  55.2.1 Como?______________________________________ 
 
56. Você faz alguma etapa da sua atividade como catador na sua residência? 
56.1 (   ) Não  56.2 (   ) Sim.  
56.2.1 (   ) Separa 56.2.2 (   ) Armazena  56.2.3 (    ) Vende 
 
57. Você reutiliza algum tipo de material reciclável? 
57.1(   ) Não 57.2(   ) Sim  Como?___________________________________________ 
 
58. Origem da água para consumo na sua casa: 
58.1 (   ) Torneira/CAERN  58.2 (   ) Poço/cacimba  58.3 (   ) Outros:___________ 
 
59. Armazenamento da água: 
59.1 (    ) Caixa d’água  59.2 (   ) Cisterna  59.3 (   ) Outros:_________________ 
 
60. Quando é feita a limpeza da caixa d’água? 
60.1 (   ) Semestral            60.2 (   ) Anual        60.3 (   ) Não lembra 
 
61. Tratamento da água para beber:  
61.1 (   ) Filtrada   61.2 (   ) Fervida  61.3 (   ) Clorada 
61.4 (   ) Mineral   61.5 (   ) Não tratada  61.6 (   ) Não sei 
 
62. Qual o destino do lixo da sua casa? 
62.1 (   ) Coleta regular  62.2 (   ) Coleta seletiva     62.3(   ) Queimado      
62.4 (   ) Enterrado  62.5(   ) Lançamento à céu aberto 62.6(   ) Alimento animal doméstico 
 
 
63. Destino das águas servidas: 
63.1 (   ) Fossa   63.2 (   ) Fossa e sumidouro  63.3(   ) Coleta de esgoto 
63.4 (   ) Outros:____________________________________________________________________ 
 
64. Destino do esgoto: 
64.1 (   ) Céu aberto   64.2 (   ) Fossa  64.3 (   ) Fossa e sumidouro 

64.4 (   ) Coleta pública     64.5 (   ) outros_______________________________ 
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65. Você já observou a presença de insetos e/ou roedores na sua casa? 65.1(   ) Não 65.2( ) Sim  
Quais? ___________________________________________________________________________ 
 
66. O que você mudaria na sua casa para melhorar as condições para a proteção da saúde? 
(Pense que você tem todas as condições necessárias. A pergunta deve ser orientada para os aspectos do 
saneamento ambiental - a água, esgoto, lixo – Questões 54 a 61). 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
67. Algum membro de sua família (incluindo você) adoeceu nos dois últimos anos? 
67.1 (   ) Sim   67.2 (   ) Não 
 
68. Quais os agravos à saúde mais freqüentes (marcar com um X)? 

Doença Paciente Doença Paciente 

E OC NC E OC NC 

68.1 Asma     68.13 Cirrose     

68.2 Bronquite    68.14 Diabetes    

68.3 Pneumonia    68.15 Hipertensão    

68.4 Sinusite/Rinite    68.16 Cálculo renal     

68.5 Tuberculose    68.17 Gastrite/úlcera    

68.6 Problemas de pele (alergias, 

micoses, furúnculo, escabiose, etc) 
   68.18 Artrite/artrose    

68.7 Dengue    68.19 Problemas de coluna    

68.8 Hepatite     68.20 Visão    

68.9 Leptospirose    68.21 Dor de cabeça    

68.10 Meningite    68.22 Varizes    

68.11 Diarreia    68.23 Câncer    

68.12 Desidratação/Insolação    68.24 Outros (especificar)    
E (Entrevistado); OC (outro catador da família); NC (Não catador)  

 
69. Vacinas que você tomou: 
69.1 (   ) Tétano 69.2 (   ) Gripe  69.3 (   ) Raiva  69.4 (   ) Rubéola  
69.5 (   ) Outras:____________________________________________________________________ 
 
70. Você tem algum vício? 70.1 (   ) Não  70.2 (   ) Sim  
70.3 Qual (ais)?____________________________________________________________________ 
 
71. Você acha que seu trabalho tem algum risco?  
 71.1 (   ) Não     71.2(   ) Sim 71.3 Quais?__________________________________________ 
(Inclui riscos biológicos, ou seja, de adquirir alguma infecção, picadura por inseto ou animal  peçonhento; contato 
com material perfurocortante, acidentes automobilísticos; lesões por esforços repetitivos. Abrir espaço para 
relatos) 

 
72. Você já sofreu algum acidente trabalhando como catador? 
72.1 (   ) Não  72.2 (   ) Sim  72.3 Qual (is)?_______________________________ 
 
