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Visando diminuir os problemas causados pelo lixo muitas vezes gerados pela 
desinformação na cidade de Uruguaiana, contribuindo ainda para a inclusão social 
dos catadores e a valorização da cooperativa de catadores organizados (CEANE), 
este trabalho pretende alertar para a importância da coleta seletiva do lixo, da 
separação deste material e sua reciclagem, o aumento dos problemas causados 
pelo tratamento inadequado dos resíduos sólidos, domiciliares e a falta de 
orientação da população, dos riscos que os resíduos sólidos causam a saúde 
pública. Para tanto é necessário que se desenvolvam atividades de educação 
ambiental, como o realizado no Centro de Educação Ambiental Nova Esperança, 
Uruguaiana, RS. Visando ainda melhorar o desenvolvimento dos trabalhos 
realizados pelos catadores da cooperativa, contribuir para a melhoria de qualidade 
de vida dos mesmos, o aumento de renda e da dignidade e para que isto aconteça 
realizam-se atividades de Educação Ambiental para o correto manejo dos resíduos 
sólidos e domiciliares orientando sobre as conseqüências se este não tiver 
tratamento adequado. Os benefícios da Educação Ambiental inserida na 
comunidade foram visíveis nos atos diários da mesma, na mudança de conduta 
quanto ao lixo, à melhora na qualidade de vida, do meio ambiente,solo e da água 
que os cerca, além da valorização social e pessoal, do catador que não se vê mais 
como um catador de lixo e sim como um catador de produtos recicláveis. Desta 
forma, percebe-se que a Educação ambiental é uma grande ferramenta mundial na 
percepção do ser humano para o entendimento das situações ambientais sejam elas 
quais forem. 
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In order to reduce the problems caused by garbage often generated by 
misinformation in the city of Uruguaiana/Brazil, thus contributing to social inclusion 
and appreciation of the scavengers cooperative organized (CEANE), this paper aims 
to draw attention to the importance of waste sorting, separation of material and 
recycling, the increase in problems caused by inadequate treatment of solid waste, 
household and lack of orientationto population, the risks that solid waste causes to 
public health. For this it is necessary to develop environmental education activities, 
as carried out Environmental Education Center New Hope, Uruguaiana/Brazilaiming 
to further improve the development of the work done by the pickers of the 
cooperative, contribute to improving quality of life for themselves, increasing income 
and dignity and to realize that to happen is environmental education activities for 
proper solid waste management home and advising on the consequences if no 
treatment. The benefits of environmental education included in the community were 
visible in the daily acts of the same, the change in behavior regarding waste, 
improved quality of life, the environment, soil and water around them, as well as 
social value and personal the collector of recyclable products. Thus, it is clear that 
environmental education is a great tool in the world of human perception for the 
understanding of environmental situations whatever they may be. 
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1 INTRODUÇÃO 

O aproveitamento do lixo nos grandes aglomerados urbanos através da 

sua reciclagem tem sido uma das possíveis respostas ao problema da 

quantidade de restos produzidos pelo aumento da população e o seu consumo 

desenfreado de embalagens e utensílios sólidos que muitas vezes são 

descartáveis ou com pouco uso. A reciclagem dos materiais sólidos consiste no 

reaproveitamento e re-processamento dos restos por usinas especializadas e o 

aproveitamento dos restos do material assim produzido pelas indústrias. O 

reaproveitamento pode trazer vantagens econômicas, ambientais e sociais. As 

econômicas dizem respeito à possibilidade de utilização do lixo como matéria 

prima relativamente barata, as ambientais se relacionam com a não poluição e 

a menor utilização dos recursos naturais, uma vez que não haveria acúmulo de 

lixo e o próprio lixo se transforma em matéria prima. E as sociais dizem 

respeito ao “aproveitamento” das camadas populacionais mais pobres, os 

“excluídos” do mercado formal de trabalho, para realizar o trabalho de coleta e 

separação dos materiais sólido-recicláveis. 

A atividade informal dos catadores é incentivada pela disposição 

inadequada dos resíduos sólidos em lixões, o que propicia a estas pessoas 

condições de trabalho desumanas, já que as mesmas dependem deste 

trabalho para sustentar suas famílias e pagar suas contas, e se submetem a 

trabalhar sem qualquer condição de segurança. A própria figura do catador é 

marginalizada pela sociedade, contribuindo para isso a falta de políticas 

públicas de incentivo e de caráter inclusivo. Desta forma devemos tratar a “falta 

de uma gestão integradora sustentável de resíduos sólidos urbanos” como um 

problema enfrentado por todos, principalmente pelos catadores. 

Ao se analisar os diversos problemas ambientais mundiais, o problema 

da questão do lixo é uma das mais preocupantes, e diz respeito a cada um de 

nós. Abordar a problemática da produção e destinação do lixo no processo de 

educação é um desafio cuja, solução passa pela compreensão do individuo 

como parte atuante no meio em que vive (LEMOS,1999). 

Ao observar o planeta e os problemas enfrentados pela população no 

cotidiano pode-se perceber que a luta pela preservação do meio ambiente e a 

própria sobrevivência do homem no planeta esta diretamente relacionada com 
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a questão do lixo urbano, que tende a aumentar a cada ano, diretamente ligado 

ao aumento populacional e aos bens de consumo. A sociedade de consumo 

em que vivemos incentivada pela industrialização, a mídia televisiva e as 

famosas modinhas que tem como hábito extrair da natureza sua matéria-prima, 

e depois de utilizada descartá-la em lixos, esta vem caracterizando uma 

relação de destruição com seu hábitat. O lixo além de ser um dos mais graves 

problemas contemporâneos, revela-se um grande problema social, pois nos 

dias atuais, os objetos em geral têm menos durabilidade, quebram-se 

facilmente e precisam ser repostos em curto prazo – são os descartáveis, 

produtos que utilizados uma única vez ou por pouco tempo e em seguida são 

jogados fora. Fraldas, lenços, coador de café, xícaras e até mesmo toalhas são 

lançadas ao lixo logo após seu uso, o mesmo acontece com canetas e 

aparelhos de barbear, computadores e máquinas copiadoras também 

contribuem com um imenso volume de papéis. As embalagens de bebidas e de 

alimentos, feitas de alumínio principalmente, plástico ou papel passam a ser 

produzidas em larga escala, substituindo as embalagens que até pouco tempo 

eram reutilizáveis como as garrafas de refrigerante e de cerveja feitas de vidro. 

As modernas redes de lanchonetes, ao servir os lanches acompanhados de 

bebidas, oferecem caixinhas de papelão ou de isopor, guardanapos, talheres e 

copos que minutos depois são depositados no lixo. Este lixo para muitas 

pessoas significa sujeira, mau cheiro e uma incubadora de doenças, mas para 

outras significa matéria-prima para a produção, em forma de reutilização ou de 

transformação – Reciclagem, de outras mercadorias ou a sobrevivência, onde 

a coleta de restos de comida, roupas e materiais em geral – a transformação 

de lixo em matéria. 

Desta forma, a grande quantidade de produtos recicláveis que são 

utilizados nas residências poderiam ser reaproveitados, isso a partir da 

separação dos resíduos, porém são inutilizados na sua forma de destino final, 

muitas vezes pela falta de consciência, sabedoria ou mesmo conhecimento por 

parte da população. Isso implica em uma grande perda ambiental, devido ao 

potencial altamente poluidor do mau gerenciamento dos resíduos sólidos ou 

mesmo orgânicos gerados pela população, comprometendo a qualidade do ar, 

solo e principalmente as águas superficiais e subterrâneas (AZEVEDO, 1996) 

além do desperdício de recursos, especialmente os não recicláveis 
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inviabilizando sua obtenção no futuro. 

Outro fator bastante relevante é o acentuado crescimento demográfico e 

populacional, entre outros fatores, especialmente nos centros urbanos a 

problemática do lixo vem sendo rapidamente agravada, isso se deve ao êxodo 

rural, e a falta de planejamento familiar, que muitas vezes leva diversas 

famílias a entrarem em pobreza extrema, aumentando o número de 

desempregados, moradores de rua e catadores de resíduos sólidos tanto nos 

centros urbanos como nos lixões das cidades. 

Ao tomar consciência sobre os números alarmantes do problema passa-

se a incluir no universo de análise, preocupações, por exemplo, com a 

velocidade do processo de produção de resíduos sólidos nas cidades, e com 

fatores que influenciam neste processo, que é superior a velocidade natural do 

processo de degradação como acontece na questão das sacolas plásticas que 

levam mais de 450 anos para se decompor e são cada vez mais utilizadas pela 

população das cidades, sendo as mesmas depositadas em locais inadequados. 

A questão dos resíduos sólidos, no meio urbano, representa impactos 

ambientais relevantes que afetam e degradam a qualidade de vida urbana 

(OLIVEIRA, 1973). 

No entanto, procura-se desenvolver atitudes e ações de conservação e 

preservação do ambiente natural, na comunidade, demonstrando que a 

utilização de praticas de proteção ao meio ambiente resulta no proveito próprio 

e comunitário, ajudando a desenvolver uma postura social e política 

preocupada e comprometida com a questão da vida na terra. Assim fica mais 

fácil reconhecer os prejuízos e benefícios que causa o lixo acumulado na 

saúde pública e a importância da redução, da reutilização e da reciclagem do 

lixo para a natureza (CORREA, 2001). 

Na cidade de Uruguaiana-RS a situação ambiental é cada vez mais 

grave, pois apenas recentemente foi implantada na cidade a coleta seletiva e 

ainda são escassas as campanhas para a conscientização da população sobre 

a questão do lixo. Nesta cidade o lixo é recolhido e seu destino é o céu aberto 

gerando os lixões, este lixo causa problemas à população, uma vez que o lixão 

é próximo a área urbana causando mau cheiro e atraindo animais que causam 

doenças aos homens, além de que os catadores que trabalham no mesmo 

vivem em condições sub-humanas, sem nenhum tipo de cobertura onde 
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possam descansar, água potável ou alguma ajuda por parte da prefeitura, mas 

os mesmos preferem trabalhar desta forma pois acreditam ganhar mais 

trabalhando individualmente, do que se filiando a cooperativas de reciclagem 

da cidade, onde os lucros que são obtidos são divididos por todos igualmente. 

Como nesta cidade o lixo é um dos maiores problemas ao meio 

ambiente e a população, esta monografia esta sendo desenvolvida no Centro 

de Educação Ambiental Nova Esperança (CEANE), Vila Nova Esperança, 

Uruguaiana-RS, mediante a realização de atividades de Educação Ambiental. 

1.1 OBJETIVO GERAL 

Provocar uma melhoria na qualidade de vida da população que vive na 

comunidade CEANE, conscientizando quanto à importância da separação, 

classificação e reciclagem no destino final dos resíduos sólidos domiciliares e 

urbanos. 

1.1.1 Objetivos Específicos 

• Conscientizar a população, visando o correto manejo dos resíduos 

domiciliares. 

• Incentivar a compostagem dos resíduos domiciliares e sua 

utilização de forma correta. 

• Alertar os moradores dos agravos que o lixo sem seu devido 

tratamento e acondicionamento causa ao meio ambiente e a 

saúde pública. 

• Mostrar os benefícios que a coleta seletiva traz para a cidade e os 

catadores organizados.  

• Conscientizar os catadores sobre a melhor organização, limpeza e 

condicionamento dos materiais recolhidos. 

 

Por estarem preocupados com a falta de emprego e de moradia, o 

CEANE é uma iniciativa para a população da vila, pois o material reciclado gera 

emprego, renda, auxilio alimentação, além de preservar o meio ambiente e dar 

um aspecto saudável para a cidade. A comunidade CEANE mostra-se a 
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colaborar com a realização do projeto, pois a comunidade de que faz parte é 

muito carente e existe um interesse na mudança de seus hábitos para a 

condução de uma qualidade de vida melhor para todos que vivem na 

comunidade, principalmente, considerando a problemática do lixo com a saúde, 

e o ambiente em que vivem. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 Considerações sobre o Lixo, Coleta Seletiva e Reciclagem 

2.1.1Lixo 

A produção de lixo sólido tem aumentado assustadoramente em todo o 

planeta, visando uma melhoria na qualidade de vida da geração atual e para 

que haja condições ambientais favoráveis a vida e as futuras gerações faz-se 

necessário o desenvolvimento de uma consciência ambientalista por parte de 

toda a população, pois todos devemos ter consciência de que a natureza é 

finita e ela vem sendo agredida e degradada a cada dia por cada pessoa, a 

cada grande ou pequeno gesto de inconsciência ambiental, e a partir daí 

devemos começar a mudança dentro de nossas casas. 

Este lixo, também denominado resíduo sólido, é todo e qualquer resíduo 

proveniente da atividade humana ou gerado pela natureza em aglomerações 

urbanas, é tudo aquilo que ninguém quer e acaba sendo jogado fora, porém 

precisamos reciclar este conceito, deixando de enxergá-lo como uma coisa 

suja e inútil em sua totalidade, pois a grande maioria dos materiais que vão 

para o lixo poderia e deveria ser reciclada, mas infelizmente essa não é em sua 

grandeza a nossa realidade, muita coisa ainda vai parar em aterros, lixões, rios 

e esgotos, entre outros lugares que acabam por poluir e causar grandes 

desastres naturais de longo prazo, poluindo e degradando o nosso planeta que 

clama por socorro. 

Atualmente a produção de lixo tem aumentado assustadoramente em 

todo o planeta, e os números são alarmantes, pois calcula-se que somente nas 

áreas urbanas do nosso planeta estejam sendo produzidas cerca de 2 milhões 

de toneladas de lixo por dia somente nas residências, aproximadamente 1 kg 

de lixo por pessoa por dia, mais da metade da produção mundial de lixo urbano 

pertence aos cidadãos de países desenvolvidos, a cada ano 2,5 bilhões de 

fraudas são descartadas pelos Britânicos e 30 milhões de câmeras fotográficas 

descartáveis vão para os lixos japoneses segundo dados do (IBGE, 2005). 

Autores como Gardner (1996); Heller (1995); e Ribeiro(1994), 

acrescentam que o lixo é uma das grandes preocupações ambientais que 
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atingem o século, e que esta preocupação envolve todo o mundo, 

principalmente as grandes capitais e países subdesenvolvidos devido a falta de 

conhecimento sobre a disposição destes resíduos a céu aberto, e a sua 

influencia na saúde da população que o rodeia, pois muitas pessoas 

simplesmente colocam o lixo na frente de suas casas, terrenos baldios ou 

mesmo lixões, mas muitas pessoas e famílias sobrevivem revirando o mesmo 

ou ainda vivendo nele, podendo contaminar-se com alguma doença e tirando 

dali o seu sustento. Devido a estes riscos, o aumento do lixo proporcional ao 

crescimento populacional necessita de uma maior demanda por serviços de 

coleta seletiva pública, pois estes resíduos se não forem coletados 

adequadamente, provocam efeitos diretos e indiretos a saúde humana, alem da 

degradação ambiental. Assim entende-se que o lixo torna-se um problema 

quando depositado indevidamente, e acumulado no meio ambiente pode 

provocar incômodos como: mau cheiro, poluição visual, serve como foco da 

presença de animais, provoca doenças em crianças e adultos quando se 

encontra contaminado, ou quando o poder para a solução do problema 

desloca-se para a esfera individual para ser uma questão coletiva ou 

institucional. Entende-se que a discussão sobre as possíveis soluções para o 

problema do lixo requer fóruns mais amplos de debate com a população, que 

ultrapassem gabinetes governamentais e se aproximem cada vez mais da 

realidade local. 

Ao se depositar substâncias no solo a natureza decompõe parte dos 

resíduos que são colocados na mesma, tornando-os fonte de nutrientes, mas 

com a evolução da humanidade isso mudou, e a quantidade e variedade de 

resíduos sólidos depositados aumentaram, temos como exemplo o ferro, 

alumínio, plástico e butucas de cigarro. São encontrados resíduos hoje que são 

depositados na natureza com tempo de decomposição que supera 100 anos, 

temos como exemplo a tão conhecida garrafa pet, estes resíduos podem ser 

coletados e transportados para lixões e aterros sanitários, mas com o 

crescimento dos centros urbanos selecionar novos espaços para este fim vem 

se tornando um desafio, pois os prédios e casas estão tomando conta de todo 

e qualquer espaço (FUNASA, 2006). 

Outra fonte de danos ao meio ambiente é proveniente de dejetos de 

esgoto que podem ser tratados, muitos deles ainda são jogados nos lagos, rios, 
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e mar sem tratamento algum, aumentando desta forma a poluição e o risco de 

contaminação por parte da população e animais que ali transitam e se 

alimentam, pois o lixo e o esgoto a céu aberto formam o ambiente ideal para a 

proliferação de doenças, e estes resíduos sólidos causam sérios danos ao 

corpo humano, além do que estes resíduos podem ser levados ao oceano e 

assim prejudicarem o ecossistema marinho, principalmente corais e animais 

que se alimentam de resíduos encontrados no mar ou que são despejados ali. 

Outro fator bastante alarmante que deve ser considerado ao falarmos da 

poluição causada pelo lixo despejado em local inadequado é quanto aos 

resíduos hídricos, que também são potencialmente prejudicados devido ao 

acumulo de lixo, pois os ecossistemas aquáticos sofrem com alterações no PH 

da água, contaminando a fauna e a flora, a redução da capacidade de realizar 

fotossíntese por escurecer a água e bloquear a entrada da luz solar fazendo 

com que o oxigênio produzido reduza sua quantidade, matando os serem ali 

presentes. 

