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Isto sabemos. 

Todas as coisas estão ligadas 

como o sangue 

que une uma família... 

 

Tudo o que acontece com a Terra, 

acontece com os filhos e filhas da Terra. 

O homem não tece a teia da vida; 

Ele é apenas um fio. 

Tudo o que faz à teia,  

ele faz a si mesmo. 

 
 

Ted Perry, inspirado na Carta do Chefe Seattle (1786-1866). 

 
 
 
 



 

 

 

Resumo 

 
Este trabalho teve como objetivo verificar se as cooperativas de reciclagem 

inserem socioeconomicamente ou não os catadores de material reciclável. 

A pesquisa baseou-se na revisão bibliográfica e documental sobre o tema e 

também na análise comparativa de estudo multicasos em três cooperativas de 

reciclagem localizadas na capital paulista. 

Utilizou-se a coleta de dados a partir de entrevistas semiestruturadas com 

os cooperados dessas organizações e da observação direta não participante. 

O enfoque escolhido foi a análise de dados qualitativos com o apoio do 

software Atlas.ti. Os resultados permitirão oferecer sugestões com propostas aos 

gestores, empresas e formuladores de políticas públicas a fim de que a inclusão 

socioeconômica seja mais efetiva. 

Os principais resultados da pesquisa apontaram que a inclusão dos 

catadores e catadoras de material reciclável se processa com maior ênfase pela 

dimensão econômica, na qual a geração de trabalho e renda tornam-se fatores 

preponderantes para promover a cidadania desses trabalhadores. 

Observou-se por parte das cooperativas muita vontade, mas pouca 

efetividade na implementação de programas que visem à dimensão social como 

fator de inclusão, na qual as categorias ‘educação’ e ‘saúde’ poderiam ter 

prioridade em suas gestões. 

Vale destacar que as cooperativas de reciclagem analisadas cumprem com 

suas propostas de prover acesso a trabalho e, consequentemente, renda. 

No entanto, as lacunas encontradas na dimensão social poderiam ser 

minimizadas pela maior ação do poder público e das empresas, em parcerias com 

esses empreendimentos sociais coletivos, na elaboração de planos estratégicos que 

busquem ações direcionadas para maior acesso à saúde e aos programas de 

educação e capacitação profissional dos catadores de material reciclável. 

 

 
Palavras-chave: cooperativas de reciclagem, inclusão socioeconômica, gestão de 

resíduos sólidos urbanos; catadores de material reciclável, coleta seletiva. 

 

 

 



 

 

 
Abstract 
 

 This study aimed to verify if the recycling cooperatives implant the 

collectors of recyclable material, socioeconomically or not. 

 The research was based on bibliographical and documentary review on the 

subject and also the comparative analysis of multi-case study in three recycling 

cooperatives located in São Paulo. 

 We used to collect data from semi-structured interviews with cooperative 

members of these organizations and direct non-participant observation. 

 The chosen approach was the analysis of qualitative data with the support 

of Atlas.ti software. The results will offer suggestions with proposals to managers, 

companies and policy makers so that the socio-economic inclusion is more 

effective. 

 The main results of the study showed that the inclusion of collectors of 

recyclable material is processed with greater emphasis by the economic dimension 

in which the generation of employment and income become important factors to 

promote citizenship of these workers. 

 It was observed in the cooperatives eager, but little effectiveness in 

implementing programs aimed at the social dimension as inclusion factor, in 

which the categories 'education' and 'health' could have priority in their 

management. 

 It's worth mentioning that the analyzed recycling cooperatives comply 

with their proposals to provide access to work and therefore income. 

 However, gaps in the social dimension could be minimized by the most 

action of public authorities and companies, in partnership with these collective 

social enterprises, in drafting of strategic plans that seek to actions aimed at 

increasing access to health and education programs and professional training of 

collectors. 

 

Keywords: recycling cooperatives, social and economic inclusion, municipal 

solid waste management, collectors of recyclable material, selective collection. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
 O cooperativismo — mecanismo pelo qual uma sociedade se organiza, por intermédio 

da ajuda mútua, visando solucionar diferentes problemas ligados ao seu cotidiano, a partir do 

movimento operário — levou à criação de um modelo, cuja principal característica é a 

associação de pessoas e não de capital. “A propriedade é atribuída aos associados, 

independente das contribuições financeiras individuais à constituição da sociedade. A 

cooperativa não lucra em cima do associado, ela é apenas um instrumento, para os associados 

lucrarem” (RIOS, 1989, pp. 13-14).  