73. Você usa algum tipo de equipamento de proteção contra acidentes?  
73.1 (    ) Sim   
73.1.1 (    )Luva  73.1.2 (    )Botas 73.1.3 (    )Avental 73.1.4(    )Óculos
 73.1.5(    ) Touca 
73.2(    )Não.  73.2.1 Porquê? _________________________________________________________ 
 
74. Conte sua história. (onde nasceu, morou em outros lugares, quanto tempo mora em Natal, porque 

escolheu esta profissão). 
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APÊNDICE 4 
 

 
 

 

 
A realização da presente entrevista faz parte das atividades previstas no 

Projeto de Assessoria e formação tecnológica para fortalecimento da cadeia 
produtiva de resíduos sólidos urbanos de Natal – Afotec Resol. 
 
Objetivo: conhecer todo o funcionamento da cooperativa de catadores de materiais 
recicláveis, desde a sua instalação, área administrativa, atividades realizadas pela 
cooperativa, até a infraestrutura disponível. 
 

Roteiro de entrevista 

Participantes (gestores): 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

EIXO 1 – DADOS PRELIMINARES 

1. Entrevistado: 
1.1 Nome do entrevistado:____________________________________________________________ 
(Sócio fundador, produção, administração, no mínimo dois que atendam esses requisitos) 

1.2 Gênero: 
       1.2.1(  ) Masculino   1.2.2(  ) Feminino 
1.3 Idade: (anos) 
       1.3.1(   ) Menos de 18    1.3.2(   ) 18–29     1.3.3(   ) 30–45     1.3.4(   ) 46-60  1.3.5(   ) Mais de 60 
1.4 Cargo:___________________________________________ 1.5 Tempo de cooperativa:________ 
1.6 Trajetória dentro da cooperativa: (Breve descrição) 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
2. Grau de escolaridade 
    2.1(   ) Fundamental (1ª a 5ª) incompleto               2.2(   ) Fundamental (1ª a 5ª) completo    
    2.3(   ) Fundamental (6ª a 9ª) incompleto               2.4(   ) Fundamental (6ª a 9ª) completo 
    2.5(   ) Médio incompleto            2.6(   ) Médio completo          2.7(   ) Superior incompleto 
    2.8(   ) Superior completo           2.9(   ) Não alfabetizado 
 
3. Estado civil: 
    3.1(    ) Casado       3.2(    ) Solteiro       3.3(    ) Relação estável       3.4(   ) Outros 
 
4. Tem filhos?  
     4.1(    ) Não      4.2(    ) Sim.  4.2.1 Quantos? ______ 
 
5. Em sua família, quantas pessoas trabalham, incluindo você? (Especificar quantidade, quem é, e a 

atividade). 

 
6. Qual a renda mensal da sua família? (Valor do salário mínimo R$ 622,00) 
      6.1(   ) Menos de um salário            6.2(   ) De 01 a 02 salários    
      6.3(   ) Mais de 02 a 03 salários       6.4(   ) Mais de 03 salários 
 
7. Quanto da renda da família procede da atividade como catador? (Valor absoluto) R$___________ 
 
 

  



230 

 

8. Você acha que o que você ganha como catador atende às suas necessidades?  
       8.1(   ) Sim    8.2(   ) Não. 8.2.1 Porquê?_________________________________________ 
 
9. Recebe algum benefício do governo ou de outra instituição?  
(Lembrar Benefícios, aposentadoria, PROUNI, FIES, PETI, Fundação BRADESCO, etc) 

      9.1(   ) Não              9.2(   ) Sim.    9.2.1 Qual (ais)?_____________________________________ 
 
10. Você exerce outra atividade além de catador?  
      10.1(   ) Não            10.2(   ) Sim  
                                      10.2.1(   ) Não remunerada   10.2.2(    ) Remunerada. Qual? _____________ 
11. Você paga INSS?            
      11.1(   ) Não      11.2(   ) Sim. 11.2.1Tempo de contribuição: (especificar meses ou anos) __________ 
 
12. Bairro que reside: (observar o mapa)_________________________________________________ 
 
13. Condições de moradia: 
       13.1(   ) Própria        13.2(   ) Alugada        13.3(   ) Cedida         13.4(   ) Outros_______________ 
 
14. Qual o tipo de material da sua casa? 
      14.1(   ) Alvenaria 14.2(   ) Taipa 14.3(   ) Madeira 14.4(    )  Material reaproveitado 14.5(    ) Outros 
 