A Fundação Verde, FUNVERDE (2006), afirma que o maior aterro de lixo 

do mundo, com mais de 16 milhões de quilômetros quadrados, está localizado 

no centro do pacífico. O plástico é o material com maior tempo de 

decomposição e a cada dia se acumula mais na natureza, grande parte desta 

matéria descartável tem como destino certo os mares e oceanos, esta 

concentração é tão alta que formo uma verdadeira ilha flutuante no meio do 

pacífico, chamada de o grande depósito de lixo do pacífico, a ilha de plástico se 

localiza numa área de ciclones criados pela alta pressão das correntes de ar 

que produzem uma espécie de redemoinho que atrai e aprisiona o material de 

plástico flutuante. A explicação para o fenômeno esta nas características 

climáticas da região, onde correntes de ar espiraladas vindas do Equador 

geram uma ligeira força centrífuga no local, esta corrente marinha mantêm uma 

estabilidade de movimento capaz de atrair e acumular quaisquer abjetos que 

flutuem nos limites do circulo norte do oceano pacífico. Este fenômeno em si 

não representa nenhum risco ambiental em razão da ação de microorganismos 

na decomposição do “entulho”, mas como a produção de materiais cada vez 

mais resistentes vem transformando a região num lixão formado principalmente 

por produtos plásticos que acabam sendo ingeridos por animais ou ainda 

aprisionando-os, levando os mesmos a óbito. Estes detritos também carregam 
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poluentes e venenos carregados na sua fabricação, substâncias que ao 

entrarem em contato com receptores hormonais de organismos vivos causam 

distúrbios na atividade cerebral e reprodutora, fatores que em grande escala 

podem resultar na extinção de determinadas espécies, aumentando desta 

forma o dano ambiental, pois muitos animais se alimentam de resíduos ali 

existentes. 

Desta forma, uma questão bastante latente que vem me acompanhando 

na construção deste trabalho é o que fazer com tanto lixo? Reciclar resolve o 

problema? Se olharmos a nossa volta perceberemos que não há como não 

produzir lixo, mas com certeza podemos diminuir esta produção, pois mais de 

50% do que chamamos de lixo e que formará os lixões é composto de 

materiais que podem ser reutilizados ou reciclados. 

2.1.1 Coleta Seletiva 

Uma das melhores opções para começar uma mudança ambiental é a 

coleta seletiva, campanhas de conscientização devem começar dentro das 

cidades, pois a partir daí a comunidade pode começar a separar seu lixo 

orgânico do inorgânico que pode ser reutilizado ou mesmo reciclado por 

cooperativas de catadores ou empresas de reciclagem, pois assim o mesmo 

vai direto para cooperativas da cidade ou para catadores que circulam pela 

mesma não correndo o risco de ir para aterros sanitários, que se mal feitos ou 

planejados podem causar danos para o solo, superfícies e até mesmo água 

subterrâneas e superficiais causando danos irreparáveis para o ecossistema, 

pois dos resíduos sólidos e da água da chuva é gerado um líquido de coloração 

escura, com odor desagradável, altamente tóxico e com elevado poder de 

contaminação que pode se infiltrar no solo, este liquido chamado de liquido 

percolado, lixiviado ou chorume pode ter um potencial de contaminação até 

200 vezes superior ao esgoto domestico, além de se transformar em gases que 

contribuem para o aquecimento global. 

Atualmente existe uma técnica ambientalmente segura para dispor os 

resíduos, denominado aterro sanitário, ele segue um rígido padrão 

fundamentado nos princípios de engenharia e em normas operacionais 

especificas com o objetivo de confinar o lixo no menos espaço e volume 
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possíveis, isolando-o de modo seguro para não criar danos ambientais e para a 

saúde publica. Os resíduos dispostos em aterros estão isolados do meio 

ambiente externo por meio da impermeabilização do solo, da cobertura das 

camadas do lixo e da drenagem dos gases (BRASIL) 

Nos municípios a coleta seletiva além de beneficiar a toda a 

comunidade, ajuda os catadores que recolhem seus resíduos nas ruas, 

diminuindo assim os riscos que os mesmos correm ao precisar ficar em lixões 

em condições precárias de trabalho, cuidado e saúde, possibilitando ainda 

melhor reaproveitamento do papel, vidro, metal, plástico e matéria orgânica que 

se fossem misturados com outro tipo de lixo como o tóxico que poderia 

comprometer o reciclável. A coleta seletiva diminui o volume de lixo que vai 

para os aterros sanitários, aumentando sua vida útil e evitando que as 

prefeituras tenham que gastar mais dinheiro construindo novos aterros 

sanitários, além de dar uma grande ajuda ao meio ambiente. Outro ganho para 

a sociedade acontece quando os materiais recicláveis são encaminhados para 

as centrais de triagem mantidas por cooperativas de catadores, que tem ali um 

trabalho mais digno do que vasculhar materiais recicláveis pelas ruas ou em 

lixões (INSTITUTO AKATU, 2006). 

A coleta seletiva é um investimento no meio ambiente e na qualidade de 

vida da população, pois a reciclagem de papéis, vidros, plásticos e metais que 

representam em torno de 40% do lixo doméstico, reduz a utilização dos aterros 

sanitários, prolongando sua vida util. A coleta seletiva e reciclagem do lixo 

domestico muitas vezes pode representar um gasto a mais do que se formos 

utilizar métodos convencionais como a compra de novos produtos, como é o 

caso das sacolas plásticas, mas iniciativas comunitárias como as cooperativas 

de reciclagem ou mesmo empresas privadas com convenio podem reduzir a 

zero os custos das prefeituras e desta formo produzir benefícios para diversas 

entidades e famílias que saem beneficiadas de tais projetos, além de a 

reciclagem diminuir significativamente os níveis de poluição ambiental, 

ajudando na conscientização ambiental e sustentável da população em geral, 

diminuído o desperdício de recursos naturais através da economia de energia e 

matéria-prima. 

O principal objetivo da coleta seletiva é reduzir o volume de lixo gerando 

notáveis ganhos ambientais, seus ganhos de ordem ambiental, econômico e 
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político incidem sobre o meio ambiente e a saúde da população e não tem 

como objetivo gerar recursos financeiros que possam beneficiar prefeituras ou 

entidades privadas. Não cabe, portanto, uma avaliação baseada unicamente na 

equação financeira dos gastos da prefeitura com o lixo, que despreze os 

futuros ganhos ambientais, sociais e econômicos da coletividade. Percebe-se 

que em curto prazo, a reciclagem permite a aplicação dos recursos obtidos 

com a venda dos materiais em benefícios sociais e melhoria de infra-estrutura 

na comunidade que participa do programa. Também podem gerar empregos e 

integrar na economia formal trabalhadores antes marginalizados, além de 

contribuir positivamente para a imagem do governo e da cidade. Há ainda com 

as possibilidades de aproximação entre o poder publico e a população, pois a 

coleta seletiva pode estimular a organização da sociedade civil (PBH/2006). 

Desta forma, os ganhos com a coleta seletiva são de ordem ambiental, 

econômico e político, incidem sobre o meio ambiente e a saúde da população. 

A segregação dos resíduos na fonte geradora é uma chave para a coleta 

seletiva, pois evita a perda de qualidade dos recicláveis e melhora as 

condições de trabalho dos catadores, viabilizando as etapas seguintes da 

reciclagem, é também a etapa que exige a adesão da população, que tem que 

mudar seus hábitos no momento do descarte do lixo. Nos países desenvolvidos 

a população separa os recicláveis em 4 ou 5 categorias – vidro, papel, plástico 

e orgânicos, em recipientes de cores diferentes, método que não tem se 

justificado no Brasil. Além de onerar os programas, dificulta a adesão da 

população, sem benefícios reais a praticidade da coleta. Os programas que 

incluem a compostagem da parcela orgânica dos resíduos têm adotado, com 

sucesso, a separação em três categorias: orgânicos- restos de comida e folhas, 

recicláveis: papel, plástico, metal, vidro, borracha, todos secos e limpos, e 

rejeitos, que compreende o que não pode ser processado e vai para destinação 

final: papel higiênico, absorventes, trapos, plásticos sujos de gordura, entre 

outros. Onde não há compostagem da parte orgânica, a separação em dois 

tipos é o suficiente: secos e úmidos ou orgânicos e inorgânicos. Uma parte vai 

para a reciclagem e a outra vai para o destino final, pilhas, baterias, lâmpadas 

e outros resíduos com características especificas, que podem ser entregues 

pela população em Ecopontos ou PEVs – postos de entrega voluntaria, que no 

caso de Uruguaiana são recolhidos nos Hipermercados Big. 
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A forma de organização dos trabalhadores na coleta seletiva e triagem 

do material dependem da realidade do município, onde já existem catadores 

vivendo do lixo, o ideal é a integração destes trabalhadores no programa de 

coleta seletiva, incentivando e apoiando sua organização em associações ou 

cooperativas de catadores. A função da cooperativa é a de coletar, separar, 

prensar e comercializar os materiais coletados. Existem cooperativas que 

apenas separam e comercializam os materiais coletados pela prefeitura. O 

importante é que os catadores sejam valorizados através de treinamentos, 

capacitações e programas de inclusão social, de maneira que alcance em 

médio prazo a autogestão de suas organizações. 

No caso de se optar pela coleta porta a porta, a periodicidade e o 

itinerário da coleta seletiva devem ser reconhecidos pela população, podendo 

coincidir ou não com a coleta regular do lixo. 

2.1.2 Políticas para Reciclagem e Gestão Pública. 

A seguir serão apresentadas recomendações, enumerando algumas 

ações a serem implementadas pelas prefeituras, onde houver vontade pública 

em se implantar programas de coleta seletiva de lixo, objetivando a reciclagem 

segundo (INSTITUTO AKATU, 2006). 

 De acordo com os princípios discutidos anteriormente, cabe ao 

município:  

- Gerenciar de forma democrática a questão dos resíduos sólidos, com a 

participação das instituições representativas da população, dos catadores, bem 

como de todos os setores envolvidos no processo. 

- Oferecer infra-estrutura e apoio técnico para as cooperativas de coleta 

seletiva, diminuindo os custos da coleta regular de resíduos e da manutenção e 

operações dos aterros sanitários; 

- Envolver as escolas municipais nos programas de coleta seletiva do 

município, de forma a sensibilizar os alunos e, através deles, suas famílias; 

- Promover programas de Educação Ambiental contínuos, esclarecendo 

a população todos os fatores envolvidos na cadeia produtiva da reciclagem e, 

principalmente, possibilitando o desenvolvimento de uma consciência 

ambiental ampla, incluindo uma postura de responsabilidade perante o meio 
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ambiente como um todo; 

- Registrar e divulgar os resultados obtidos com os programas de coleta 

seletiva, tanto quantitativos, quanto qualitativos, avaliando continuamente seu 

desempenho, possibilitando a correção de falhas e motivando a população a 

alcançar metas e com uma melhor qualidade;  

- Integrar os programas de coleta seletiva a projetos abrangentes de 

resgate da cidadania e distribuição de renda, como é o caso das redes de 

Economia Solidaria; 

- Implantar ou apoiar programas de treinamento em gestão ambiental de 

empresas e empreendimentos, valorizando o trabalho dos consultores 

ambientais de nível superior existentes na região, evitando a fuga destes 

profissionais para outros estados. 

- Implantar programas de Educação Ambiental para professores de todas 

as áreas do conhecimento, de modo que os temas relacionados ao meio 

ambiente possam ser tratados de forma transversal, em todas as disciplinas; 

- Criar programas de redução da produção de resíduos, incentivando a 

pratica do reaproveitamento de materiais e de alimentos, bem como o consumo 

sustentável. 

- Criar ou apoiar programas de destinação de alimentos descartados em 

grades quantidades por hotéis, restaurantes e supermercados, em condições 

seguras de consumo, a entidades assistenciais como já faz o projeto Mesa 

Brasil, implementado pelo SESC/SENAC; 

- Orientar corretamente a população para a reciclagem do lixo orgânico 

nos quintais, através da compostagem, melhorando a qualidade da 

alimentação de famílias carentes, pela pratica da agricultura urbana, de forma 

individual ou comunitária. Partindo-se do principio de que é atribuição do poder 

estadual pensar e programar políticas e ações visando ao desenvolvimento 

regional sustentável entende-se que cabe ao governo do estado: 

- Apoiar os municípios na implementação de ações relativas e programas 

de reciclagem; 

- Desenvolver políticas nas áreas da saúde, educação, planejamento 

industrial e da produção, que possibilitem a gestão sustentável dos resíduos 

sólidos no estado, de maneira integrada aos diversos aspectos do 

desenvolvimento da sociedade; 
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- Nortear a Política Estadual de Resíduos Sólidos pelos princípios da 

minimização, reutilização, e reciclagem de resíduos, valorização da figura do 

catador e proteção ao meio ambiente;  

- Proceder a um levantamento das indústrias recicladoras existentes, 

bem como das carências e lacunas da cadeia produtiva da reciclagem no 

estado, planejando uma rede que interligue empresas e programas de coleta 

seletiva, em um modelo de desenvolvimento que possibilite geração de 

empregos e renda, organização e conscientização da sociedade, proteção 

ambiental e econômica de recursos naturais; 

- Criar mecanismos de incentivos fiscais e outras providências, que 

viabilizem a instalação de novas indústrias de reciclagem no estado, as quais 

se comprometem em atender às normas ambientais e a implantar sistemas de 

gestão ambiental, buscando a otimização do uso dos recursos disponíveis, 

tratamento e reuso da água, economia de energia e responsabilidade social; 

- Possibilitar uma maior isenção de impostos sobre a comercialização 

dos materiais recicláveis, considerando os benefícios sociais e ambientais 

proporcionados pela reciclagem; 

- Incluir nos estudos do zoneamento econômico-ecológico, o 

mapeamento da produção de resíduos sólidos de cada região, de forma a 

subsidiar decisões a respeito da localização de pólos regionais de reciclagem, 

de acordo com a disponibilidade de materiais recicláveis, existência de 

estradas, distancia entre os centros urbanos, entre outros fatores; 

- Premiar as iniciativas de ONGs, empresas e municípios que promovam 

a reciclagem dos materiais e redução da produção de resíduos; 

- Criar linhas de financiamento para a instalação de indústrias de 

reciclagem, usinas de compostagem e equipamentos para beneficiamento de 

resíduos. Em relação a administração interna dos órgãos públicos, tanto o 

governo estadual, quanto as prefeituras municipais, porém implementar as 

seguintes ações de gestão de resíduos: 

- Garantir de forma institucional e administrativa, a priorização dos 

catadores organizados para a coleta de material reciclável descartando nos 

órgãos públicos, através de campanhas de adesão junto aos funcionários e 

atribuição das funções relativas à gestão dos resíduos de cada órgão, ao seu 

respectivo gerente de serviços gerais; 
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- Na contratação de empresas prestadoras de serviço se limpeza, 

solicitar que os funcionários das mesmas sejam treinados para colaborar com a 

coleta seletiva de resíduos, de forma a viabilizar a efetiva segregação dos 

materiais na fonte e garantir sua destinação aos catadores organizados; 

- Implementar programas de redução de resíduos nas dependências dos 

órgãos públicos, através de ações como: confecção de blocos de rascunho 

aproveitando o verso de papéis usados, utilização dos dois lados do papel em 

fotocópias, diminuição da impressão desnecessária de documentos e textos, 

otimização do uso dos recursos, materiais e revisão dos procedimentos 

burocráticos, buscando-se uma menor utilização de papéis. É consenso que 

programas amplos não são concretizados em curto prazo, mas a mudança de 

enfoque em relação ao gerenciamento dos resíduos torna-se uma 

necessidade, no contexto da busca da sustentabilidade, que tem sido uma das 

principais metas dos governos populares e democráticos. 

2.2 Reciclagem como uma Solução 

O lixo é um dos graves problemas da sociedade atual, o consumismo 

desenfreado e o crescimento populacional colaboram para esta afirmação. O 

espaço para a destinação final dos resíduos esta cada vez mais difícil, pois 

grandes áreas são destinadas para aterros sanitários. A reciclagem é uma 

atividade que ajuda e muito para diminuir este problema, porém algumas ações 

são necessárias para a disseminação da mesma, como impostos que são 

cobradas duas vezes para a fabricação de produtos recicláveis e a educação 

ambiental da população, pois se as pessoas separarem seu lixo, o material fica 

limpo e conseqüentemente vale mais no mercado da reciclagem. O governo 

deve investir na educação ambiental, mas para isso é preciso formar muitos 

professores nesta área e criar cursos de licenciatura para a formação destes 

agentes educadores, além disso, a educação ambiental deve ser tratada de 

forma singular, ou seja, deve ser uma disciplina que faça parte da grade 

curricular em todos os níveis escolares, como também deve ser estudada de 

forma a abranger todas as outras disciplinas. 

O termo reciclagem é definido como um conjunto de técnicas que tem 

por finalidade aproveitar os detritos e reutilizá-los no ciclo de produção de que 
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saíram, é o resultado de uma série de atividades, pelas quais materiais que se 

tornariam lixo, ou estão no lixo, são desviados, coletados, separados e 

processados para serem usados como matéria prima na manufatura de novos 

produtos. Reciclagem é um termo originalmente utilizado para indicar o 

reaproveitamento ou a reutilização de um polímero no mesmo processo em 

que, por alguma razão foi rejeitado (RODRIGUES & CAVINATTO,1997). 

O INSTITUTO AKATU, 2006 define coleta seletiva como a coleta que 

remove os resíduos previamente separados pelo gerador, tais como, latas, 

vidros e outros. Calderoni (2003) adota o termo reciclagem para designar o 

processo sistemático de transformação do lixo sólido tipicamente domiciliar em 

novos produtos. 