 Desde que 28 tecelões conhecidos como “probos pioneiros” fundaram a Rochdale 

Society of Equitable Pioneers — a primeira cooperativa de consumo localizada na cidade de 

Manchester, na Inglaterra (POLONIO, 1999) —, milhares de outras cooperativas surgiram 

como empreendimentos em vários países, abrangendo uma multiplicidade de tipos de 

cooperativas sejam de consumo, de produção, agrícola ou industrial, de pesca, de crédito etc., 

tendo como características comuns, para esses gêneros de associações, a propriedade, a gestão 

e a repartição cooperativa (RIOS, 1989). 

 Vale lembrar que, desde o início da Revolução Industrial, tanto o cooperativismo 

quanto o associativismo se tornaram marcos históricos do movimento trabalhista em todo o 

mundo e reúnem casos de sucesso em diversas áreas da economia brasileira, constituindo o 

que atualmente ficou conhecido como “economia solidária” (SINGER, 2002; NAGEM e 

SILVA, 2013). 

 No setor de reciclagem, a Cooperativa dos Catadores de Papel, Aparas e Materiais 

Recicláveis (COOPEMARE) foi a primeira organização de que se tem registro no Brasil. 

Fundada em 1989 na capital paulista foi reconhecida por fazer parte de um programa de 

gestão compartilhada dos resíduos sólidos da prefeitura municipal no início de 1990. Teve na 

sua formação inicial 20 catadores envolvidos em projetos sociais de apoio aos moradores de 

rua implementados pela Organização de Auxílio Fraterno – OAF (SANTOS et al., 2011). 

 No ano seguinte, foi criada a Associação dos Catadores de Papel, Papelão e Material 

Reaproveitável de Belo Horizonte (ASMARE), com a colaboração da Pastoral de Rua da 

Arquidiocese da capital mineira. De acordo com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 

(IPEA, 2013), a ASMARE é a iniciativa de economia solidária mais conhecida e estudada no 

país, tendo sido formada por dez associados e atualmente superando a marca de 300 

cooperados. 

As cooperativas têm origens distintas e ações diferenciadas, porém sua finalidade é 

essencialmente econômica, com o objetivo de tornar o negócio viável e produtivo para os seus 
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cooperados no mercado em que atuam. Já as associações têm por propósito a promoção de 

assistência social, educacional, cultural, defesa de interesse de determinada classe ou setor e 

representação política (PINHEL, 2013). 

 As cooperativas de reciclagem analisadas nesta dissertação, embora possuam, em 

média, de 20 a 50 cooperados, empreendem ações com grau de escala diferente (por exemplo, 

a velocidade de processamento do volume de material triado e negociado) quando 

comparadas a empreendimentos sociais de maior porte, como a COOPEMARE e a ASMARE.  

Isso não é impeditivo para que pequenas e médias cooperativas cumpram algumas de 

suas finalidades precípuas inerentes a esse tipo de organização solidária, que é a geração de 

trabalho e renda, condições dignas para o desempenho das atividades de seus cooperados e 

colaborando na preservação do ambiente natural, à medida que retiram das ruas toneladas de 

resíduos e reduzem o volume de materiais que seriam encaminhados aos aterros (controlados 

e/ou sanitários), ampliando, assim, a vida útil desses locais e contribuindo para a redução na 

extração de recursos naturais. 

 Nesse contexto, as questões ligadas ao tratamento e à adequação correta dos resíduos 

sólidos urbanos, à coleta seletiva e à reciclagem integram um rol de temas que constam da 

agenda de debates sobre Gestão Ambiental e Desenvolvimento Sustentável (DS), 

principalmente a partir dos anos 1970.  