15. Quantas pessoas residem em seu domicílio, incluindo você?  
(Preencher no parêntesis com o número de pessoas na respectiva faixa etária) 

      15.1(    ) Menos de 6 anos      15.2(    ) 7 – 14 anos         15.3(    ) 15 – 29 anos 
      15.4(    ) 30 – 45 anos      15.5(    ) 46 – 60 anos       15.6(    ) Mais de 60 anos  
 
16. Quais e quantos dos itens abaixo têm na sua casa? 

 ITENS 0 1 2 3 4 5 

16.1  Antena parabólica                  

16.2  Carro       

16.3  Celular                  

16.4 Computador (mesa ou portátil, internet)       

16.5  DVD       

16.6  Equipamento de som                             

16.7  Fogão       

16.8  Freezer       

16.9  Geladeira       

16.10  Microondas       

16.11  Motocicleta       

16.12  Telefone fixo                  

16.13  Televisão       

 
17. Razão Social: __________________________________________________________________ 
 
18. Nome Fantasia: ________________________________________________________________ 
 
19. Descrição geral das atividades da cooperativa: (Listar os principais produtos e serviços) 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
20. Endereço: _____________________________________________________________________ 
 
21. CEP:___________________ 22. Bairro:_______________________ 23. Cidade/UF:_________ 
 
24. Telefone:____________________________ 25. E-mail:_________________________________ 
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EIXO 2 – HISTÓRICO DA COOPERATIVA E MARCO LEGAL 

26. Histórico da cooperativa (especificar a trajetória associação-cooperativa; o que mudou na transição da 

associação para a cooperativa? – em termos da atividade realizada; aspectos econômicos, sociais e ambientais 
tanto positivos quanto negativos? Como é a separação da associação e da cooperativa com relação aos 
trabalhadores, lucros?). 

 
 
 
 
27. Qual é a figura jurídica? 
27.1(   ) Cooperativa     27.2(   ) Associação/Cooperativa 
 
28. Data de formalização  
28.1 Como associação: 
28.1.1(   ) Antes de 2000              28.1.2(   ) Entre 2000 e 2002                28.1.3(   ) Entre 2003 e 2005 
28.1.4(   ) Entre 2006 e 2008        28.1.5 (    ) Entre 2009 e 2011 
 
28.2 Como cooperativa: 
28.2.1(   ) Antes de 2000              28.2.2(   ) Entre 2000 e 2002                28.2.3(   ) Entre 2003 e 2005 
28.2.4(   ) Entre 2006 e 2008        28.2.5 (    ) Entre 2009 e 2011 
 
29. Data de início de atividades: 
29.1 Como associação: 
29.1.1(   ) Antes de 2000               29.1.2(   ) Entre 2000 e 2002                29.1.3(   ) Entre 2003 e 2005 
29.1.4(   ) Entre 2006 e 2008         29.1.5 (    ) Entre 2009 e 2011 
 
29.2 Como cooperativa: 
29.1.1(   ) Antes de 2000               29.1.2(   ) Entre 2000 e 2002                29.1.3(   ) Entre 2003 e 2005 
29.1.4(   ) Entre 2006 e 2008         29.1.5 (    ) Entre 2009 e 2011 
 
30. Quais apoios tiveram durante o processo para criação da cooperativa? 

30.1 QUEM 30.2 EM QUE APOIOU 30.3 QUANDO 
30.4 GRAU DE IMPORTÂNCIA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

             

             

             

             

             

 

31. Qual é a atual situação jurídica da cooperativa em relação à propriedade do espaço físico?  

31.1(   ) Cessão de uso pela prefeitura (Especificar o período:_____________________________________) 

31.2(   ) Comprado pelos trabalhadores  

31.3(   ) Alugado mediante contrato  

31.4(   ) Ocupado  

31.5(   ) Outra:_____________________________________________________________________ 

 
32. Sendo uma cooperativa, tiveram quotas partes? 
(Existe uma quota para entrar na cooperativa? Qual o valor pago por cada cooperado?) 

32.1(   ) Não     32.2(   ) Sim      
32.2.1 Foram integralizadas? 
32.2.1.1(   ) Não    32.2.1.2(   ) Sim. 