É através da coleta seletiva que a reciclagem é possível, iniciando o 

reprocessamento de materiais permitindo novamente sua utilização: “... reciclar 

é ressuscitar materiais, permitir que outra vez sejam reaproveitáveis”. Os 

catadores de lixo são responsáveis por praticamente todo o material reciclável 

que vai para as indústrias brasileiras, colocando o Brasil, como um dos maiores 

países recicladores do mundo. Apesar de todas as dificuldades do trabalho, 

sem apoio do poder público e com preconceito por parte da sociedade, estes 

trabalhadores informais, criativamente conseguem sobreviver e ao mesmo 

tempo cuidar do meio ambiente, ou seja, da nossa cada em comum: a terra. 

Diante do exposto, podemos denominar os catadores de lixo como agentes 

ambientais e econômicos, ou melhor, como trabalhadores. 

Constitui objetivo fundamental do trabalho de Sabetai Calderoni; Os 

bilhões perdidos no lixo, mostrar que a reciclagem do lixo justifica-se em 

termos econômicos. Os dados quantitativos de sua pesquisa indicam a 

visibilidade econômica da reciclagem e da coleta seletiva de resíduos. O autor 

demonstra também ser a reciclagem uma alternativa de mudança do modelo 

de desenvolvimento no sentido de torná-la compatível com os interesses da 

preservação ambiental, da justiça social e da sustentabilidade econômica. A 

reciclagem pode aumentar também a vida útil dos aterros, diminuindo a 

degradação e poluição ambiental e consecutivamente as doenças causadas à 

população pela contaminação do mesmo. 

A reciclagem é uma alternativa economicamente correta no tratamento 

do lixo, pois através dela os resíduos sólidos são desviados de lixões/aterros 
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sanitários e separados pela coleta seletiva podendo desta forma ser reciclados. 

O processo de reciclagem é o resultado de uma série de atividades através do 

qual, materiais que se tornariam lixo, ou estão no lixo são coletados, separados 

e processados para serem usados como matéria-prima na manufatura de bens. 

Assim a reciclagem tem por objetivo reaproveitar materiais já utilizados, 

reintroduzindo-os no processo produtivo, e economizando, desta forma, 

recursos naturais que deixam de ser extraídos para a produção de novos 

materiais e áreas de disposição de resíduos, como aterros sanitários, 

aumentando sua vida útil. 

As diretrizes da Agenda 21 Brasileira indicam como estratégias para o 

gerenciamento adequado do lixo: a minimização da produção de resíduos; a 

maximização de praticas de reutilização e reciclagem ambientalmente corretas; 

a promoção de sistemas de tratamento e disposição de resíduos compatíveis 

com a preservação ambiental; a extensão de cobertura dos serviços de coleta 

e destino final (SATO e SANTOS, 1996). 

A coleta seletiva realizada de forma informal pelos catadores tem 

impacto direto na qualidade ambiental e na composição dos materiais 

coletados pelo caminhão da coleta regular nos municípios. A coleta dos 

materiais recicláveis antes da passagem do caminhão reduz os gastos com a 

limpeza publica e prolonga a vida útil dos aterros. Alem de contaminar menos o 

meio ambiente e diminuir a extração de recursos naturais, no caso do lixão que 

é muitas vezes um fluxo importante de receitas para a comunidade, os 

catadores obtém a sua renda com a venda do material reciclável para os 

sucateiros, ou atravessadores que são intermediários entre o catador e a 

indústria e por sua vez também lucram com esta atividade. Geralmente nos 

lixões das principais cidades dos pais trabalham mais de mil pessoas, na 

cidade de Uruguaiana trabalham em média setenta pessoas como catadores 

no lixão. Nos países de terceiro mundo a catação do lixo representa a única 

fonte de setores totalmente excluídos da sociedade: os catadores de lixo. 

Depois que o material sólido é separado pelos catadores e recolhido 

pelas empresas de reciclagem ele é classificado e prensado sendo enviado 

para indústrias que o reciclam, e segundo pesquisas do (LIXO, 2003)1 tonelada 

de papel reciclado poupa 22 árvores, 75% de energia elétrica e polui o ar 74% 

menos do que a produção da mesma quantidade de papel com matéria prima 
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virgem, 1 quilo de vidro ao ser reciclado gera um 1 quilo de vidro novo. No 

Brasil o lixo vive de dois extremos, segundo estimativas do (IBGE, 2000) de um 

lado 97% das latas de alumínio são recicladas, um número extremamente bom, 

entretanto 64% daquilo que se planta acaba indo para o lixo, 70 mil toneladas 

de alimentos que poderiam ser aproveitados de alguma forma são 

desperdiçados. 

Para diminuir o impacto que este problema tem sobre o meio ambiente a 

melhor saída é incentivar cada vez mais a reciclagem que retira do lixo uma 

série de materiais que levariam um tempo assombroso para se decompor, além 

disso, ao ser reaproveitado o lixo reciclado economiza recursos naturais.  

Segundo Sandroni (1996) atualmente esta atividade sustenta cerca de 500 mil 

brasileiros catadores de lixo, de forma direta ou indireta, estima-se que eles 

estejam organizados em quase 500 cooperativas distribuídas por todo o Brasil, 

criadas em parceria com ONGs, empresas privadas e poder publico, e esta 

atividade é muito lucrativa, pois rende cerca de 7 bilhões de reais por ano de 

acordo com dados do Ministério do Meio Ambiente. 

Um dos maiores problemas que também dificultam o processo de 

reciclagem e acabam mandando quase 30% do lixo que poderia ser reciclado 

para aterros é a falta de separação do lixo em residências, pois do total que é 

produzido nas casas apenas 2 % é destinado à coleta seletiva, conforme dados 

do IBGE 

 

2.3 COMPOSTAGEM 

 

A compostagem é um processo que pode ser utilizado para transformar 

diferentes tipos de resíduos orgânicos em adubo que, quando adicionado ao 

solo, melhora as suas características físicas, físico-químicas e biológicas. 

Conseqüentemente se observa maior eficiência dos adubos minerais aplicados 

às plantas, proporcionando mais vida ao solo, que apresenta produção por 

mais tempo e com mais qualidade. Portanto, a redução do uso de fertilizantes 

químicos na agricultura, a proteção que a matéria orgânica proporciona ao solo 

contra a degradação e a redução do lixo depositado em aterros sanitários pelo 

uso dos resíduos orgânicos para compostagem, contribuem para melhoria das 

condições ambientais e da saúde da população. A técnica da compostagem foi 
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desenvolvida com a finalidade de acelerar com qualidade a estabilização 

(também conhecida como humificação) da matéria orgânica. Na natureza a 

humificação ocorre sem prazo definido, dependendo das condições ambientais 

e da qualidade dos resíduos orgânicos (KIEHL, 1985). 

Os resíduos orgânicos constituem todo material de origem animal ou 

vegetal e cujo acúmulo no ambiente não é desejável. Por exemplo, estercos de 

animais (cavalo, porco, galinha etc.), bagaço de cana-de-açúcar, serragem, 

restos de capina, aparas de grama, restos de folhas do jardim, palha de milho e 

de frutíferas etc. Estão incluídos também os restos de alimentos de cozinha, 

crus ou cozidos, como cascas de frutas e de vegetais, restos de comida etc. 

Para fazer o composto orgânico é necessário o lixo doméstico orgânico, 

que é rico em nitrogênio (N), um nutriente importante para que o processo 

bioquímico da compostagem aconteça, e restos de capim ou qualquer outro 

material rico em carbono (C), como palha de milho, de banana, folhas de 

jardim, restos de grama etc. Caso tenha disponibilidade de esterco de animais, 

como boi, galinha, porco etc., a sua utilização como fonte de microrganismos 

decompositores acelera a formação do composto. A proporção de C e N é 

quem regula a ação dos microrganismos para transformar o lixo em adubo, 

devendo a mistura de resíduos orgânicos ter uma relação C/N inicial em torno 

de 30, ou seja, os microrganismos precisam de 30 partes de carbono para cada 

parte de N consumida por eles. Não devem ser misturados no composto 

madeiras tratadas com pesticidas ou envernizadas, vidro, metal, óleo, tinta, 

plásticos e fezes de animais domésticos. Não utilizar também papel encerado 

ou produtos que contenham qualquer tipo de plastificação, deve-se evitar 

também gorduras animais, pois são de difícil decomposição, como também 

restos de carne, por atrair animais domésticos, e revistas e jornais, que são de 

decomposição mais lenta e podem ser reciclados (Peixoto, 1989). 

O melhor local para fazer o composto deve ser reservado, próximo a um 

ponto de água, com espaço suficiente para o reviramento da pilha, com terreno 

de boa drenagem e de modo que a água possa escorrer para um local 

apropriado. Inicialmente deve-se revolver a terra com uma enxada antes de 

depositar a primeira camada de resíduos orgânicos no solo. Deve-se dispor 

como materiais básicos de uma pá, carrinho de mão, mangueira d’água, 

ancinho, enxada e um vergalhão de ferro. 
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Segundo Nascimento, (2005) como vantagens da compostagem pode-se 

observar: 

• Melhora da saúde do solo. A matéria orgânica composta se liga 

às partículas (areia, limo e argila), ajudando na retenção e 

drenagem do solo melhorando sua aeração; 

• Aumenta a capacidade de infiltração de água, reduzindo a 

erosão; 

• Dificulta ou impede a germinação de sementes de plantas 

invasoras; 

• Aumenta o numero de minhocas, insetos e microorganismos 

desejáveis, devido à presença de matéria orgânica, reduzindo a 

incidência de doenças de plantas; 

• Mantêm a temperatura e os níveis de acidez do solo; 

• Ativa a vida do solo, favorecendo a reprodução de 

microorganismos benéficos às culturas agrícolas; 

• Possibilita a resolução do problema da deposição final de grande 

parte dos resíduos sólidos urbanos. 

• Redução do lixo destinado ao aterro, com a conseqüente 

economia com os custos de aterro e aumento de sua vida útil; 

• Aproveitamento agrícola da matéria orgânica; 

• Processo ambientalmente seguro; 

• Eliminação de patógenos; 

• Economia de tratamento de efluentes. 

 

Tradicionalmente a compostagem é vista como uma prática usual em 

propriedades rurais e centrais de reciclagem de resíduos. No primeiro caso é 

uma estratégia do agricultor para transformar os resíduos agrícolas em adubos 

essenciais para a prática da agricultura orgânica. No segundo é uma 

necessidade administrativa, que tem a intenção de diminuir o volume do 

material a ser gerenciado além de estabilizar um material poluente. 

No espaço urbano existe a crença de que lixo deve ser recolhido pela 

prefeitura e despejado em algum local onde possa feder e sujar a vontade. 

Esta realidade perversa está sendo mudada, graças às ações práticas de 
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alguns municípios e pelos avanços nas leis e normas ambientais em nosso 

país (Fundação Gaia). 

 

 

2.3 Cooperativas de Reciclagem e Catadores Organizados 

 

2.3.1 Cooperativas de Reciclagem. 

Segundo Sandroni (1996) as cooperativas se baseiam no formato de 

uma empresa formada e dirigida por uma associação de usuários, que se 

reúnem em igualdade de direitos, com o objetivo de desenvolver uma atividade 

econômica ou prestar serviços comuns, eliminando as intermediações. Esta 

idéia parte da união de idéias e objetivos de seus associados, desta forma as 

cooperativas podem ser de produção, de consumo, de crédito, de troca e 

comercialização, de segurança mútua, de venda por atacado ou de assistência 

médica, sendo as mais comuns as de produção, de consumo, e crédito. 

Existem ainda as cooperativas mistas, que unem numa só empresa essas três 

atividades. Estas cooperativas no segmento de trabalho e serviço são uma das 

oportunidades administrativas que deveriam ser analisadas e avaliadas com 

maior seriedade, pois representa uma nova relação de trabalho, com 

vantagens muito importantes e relevantes para todos os envolvidos no sistema, 

pois a cooperativa é um sistema organizacional que vem atuando desde 1969 

com sucesso no Brasil no segmento de prestação de serviços, constituindo-se 

num novo mercado que esta gerando muitos postos de trabalho. 

As cooperativas de catadores começaram a ser reconhecidas no Brasil 

no final de 1944, e o que as difere de outras sociedades, é que as mesmas 

existem e trabalham em favor de seus associados, desta forma todo o trabalho 

e a renda é dividida entre todos por partes iguais, é para eles e por eles que 

estas associações existem, sendo o associado o seu cliente eles tem direitos 

(vantagens) e obrigações (deveres), ou seja, são ao mesmo tempo clientes e 

sócios ou cooperados e cooperadores (ARRIGONI, 2000). 
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As cooperativas referidas no presente trabalho são as cooperativas de 

catadores organizados, estas cooperativas oferecem normalmente uma série 

de benefícios para os associados como estacionamento para carroças, 

banheiro, refeitório que muitas vezes da direito a almoço, e espaço para o 

recolhimento e separação de materiais, por terem mais notoriedade que os 

catadores, as cooperativas acabam por conquistar a simpatia da vizinhança: 

“Oras a cooperativa transforma potenciais marginais em trabalhadores 

comuns”, a vizinhança por sua vez tende a contribuir, firmando convênio para a 

coleta de materiais ou mesmo entregando os recicláveis em seus depósitos. O 

grande volume de materiais coletados pela cooperativa permite que os preços 

sejam melhores negociados, seja com indústrias que utilizarão o material como 

matéria prima, seja vendendo a atravessadores. Em ultima analise a 

cooperativa dispensa a presença de atravessadores, pois possui estrutura 

suficiente para negociar diretamente com o cliente final. Por outro lado não é 

raro vermos cooperativas manufaturando parte do material coletado, no intuito 

de diversificar sua linha de produtos e incrementar seu faturamento. Podem-se 

produzir peças de artesanato, objetos decorativos e mobiliários, esta atividade 

na maior parte das vezes envolve a família dos cooperados e moradores de 

rua, dando assim um pouco de dignidade e auto-estima a quem não tem 

alguma expectativa de futuro. 

Para que as cooperativas não se transformem num verdadeiro caos, é 

necessário que uma estrutura administrativa, suporte suas operações, como a 

elaboração de planilhas de controle, organização de sistemas e métodos, conta 

a pagar e receber, e métodos de vendas. A figura do psicólogo e do assistente 

social também é comum nas cooperativas de catadores. O tamanho da 

estrutura vai de acordo com o volume de operações, e a estrutura é bancada 

pela contribuição dos associados que em geral varia entre 10 a 30% da receita 

de cada catador. 

A cooperativa de catadores funciona como uma empresa, ela tem área 

administrativa, distribuição de tarefas, divisão de dividendos, e para dar certo 

cada um deve fazer a sua parte, nesta organização existe a assistência social 

que organiza as atividades de capacitação e desenvolvimento de cooperados, 

família e voluntários, gerenciamento de conflitos e organização de atividades 

com a comunidade; A equipe do administrativo que organiza as atividades da 



34 
 

cooperativa, manutenção do local e organização dos serviços aos cooperados, 

divulgação da cooperativa, prospecção de clientes e realização de vendas; A 

equipe da coleta, que realiza a coleta de matérias com carrinho ou veiculo 

motorizado, realização de convênios com condomínios, estabelecimentos 

comerciais, supermercados e órgãos públicos, e recebimento de material 

entregue voluntariamente; Equipe da separação, que fica na cooperativa 

separando o material coletado pelos catadores e recebido voluntariamente, 

descarte/destinação de materiais não reaproveitáveis e preenchimento de 

planilhas de controle; Equipe do armazenamento fazem a prensagem e picote 

de materiais, armazenamento e organização de materiais por lote de acordo 

com o cliente, separação de matérias destinados a produção de artesanatos 

entre outros. As cooperativas não necessitam necessariamente se limitar a 

venda de materiais para indústrias, é comum que sejam organizados projetos 

sociais e ambientais, envolvendo catadores associados, suas famílias e 

voluntários. 

A cooperativa pode destinar uma parte dos materiais que seriam 

vendidos para a produção de artesanato, objetos decorativos e mobiliários, 

ampliando sua linha de produtos e agregando valor aos mesmos. A produção 

em geral fica por conta de familiares de catadores ou voluntários, assegurando 

desta forma, emprego e renda para todos, pois além de receber aulas e 

adquirir técnicas, podem obter algum rendimento com a atividade. Neste 

sentido a cooperativa pode formar multiplicadores e organizar cursos abertos 

de artesanato. A cooperativa pode também organizar festas e 

confraternizações para promover a venda de produtos e parte da arrecadação 

pode ser destinada a ações sociais e ambientais, como a distribuição de 

alimentos para moradores de rua e o plantio de árvores na cidade, 

estabelecendo uma relação de simbiose na comunidade que esta inserida. A 

cooperativa pode ainda criar algumas exigências para o ingresso de 

cooperados, como por exemplo, estabelecer presença obrigatória em cursos de 

alfabetização e assistência social promovidos pela instituição. 

 Mais do que comercializadoras de materiais recicláveis as cooperativas 

são centros de reabilitação social e promoção de cidadania, além de agentes 

de conservação do meio ambiente e peça fundamental para o desenvolvimento 

sustentável das sociedades.  
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2.3.2 Catadores Organizados. 

 

 

De acordo com a Pesquisa Nacional de Saneamento Básico realizada 

pelo IBGE em 2000, coleta-se no Brasil diariamente 125,281 mil toneladas de 

resíduos domiciliares, e 52,8% dos municípios brasileiros dispõe seus resíduos 

em lixões.  