Na década anterior, a bióloga marinha Rachel Carson (1907-1964) publicou o livro 

Primavera Silenciosa (Silent Spring), no qual explorou os problemas ambientais gerados a 

partir do uso desregrado dos agrotóxicos e pesticidas sintéticos, principalmente o DDT 

(Dicloro-Difenil-Tricloroetano), quando ficou patente que a natureza é vulnerável às 

intervenções humanas. Posteriormente, o Clube de Roma, organização internacional fundada 

em 1968, apresentou o relatório Limits to Growth, em 1972, em que apontou a necessidade de 

redução da produção mundial e dos impactos ambientais no sentido de preservar recursos 

naturais, além da diminuição gradual de resíduos (MEADOWS et al., 1992; PEREIRA, 

2013). 

 Segundo Pereira (2013, pp. 16-17), outros eventos chamaram a atenção para as 

preocupações socioambientais, a exemplo da I Conferência Mundial sobre o Meio Ambiente, 

em 1972, conhecida como Conferência de Estocolmo; as contribuições do pesquisador Ignacy 

Sachs, em 1973, sobre o ecodesenvolvimento; o acidente ambiental-tecnológico de Seveso, na 

Itália, em 1976; o advento do primeiro selo ecológico surgido na Alemanha em 1978, 

conhecido como Blauer-Engel, para caracterizar produtos ou serviços com impacto ambiental 

reduzido ou positivo; o acidente industrial em Bhopal, na Índia, em 1984, no qual milhares de 
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toneladas de gases tóxicos vazaram na fábrica de pesticidas, provocando a morte de três mil 

pessoas enquanto que no Brasil, em 2007, foi lançado o eco-selo Falcão Bauer/Idhea, um 

certificado de qualidade técnica e ambiental para avaliar e garantir o desempenho sustentável 

de tecnologias e materiais fabricados em áreas como construção civil, movelaria, indústria 

têxtil e química (PEREIRA, 2013). 

O trabalho realizado pelas cooperativas de reciclagem converge com essas 

preocupações socioambientais, à medida que os catadores e catadoras, tanto de forma 

cooperada quanto autônoma, praticam uma atividade que pode ser considerada de utilidade 

pública relevante no contexto atual das cidades, atuando na coleta e triagem de materiais para 

reciclagem que, caso fossem descartados, ocupariam maior espaço em aterros sanitários e 

lixões, proibidos no Brasil a partir do ano de 2014, conforme prevê a Lei no 12.305/10, que 

instituiu a Política Nacional dos Resíduos Sólidos (PNRS), na qual os rejeitos devem ter uma 

disposição ambientalmente adequada.  

 Os denominados “carroceiros” ou “classificadores” mantêm um processo quase linear 

que consiste em catar, separar, acondicionar, transportar e, às vezes, beneficiar os resíduos 

sólidos com valor de mercado para reutilização ou reciclagem. 

Ao permitir o retorno desse material à cadeia produtiva, a atividade desenvolvida por 

esses trabalhadores contribui para reduzir gastos públicos com o sistema de limpeza urbana, 

diminui a demanda por recursos naturais, aumenta a sobrevida dos aterros sanitários e 

potencializa a cadeia produtiva do mercado da reciclagem com geração de trabalho e renda 

(BRASIL, 2014b). 

 Ao empregar valor agregado ao lixo por intermédio de sua atividade cotidiana, o 

catador, de acordo com Benvindo (2010, p. 71) “acaba por renomeá-lo, alimentando o próprio 

processo de ressignificação positiva de sua atividade laboral”. 

O resíduo descartado, em particular, nos centros urbanos por pessoas, indústrias e 

entes públicos, tem propiciado oportunidades às cooperativas e associações, que congregam 

um contingente cada vez maior de pessoas que tratam esse “lixo” de outra maneira, ou seja, 

conseguem vantagens sociais e econômicas a partir daquilo que, um dia, teve alguma utilidade 

na sociedade e seria descartado, mas a partir do trabalho deles voltará à cadeia produtiva. 

 Vale ressaltar que a palavra “lixo” é refugada em detrimento de significações 

negativas que traz, “semanticamente só é aplicável a quem o descarta”. Para aqueles que 

recolhem o material e lhe dão um encaminhamento que não seja o descarte, a expressão, “no 

estrito sentido do termo, não é correta, já que se trata precisamente do material que irá ser 

aproveitado para lhes prover o sustento” (MAGALHÃES, 2012, p. 44). 
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 Buarque (2007, p. 44) adverte para o fato de que se deve mudar a concepção com 

relação ao antropocentrismo e enxergar a natureza apenas como uma despensa e um 

repositório de lixo, “seja para extrair dela todos seus recursos, seja para jogar nela os nossos 

resíduos. Uma despensa que serve ao mesmo tempo para nos alimentar de recursos e para 

receber o lixo”. O autor afirma ainda que, na persistência da prática dessa mentalidade, não 

será possível dar “um salto para um ecodesenvolvimento”. 