32.2.1.2.1 Como?________________ 
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EIXO 3 – ESTRUTURA OCUPACIONAL E PERFIL DOS TRABALHADORES 

33. Qual o número atual de trabalhadores?__________ 
33.1 Cooperados ativos:___________________________ 
33.2 Cooperados inativos:__________________________ 
33.3 Contratados:________________________________ 
 
34. Daqueles que estavam desde o início da criação, quantos continuam na cooperativa?_____ 
 
35. Há rotatividade de trabalhadores na cooperativa? (Saída e entrada de trabalhadores) 
35.1(   ) Sim     35.2(   ) Não  
 
36. Quantos trabalhadores saíram da cooperativa nos dois últimos anos? (N° aproximado)______ 
36.1 Quais as razões para a saída desses trabalhadores?___________________________________ 
 
 
 
 
 
37. Informações sobre as funções exercidas no âmbito da cooperativa: 
(Verificar as funções existentes e se cada cooperado realiza mais de uma função) 

 

 

37.1 Funções exercidas pelos trabalhadores (nº aproximado por função) 

 Coleta Triagem Gestão Vendas Outras 

Cooperados 

Homens 
       

  
  

Mulheres 
       

  
  

Não 
Cooperados 

Homens 
       

  
  

Mulheres 
       

  
  

       

 
EIXO 4 – PRODUÇÃO E TECNOLOGIA 

38. Como é o sistema de coleta? 
 
 
 
 
 
39. Quais são os bairros beneficiados pela coleta? 
 
 
 
40. Qual é a frequência de coleta? 
 
 
41. Qual é o critério utilizado para escolher a rota? 
 
 
 
42. Qual é o período de trabalho? (Dias/hora de início e fim – tem alguma variação?) 
 
 
 
43. Quanto está sendo produzido? (Unidade – Kg/volume) 
43.1 Coleta:____________________________________________________ 
43.2 Rejeito:____________________________________________________ 
43.3 Triagem: 
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43.3.1 Tipo de material 43.3.2 Quantidade 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
44. A produção atual corresponde à capacidade total da cooperativa? 
44.1(   ) Sim  44.2(   ) Não  
 
44.2.1 Por que estão produzindo abaixo da capacidade instalada atual?* (Questionar se fariam alguma 

mudança na estrutura física da cooperativa – aumentar os galpões, mudar a estrutura para maior conforto dos 
cooperados, etc; na forma de coleta – rota – ou na separação dos materiais). 
 

  
a) Coleta b) Triagem 

1) Não possuem matéria-prima  (   ) Por quê? 

 

(   ) Por quê? 

2) Não possuem máquinas adequadas  (   ) Por quê? (   ) Por quê? 

 

3) Falta de trabalhadores (   ) Por quê? (   ) Por quê? 

 

4) Ausência de algum tipo de permissão legal (   ) Por quê? (   ) Por quê? 

 

5) Falta de demanda pelo produto (   ) Por quê? (   ) Por quê? 

 

6) Falta de capital de giro/crédito (   ) Por quê? (   ) Por quê? 

 

7) Não existe mercado (   ) Por quê? (   ) Por quê? 

 

8) Outra: (Especificar) (   ) Por quê? 

 

(   ) Por quê? 

*(Por favor, marcar todas as opções que sejam necessárias) 

44.2.2 Avaliar a capacidade produtiva: (caso possa produzir mais) 
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45. Quais são os equipamentos/maquinário que a cooperativa utiliza? 
(Especificar quantidade e qual tipo, ex: prensa mecânica, hidráulica, outro) 
 
 

 
46. Qual é a atual situação jurídica da cooperativa em relação à propriedade dos 
equipamentos/maquinário? 
 

Equipamentos/ 

maquinário 

Cessão de uso pela 

prefeitura 

(Especificar período) 

Comprado pelos 

trabalhadores 

Alugado mediante 

contrato 

Doação 

 

 

Outro 

Caminhão (baú)      

Caminhão (aberto)      

Towner      

Topic      

Bags      

Uniforme      

EPIs      

Material de 

informática 
    

 

Móveis de escritório      

      

      

      

      

      

 
47. Como é feita a manutenção dos equipamentos/maquinário? (Revisão, combustível, etc) 

 

 

 

 Coleta Triagem 

1 a 10%   

10 a 20%   

20 a 30%   

30 a 40%   

40 a 50%   

50 a 60%   

60 a 70%   

70 a 80%   

80 a 90%   

90 a 100%   

 Rejeito 

1 a 10%  

10 a 20%  

20 a 30%  

30 a 40%  

40 a 50%  

50 a 60%  

60 a 70%  

70 a 80%  

80 a 90%  

90 a 100%  
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48. Quais são os equipamentos/maquinário que a cooperativa considera necessários? (Falta 

algum tipo de equipamento/maquinário para melhorar o funcionamento da cooperativa?). 