Segundo (Rodrigues & Cavinato, 1997) hoje se estima que um em cada 

1000 brasileiros seja catador, três em cada 10 catadores gostariam de 

continuar na cadeia produtiva da reciclagem mesmo que tivesse uma 

alternativa, estes têm orgulho de ser catador, pois tem consciência dos 

benefícios que o seu trabalho traz para a sociedade e o planeta, além de esta 

ser a forma de sustentar com dignidade sua família, nestes casos mais de um 

membro da família também atua como catador.  

Mas esta profissão não é tão glamorosa como o papel social e ambiental 

que os catadores exercem, muito pelo contrario, muitos deles perambulam 

cerca de 30 quilômetros por dia, debaixo de chuva e sol, puxando até 400 

quilos (o peso da carroça cheia) em busca de materiais que muitas vezes só 

são encontrados dentro de sacos de lixo domiciliar. Muitos destes catadores 

por não se filiarem a nenhuma cooperativa, trabalharem por conta própria, 

obrigados pela falta de dinheiro, ou mesmo falta de informação, os mesmos 

não utilizam nenhum tipo de proteção, freqüentemente sofrem algum tipo de 

lesão ou infecção pelo manuseio do lixo, e ainda é muito comum que sejam 

confundidos com moradores de rua, mendigos, ou mesmo marginais, e o que é 

pior, são simplesmente ignorados pela maioria das pessoas, e como se não 

bastasse, algumas prefeituras proibiram a utilização de carroças e proibiram 

sua circulação e estacionamento em vias publica. Tudo isso para ganhar de um 

a dois salários mínimos no mês e com sorte encontrar algum aparelho 

eletrônico que esteja funcionando. Muitas pessoas se perguntam se vale à 

pena trabalhar como catador, mas na maioria dos casos não se trata de 

escolha, e sim luta pela sobrevivência, pois quem não consegue serviços 
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melhores e tem família para sustentar acaba virando catador.  

Apesar da insalubridade, do desprestigio social e da baixa remuneração, 

o dinheiro para atender necessidades latentes vem em curto prazo, é por isso 

que se proliferam pelas cidades os catadores organizados ou não. 

Segundo Bauman, (2005) entre os catadores existem os tipos: 

- Trecheiros, que vivem no trecho de uma cidade e outra catando latas 

para sustentar sua família. 

- Catadores de lixo, que fazem seu horário e catam resíduos sólidos, 

estes catam há muito tempo, ou somente quando não estão trabalhando em 

outro local. 

- Catadores individuais, que catam por si, pois preferem trabalhar 

individualmente puxando seus carrinhos, que muitas vezes são emprestados 

pelo comprador que é sucateiro ou deposista. 

- Catadores organizados que trabalham em grupos autogestionários, 

onde todos são donos do empreendimento que tem suas regras e objetivos, os 

mesmos são legalizados ou em fase de legalização como cooperativa, 

associados em ONGs ou órgãos municipais. 

Entre os catadores organizados existem: 

- Grupos em organização: com pouca ou nenhuma infra-estrutura, muita 

necessidade de apoio, e vontade de trabalhar em grupos que se fortalecem. 

- Catadores organizados autogestionários: são formados por grupos que 

funcionam como cooperativas de fato, onde decisões são tomadas de modo 

democrático, as vendas e os resultados são de domínio de todos graças à 

transparência das informações que muitas vezes são afixadas na parede- o 

valor da venda, dos descontos, as atas das reuniões e etc. Não há uma 

liderança única da qual dependam todas as decisões e todos os associados 

representam o empreendimento como dono. 

- Redes de cooperativas autogestionárias: tem como idéia de rede, é 

uma forma de fortalecer o grupo na busca de quantidade, qualidade e 

freqüência que são algumas das imposições do mercado da reciclagem. Em 

rede os grupos podem vender por melhores preços, por terem juntos maiores 

quantidades e aqueles que não tem prensa poderem enfardar o material. Em 

rede os grupos também podem se organizar para otimizar a coleta e realizarem 

inclusive coleta de outros materiais como óleo de cozinha, alimentos, entre 
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outros. 

Entre as cooperativas:  

- Coopergatos: São grupos autogestionários que tem um único dono 

onde um manda e todos obedecem, e funciona como uma empresa privada só 

que sem benefícios sociais que uma empresa teria que dar. 

- Cooperativas de sucateiros: é quando alguns sucateiros que, nem 

sempre, mas freqüentemente tem com catadores relações pra lá de 

exploratórias, percebendo vantagens junto à políticas publicas se regularizam 

legalmente como cooperativas mas funcionam como empresa privada, sob a 

fachada do cooperativismo. Infelizmente esse padrão é bastante freqüente. 

- Cooperativas de apoiadores: São grupos de catadores organizados por 

pessoas que não tem histórico na catação e se auto-declaram catadores (mas 

tem perfil de apoiador) para exercer uma liderança sem nenhum compromisso 

com o processo emancipatório dos catadores. Apoiadores só deveriam fazer 

parte de uma cooperativa de catadores de materiais recicláveis se fosse no 

conselho consultivo, sem direito  voto e sem direito a renda. 

A Catação é um dos processos de reaproveitamento do lixo mais antigo 

do Brasil, foi através da catação de papel e de papelão, que o Brasil chegou a 

ocupar um lugar de destaque mundial já no final dos anos 80, gerando um bom 

negocio, movimentando quantias consideráveis de dinheiro. Mesmo não sendo 

uma atividade recente, somente agora a população tem tomado consciência da 

importância do profissional catador, do reaproveitamento e dos benefícios 

auferidos para a sociedade de um modo geral, para a economia e para a 

natureza. Dessa forma o conceito de lixo tende a ser modificado, podendo ser 

entendido como materiais que podem ser úteis e aproveitáveis pelo homem. 

Assim, a responsabilidade de gerenciar o lixo tornou-se uma tarefa que 

demanda ações diferenciadas e articuladas, as quais devem ser incluídas entre 

as prioridades de todas as municipalidades e nações (RODRIGUES e 

CAVINATTO, 1997). 

Entre as cooperativas de catadores e as entidades publicas e 

governamentais existe uma problemática que gera muita discussão: é a de 

que, até que ponto estas iniciativas estão baseadas em demandas reais dos 

catadores, e não por interesse econômico, de forma a permitir participação, 

autonomia e coesão dos mesmos e como esses grupos percebem a 



38 
 

organização em torno da atividade produtiva definidas por estas iniciativas. 

Pois podemos perceber que existem interesses institucionais, políticos e 

financeiros tendo em vista o potencial gerador de recursos financeiros oriundos 

dessa atividade de reciclagem, que envolve apenas empresas privadas e 

publicas.  A falta de integração entre as instituições, pouco interesse do poder 

público, interesses individuais, falta de visão do coletivo, a morosidade dos 

processos administrativos, a pouca mobilização e articulação dos catadores, 

uma ideologia de dominação e submissão, dentre outros fatores, podem 

influenciar para o fracasso de muitas iniciativas e para o fortalecimento e 

coesão desses grupos de catadores. 

Neste cenário de precarização tanto social como financeira, os catadores 

surgiram devido muitas vezes à falta de oportunidades, precárias condições de 

trabalho que gera desempregos e os mesmos encontraram nesta atividade 

uma alternativa de sobrevivência.  Para a maioria dos catadores, se tivesse 

oportunidade optaria por outra atividade que gerasse maior renda para a 

família, além da satisfação. Tendo em vista ser uma atividade desvalorizada 

socialmente, como já dita. Mas por outro lado, existe acerca deste assunto uma 

certa mobilização, mesmo que incipiente, de grupos minimamente organizados 

que buscam e conferem certa identidade à atividade, coesão do grupo e 

reivindicações de sua cidadania por meio desta atividade, na tentativa de 

garantias de seus direitos, pois os catadores reconhecem sua atividade como 

sua profissão, já que é de lá que retiram seu sustento e o de sua família, além 

claro dos benefícios trazidos a sociedade e ao meio ambiente.  

Ao se firmarem como catadores de material reciclável e não de lixo 

buscam valorização mais do que simbólica da atividade, pela característica de 

transformação conferida ao reciclável, já que o lixo significa o que não tem 

valor, que pode ser descartado, refletindo em parte, nesse processo de 

identificação. Para esses trabalhadores existe diferenciação entre os termos 

catador, coletor e reciclador. Aqui na cidade de Uruguaiana devido ao fato de 

apenas há pouco tempo a coleta seletiva ter sido implantada e poucos 

catadores trabalharem na cooperativa de catadores, muitos deles permanecem 

na atividade de catar literalmente material apropriado para a reciclagem em 

lixos domésticos, indústrias e inclusive no lixão e aterro da cidade. São poucos 

que de fato reciclam este material, geralmente eles repassam o material a 
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valores muito baixos para uma empresa que recolhe os recicláveis na cidade, 

ou a deposeiros, chamados de atravessadores. Há quem denomine os 

catadores de Agentes Ambientalistas, como, porém a maioria não se percebe 

nesse papel considera a atividade como uma forma objetiva de sobrevivência e 

geração de renda para a família. 

Vigotsky (2003) afirma que mesmo em formas mais primitivas, o trabalho 

é mais que um processo entre o ser humano e a natureza, pois exige 

coordenação de esforços, certa habilidade para fazer o comportamento próprio 

concordar com o de outros e organização e regulação das próprias relações 

para que possam entrar como parte componente na trama do comportamento 

coletivo. 

 

 

2.4 A catação de lixo como reinserção social dos catadores nas cooperativas 

de trabalho. 

O fato de alguns catadores saírem dos lixões e se encontrarem 

trabalhando de forma mais digna nas cooperativas de trabalho organizado, já é 

um grande passo que foi dado, pois muitos ainda preferem trabalhar 

individualmente e por conta, como já citamos acima nos diversos tipos de 

catadores, mas as cooperativas necessitam de ações de organização e 

planejamento para que possam dar estrutura a esses trabalhadores, e as 

principais ações que devem ser tomadas para o sucesso de uma cooperativa 

de reciclagem de lixo são: apoio administrativo e contábil, com contratação de 

profissional responsável pela sua organização, que seja de confiança de seus 

associados e ligados à associação de catadores. O DENACOOP é o 

departamento de apoio ao cooperativismo dentro do governo federal. É o único 

órgão do governo especializado em cooperativismo responsável pela 

operacionalização das políticas a serem implementadas no setor de gestão da 

cooperativa, criação de serviço social, com atuação de assistentes sociais junto 

aos catadores, fornecimento de uniforme e equipamentos de proteção 

individual e coletiva, implantação de atividades de caráter educativo (como 

cursos de alfabetização e programas de educação ambiental). 
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Quando uma cooperativa inicia seus trabalhos, considerando a pouca 

experiência das diretorias das cooperativas, o poder publico como a prefeitura 

e mesmo associações podem também auxiliar na comercialização dos 

materiais recicláveis, organizando feiras ou mesmo projetos para amostra e 

utilização dos mesmos na cidade, quando se tratar de artigos artesanais. Caso 

haja dificuldade, fruto de variações do mercado comprador, é recomendável 

que a cooperativa conte com um pequeno capital de giro, de forma a assegurar 

um rendimento mínimo aos catadores, até o restabelecimento de melhores 

condições de comercialização (LIMA e HORÁCIO, 2006) 

CEMPRE é uma associação sem fins lucrativos, dedicada a promoção 

da reciclagem dentro do conceito de gerenciamento integrado do lixo, ela 

trabalha para conscientizar a sociedade sobre a importância da redução, 

reutilização e reciclagem do lixo, através de publicações, seminários, 

pesquisas, bancos de dados e premiações. 

O numero de cooperativas registradas no CEMPRE tem aumentado a 

cada ano, mas a maioria das cooperativas ainda se concentra nas regiões sul e 

sudeste do Brasil. O CEMPRE premiou as melhores iniciativas comunitárias de 

coleta seletiva em 2004, pelos critérios de alcance geográfico da coleta, a 

população beneficiada ou atendida, os tipos e quantidades coletadas 

seletivamente e o retorno socioambiental. É de extrema importância que 

serviços como estes sejam divulgados pelas prefeituras e incentivados pelas 

cooperativas para que seus cooperados, os catadores vejam que não estão 

sozinhos e tenham mais estimulo juntamente com suas famílias, podendo 

desta forma sentir-se mais valorizados neste trabalho que tanto contribui para a 

nossa sociedade atual, gerações futuras e nosso planeta. 

O papel do catador na sociedade atual é de extrema importância, mas 

não podemos esquecer que o que contribui e muito para que boa parte da 

população chegasse a ser catador foi também a sociedade dita como industrial, 

onde o urbanismo acaba por deteriorar a vida dos indivíduos com a imposição 

de consumo exagerado de toda uma gama de produtos industrializados, que se 

não conscientizado, torna-se crescente cada vez mais (Lefebvre, 1999), o autor 

ainda acrescenta que ao se referir ao progresso das cidades antes rural 

(campo), industrial e hoje (urbano), diz que “são três épocas de sensações e 

percepções diferentes, o antes, ontem e os dias que estamos vivendo 
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misturados no espaço e tempo, de imagens e de conceito, de linguagem e de 

racionalidade, de teorias e de práticas sociais”. O autor, ao elaborar uma 

reflexão das passagens de toda esta revolução econômica e social por que 

passou os espaços urbanos, alerta para o fato de que a humanização da 

sociedade foi perdida, a sociedade esta pensando apenas no hoje, esquecendo 

que há futuro e que o meio ambiente e recursos naturais são finitos. Em suas 

palavras: “A sociedade atual chegou a um caos que reivindica insistentemente 

a coerência e conscientização por parte de toda a população”. Nem por isso 

sua suficiência esta demonstrada. Com isso o autor acredita que a sociedade 

de consumo isolado de muitas relações concretas tais como o trabalho, sua 

segurança, seus desejos e realidades mais práticas necessitam de uma 

educação para a vida e para a realidade que estamos vivendo, onde possamos 

olhar nas ruas e ver soluções quanto aos problemas sociais e o outro, ao invés 

de olharmos e não ver nada. 

Concordando com o raciocínio de Lefebvre (1999),Hoffmann (1997) 

discursa sobre o desemprego e subemprego e marginalidade dentro das 

cidades urbanas. O tamanho da tragédia do desemprego no Brasil salta a vista 

nas estatísticas divulgadas. Trabalhadores desocupados que, embora tenham 

procurado ativamente uma ocupação, não encontram nada para fazer e se 

tornam vendedores ambulantes e ainda assim taxados de desocupados. Existe 

também a classe dos melhores remunerados e aqueles auferidos pelas 

populações de menor poder aquisitivo, a insegurança no emprego, vínculos 

vulneráveis, assalariamento sem carteira assinada, o trabalho de autônomos 

que operam em condições precárias, o emprego domestico, a ocupação de 

crianças e idosos, ou seja, o núcleo protegido dos empregos diminui e aumenta 

a margem dos vulneráveis (DIEESE, 2006). 

Diante destas taxas de desemprego, mal estares, sentimentos de aflição, 

insegurança, depressão e ansiedade, são características do ser humano 

urbano, que segundo Bauman (2005), torna-se difícil de defini-lo. No mundo 

contemporâneo, esses são permanentemente confrontados com a 

possibilidade de serem apontados como redundantes, supérfluos, ou mesmo 

indiferentes. O homem parece ser descartável e a exclusão, num mundo 

globalizado, que provoca um grande índice de marginalização, carrega em si a 

inclusão que todos sabem ser necessário. Desta forma podemos pensar que 
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de que qualquer forma, os indivíduos muitas vezes são condicionados pelo 

capitalismo a viver nas ruas ou mesmo em aterros, catando o material para 

vender, gerando lucros cada vez mais altos a poucos e deixando na 

marginalidade pessoas consideradas descartáveis. 

Acrescentamos ainda que os processos de produção, disposição e 

coleta de resíduos sólidos urbanos não estão dissociados de questões 

estruturais mais gerais que se dão na sociedade, geradoras de desigualdade 

quanto a condições de sobrevivência. Assim a abordagem de aspectos 

qualitativos sobre a importância atribuída aos resíduos sólidos urbanos, 

dispersos no ambiente, na saúde da população das periferias, bem como dos 

hábitos dessas populações em relação aos resíduos sólidos urbanos, podem 

constituir-se em elementos esclarecedores sobre o modo como os riscos 

ocorrem, podendo vir a assumir importância cientifica como delineador das 

políticas ambientais e na garantia de preservação das gerações futuras. A 

analise das conseqüências da exposição direta ou indireta aos resíduos sólidos 

urbanos é considerada uma tarefa complexa, exigindo a participação 

integradora de profissionais das mais diversas formações disciplinares unidos 

por interesses comuns (MORAES, 1997; SISSINO e OLIVEIRA, 2000; 

BARRET e KILLINGER, 2006). 

Diversas leis asseguram os direitos e deveres das pessoas, sendo que 

as mesmas devem ser tratadas igualmente e receber o mesmo tipo de 

tratamento, recurso, educação, moradia e alimentação construindo e obtendo 

assim sua dignidade, mas o que acontece na verdade e todos podemos ver é a 

grande desigualdade social que assombra nosso país, marginalizando muitos e 

enriquecendo poucos, levando famílias a morar de baixo de pontes e a catar 

recicláveis para sobreviver. Igualdade na diferença é à base da idéia de direitos 

humanos. Toda pessoas deve ter garantido seu direito de ter livre escolha e 

convívio social. A convivência, a participação social, educacional e econômica 

dos grupos minoritários na vida da comunidade pode gerar uma cadeia de 

transformações que, num crescente, abre possibilidades de interferência nos 

níveis político e econômico (CUNHA, 2001). 