 Beker (2007) salienta a mudança social ocorrida nesse início do século XXI diante dos 

desafios impostos para o DS. O desejo de inclusão social com manutenção do meio ambiente 

vincula-se ao crescimento econômico. Posto isso, o desafio é grande, visto que a tendência de 

produção e de crescimento nem sempre leva em consideração questões de cunho social e 

ambiental e, às vezes, até traz prejuízos, alerta a pesquisadora. 

 O papel das cooperativas de reciclagem na inclusão socioeconômica dos seus 

integrantes é tema convergente com o DS que, na visão de Souza (2010, p. 35), “envolve 

processos integrativos que buscam manter o balanceamento dinâmico de um sistema 

complexo a longo prazo”.  

Nessa conjuntura, as dimensões econômica, social e ambiental, que integram o DS, 

destacam-se por estabelecer uma diretriz de atuação das empresas no mercado nas quais 

participam ofertando constantemente seus produtos e serviços. 

Sob a perspectiva econômica, a empresa tem que ser viável, considerando sua 

rentabilidade, traduzida por resultados com foco no retorno de seus investimentos. Já em 

termos sociais, precisa atender aos parâmetros que determinam condições de trabalho 

aceitáveis aos seus colaboradores procurando considerar a diversidade cultural na sociedade. 

E, finalmente, sob o ponto de vista ambiental, a empresa deve pautar-se pela ecoeficiência dos 

seus processos produtivos, implementar processos preconizados pela produção mais limpa e 

ter uma postura de responsabilidade ambiental (DIAS, 2011). 

Ainda para Dias (2011, p. 44-45), o mais importante na abordagem das três dimensões 

da sustentabilidade “é o equilíbrio dinâmico necessário e permanente que devem ter, e que 

tem de ser levado em consideração pelas organizações que atuam preferencialmente em cada 

uma delas”. 

As cooperativas de reciclagem inserem-se nessa abordagem na medida em que atuam 

como sujeitos de um processo dinâmico, ao integrarem a cadeia de reciclagem e atuarem no 

processo de logística reversa, com a participação de milhares de catadores que, de forma 

autônoma (puxando suas carroças) ou cooperada (atuando em cooperativas), amenizam, até 
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inconscientemente, os impactos negativos da degradação dos recursos naturais não renováveis 

e o acúmulo de rejeitos e resíduos gerados em particular no meio urbano. 

 Os objetivos ambientais dessas organizações não devem estar desvinculados dos 

econômicos, sociais, políticos e culturais. Inseri-los como negócio central em suas estratégias 

é algo benéfico para a economia e para o DS e recomendado até para a sobrevivência num 

mercado altamente competitivo.  

Dowbor (2013) destaca o seguinte: 

[...] o que está despontando com cada vez mais força, é que somos condenados, se 

quisermos sobreviver, a desenvolver formas inteligentes de articulação entre os 

diversos objetivos econômicos, sociais, ambientais e culturais, e consequentemente 

formas inteligentes de colaboração entre os diversos atores que participam da 

construção social destes objetivos. O deslocamento sísmico consiste na gradual 

substituição do paradigma da competição pelo paradigma da colaboração 

(DOWBOR, 2013, pp. 199-200). 

 

Portanto, a atuação dessas organizações de modo estruturado e estrategicamente 

organizado na sociedade vai ao encontro de expectativas que se tornem factíveis em relação 

ao processo de inclusão social e econômica dos catadores de material reciclável no país, com 

base na substituição do paradigma da competição para o da colaboração, ponto relevante da 

economia solidária. 

 

1.1 Problema de pesquisa 

 
O objeto de pesquisa foram três cooperativas de reciclagem e seus cooperados 

denominados catadores de material reciclável. Essas organizações estão localizadas na capital 

paulista, nas Regiões Sul (Cooper PaC), Leste (Cooper Nova Esperança) e Oeste (Cooper 

Vira Lata). 