 
49. Quais beneficiamentos (agregar valor) fazem nos materiais? 
(Ex: seleção, classificação, prensa/fardos, flake/triturar PET, artesanato, lavagem, etc) 

 
 
 

 
EIXO 5 – RELAÇÕES DE TRABALHO E EDUCAÇÃO 

50. De maneira geral, como organizam o trabalho? (Coleta, triagem, armazenamento, venda, gestão – 

dinâmica de trabalho) 

 
 
 
 
 
 
51. Realizam ou realizaram rodízio de postos entre os trabalhadores? (Vocês mudam de função no 

trabalho?) 

51.1(  ) Não   51.2 (  )Sim.  51.2.1 Como funciona? (Existe periodicidade?) 

 

52. Qual é o tempo de atuação em cada função/cargo? 

FUNÇÕES/CARGOS TEMPO 

52.1 Presidente  

52.2 Vice-presidente  

52.3 Secretário  

52.4 Tesoureiro  

52.5 Porta-a-porta/separação  

52.6 Fiscal de rua  

52.7 Fiscal de galpão  

52.8 Motorista  

52.9 Vigilante  

  

  

  

  

 
53. A cooperativa possui supervisores ou coordenadores de setor? 
53.1(  ) Não   53.2(  ) Sim.     53.2.1 Qual o papel destes supervisores/coordenadores? Com 
quais critérios os escolhem ou nomeiam como tais? 
 
 
 
54. Há processos formativos apoiados ou desenvolvidos pela cooperativa para os 
trabalhadores?  
54.1(   ) Não   54.2(   ) Sim. 
54.2.1 Quais?(Ex: educação formal, EJA, ensino técnico, formação política, etc.) 

 
 
54.2.2 Como são organizados? (Ex: recebem bolsas, fazem parcerias, promovem cursos internos etc.) 
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54.2.3 Existe formação para gestores? 
54.2.3.1(   ) Não       54.2.3.2(   ) Sim.54.2.3.2.1 Qual?(Ex: educação formal, EJA, ensino técnico, formação 

política, etc.) 

 
 
 
 
54.2.3.2.2 Como são organizados? (Ex: recebem bolsas, fazem parcerias, promovem cursos internos etc.) 

 
 
 
 
55. A cooperativa tem interesse em formação/capacitação? 
55.1(   ) Não  55.2(   ) Sim. Quais temas?________________________________________ 
 
 
 
 
EIXO 6 – PERFIL ORGANIZACIONAL 

56. Todos trabalham a mesma quantidade de horas? 
56.1(   ) Sim. 56.1.2 Quantas horas por dia?____________________________________________ 
56.2(   ) Não. 56.2.1 Por quê?________________________________________________________ 
 
 
57. Como é feito o controle de frequência?_____________________________________________ 
 
58. Todos os trabalhadores da produção recebem o mesmo valor? 
58.1(   ) Sim   58.2(   ) Não.  58.2.1 Por quê? (Questionar sobre a formação dos grupos) 
 
 
 
59. Como é feita o pagamento dos trabalhadores da produção? (Somente os critérios) 
59.1(   ) Hora trabalhada  59.2(   ) Produção 
59.3(   ) Função/responsabilidade 59.4(   ) Outro:______________________________________ 
 
60. Qual é a periodicidade do pagamento?  
      60.1(   ) Diária      60.2(   ) Semanal      60.3(   ) Quinzenal       60.4(   ) Mensal 
 
61. Qual o pagamento dos trabalhadores da produção? (Verificar caso dos grupos/turmas – Por quê? 

Como funciona?) 

               GRUPOS/TURMAS 

A B C D 

Média     

Mínimo     

Máximo     

 
62. Qual o faturamento da cooperativa?_______________________________________________ 
 
63. Os trabalhadores recebem valor em torno da média todos os meses? 
63.1(   ) Sim   63.2(   ) Não.  63.2.1 Por quê?____________________________________ 
 
 
64. Como se dá o processo de escolha do conselho Administrativo? 
 
 
 
65. Qual o período do mandato? (Especificar quantos anos) _____________________________________ 
66. Os cargos são mantidos por mais de um mandato?  
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66.1(   ) Não   66.1(   ) Sim. 66.1.2 Por quê?______________________________________ 
 