A partir do exposto, inclusão social é uma questão interdisciplinar, 

envolvendo políticas publicam formuladas basicamente através da Constituição 

Federal e dos Estados, leis e decretos, assim como em declarações e 
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recomendações de âmbito internacional, tais como o Tratado de Madrid, 

Declaração dos Direitos Humanos, e Estatuto da Criança e do Adolescente, 

estando muitas das linhas de ação em conflito ideológico com as novas 

situações geradas pelas conseqüências decorrentes de um mundo capitalista, 

globalizado e excessivamente tecnológico (EIZIRIK, 2006). 

Esse quadro social, agravado pela aceleração sem precedentes do 

processo de globalização, levou a Organização das Nações Unidas para a 

Educação, a Ciência e a Cultura – UNESCO, sobretudo na década de noventa, 

ao dedicar especial atenção a essa questão, convocando os 186 países 

membros para discutirem compromissos internacionais e alternativas para a 

redução da pobreza. A reunião mundial, realizada na Tailândia no inicio dos 

anos 90 discutiu, em primeiro lugar, uma política de educação para todos. Com 

a participação do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

(PNUD), da sociedade Civil, e de representantes dos diferentes governos, 

inclusive o do Brasil, aconteceu uma reunião que emanou uma declaração 

mundial em busca da universalização da cidadania. Uma comissão de 

educação mundial para o século XXI, com o objetivo de discutir as quatro 

aprendizagens fundamentais, ou seja, aprender a ser, aprender a fazer, 

aprender a conhecer e aprender a conviver juntos, deu continuidade as 

discussões.  Estes objetivos estão claramente inseridos nas prioridades das 

cooperativas de catadores organizados, onde visa-se dar oportunidade, 

conhecimento e educação, cidadania, dignidade, e união num lugar onde todos 

possam estar incluídos e vencer juntos. 

A UNESCO (2006) entende que a pobreza é um fenômeno amplo, que 

se refere à estrutura de bem-estar e de participação no cotidiano social e 

engloba diversos elementos – não somente relacionados à falta de recursos - 

como a desigualdade na distribuição da renda, a vulnerabilidade, a exclusão 

social, a violência, a discriminação e a ausência de dignidade. A UNESCO 

acredita que desenvolver o capital social significa fortalecer a sociedade civil 

por meio de políticas que promovam mudanças reais a qualidade de vida da 

população. Considerando isso, procura direcionar seu discurso, suas praticas, 

suas perspectivas e a alocação de seus recursos para instrumentalizar a 

educação, a cultura, a ciência e a comunicação, buscando elevar os índices de 

desenvolvimento humano dos povos e constituindo-se um foro de troca de 
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idéias sobre políticas e práticas internacionais exitosas na erradicação da 

pobreza. Em todos os projetos e ações das quais é parceira, busca a efetiva 

interação da população alvo excluída, e tem como objetivo possibilitar a 

participação de seus parceiros na Agenda Internacional de Desenvolvimento 

das Nações Unidas e no mandato da Organização, além de engajá-los nos 

compromissos de erradicação da pobreza, dentro da perspectiva de violação 

dos direitos humanos.  

De acordo com Sachs (2006), a inclusão social dos catadores pelo 

trabalho pretende estimular o aprofundamento do debate nacional sobre um 

crescimento que, ao mesmo tempo contribua decisivamente para o 

desenvolvimento humano e sustentável do país. Um crescimento que não seja 

um fim em si mesmo, mas que tenha o ser humano como sua referencia maior. 

Diante das mudanças na evolução da sociedade, a inclusão social destas 

pessoas tem merecido a atenção de diversos setores, em decorrência de uma 

perspectiva social de um mundo mais democrático, onde se pretende respeitar 

direitos e deveres, sabendo-se que todas as pessoas devem ser respeitadas, 

independente do sexo, idade, origem étnica, opção sexual ou deficiências. E o 

conceito geral de uma sociedade aberta a todos, que estimule a participação 

de cada um apesar de diferentes experiências e opiniões, reconhecendo o 

potencial do cidadão, é denominada sociedade inclusiva. 

Pode ser considerada democrática, onde se reconhece todos os seres 

humanos como livres e iguais e com direito a exercer sua cidadania. Esse 

objetivo de participação de todos guiou a elaboração de políticas e leis na 

criação de programas e serviços voltados àqueles que de alguma forma tem 

necessidades nos últimos 50 anos. Tem sido prática comum deliberar e discutir 

a cerca da inclusão de pessoas com algum tipo de deficiência física ou ainda 

pessoas com “rótulos” ou discriminados pela sociedade, tais como viciados em 

drogas, marginais e aqueles que vivem abaixo da linha da miséria (SACHS, 

2006) 

Rattner (2006) afirma que os programas oficiais e das Organizações Não 

Governamentais (ONGs) enfrenta o problema da exclusão de modo não 

imparcial, ora gerando renda (bolsa de escola, cesta básica dentre outros), ora 

criando empregos (através das frentes de trabalho, por exemplo). Nas palavras 

desse autor: “Nenhum desses programas atinge o objetivo de inclusão social, 
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no sentido mais lato e profundo da palavra, por omitir a dimensão central do 

fenômeno – a perda de auto-estima e de identidade de pertencer a um grupo 

social organizado” (RATTNER, 2006). 

A inclusão se torna viável quando os excluídos ganham capacidade de 

recuperar sua dignidade e conseguem o acesso a moradia decente, educação 

e saúde, através da participação em ações coletivas. As políticas executadas 

pelo poder público, num nível maior, não devem ser encardas como sinônimos 

de competitivas ou substitutivas dos programas e projetos realizados pelas 

ONGs e/ou outras entidades da sociedade civil. Os dois são necessários e se 

complementam, contanto que não sejam aproveitados para fins político-

partidários (RATTNER, 2006). 

Saber e fazer são duas dimensões complementares e interdependentes 

que fazem parte de todas as nossas atividades. O “saber” abrange os estudos 

e debates dos grandes temas da sociedade contemporânea. Não basta 

pesquisar e construir teorias para induzir ações transformadoras. Os resultados 

devem ser combinados com um aprendizado social que incorpore novos 

elementos de ação coletiva, experimentação social e políticas publicas 

inovadoras. Os projetos devem ser estendidos a todos os grupos sociais no 

intuito de compreender como eles elaboram a construção de conhecimentos e 

valores próprios na praticas sociais. A avaliação das respostas do poder 

público às pressões crescentes por participação democrática e a demanda 

universal pelos direitos da cidadania são outros conceitos importantes 

(RATTNER, 2006). 

O conhecimento e a ação coletiva devem imprimir os rumos dos 

programas de inclusão social. Rompendo com o paradigma do ensino e dos 

estudos fragmentados e separados, foi proposta uma abordagem baseada no 

pensamento sistêmico por meio de equipes interdisciplinares. O dialogo com 

profissionais de outras áreas que deveriam capacitar os participantes de 

programas para a atuação em conselhos, fóruns, grupos de trabalho, parcerias, 

enfim, em todas as formas de organização social com potencial de mobilização 

e motivação da população também se tornou necessário (Rattner, 2006): a 

ampliação e o fortalecimento dos veículos de participação social; o 

investimento forte na qualificação e emancipação dos movimentos sociais, 

ONGs e outros setores da sociedade civil para que desenvolvam ações 
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propositivas e capazes de fazê-los participar eficazmente de negociações e 

deliberações; a qualificação de agentes governamentais no intuito de transmitir 

e fortalecer uma cultura democrática, participativa e solidaria; a capacitação de 

lideres para implementar políticas inovadoras no que diz respeito  à melhores 

condições de vida de toda a população; a inspiração e a potencialização de 

ações políticas institucionais em toda a sociedade, visando espalhar e publicar 

praticas democráticas que aumentem a cidadania de cada um. 

Capra (2002) diz que o que se precisa mudar são os valores da 

economia global para incluir os valores que estão contidos na sociedade civil, 

os valores da dignidade humana e da sustentabilidade ecológica. A ascensão 

do Capitalismo e a ascensão das comunidades sustentáveis chocam-se entre 

os conceitos de lucro e da doação. 

 A geração de renda para os catadores e de emprego nas indústrias de 

reciclagem irá combater com dignidade a fome de parte significativa da 

população mais carente das áreas urbanas. A categoria de catadores tem sua 

atividade profissional reconhecida pelo Ministério do trabalho e Emprego, cuja 

implementação formalizada da coleta seletiva pode incrementar a renda de um 

grande contingente desses profissionais. 

2.5 SITUAÇÃO DO LIXO NA CIDADE 

 Segundo a C.M.U a cidade de Uruguaiana já teve o lixão da cidade   

( conforme Apêndice D, figura 1 e 2 ) interditado por diversas vezes devido ao 

descumprimento de acordo extrajudicial onde a prefeitura se comprometeu a 

construir um aterro sanitário para a deposição de resíduos sólidos, bem como 

encerrar as atividades do lixão da cidade, que fica a uma distancia de 22 km do 

centro da cidade, mas mesmo com todo este impasse judicial que se arrasta 

por 13 anos pelas varas judiciais, o lixão da cidade continua funcionando, e 

segundo a CONSEMMA gera renda para cerca de 700 pessoas que tiram do 

lixo o sustento de suas famílias vendendo os recicláveis que retiram do lixão, 

os mesmos catam sem qualquer tipo de proteção em meio a restos de animais 

mortos, lixo hospitalar entre outros, sem água potável ou cobertura onde 

possam descansar no caso de chuva ou sol forte, quando cadastrados na 

prefeitura os catadores recebem uma cesta básica e um pedaço de carne no 
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inicio do mês. O material recolhido por esses catadores que trabalham 

individualmente é vendido no final da semana para uma empresa da cidade de 

Uruguaiana que separa, classifica, prensa e vende para Porto alegre. 

A coleta seletiva foi implantada na cidade apenas em 2009, e passa nas 

vilas e no centro de duas a três vezes por semana, de acordo com a 

necessidade de cada área, o lixo recolhido pela coleta seletiva é levado para a 

Vila Nova Esperança, onde se encontra o CEANE, a única cooperativa de 

catadores organizados da cidade, (conforme Apêndice D, figura 3). A 

cooperativa trabalha em um terreno doado por uma igreja, onde foi construído 

um galpão.  

O CEANE desenvolve um trabalho organizado com fins lucrativos, com 

famílias de baixo poder aquisitivo e infra-estrutura precária, lá o material é 

classificado, separado, prensado e depois vendido para uma empresa de Porto 

Alegre, cada catador organizado que trabalha na cooperativa recebe uma cesta 

básica e um pedaço de carne da prefeitura, além do dinheiro da venda do 

material separado e vendido pelos mesmos, lá eles têm cobertura, banheiro e 

local onde podem se alimentar com melhores condições do que se estivessem 

trabalhando no lixão, as atividades da cooperativa são divididas por todos. A 

coleta seletiva traz o material seco como papelão, plástico e latas que é 

recolhido nas ruas da cidade (conforme Apêndice D, figura 4 e 5)  e uma 

equipe fica classificando, separando, limpando e prensando o material recém 

chegado. Nesta etapa depois de separado o material (conforme Apêndice D, 

figura 6,7,8,9,)  logo depois o material é colocado em uma prensa industrial e 

prensado ( conforme Apêndice D, figura 10) ocupando assim menos espaço na 

cooperativa e diminuindo a incidência de animais vetores e roedores, pois o 

material fica armazenado na cooperativa por trinta dias até que uma empresa 

de Porto Alegre busca o material (conforme Apêndice D, figura 11 e 12 ). Neste 

momento outra equipe sai para as ruas com carroças ou carrinhos de puxar 

para fazer o serviço de catação durante o dia, todo material é levado para a 

cooperativa e o valor da compra é revertido por todos. 

A cidade conta com postos de coleta de óleo de cozinha onde o mesmo 

é recolhido e reaproveitado por uma empresa da cidade e reutilizado na 

confecção de sabão artesanal. 

A Secretaria de Meio Ambiente juntamente com a CONSEMMA 
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promovem campanhas de conscientização sobre Educação Ambiental, coleta 

seletiva, plantação e distribuição de mudas de árvores, saneamento básico e 

poluição em escolas e em atividades abertas a população.  

A assistência social promove oficinas para que sejam confeccionadas 

com garrafas pet reutilizadas a decoração de natal da cidade, nesta atividade 

gera-se muitos empregos, mas as grandes maiorias do pessoal treinado e 

contratado são estagiários que a prefeitura contrata pelo CIEE, e não os 

catadores e suas famílias que já estão engajados nesta causa. 

 

 



49 
 

3 METODOLOGIA 

O presente trabalho foi desenvolvido na cooperativa de catadores 

organizados CEANE, na vila Nova Esperança, cidade de Uruguaiana, fronteira 

oeste do Rio Grande do Sul.  

As famílias que residem na Vila Nova Esperança e fazem parte do 

CEANE, juntamente com os catadores que trabalham na cooperativa foram 

convidados a participar do projeto. O estilo da pesquisa utilizado no presente 

trabalho foi à pesquisa-ação onde foram realizadas entrevistas com os 

catadores e algumas pessoas da comunidade, foi também respondido um 

questionário, participaram nesta data 10 pessoas que representavam as 

famílias da comunidade e 17 catadores que trabalham na cooperativa, para 

que se possa chegar a um nível de conhecimento mais profundo e específico 

sobre como vivem essas pessoas, qual o seu conhecimento sobre resíduos 

sólidos, reciclagem, compostagem e Educação Ambiental entre outros. 

Depois do período de apresentação e de respondidos os questionários, 

os mesmos foram analisados para que se possa ter uma base das principais 

deficiências e necessidades desta comunidade, qual o tipo de ajuda e apoio 

que os mesmos necessitam para ter uma vida com melhores condições, 

dignidade e auto-estima, ajudando ainda a cooperativa em sua organização e 

atividade econômica, social e ambiental. Sobre os resultados obtidos através 

dos questionários foram realizadas na cooperativa CEANE, atividades que 

possam envolver os catadores, suas famílias e a comunidade, desta forma uma 

vez na semana, com data previamente agendada, foram realizadas atividades 

com os mesmos, que moram na sua maioria próxima a cooperativa. 

As atividades realizadas foram palestras, oficinas, reuniões com os 

membros da comunidade e da cooperativa, bem como atividades fora da 

comunidade onde os catadores puderam vivenciar novas formas de dirigir e 

organizar sua atividade, tornando-a mais rápida, lucrativa e sustentável, 

formando assim parcerias com diversas empresas da comunidade. 

As atividades realizadas foram palestras que tiveram como objetivo 

enfocar o lixo como poluição, com os conseqüentes riscos à saúde pública, 

sempre relacionando com a importância da Educação Ambiental, e do 

acondicionamento para a solução do problema. As palestras foram planejadas 



50 
 

e apresentadas utilizando os seguintes procedimentos: seleção do material de 

rápida absorção e fácil entendimento, já que algumas pessoas que 

participaram não sabem ler, auxilio de cartazes, slides e vídeos elaborados 

pela acadêmica, mediante a utilização de bibliografia para melhor entendimento 

da população alvo, e a utilização de questionário sobre Educação Ambiental, 

ecologia, lixo domiciliar, tipos de poluição e coleta seletiva, objetivando o 

esclarecimento dos conceitos atribuídos a cada questão, a população alvo se 

dividiu em cinco grupos para que pudessem questionar e depois discutir em um 

grande grupo. 

A seguir será exposta por semana a metodologia que foi utilizada com os 

catadores e a comunidade. 

 

• 1º Semana: Apresentação 

 

Todo trabalho a ser desenvolvido necessita de planejamento, no caso 

das cooperativas de catadores organizados para que se inicie uma atividade é 

necessário que se conheça a realidade das pessoas envolvidas, para que seja 

possível fazer um planejamento adequado a sua realidade e seguindo um foco 

nas reais necessidades ambientais do público alvo. Baseado no fato de que a 

atividade informal dos catadores é incentivada pela disposição inadequada dos 

resíduos sólidos em ruas ou lixões, o que acaba por propiciar a estas pessoas 

condições de trabalho desumanas, já que os mesmos dependem deste 

trabalho para sustentar suas famílias, o presente trabalho foi desenvolvido com 

os catadores que são o público alvo da catação, separação e reciclagem, e 

também com as famílias da comunidade onde se encontra a cooperativa, pois 

devido à falta de informação estas pessoas armazenavam o lixo de forma 

inadequada, aumentando assim a incidência de animais vetores, sujeira e 

contaminação do solo e da água próximo as suas residências, observando 

também que os mesmos dispõem de esgoto a céu aberto. Na primeira semana 

já previamente agendada, aconteceu uma reunião com a direção da 

cooperativa, catadores e representantes das famílias da comunidade, para que 

fosse exposto o projeto a ser desenvolvido com os mesmos e saber qual o 

interesse da comunidade em participar da atividade proposta. Na ocasião a 

recepção foi bastante positiva, onde 17 catadores e 10 representantes das 
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famílias da comunidade Vila Nova Esperança se propuseram a participar e 

colaborar com o projeto e na mesma data foi agendado uma nova visita, onde 

seria proposto um questionário aos participantes com perguntas sobre 

Educação Ambiental, para ser possível de esta forma promover atividades 

condizentes com as necessidades da comunidade. 

 

• 2º Semana: Questionário 

 

Nesta ocasião esteve presente o grupo que se propôs a participar do 

projeto na semana anterior para que fosse respondido o questionário que lhes 

foi proposto, entre as perguntas que foram feitas às famílias estavam os temas: 

nome, endereço, sexo, data da entrevista, e questionário referente a lixo 

domiciliar, coleta seletiva, material recolhido na catação, lixo como poluição e 

suas conseqüências, riscos a saúde, impacto sobre o solo, objetivos e 

expectativas futuras.  

Entre os catadores e a diretora da cooperativa, foram feitas perguntas 

sobre a cooperativa, constando: material reciclável recolhido e separado, como 

este chega até a cooperativa, onde o mesmo é depositado, qual a finalidade, 

tempo que o material fica armazenado, com que produto e como é feita a 

limpeza do local e quem o faz, apoio financeiro e estrutural, ou outro tipo 

recebido de instituições, entre outros. Nesta ocasião, enquanto os catadores e 

as famílias respondiam os questionários foram expostas em um momento de 

conversa algumas dúvidas e experiências vividas pelos presentes sobre o 

aproveitamento do lixo nos grandes aglomerados através da sua separação e 

reciclagem, a quantidade de restos produzidos pelo aumento populacional, a 

falta de conscientização populacional quanto ao lixo domiciliar e reciclável, a 

compostagem que é feita nos fundos das casas, animais e doenças causados 

pelo mau condicionamento do lixo, utensílios de proteção utilizados pelos 

catadores no momento do recolhimento e separação do material e também 

houve uma conversa sobre a posição social do catador frente à catação e a 

comunidade, se existe discriminação, como eles lidam com a mesma, por 

último a consciência que os mesmos têm sobre o serviço de utilidade pública 

que realizam na cidade tanto na forma, econômica, social e ambiental, a 

econômica diz respeito à utilização do lixo como matéria que será reutilizada 
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como matéria prima relativamente barata, a social diz respeito à recolocação 

dos “excluídos” do mercado de trabalho realizando o trabalho de coleta e 

separação dos materiais que iriam para os lixões, retirando dali a renda de 

muitas famílias e ambientais é referente à menor poluição e menor utilização 

de recursos naturais virgens que poderão ser poupados utilizando materiais 

recicláveis uma vez que o próprio lixo se transforma em matéria prima. 

 

• 3º Semana: Palestra sobre a poluição causada pelo lixo, seus 

riscos a saúde e tipos de poluição. 

 

Na terceira semana, depois de lidos e analisados os questionários 

principalmente das famílias da comunidade que residem na Vila Nova 

Esperança, foi constatado que os catadores e a comunidade são bastante 

carentes, e dentre as dificuldades encontradas a maior delas é a falta de 

informação, pois a CONSEMMA faz um trabalho de conscientização ambiental 

na cidade, mas a maior parte deste serviço prioriza o centro, praças e escolas 

da cidade, esquecendo das comunidades mais carentes desta forma foi 

planejada uma palestra sobre os tipos de poluição que o lixo quando mal 

condicionado pode causar ao solo, tanto o superficial como o mais profundo 

quando em contato com materiais tóxicos que ficam em embalagens jogadas 

em locais inadequados podendo causar danos a plantações, hortas ou mesmo 

contaminando a compostagem que é feita no fundo nas casas. Foi salientado 

também os danos que a poluição causada pelo lixo causa à água que rodeia as 

residências, essa mesma água que é utilizada para molhar as hortas, saciar a 

sede dos animais e muitas vezes utilizada pelas famílias quando as mesmas 

não dispõem de água encanada, esta água também é contaminada pelo esgoto 

que corre a céu aberto, já que a Vila Nova Esperança não dispõe de redes de 

esgoto.  

Devido ao fato das famílias conviverem com a falta de saneamento 

básico e com a poluição causada pelo lixo, já que o recolhimento do mesmo 

acontece somente três vezes na semana e do fato do lixo domiciliar orgânico 

ser jogado nos fundos das casas sobre as hortas atraindo desta forma animais 

vetores, inseto entre outros, e o lixo seco ser colocado na frente das casas 

sendo espalhado pelos animais em busca de comida procurou-se fazer um 
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breve esclarecimento também na mesma palestra sobre os riscos a saúde que 

este tipo de contaminação pode causar. Durante a palestra foi exposto um 

vídeo de curta duração demonstrando os tipos de poluição existentes, além da 

poluição causada pelo lixo jogado em locais inadequados, tratou-se da poluição 

sonora, poluição do solo rural e urbano como lixo domestico, comercial, 

hospitalar e especial que provém da poda de jardins, entulhos de construções e 

animais mortos, falou-se também dos resíduos perigosos que são nocivos a 

saúde dos seres humanos como óleos, fluidos hidráulicos, solventes e tintas 

que são constantemente largados de forma inadequada e irresponsável nas 

várzeas das cidades onde se encontram as famílias de menor renda, e da 

poluição industrial pela liberação de produtos gasosos que causam a poluição 

do ar, líquidos e sólidos. 

 

 

• 4º Semana: Palestra sobre o tratamento adequado do lixo, risco a 

saúde quando em contato com seres humanos e suas 

conseqüências para a saúde, como convidados acadêmicos de 

Ciências da Natureza e  Enfermagem da UNIPAMPA. 

 

Na ocasião foram convidados acadêmicos do 6º semestre de Ciências 

da Natureza e acadêmicos do 7º semestre de Enfermagem para conversar com 

as famílias sobre o tratamento e reutilização adequada dos resíduos 

domiciliares e sobre os riscos a saúde que o lixo quando mal condicionado ou 

contaminado pode causar a saúde quando em contato com seres humanos. 

Os acadêmicos de Ciência da Natureza trataram temas como a 

reutilização de cascas de alimentos e ovos, raízes e restos de hortaliças em 

boa conservação que muitas vezes vão para o lixo, mas que poderiam ser 

reutilizados na alimentação, como fontes ricas de fibras, ou mesmo podem ser 

utilizados na compostagem que pode fortalecer o solo para a produção de 

hortas caseiras, colaboraram também ensinando a fazer pesticidas naturais 

caseiros a base de água e vinagre, mantendo assim animais vetores e insetos 

longe das hortas sem agredi-las com agrotóxicos que acabam por contaminar a 

água e o solo e abordaram temas como degradação e conservação ambiental. 



54 
 

Já os acadêmicos de Enfermagem trataram temas como doenças 

causadas por animais vetores e roedores que são atraídos pelos restos 

domiciliares, pois o lixo acumulado causa muitos problemas como inundações, 

doenças transmitidas por animais que vivem no local ou pelo apodrecimento do 

que foi jogado fora. A leptospirose é um bom exemplo de que o lixo é um 

exagero da população. Essa doença é transmitida pelos ratos que vivem 

principalmente em lugares com essas características, outras doenças podem 

ser causadas por outros animais e insetos, como a barata, mosca Aedes Egipt 

(transmissora da dengue), moscas, mosquitos, formigas e escorpiões, entre 

outros, foi tratado também temas como infecções transmitidas pela água 

contaminada, bactérias que se proliferam contaminando os pátios, os animais 

que ali convivem e as crianças que inocentemente brincam no mesmo espaço, 

prevenção destas doenças, tratamento onde e quando procurar, tipo de roupas, 

luvas e utilitários de proteção como macacões que podem ser utilizados no 

momento da catação para prevenir cortes, contaminação e infecções, limpeza 

adequada dos pátios e da cooperativa, e como agir no caso de cortes ou 

ferimentos causados pelo lixo. 

 

• 5º Semana: Oficina sobre a coleta seletiva e reutilização do lixo 

seco, com Artesã convidada. 

 

A base para todo o processo de reciclagem começa pela separação do 

material seco, desta forma a coleta seletiva; atividade de separar o lixo para 

que ele seja enviado para a reciclagem é a forma mais eficaz de começar a 

mudança dentro de casa, pois muito do material que iria para o lixo pode ser 

reutilizado dentro das residências por todos, e este foi o tema da quinta 

semana, onde o tema da coleta seletiva foi tratado com um vídeo explicativo e 

colocações feitas pela acadêmica, mostrando como começa a separação pelas 

famílias, sendo separado do lixo orgânico e colocado com o lixo seco, entregue 

para a coleta seletiva ou catadores, chegando às cooperativas de reciclagem 

onde é separado, muitas vezes limpo e prensado para que possa ser 

transformado em matéria prima novamente, poupando assim recursos naturais 

e preservando a natureza, além de ajudar no sustento de muitas famílias.  
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Logo depois das explicações e algumas colocações pelos participantes 

uma artesã convidada proporcionou uma oficina de reutilização de materiais 

recicláveis, onde o material utilizado por todos foi o próprio material da 

cooperativa de catadores como: garrafas pet, papéis de revistas e jornais 

limpos, latas que não estavam amassadas entre outros. A artesã ensinou os 

participantes a fazer latas decoradas, cartões de natal com papel reciclável, 

flores, vassoura, bolsa e prato com reservatório de ração para animais, todos 

estes itens confeccionados com garrafas pet. Depois da oficina sobre material 

reciclável, as famílias dos catadores e a comunidade podem dar continuidade 

ao trabalho com o artesanato de recicláveis manufaturado produtos e se 

especializando com criatividade em novos produtos, com a matéria prima que é 

relativamente barata e muitas vezes não gera custos gerando renda que pode 

ser revertida para suas famílias e as famílias dos catadores e da comunidade, 

pois o trabalho é todo artesanal e de ótima qualidade, ajudando ainda a 

preservar o meio ambiente. 

 

 

• 6º Semana: Reunião com os representantes da cooperativa sobre 

estratégias e convênios com a comunidade. 

 

Neste momento pensando na organização da cooperativa, já que os 

catadores não dependem somente da coleta seletiva, pois por serem muitos, 

grande parte sai para recolher o material reciclável na rua com a ajuda de 

carroças ou carrinhos de puxar, então se pensou em fazer um planejamento 

conjunto, onde a cooperativa faria convênio com as empresas da cidade para 

que todo material reciclável que não vai para a coleta seletiva fosse entregue 

para os catadores organizados que com data previamente agendada irão 

buscar o material guardado pela empresa. 

Desta forma na sexta semana, foi feita uma reunião com todos os 

associados da cooperativa de catadores CEANE, para expor a idéia de fazer 

convênio com as empresas da cidade para facilitar o processo de recolhimento 

do material pelos catadores, aumentar o volume de material reciclável que 

deixa de ir para o lixão, já que muitas empresas não separam seu material 
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como caixas de papelão, latas, garrafas pet, papel de rascunho, jornais, 

revistas entre outros, e o mesmo acaba se misturando com outro tipo de lixo e 

indo com a coleta diária para o lixão da cidade, onde depois de misturado, sujo 

e molhado não pode mais ser recuperado e reciclado. 

 Depois de exposta e discutida a idéia e todos concordarem com o 

projeto, foi instituído um documento da própria cooperativa convidando as 

empresas a participar do projeto, como forma de dar uma ajuda social e 

ambiental para a cooperativa e para a cidade de Uruguaiana, este documento 

foi levado como convite às empresas pelos próprios catadores, que em 

conversa com os responsáveis pelas empresas tiveram a oportunidade de 

expor para os mesmos como funciona a cooperativa, qual a sua finalidade, o 

tempo de funcionamento e o tipo de ajuda de que necessitam, falando também 

do serviço de utilidade pública, social e ambiental que a cooperativa 

proporciona para a comunidade da cidade com o qual as empresas estarão 

tendo a oportunidade de colaborar, na mesma data os catadores já agendaram 

com os novos parceiros a melhor data durante a semana para ir ao local e 

recolher o material que foi separado pela empresa conveniada. 

 

 

• 7º Semana: Estratégias para o armazenamento e separação 

deste material na cooperativa e limpeza do pátio. 

 

Devido ao fato do grande número de empresas que se dispuseram a 

colaborar com a cooperativa doando seu material reciclável, surgiu a 

necessidade de maior espaço físico na cooperativa pra que este material possa 

ser classificado, separado, limpo, prensado e armazenado com segurança e 

em local apropriado já que o galpão não é muito grande e o material não pode 

ficar do lado de fora por causa da chuva e da proliferação de animais vetores. 

Desta forma foi feita uma reunião com os catadores e a diretoria da cooperativa 

para se pensar em soluções adequadas a realidade da cooperativa, então foi 

sugerido que o espaço da parte de dentro da cooperativa fosse limpo, e fosse 

disposto um local para cada tipo de material como um lado para o papel, outro 

para plástico, outro para latas e assim por diante, foi sugerido também a 
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construção de estruturas com madeira e cordas, tais estruturas são para 

armazenar o material já separado no alto da cooperativa já que o mesmo só é 

vendido no inicio de cada mês e fica depositado na cooperativa por um longo 

tempo. 

Depois de pensado na estrutura da parte de dentro da cooperativa 

houve a necessidade de pensar na organização da parte de fora da mesma, já 

que o pátio é grande, porém encontrava-se cheio de entulhos como ferro e 

vidros que não são separados pela cooperativa e sujeira que ao vir junto na 

coleta seletiva era largado nos fundos na cooperativa sem utilidade pelos 

mesmos. Foi sugerido então que fosse feito um mutirão de limpeza do pátio, 

onde todos os catadores em um final de semana disponibilizariam algumas 

horas de seu tempo para a limpeza do local, retirando o material que não tem 

serventia para os mesmos e doando para empresas de recolhem este tipo de 

material e poderiam reutilizá-lo de alguma forma. Depois de limpo o pátio pode-

se ter a dimensão do espaço que estava sendo desperdiçado dentro do pátio 

da cooperativa e surgiu a idéia de uma horta comunitária tanto para os 

catadores como para as famílias da comunidade que ajudaram no projeto, já 

que a comunidade é bastante carente a não conta com este tipo de projeto. 

 

 

• 8º Semana: Palestra sobre a compostagem do lixo orgânico e o 

projeto de uma horta comunitária.  

 

Devido ao fato do pátio da cooperativa ser bastante amplo e agora estar 

limpo e em condições de receber cuidados com o solo, firmou-se a parceria 

com as famílias da comunidade e com os catadores para criar uma horta 

comunitária, onde todos participarão contribuindo com o que disponibilizam, 

seja com a mão de obra ou com sementes e mudas de hortaliças. Mas como o 

solo do pátio da cooperativa estava bastante desgastado devido ao fato do 

grande número de entulhos e dejetos que não eram utilizados e que lá eram 

largados quando chegavam com a coleta seletiva e não tinham utilidade na 

cooperativa, surgiu então a proposta de uma palestra-ação sobre 

compostagem de materiais orgânicos.  

A proposta foi fazer uma palestra utilizando vídeos explicativos, fotos e 
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cartazes para demonstrar como é feita a compostagem do material orgânico 

domiciliar, que tipo de material pode ser utilizado, qual o tempo, e que tipo de 

manutenção deve ser feita periodicamente. Devido ao fato da compostagem 

ser uma forma rápida e sem custos de cuidar e adubar o solo, foram expostos 

também os benefícios da compostagem a curto, médio e longo prazo. Depois 

da palestra onde foram tiradas diversas dúvidas chegou à hora da ação, onde 

os catadores utilizando latões iniciaram um exemplo do processo de 

compostagem, que ficaria na cooperativa e com o tempo aumentaria para 

alimentar o solo que sustentará a horta comunitária. 

 

• 9º Semana: Organização da cooperativa: 

 

Já no final do projeto que foi desenvolvido na cooperativa e pensando 

também na organização da mesma, devido ao fato da falta de informação e 

estudo em relação à administração e gestão pelos catadores os coordenadores 

da cooperativa foram instruídos a manter convênio com a prefeitura da cidade 

ou pedir apoio voluntário de um administrador/ou contador e um assistente 

social, os mesmos também podem ser designados pela prefeitura para dar 

apoio à cooperativa que não conta com este tipo de ajuda, e desta forma obter 

uma melhor organização e qualidade de vida para seus cooperadores.  

O apoio de um administrador e/ou contador é imprescindível para a 

cooperativa já que são os catadores que fazem a pesagem e negociação da 

venda do material com uma empresa de reciclagem, e também devido ao fato 

dos mesmos terem gastos com a cooperativa e com o pagamento de seus 

cooperados, não esquecendo também que nenhum catador contribui para a 

previdência social, não tendo direito a benefícios concedidos pelo Instituto 

Nacional de Seguridade Social (INSS). O Assistente social também de grande 

valia, pois a comunidade e os catadores vivem em uma zona muito carente e 

necessitam de apoio social, instrução para que concluam os estudos 

freqüentando a escola regular ou mesmo o EJA quando em idade mais 

avançada, façam cursos profissionalizantes e possam ser encaminhados para 

o serviço formal. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A seguir serão expostos os resultados e discussão também por semana. 

 

• 1º Semana: Apresentação 

 

 Chegando ao CEANE, conforme data e hora previamente agendados, 

alguns cooperados já esperavam na portaria da cooperativa, inclusive a 

presidente, todos prontos a oferecer informações sobre a cooperativa. Nesta 

ocasião foi exposto o trabalho que seria desenvolvido, com os catadores da 

cooperativa e com alguns membros da comunidade da vila Nova Esperança. 