67. Quais tipos de decisões são tomadas pelo Conselho Administrativo? 
 
 
 
68. São realizadas assembleias obrigatórias? (Ordinárias e extraordinárias – uma vez por ano cada) 

68.1(   ) Sim 68.1.1 Com qual frequência?_____________________________________________ 
  68.1.2 Quais decisões são tomadas?_______________________________________ 
 
 
 
68.2(   ) Não 68.2.1 Por quê?________________________________________________________ 
 
69. São realizadas reuniões gerais? 
69.1(   ) Sim 69.1.1 Com qual frequência?_____________________________________________ 
  69.1.2 Quais decisões são tomadas?_______________________________________ 
 
 
 
69.2(   ) Não 69.2.1 Por quê?________________________________________________________ 
 
70. A cooperativa utiliza, além da assembleia, outros canais de informação e discussão entre 
os trabalhadores? (Ex: quadro de avisos, horário de almoço, reuniões por setor, jornais, boletins, sistemas de 

som, etc.) 

70.1(   ) Não 70.2(   ) Sim.  70.2.1 Quais?____________________________________________ 
 
 
71. Consideram que trabalham sob a forma de autogestão? (Autogestão é a prática econômica em 

que os trabalhadores são os donos das ferramentas equipamentos de produção; é o modo de organizar o 
trabalho sem patrões, tendo a decisão, o planejamento e a execução sob controle dos próprios trabalhadores). 
71.1(   ) Sim. 71.1.1 Por quê?________________________________________________________ 
 
 
 
71.2(   ) Não 71.2.1 Por quê?________________________________________________________ 
 
 
 
EIXO 7 – COMERCIALIZAÇÃO E RELAÇÃO COM OS MERCADOS 

72. Explique o processo de comercialização dos seus produtos: 

Cliente (categoria)* Tipo de material % Vendida 

     

     

     

   

   

   

   

   

   

* (Intermediário, indústria e outra cooperativa; Questionar se fariam alguma mudança na com relação à venda 
dos materiais ; O que pensam dos intermediários, ajudam ou atrapalham no rendimento da cooperativa?) 

73. A cooperativa tem concorrentes? 
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73.1(   ) Não   73.2(   ) Sim  73.2.1 Quais?________________________________ 
 
 
74. Existem dificuldades para comercialização dos produtos? 
74.1(   ) Não   74.2(   ) Sim  74.2.1 Quais?________________________________ 
 
 
 
 
 
 
75. A cooperativa compra algum insumo (matéria prima)? 
(Ex: combustível, bag, fita para o fardo, óleo para prensa, materiais recicláveis etc) 
75.1(   ) Não   75.2(   ) Sim  75.2.1 Quais?________________________________ 
 
 
76. A cooperativa possui dívidas? 
76.1(   ) Não   76.2(   ) Sim  76.2.1 Aproximadamente quanto?________________ 

76.2.2 Com quem?____________________________ 
 
77. A cooperativa tem dificuldades de acesso a crédito? 
77.1(   ) Não   77.2(   ) Sim  77.2.1 Por quê?______________________________ 
 
 
 
78. A cooperativa já teve acesse a algum tipo de crédito? (Empréstimo) 

78.1(   ) Não   78.2(   ) Sim  78.2.1 Com quem?____________________________ 
 
 
EIXO 8 – SEGURANÇA DO TRABALHO E SEGURIDADE SOCIAL 

79. Você acha que o trabalho dos catadores tem algum risco?  
79.1 (   ) Não     79.2(   ) Sim 79.3 Quais?________________________________________ 
(Inclui riscos biológicos, ou seja, de adquirir alguma infecção, picadura por inseto ou animal peçonhento; contato 
com material perfurocortante, acidentes automobilísticos; lesões por esforços repetitivos). 
 

80. Os trabalhadores utilizam Equipamentos de Proteção Individual (EPIs)?  
80.1(   ) Sim. 80.1.1 Quais?_________________________________________________________ 
80.1.2 Como adquirem?______________________________________________________________ 
80.2(   ) Não. 80.2.1 Por quê?________________________________________________________ 
 
81. Acontecem acidentes de trabalho? 
81.1(   ) Não  81.2(   ) Sim. 81.2.1 Quais?______________________________________ 
81.2.2 Qual frequência?___________________________________________ 
 
82. Como a cooperativa procede em caso de acidente? (em termos de atendimento médico e de 
pagamento) 
 
83. Existe um programa de segurança de trabalho? (CIPA, PCMAT...) 
83.1(   ) Não  83.2(   ) Sim.  83.2.1 Quais?______________________________________ 
 
84. Como é o trabalho na cooperativa em termos das relações interpessoais? (clima tranquilo, 

tenso, conflituoso, solidário, etc.) 

84.1 Entre os gestores 
 

 
 
 
84.2 Entre gestores e trabalhadores da produção 
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84.3 Entre os que trabalham na produção (se sentem prejudicados em relação aos seus colegas de mesma 

função) 
 
 
 
 
85. Há incentivo para exames periódicos e cuidados com a saúde? (Plano de saúde, cobrança pelos 

gestores, etc.) 

85.2(   ) Não   85.1(   ) Sim. 85.1.2 Qual?_______________________________________ 
85.1.2 Por quem? (   ) Cooperativa   (   ) Prefeitura 

 
88. A cooperativa tem seguros contra acidentes de trabalho? 
88.1(   ) Sim  88.2(   ) Não.  88.2.1 Por quê?____________________________________ 
 
 
89. Os cooperados contribuem para aposentadoria (INSS)? 
89.1(   ) Sim  89.2(   ) Não.  89.2.1 Por quê?____________________________________ 
 
 
EIXO 9 – RELAÇÃO COM MOVIMENTOS SOCIAIS E A SOCIEDADE 

90. Vocês conhecem outras cooperativas de materiais recicláveis no Estado, Região Nordeste 
ou em outras regiões? (conhecer – visita para entender o funcionamento, exemplo de melhorias para a 

cooperativa, formas de atuação, etc...) 

90.1(   ) Sim.  90.1.1 Quais?_________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
90.2(   ) Não.  90.2.1 Gostariam de conhecer? 90.2.1.1(   ) Sim 90.2.1.2(   ) Não 
 
 
91. Possuem relação ou participam de algum movimento social (Ex: Fórum de ES, Movimento de 

catadores, outros.), partido ou grupo político?  
91.1(   ) Não  91.2(   ) Sim    

91.2.1 Quais? 91.2.2 Quem? 

  

  

  

  

 

92. Em relação à economia solidária, têm algum contato com organizações que atuam com 
esse tema? (Caso não citem economia solidária e explicar o que é) 

92.1(   ) Não  92.2(   ) Sim 

92.2.1 Quais? 92.2.2 Desde quando? 

  

  

  

  

 
93. Como é a relação entre a população e o catador? 
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94. Como vocês acham que a sociedade percebe os catadores? (Mostra preconceito/aceitação; 

compreende como colaborador) 

 
 
 
95. Você acha que o trabalho dos catadores tem importância para a sociedade? (Oportunidade de 

trabalho e contribuição ambiental) 46.1(   ) Não 46.2 (   )Sim 46.2.1 Por quê? _________________ 
 
 
96. Quem você acha que mais se beneficia com a reciclagem de materiais descartados no lixo: 
96.1(   ) Meio ambiente  96.2(   ) Empresários  96.3(   )Catadores 96.4(   )Governo 96.5 (   ) População 
 
97. A cooperativa exerce algum papel na comunidade do entorno? (Solidário ou cultural - 

articulação, festas, debates, trabalho educativo e social, etc.) 

97.1(   ) Não  97.2(   ) Sim. 97.2.1 O quê?________________________________________ 
        97.2.2 Frequência?________________________________________________ 
        97.2.3 Com quem?_________________________________________________ 
 
 
98. Existe alguma relação entre a cooperativa e as Universidades? (Ex: convênio, colaboração, 

participação em conselhos/comitês, etc) 

98.1(   ) Não  98.2(   ) Sim 

98.2.1 Tipo de relação 98.2.2 Universidades 

  

  

  

  

 
EIXO 10 – RELAÇÃO COM O ESTADO 

99. Houve apoio de alguma esfera do Estado (município, estado, federal) na criação ou 
manutenção da cooperativa? (Subsídios/crédito, capacitação, projetos sociais, assessoramento legal, 

político, outros, etc) 
100.1(   ) Não  100.2(   ) Sim 
 

100.2.1 Órgão apoiador 100.2.2 Tipo de apoio Criação Manutenção 

    

    

    

    

 
101. Como funciona o convênio entre a prefeitura e a cooperativa? 
 
 
 
102. Estabeleceram relação com a Secretaria Nacional de Economia Solidária – SENAES ou 
outro órgão público ligado ao movimento de Economia Solidária? 
102.1(   ) Não   102.2(   ) Sim. 