Os representantes da comunidade e os catadores ao serem convidados a 

participar do projeto mostraram-se bastante receptivos, cooperando e 

mostrando-se presente nas atividades propostas. Na mesma ocasião foram 

repassados para a acadêmica informações sobre a cooperativa, como: o 

número de cooperados que trabalham cooperativa que são de 

aproximadamente 45 catadores atuantes, como a cooperativa surgiu; vinda da 

necessidade da comunidade da vila Nova Esperança na maioria catadores de 

uma melhor organização e melhores condições de trabalho, como foi formada a 

estrutura da cooperativa; que teve o terreno doado por uma igreja da cidade e 

o material de construção doado pela prefeitura, toda a mão de obra foi feita 

pelos próprios catadores que levaram quase um ano para levantar a estrutura e 

conseguir dinheiro através de rifas para conseguir regularizar a situação da 

cooperativa, a cooperativa conta com a ajuda de algumas escolas, Lions e 

entidades que no final de cada ano se mobilizam para dar alguma ajuda 

financeira, alimentícia ou estrutural para a cooperativa. No final da visita ficou 

agendada para a próxima semana outra visita, onde na ocasião seria aplicado 

uma entrevista – questionário aos catadores e representantes da comunidade 

que aceitaram participar do projeto para que diante do exposto possa-se ter 

uma visão mais clara das reais necessidades da comunidade, e assim dar 

continuidade a um trabalho planejando com qualidade. 
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• 2º Semana: Questionário 

 

As entrevistas foram aplicadas no dia 01/09/2011, segunda-feira no 

salão da administração da cooperativa, compareceram 10 representantes das 

famílias convidadas, sendo uma pessoa de cada família, 17 catadores que 

trabalham na cooperativa e a diretora. Entre as perguntas do questionário para 

as famílias constavam temas como: resíduos sólidos, reciclagem, 

compostagem, lixo domiciliar, coleta seletiva, lixo como poluição e suas 

conseqüências, riscos a saúde, impacto sobre o solo, objetivos e expectativas 

futuras, e entre as perguntas aos catadores e a diretora constavam: material 

reciclável recolhido pelos catadores, como este chega à cooperativa, onde é 

depositado, qual a finalidade, tempo que o material fica armazenado, com que 

produto é feita a limpeza do local e quem o limpa, apoio financeiro ou outro tipo 

recebido de instituições, entre outros. 

Depois de analisados os questionários foi possível observar que entre as 

respostas dos representantes das famílias convidadas constava que poucos 

tinham algum tipo de conhecimento sobre resíduos sólidos e muitos achavam 

que tudo que era duro era sólido, sobre reciclagem e compostagem somente 

uma pessoa não sabia o seu significado, os outros representantes sabiam seu 

significado e algumas famílias utilizam a compostagem de forma precária nos 

fundos de casa, estas famílias apenas colocavam sobre sua horta os restos de 

lixo orgânico como alimentos e cascas cozidos ou crus, atraindo para o seu 

pátio insetos, roedores e animais vetores, além de atrair também animais 

domésticos que vem em busca de alimentos, todas as hortaliças que eram 

produzidas nestas hortas onde a sua “compostagem” era produzida de forma 

precária, eram consumidas pelas famílias da comunidade. 

 Sobre a coleta seletiva todos sabiam seu significado, e a grande maioria 

das respostas foi: separar o lixo seco para o caminhão do lixo pegar. Inclusive 

a coleta seletiva passa na comunidade duas vezes na semana, mas a maioria 

da população que ali reside entrega seu lixo seco na cooperativa como forma 

de ajudar os catadores, constava também que as famílias separavam o lixo em 

úmido e seco, entregando o seco na própria cooperativa, o resto do lixo tem 

como destino o lixão da cidade. Sobre os riscos a saúde que o lixo pode 

causar, os catadores e os representantes das famílias não tinham algum 



 

conhecimento sobre o tema

alimentos podres causariam mal a saúde, sobr

duas pessoas sabiam o impacto que o lixo causa sobre o mesmo

desgaste, contaminação e até mesmo erosão, mas a grande maioria não tinha 

noção dos danos que o lixo pode causar, as famílias na sua grande maioria 

colocavam o lixo na frente das casas até que a coleta passasse três vezes na 

semana, durante este período animais domésticos rasgavam os sacos de lixo 

que se misturavam com o esgoto a céu aberto e muito pouco do que era 

revirado no chão depois era recolhido, contam

atraindo animais que se proliferam e trazem consigo doenças e contaminação.

Entre os objetivos e expectativas

empregos e condições de vida e entre as expectativas todos esperam o 

saneamento básico já que a vila conta com esgotos a céu aberto e passando 

na frente das casas. 
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O gráfico mostra que 90% da população sabem o que é compostagem, 

43% utilizam a mesma e 10% da população não sabia de que se tratava. 
Quanto à coleta seletiva 90% da população conhecem e sabem de que se 
trata, 10% não sabia o que significa e 100% das famílias entrevistadas separa 
o seu lixo e entrega para a coleta seletiva, ou diretamente na cooperativa.
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Quanto à coleta seletiva 90% da população conhecem e sabem de que se 

que significa e 100% das famílias entrevistadas separa 
o seu lixo e entrega para a coleta seletiva, ou diretamente na cooperativa.
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e acreditavam que somente o lixo hospitalar ou 

e o impacto do lixo sobre o solo 

duas pessoas sabiam o impacto que o lixo causa sobre o mesmo como 

desgaste, contaminação e até mesmo erosão, mas a grande maioria não tinha 

noção dos danos que o lixo pode causar, as famílias na sua grande maioria 

o lixo na frente das casas até que a coleta passasse três vezes na 

semana, durante este período animais domésticos rasgavam os sacos de lixo 

que se misturavam com o esgoto a céu aberto e muito pouco do que era 

inando ainda mais o solo e 
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misturado para a coleta, lixo este que acaba indo para o lixão. Sobre os riscos 

á saúde apenas 10% dos entrevistados, referente a uma pessoa sabe dos 

riscos que o lixo quando mal condicionado causa a saúde, 90% dos 

entrevistados não sabiam dos reais riscos que estavam correndo convivendo 

com o mau condicionamento do mesmo. Quanto ao impacto do lixo sobre o 

solo 20% da população entrevistada sabe dos riscos que o lixo causa ao solo 

como contaminação e desgaste e 80% não fazem idéia, acreditavam que como 

o lixo fica sobre a terra não causaria grandes danos. 

 

 Entre as respostas dos catadores e da diretora as respostas foram 

quase todas as mesmas: entre o material reciclável recolhido contam papeis, 

latas, plásticos e papelões, este chega em carroças dentro de sacos de ráfia ou 

em carrinhos dos catadores e três vezes na semana o caminhão da coleta 

seletiva traz o material que é recolhido na cidade, todo o material vem 

misturado e após chegar na cooperativa é separado por material e depositado 

nos Box dentro da cooperativa onde permanece até um mês e depois é 

vendido para uma usina de reciclagem de Porto Alegre. A limpeza é feita pela 

equipe que faz a separação e prensa o material na cooperativa, divididos em 

grupos de quatro pessoas eles limpam duas vezes na semana somente com 

vassoura, a outra parte da equipe de catadores sai para as ruas fazer o 

processo de catação em carroças ou com carrinhos de puxar, o único apoio 

financeiro que a cooperativa recebe é uma cesta básica e um pedaço de carne 

doado no início de cada mês às famílias cadastradas, uma igreja da cidade 

também ajuda a cooperativa no final do ano, toda administração e venda do 

material é feita por uma voluntária da comunidade que é considerada a 

diretora, foi ela juntamente com alguns catadores quem deu inicio a 

cooperativa. 

 

• 3º Semana: Palestra sobre a poluição causada pelo lixo, seus 

riscos a saúde e tipos de poluição. 

 

Baseado nas respostas obtidas pelos questionários foi elaborado 

palestras, a primeira foi sobre poluição causada pelo lixo e seus riscos a saúde, 

e tipos de poluição falando sobre os danos que o lixo quando mal condicionado 



65 
 

pode causar ao solo e a água tanto superficial como subterrânea, todos os 

presentes contaram suas experiências e contaram sobre alguns danos visíveis 

na própria comunidade causados pela poluição causada pelo lixo, que muitas 

vezes é jogado em terrenos baldios e lá ficam por muito tempo poluindo e 

ainda atraindo animais que trazem consigo doenças. Tratou-se também sobre 

os tipos de poluição existentes, neste momento os convidados ficaram 

extasiados pelos tantos tipos de poluição existentes, e por se darem conta que 

muitas vezes sem querer eles poluem o ambiente até com o som alto do carro 

ou mesmo em casa. 

Além da poluição sonora, tratou-se também da poluição do solo rural e 

urbano, causada pelo homem consciente e inconscientemente até no momento 

que largamos um papel no chão e passamos agrotóxicos nas plantações, que 

além de fazer mal a saúde humana causa grandes danos ao solo, também 

falou-se do lixo domestico, comercial, hospitalar que muitos alegaram ter 

encontrado muitas vezes no lixão e acreditavam ser a única forma de lixo que 

poderia contaminar o solo, e também do lixo especial que provém da poda de 

jardins, entulhos de construções e animais mortos, alguns participantes 

participaram do debate dando exemplos de diversos tipos de poluição como os 

acima citados que estão soltos pela cidade e procurando encontrar soluções 

para os mesmos. 

Falou-se também dos resíduos perigosos que são nocivos a saúde dos 

seres humanos, e que tipo de danos os mesmos podem causar como; óleos 

que nas residências muitas vezes são largados nos fundos de casa 

contaminando o solo ou largados em pias e vasos sanitários contaminando 

assim a água, neste momento os catadores e as famílias falaram da falta de 

informação e pontos de recolhimento do óleo de cozinha na cidade, fluidos 

hidráulicos, solventes e tintas que são constantemente largados de forma 

inadequada, muitos revelaram não ter conhecimento sobre estes riscos e agora 

poderão observar melhor e tomar mais cuidado, podendo também orientar 

conhecidos que trabalham com tais produtos e o largam e misturam de forma 

irresponsável no meio ambiente, bem como em lagos e rios mais próximos. Por 

ultimo tratou-se da poluição industrial pela liberação de produtos gasosos que 

causam a poluição do ar, e diversos problemas respiratórios entre outros. 

Diante do exposto, verificou-se que a população tem grande carência de 
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informação principalmente quando aos danos causados a saúde pelo mau 

condicionamento do lixo, pode-se perceber este fato, pois a população 

compareceu e expôs suas dúvidas, contou e trouxe suas duvidas trocando 

assim experiências, fortalecendo ainda o objetivo de mudança de hábitos, para 

uma melhor qualidade de vida dos mesmos, já que a Vila Nova Esperança se 

encontra em total abandono. 

 

 

 

• 4º Semana: Palestra sobre o tratamento adequado do lixo, risco a 

saúde quando em contato com seres humanos e suas 

conseqüências para a saúde, como convidados acadêmicos de 

Ciências da Natureza e Enfermagem da UNIPAMPA. 

 

Devido ao fato da grande falta de informação e dúvidas por 

parte da população quanto às conseqüências do lixo quando mal condicionado 

á saúde da população, foi feita outra palestra sobre o tratamento adequado do 

lixo domiciliar e suas conseqüências para a saúde quando não corretamente 

armazenado, nesta ocasião alunos da Universidade UNIPAMPA acadêmicos 

de Enfermagem fizeram uma participação falando sobre a contaminação e 

doenças que o mesmo pode causar quando atraem para o local roedores, 

mosquitos, baratas e diversos tipos de animais transmissores de doenças que 

muitas vezes podem levar a morte, seus danos a saúde, tipos de doenças 

causadas pelos mesmos, os primeiros sintomas que a população de observar 

sobre cada doença, medidas de proteção que podem ser utilizadas nas 

residências como: não tomar medicação por conta própria, procurar um posto 

de saúde no caso dos primeiros sintomas, e recursos que podem ser utilizados 

para a preservação dos mesmos como; utilizar repelente, manter o pátio limpo, 

utilizar mosquiteiros que também podem ser úteis na proteção contra 

triatomíneos ("barbeiros", transmissores da Doença de Chagas) e morcegos 

(transmissores da raiva), usar calças e camisas de manga comprida sempre 

que possível (sempre as condições locais de temperatura e umidade 

permitirem), para reduzir a área corporal exposta às picadas de insetos e 

ferimentos principalmente no momento da catação, prender a barra da calça 
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nas botas com fita adesiva e sempre que for vesti-las bater para certificar-se 

não existe nenhum animal dentro do mesmo, nesta etapa do projeto pode-se 

observar que todos os participantes estavam interagindo, falando sobre as 

dificuldades que encontram quanto a proteção, e os tipos de infecções e 

contaminações que já aconteceram na comunidade, os representantes da 

comunidade e catadores citaram ainda diversos animais que já foram 

encontrados na vila Nova Esperança como: cobras, ratos, morcegos, mosquito 

da dengue, escorpiões entre outros, e se comprometeram de que no momento 

em que chegassem em suas residências todos tomariam providencias para 

manter seus pátios limpos e longe de tais insetos e roedores. 

Os acadêmicos de Ciências da Natureza utilizaram slides e 

vídeos explicativos sobre como utilizar cascas e raízes dos alimentos que iriam 

para o lixo na produção de bolos e tortas saudáveis, fizeram perguntas sobre o 

tipo de alimentação vai para o lixo nas residências e deram dicas baseadas na 

própria realidade na comunidade, pois muito do que vai para o lixo pode ser 

reutilizado estando em boa conservação. Diante do exposto pela comunidade 

os acadêmicos ensinaram a fazer pesticidas naturais à base de água e vinagre 

e visitaram as hortas nas residências das famílias para ensinar como os 

mesmos devem aplicar o produto e que tipo de atitude deve ser tomada para 

manter a horta em boa conservação, nesta etapa do projeto a comunidade e os 

catadores mostravam-se totalmente interados as atividades propostas 

semanalmente e dando idéias para as eventuais mudanças que poderiam 

acontecer nas residências e na cooperativa que se mostrou a colaborar. 

 

 

5º Semana: Oficina sobre a coleta seletiva e reutilização do lixo seco, 

com Artesã convidada 

 

Na quinta semana primeiramente foi exposto um vídeo sobre a coleta 

seletiva, a maioria dos convidados ali presentes já tinha conhecimento sobre o 

tema, desta forma puderam colaborar fazendo colocações sobre o tipo de 

material que separam nas suas residências e o que é reutilizado por eles, os 

catadores expuseram sua indignação quanto à falta de informação pela 

população em pleno século XXI, pois a grande maioria da população não tem 
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consciência da importância da coleta seletiva, e os que muitas vezes tem 

consciência tem preguiça ou não entrega o material para a coleta seletiva, 

desta forma o material acaba se misturando com outros no momento da coleta 

e indo direto para o lixão, onde é misturado com outros, sujo e desta forma não 

pode ser reciclado. No mesmo vídeo continha algumas imagens e explicações 

sobre como da o processo da reciclagem e em que tipo de material o mesmo 

pode se transformar, este momento foi o mais aguardado e discutido pelos 

presentes, que sentem a falta de uma empresa de reciclagem na cidade, que 

há alguns anos atrás contava com uma empresa que reciclava materiais 

plásticos e empregava muitos dos que hoje são catadores. 

Nesta mesma ocasião aconteceu uma oficina sobre reutilização do lixo 

seco, onde foi convidada uma artesã da cidade para de forma voluntária 

ensinar artesanatos feitos com garrafas pet aos participantes, nesse dia 

compareceram além das famílias da comunidade os familiares dos catadores, e 

foram utilizados os próprios materiais da cooperativa na criação dos produtos 

que depois cada um levou para casa. Os produtos foram confeccionados com o 

material da própria cooperativa como, garrafas pet, papéis de revistas e jornais 

limpos, latas que não estavam amassadas entre outros. Foram utilizados 

também o material que a artesã disponibilizou como tesouras, colas, fitas, tinta, 

retalhos e algodão. Hoje em dia matéria prima para produzir este tipo de arte 

não falta o material reciclado é uma matéria prima muitas vezes tão bem 

utilizada que seria difícil reproduzir uma arte deste tipo feita com material novo, 

e na ocasião ele foi muito bem utilizado pela artesã e as colaboradoras da 

comunidade. Foram produzidos caixinhas revestidas com sacos de passar café 

usados, bolsas, cintos, vassouras e colares de garrafas pet, adereços 

decorativos de natal, quadro de cortiça, bonecas com retalhos entre outros, 

todas as colaboradoras da comunidade interagiram, aprenderam e ensinaram o 

que sabiam para as outras participantes. Todo material confeccionado na 

ocasião foi doado para a cooperativa e ficou a dica de manufaturar este 

material para ajudar na renda familiar, ou mesmo criar uma associação de 

mulheres que venham a trabalhar com este tipo de material, já que a matéria 

prima barata os mesmos já dispõe, e força de vontade todos demonstraram ter. 

A venda deste material além de ajudar na renda familiar aumenta a auto-estima 

das cooperadas, além de ajudar ao meio ambiente e a sociedade em geral.   



69 
 

 

 

• 6º Semana: Reunião com os representantes da cooperativa sobre 

estratégias e convênios com a comunidade. 

 

 

Na sexta semana não foi elaborada uma palestra para a comunidade 

CEANE, e sim uma reunião com a acadêmica, a representante da cooperativa 

e os catadores organizados, onde foram estipuladas estratégias para que se 

mantenham convênios com empresas da cidade de Uruguaiana para o 

recolhimento do material seco como cartões, papel de rascunho, garrafas pet e 

qualquer outro tipo de material reciclável, desta forma o serviço de catação 

será melhor direcionado e mais rápido, não sendo necessário ficar catando de 

saco em saco na rua. O trabalho foi discutido em um grande grupo analisando 

os prós, que são a maior facilidade, organização e divulgação do trabalho dos 

catadores na cooperativa e contras que no caso dos catadores é a inibição de 

ir buscar ajuda de desconhecidos e o medo de que seu trabalho não fosse 

reconhecido, da até então idéia. Depois de aceito o convite de fazer convênio 

com as empresas foi feito um planejamento definindo os grupos, que foram de 

duas pessoas, o que seria dito durante a apresentação dos catadores e da 

cooperativa, o documento que seria levado pelos mesmos até as empresas 

mostrando que o trabalho que estava sendo feita era um trabalho sério e bem 

direcionado e uma planilha de locais para onde cada grupo se direcionaria, foi 

feito também uma tabela de dias e horários que foi entregue a cada catador 

onde cada grupo ficou responsável por recolher na data, local e horário 

determinado na ocasião de apresentação pelas empresas que aceitaram 

cooperar com a atividade.  

O trabalho foi organizado em grupos definidos, e desta forma em dois 

dias de trabalho pelas ruas da cidade foram feitas 33 parcerias com empresas 

que viraram colaboradoras da cooperativa, entre lojas, escritórios e 

supermercados além de duas Universidades locais a UNIPAMPA e a 

UNOPAR, que se comprometeram em separar e juntar restos de papel e 

material utilizado pelos universitários. Este trabalho de fazer os convênios 

aumentou em quase 40% o material que vai para a cooperativa além do que é 
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recolhido pela coleta seletiva, deixando assim de ir para o lixão e tendo a 

oportunidade de ser reciclado e virar material novo com baixo custo, poupando 

ainda a natureza e o lixão da cidade, além de ajudar financeiramente e 

fisicamente os catadores. 

O único problema encontrado foi à forma de recolhimento deste material 

pelos catadores, já que os mesmos somente dispõem de carroças puxadas por 

cavalos muito magros ou carrinhos de puxar, pois a cooperativa não conta com 

nenhum automóvel para o recolhimento. 

 

 

• 7º Semana: Estratégias para o armazenamento e separação 

deste material na cooperativa e limpeza do pátio. 

 

Devido ao aumento de material reciclável que agora é direcionado para a 

cooperativa de catadores proveniente do fato dos convênios que foram feitos 

com as empresas da cidade e também do material que chega pela coleta 

seletiva, aumentou a necessidade de um maior espaço físico, melhor 

organização, planejamento e limpeza do material dentro da cooperativa, desta 

forma teve de se pensar em estratégias de armazenamento e um cronograma 

de trabalho para os catadores, para que a cooperativa possa andar com a 

mesma rapidez que o material chega na mesma. Diante do exposto, foi feito 

um cronograma dos dias que cada catador sai pelas ruas da cidade para 

recolher o material nas empresas que cada catador ficou responsável, quem 

sai e quem fica na cooperativa. Para os catadores que ficam na cooperativa 

foram organizadas as funções de cada um e a sua carga horária, para a 

separação e organização do material que agora chega em maior quantidade, 

limpeza do local, utilização da prensa o organização dos Box por material. 

Devido também a grande quantidade de material que fica armazenado na 

cooperativa por no mínimo trinta dias, pois este é o tempo que uma empresa 

de Porto Alegre leva para buscar os resíduos, foi feito um mutirão para que se 

erguesse este material em uma estrutura de cordas e madeira no alto da 

cooperativa, facilitando assim a limpeza e organização do local para a chegada 

do material durante a semana, já que nenhum tipo de resíduo pode ficar do 

lado de fora da cooperativa, prevenindo assim a proliferação de animais 
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vetores e também a contaminação dos resíduos. 

Os materiais recicláveis que são depositados na cooperativa são 

armazenados de acordo com as normas exigidas pelos membros da diretoria. 

Este processo diminui o volume de lixo destinado ao lixão da cidade, o que 

reduz a poluição do ar, do solo e da água, a proliferação de doenças e também 

a necessidade de novas áreas para o depósito do lixo. Foram expostos aos 

catadores os melhores acondicionamentos para o material e como manter 

limpo o local para que não ocorra a presença de insetos e de vetores 

causadores de doenças 

Depois de organizada a parte interna da cooperativa, houve a 

necessidade de organização da sua parte externa, já que a cooperativa 

disponibiliza de um pátio amplo, porém muito sujo e cheio de entulhos deixados 

pelos catadores, que ao separarem o material da coleta seletiva, dispunham ali 

o material que não viam utilidade como garrafas de vidro, ferro, entre outros. 

Para isso os catadores se uniram e retiraram todos esses entulhos e lixos 

especiais, que foram recolhidos por um caminhão disponibilizado pela 

prefeitura. O material de ferro foi doado para uma empresa que recolhe e utiliza 

em esculturas artesanais. 

Todos os resíduos que não vão para a cooperativa, retirados da cidade 

pela coleta seletiva, vão parar no lixão da cidade em sacos plásticos, eles são 

coletados por uma empresa terceirizada pela prefeitura, o material de vidro, 

como garrafas não é separado pela cooperativa, pois não tem compradores, e 

também não é recolhido por uma empresa particular que compra os recicláveis 

devido ao baixo valor, então seu destino é o aterro sanitário da cidade de 

Uruguaiana - RS. 

Depois de limpo e organizado o pátio da cooperativa, pode-se ter a 

dimensão do seu espaço e como a comunidade é muito carente pensou-se na 

necessidade de uma horta coletiva, onde todos poderiam participar ajudando e 

usufruindo a mesma. 

 

 

• 8º Semana: Palestra sobre a compostagem do lixo orgânico e o 

projeto de uma horta comunitária.  
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Na oitava semana de trabalho na cooperativa, foi feita a ultima palestra 

que tratou da compostagem do lixo orgânico, primeiramente pedindo que os 

participantes feitas explicações de como é realizada corretamente a 

compostagem, como se da o seu tratamento, melhores maneiras de 

armazenamento do material e sua utilização. Neste momento foram 

comparadas pelos catadores que utilizam a compostagem em suas residências 

expusessem as formas com que os mesmos realizam a mesma, depois disso 

foram mostrados vídeos e foram as duas formas expostas: a utilizada por eles 

em suas residências, que era basicamente colocar os resíduos domiciliares 

como restos de comida, cascas, folhagens, serragem, erva mate entre outros 

sobre sua horta, acreditando que aquele alimento iria se decompor sobre a 

terra e desta forma enriquecê-la, e a compostagem exposta pela acadêmica 

que é basicamente misturar os resíduos orgânicos e cobri-los com restos de 

capim ou qualquer outro material rico em carbono (C), como palha de milho, de 

banana, folhas de jardim ou restos de grama, e periodicamente remexe-los, 

mantendo-o em local fechado para maior segurança contra a proliferação de 

animais. 

Foram feitas também trocas de experiências e formado uma espécie de 

“latão de compostagem” onde os catadores puderam colocar em ação o que 

aprenderam durante a palestra, ficando comprometidos em cuidar, utilizá-lo e 

complementá-lo durante o processo de formação da horta comunitária, depois 

de firmado o projeto da horta no pátio da cooperativa, onde todos contribuirão, 

seja com mudas ou com mão de obra, aumentando o empenho da comunidade 

e diminuindo a fome e falta de recursos dos mesmos, iniciaram-se então os 

trabalhos com o solo, demarcação para cada tipo de hortaliça, recolhimento 

das mudas e compra das sementes, cada grupo de dez catadores ficou 

responsável por cuidar e adubar uma horta e também pela compostagem que 

será utilizada na mesma. 

Nesta ultima semana de trabalhos na comunidade CEANE os catadores 

estavam bastante comprometidos com a organização da cooperativa, e os 

representantes da comunidade cooperavam continuamente com os mesmos. 
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• 9º Semana: Organização da cooperativa: 

 

Estando a cooperativa CEANE situada em uma comunidade muito 

carente existe a necessidade de apoio administrativo para a mesma, onde o 

mesmo possa organizar a venda, os lucros e os valores a serem gastos com o 

custeio da cooperativa, e também o pagamento ou divisão da renda adquirida 

com a venda dos materiais recicláveis. Porém a coordenadora da cooperativa 

acredita que não seja necessária a interferência de um administrador de fora 

da comunidade, até pelo fato de não conhecer as reais necessidades da 

cooperativa, e acredita que a administração deve continuar seguindo os 

padrões tradicionais estipulados por ela com a ajuda dos catadores. 

Existe também a necessidade de apoio de um assistente social que possa 

comparecer pelo menos uma vez ao mês, e possa instruí-los em sua 

organização, apoio psicológico e psicossocial, oferecendo recursos para o 

mercado de trabalho formal, preparação para a vida cotidiana e tecnológica 

globalizadora, mão de obra, alfabetização e EJA, já que a maioria não chegou 

a concluir o ensino fundamental, neste caso foi firmado um convênio com a 

prefeitura que se comprometeu em disponibilizar no posto de saúde da 

comunidade um assistente social, até pelo fato da comunidade ser bastante 

extensa e contar com muitos desempregados e adolescentes em situação de 

vulnerabilidade e falta de informação básica. 

Tendo o objetivo de verificar as possíveis mudanças ocorridas em 

decorrência do desenvolvimento do projeto, no final do trabalho foi reaplicada a 

entrevista inicial e seus resultados foram analisados e comparados com os 

resultados da entrevista inicial, neste momento podem-se verificar as reais 

mudanças da conclusão do projeto. 
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5 CONCLUSÃO 

As atividades direcionadas a comunidade Vila Nova Esperança e a 

cooperativa de catadores CEANE, permitiram que tivéssemos uma visão das 

reais necessidades deste público alvo. 

Na última visita a comunidade com a finalidade de verificar as possíveis 

mudanças ocorridas em decorrência do desenvolvimento do projeto, foi 

aplicado o mesmo questionário do inicio do projeto, só que agora no final do 

mesmo, e foi constatado que o objetivo geral do projeto de monografia foi 

concluído, pois se pode perceber que a população do CEANE, adquiriu 

conhecimento e novos hábitos, sobre a importância da separação do lixo, sua 

classificação e reciclagem no seu destino final. 

Quanto aos objetivos específicos em relação à conscientização da 

população visando o correto manejo dos resíduos domiciliares é visível a 

mudança tanto, quanto a separação do lixo orgânico, seu acondicionamento 

seja para a compostagem como no acondicionamento do lixo seco até que a 

coleta passe para fazer o recolhimento, longe de animais domésticos e vetores 

que possam transmitir doenças diminuindo assim o ciclo de contaminação. 

Em relação ao incentivo da compostagem dos resíduos domiciliares e 

sua utilização de forma correta, foi possível observar que algumas famílias 

estão utilizando a compostagem de forma adequada, em ambiente propicio e 

utilizando as técnicas apresentadas e incentivadas pelo projeto da acadêmica, 

melhorando assim a qualidade da própria compostagem, tornando o solo mais 

rico cultivando assim hortaliças com melhor qualidade, afastando também 

possíveis roedores e transmissores de doenças. 

Já, quanto ao alertar aos moradores sobre os agravos que o lixo sem 

seu devido tratamento e acondicionamento causa ao meio ambiente e a saúde 

pública, podemos ressaltar que houve uma pequena mudança de atitudes, 

porém para que haja uma mudança significativa é necessário que exista uma 

mudança comportamental de costumes desde o consumismo do indivíduo até o 

pensamento na qualidade de vida para que esta seja refletida no local onde os 

mesmos residem, melhorando assim a saúde publica e diminuindo o impacto 

que o mau acondicionamento do lixo causa a saúde. 

Foi visível a mudança na comunidade tratando-se sobre os benefícios 
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que a coleta seletiva traz para a cidade e os catadores organizados, devido 

tanto a conscientização pela comunidade que agora cuida e separa os resíduos 

sólidos, quanto à organização dos catadores em relação à coleta e 

armazenamento do material de forma correta e organizada, reconhecendo os 

benefícios sociais, ambientais e econômicos da coleta seletiva para toda a 

cidade. 

Finalizando, quanto à conscientização dos catadores sobre a melhor 

organização, limpeza e condicionamento dos materiais recolhidos o objetivo foi 

parcialmente concluído, pois a cooperativa esta extremamente organizada 

quanto ao recolhimento do material pelos catadores e a separação e 

acondicionamento na cooperativa melhorando assim a qualidade do serviço 

prestado pelos seus cooperados. A limpeza do local é feita regularmente, tanto 

dentro da cooperativa como no pátio que a cerca, diminuindo a incidência de 

roedores e animais que possam transmitir algum tipo de contaminação tanto 

para o material como para os catadores, melhorando assim a qualidade do solo 

e da água que os rodeia. 

Percebe-se que os objetivos do projeto foram alcançados, pois a 

comunidade da Vila Nova Esperança e os catadores organizados agora estão 

cientes dos benefícios que a Educação Ambiental traz para as diferentes 

realidades além de contribui para mudança na qualidade de vida e no modo de 

pensar e de agir da população foco. Os benefícios da educação ambiental 

estão visíveis nos atos diários destas pessoas, melhorando desta forma a 

qualidade de vida, do meio ambiente, do solo e da água que os cerca, e nos 

mesmos sendo utilizados de forma sustentável. Desta maneira percebe-se que 

a Educação Ambiental é sem duvida alguma a grande ferramenta mundial na 

preparação do ser humano para o entendimento das situações ambientais 

sejam elas quais forem. E poderá ser alcançada com a revisão dos valores 

humanos, das atitudes éticas e dos comportamentos concretos dos homens 

com os homens e dos homens com a natureza. Pode-se dizer ainda que a 

Educação Ambiental represente o elemento de inclusão social que melhora a 

vida da população, socialmente, economicamente e também a qualidade de 

vida desta população através dos seus atos higiênicos e ambientais. Neste 

caso, devemos considerar princípios básicos de orientação: participar, 

descentralizar, integrar, reconhecer a pluralidade e diversidade cultural e 
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construir o ser humano social com valores éticos. 
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APÊNDICE A 

Roteiro das entrevistas aos catadores: 

Dados pessoais: 

 

Nome:       

Idade:                                                   sexo: 

Estado civil: 

Escolaridade: 

Catação 

 

1. Há quanto tempo você trabalha na catação 

2. Quais os bairros que trabalha? 

3. Quantos dias por semana você trabalha na catação? 

4. Quais são seus desejos para o futuro? 

5. O que levou você a participar de um grupo de catadores? 

6. Como se deu a organização dos catadores? Houve alguma mudança nas 

condições de trabalho depois da organização? Quais?  

7. O que é coleta seletiva? Você separa o lixo na sua casa? 

8. Você sabe o que é reciclagem e como ela acontece? 

9. Que tipo de material você recolhe?  

10. Como o material que vem da coleta seletiva chega à cooperativa, quais os 

dias? Quantos quilos? Como ele é armazenado e quanto tempo ele fica na 

cooperativa? 

11. Como é feita a limpeza do local? 

12. A cooperativa recebe algum apoio de alguma instituição? 

13. Você sabe quais os impactos do lixo no solo? 

14. O que é compostagem? 

15. Você tem horta em casa? Utiliza a compostagem? 

16. Você conhece os males que o lixo pode causar quando mal depositado? 

17. Como você se protege conta contaminação que o lixo pode causar? 

 

                                                                                         ___________________ 

Assinatura/ ___/___/2011 
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APÊNDICE B 

 

Roteiro das entrevistas às famílias da comunidade: 

 

Dados pessoais: 

 

Nome:  

Idade:                                                                      Sexo: 

Estado civil: 

Escolaridade: 

 

 

Famílias 

 

1. Você sabe o que é Educação Ambiental? 

2. Você separa o lixo na sua residência? Como? 

3. O que é resíduo sólido? 

4. O que é coleta seletiva? Você utiliza em sua casa? 

5. A coleta seletiva passa no bairro?  

6. Quantas vezes por semana? 

7. O que é compostagem? Você utiliza em sua casa? 

8. Você tem horta? 

9. Você sabe o que é reciclagem? 

10. Você tem pátio? Como se dá a limpeza do mesmo? 

 

 

 

 

 

 

________________________ 

Assinatura/__/__/2011 
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APÊNDICE C 

 

AUTORIZAÇÃO 

 

 

Uruguaiana, ___/___/2011 

 

 

 

Destinatário, 

 

Eu, (nome, estado civil, documento de identidade), declaro para os devidos fins 

que cedo os direitos de minha entrevista, transcrita e autorizada para leitura 

(data) para que Cassiana Descovi Soares possa usá-la integralmente ou em 

partes, sem restrições de prazos e citações, desde a presente data. Da mesma 

forma autorizo o uso de terceiros para ouvi-la e usar citações, desde a presente 

data, ficando vinculado o controle à Cassiana Descovi Soares, que tem sua 

guarda.  

Abdicando de direitos meus e de meus descendentes, subscrevo o presente. 

 

 

 

______________________________________ 

Nome e assinatura do entrevistado 
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APÊNDICE D 

FIGURAS 

 

 

Figura 1. Mostra os catadores de material reciclável trabalhando de forma independente no lixão da cidade de 

Uruguaiana 

 

 

Figura 2. Mostra o material que é recolhido pelos catadores do lixão sendo separado para logo após ser vendido. 
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Figura 3. Mostra a cooperativa de catadores CEANE, no momento de separação do material reciclável pelos 

catadores. 

 

 

Figura 4. Mostra o material reciclável quando chega à cooperativa trazida pela coleta seletiva. 
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Figura 5. Mostra o material reciclável quando chega à cooperativa trazida pela coleta seletiva. 

 

 

Figura 6. Mostra o material reciclável já separado em sacos de ráfia. 
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Figura 7. Mostra o material reciclável já separado em sacos de ráfia. 

 

 

Figura 8. Mostra o material reciclável já separado em sacos de ráfia. 
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Figura 9. Mostra o material reciclável já separado em sacos de ráfia. 

 

 

Figura 10. Mostra a prensa utilizada na cooperativa para prensar os blocos de material reciclável, diminuindo 

assim seu volume para melhor armazenamento. 
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Figura 6. Mostra o material separado e pronto para ser armazenado na cooperativa até que seja recolhido e 

vendido para uma empresa de reciclagem. 

 

Figura 7. Mostra o material separado e pronto para ser armazenado na cooperativa até que seja recolhido e 

vendido para uma empresa de reciclagem. 