102.2.1 Órgão 102.2.2 Tipo de relação 
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103. Vocês participam de alguma instância participativa do Estado? (Ex: Conselho, Comissões, 

Conferências) 

103.1(   ) Não   103.2(   ) Sim 

 

103.2.1 Tipo de instância 

 

103.2.2 Tipo de participação da cooperativa 

    

    

    

 
104. Como avaliam a atuação dos órgãos públicos no apoio à cooperativa? 
104.1(   ) Boa   104.2(   ) Regular   104.3(   ) Ruim 
104.4 Por quê? (Ajuda ou atrapalha? Facilita ou dificulta?) 

 
 
 
EIXO 11 – AVALIAÇÃO GERAL E AUTO-DENOMINAÇÃO 

105. Em uma frase, o que significa para você trabalhar na cooperativa? (Deixar livre para cada um 

dos entrevistados expressarem sua frase ou a formularem conjuntamente.) 
 
 
 

106. Quais são as perspectivas para o futuro desta cooperativa? 
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APÊNDICE 5 

MATRIZ DE INCLUSÃO DE COMENTÁRIOS 

OS CATADORES E AS CONDIÇÕES DE TRABALHO 

 

 

 

 

Entrevistados 

Percepção da sua atividade em relação à 

dos outros cooperados 

Percepção das diferenças 
Diferenças apontadas 

pelos catadores Sim Não Comentários 
Não 

comentou 

(CMR 1)       

(CMR 2)       

(CMR 3)       

(CMR 4)       

(CMR 5)       

(CMR 6)       

(CMR 7)       

(CMR 8)       

(CMR 9)       

(CMR 10)       

(CMR 11)       

(CMR 12)       

(CMR 13)       

(CMR 14)       

(CMR 15)       

(CMR 16)       

(CMR 17)       

(CMR 18)       

(CMR 19)       

(CMR 20)       

Número       

Síntese  

Análise Geral dos 

Comentários 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



244 

 

ANEXO 1 

PROGRAMAÇÃO GERAL DA COLETA SELETIVA EM NATAL - RN 

Fonte: URBANA (2012). 

 

 

 

REGIÃO 

ADMINISTRATIVA 

(CONJUNTO/BAIRRO) COOPERATIVA 

Sul CONJUNTO DOS PROFESSORES Cooperativa A 

Sul CONJUNTO MIRASSOL Cooperativa A 

Sul CONJUNTO CIDADE JARDIM Cooperativa A 

Sul POTILÂNDIA Cooperativa A 

Sul MORRO BRANCO Cooperativa A 

Sul CONJUNTO CIDADE SATÉLITE Cooperativa A 

Sul CONJUNTO CIDADE SATÉLITE/PITIMBÚ Cooperativa B 

Sul VILA DE PONTA NEGRA Cooperativa B 

Sul NOVA DESCOBERTA Cooperativa B 

Sul CONJUNTO PIRANGI Cooperativa B 

Sul CONJUNTO JIQUI Cooperativa B 

Sul PONTA NEGRA/ORLA/ALAGAMAR Cooperativa A 

Sul CAPIM MACIO Cooperativa A 

Sul NEÓPOLIS Cooperativa A 

Sul CANDELÉRIA Cooperativa A 

Sul CANDELÉRIA Cooperativa B 

Sul PITIMBÚ/BANCÁRIOS Cooperativa B 

Sul LAGOA NOVA Cooperativa B 

Sul LAGOA NOVA Cooperativa A 

Leste LAGOA SECA Cooperativa A 

Leste BARRO VERMELHO Cooperativa B 

Leste BARRO VERMELHO Cooperativa A 

Leste PETRÓPOLIS Cooperativa B 

Leste TIROL Cooperativa B 

Leste MÃE LUIZA Cooperativa B 

Oeste BAIRRO NORDESTE Cooperativa B 

Oeste DIX-SEPT ROSADO Cooperativa B 

Oeste QUINTAS Cooperativa B 

- NOVA PARNAMIRIM Cooperativa B 

Norte 

Sul 

Leste 

Oeste 

GRANDES PRODUTORES (CONDOMINIOS, 

EMPRESAS, HOTÉIS, ESCOLAS E OUTROS) 

 

Cooperativa A 

Norte 

Sul 

Leste 

Oeste 

GRANDES PRODUTORES (CONDOMINIOS, 

EMPRESAS, HOTÉIS, ESCOLAS E OUTROS) 

 

Cooperativa B 