A proposta de pesquisa teve como base um estudo multicasos sobre a inclusão 

socioeconômica dos catadores. 

O descarte do lixo tem suscitado enormes desafios para o poder público, que busca, há 

décadas, soluções para mitigar os impactos advindos dessa questão, na qual lixões e aterros 

sanitários surgem, respectivamente, como consequência da disposição inadequada de resíduos 

e como alternativa controlada para o acondicionamento do material descartado pela população 

e setores produtivos. Por outro lado, esse mesmo lixo é visto como alternativa para milhares 

de pessoas que, motivadas por diferentes questões, encontraram no resíduo sólido a 

possibilidade de obter emprego e renda numa sociedade caracterizada por profundos 

contrastes sociais e econômicos.  

Segundo Gil (2012), um problema apresenta relevância científica ao prover novos 

conhecimentos e prática nos benefícios advindos de sua solução. O autor acrescenta, ainda, 
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que “o problema será relevante à medida que as respostas obtidas trouxerem consequências 

favoráveis a quem o propôs” (GIL, 2012, p. 35). 

Para Cervo, Brevian e Da Silva (2007), problema é essencialmente uma dificuldade 

teórica ou prática, em que se procura encaminhar uma saída como forma de solução. 

A partir desse contexto, pode-se estabelecer a seguinte questão de pesquisa: As 

cooperativas de reciclagem promovem a inserção socioeconômica de seus cooperados? 

 
1.2 Premissas básicas 

 
Esta proposta de pesquisa apresenta as seguintes premissas básicas:  

 

1a) As cooperativas de reciclagem promovem a inclusão socioeconômica dos catadores de 

resíduos sólidos, que atuam na cidade de São Paulo, nos canais reversos de pós-consumo; 

2a) Os catadores de resíduos sólidos sentem-se incluídos social e economicamente. 

 

1.3 Objetivos 

 
 

1.3.1 Geral 

 
Apoiado na questão de pesquisa e nas premissas básicas, o objetivo geral dessa 

pesquisa é verificar se as cooperativas de reciclagem inserem socioeconomicamente ou não os 

catadores de material reciclável. 

 

1.3.2 Específicos 

 
 Os objetivos específicos desta pesquisa estruturam-se nestas diretrizes: 

 

- Visitar os sujeitos de pesquisa identificados na proposta do estudo; 

 

- Observar o ambiente das cooperativas de reciclagem selecionadas na pesquisa; 

 

- Identificar pontos relevantes do processo de operação das cooperativas; 

 

- Entrevistar, in loco, gestores e catadores de material reciclável; 

 

- Analisar o conteúdo das entrevistas com apoio do software Atlas.ti (versão: 7.1.8). 

 

 

Na análise, pretende-se responder a outras questões, como: 

 

a) Quais são os motivos que levam o catador a procurar uma cooperativa? 
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b) Qual(is) é(são) a(as) principal(is) causa(s) da alta ou baixa rotatividade de cooperados? 

c) O fato de o catador ser um cooperado o torna incluído social e economicamente na 

sociedade/mercado? 

 

1.4 Justificativa 

 
São crescentes as experiências de gestão compartilhada de resíduos sólidos no Brasil, 

sobretudo a partir dos anos 1980, por intermédio de ações programáticas no âmbito municipal 

de coleta seletiva, com a participação de catadores e catadoras organizados em cooperativas 

de reciclagem e associações. 

  Jacobi (2006) observa que a vivência desses trabalhadores deve ser valorizada em 

função dos benefícios que geram em diferentes dimensões quais sejam a econômica (garantia 

de renda às famílias); ambiental (na reciclagem de material) e social, a partir da integração 

dessas pessoas historicamente segregadas. 

A conjugação de esforços das cooperativas de reciclagem e seus cooperados tem sido 

alvo de diversos estudos que vão desde a gênese dessas organizações, parcerias efetivas com o 

setor público e privado até as práticas inovadoras, nas quais a participação de catadores de 

material reciclável tem sido fundamental, à medida que são inseridos nesse contexto. 

De acordo com a Pesquisa Nacional de Saneamento Básico — PNSB (BRASIL, 2008) 

existem aproximadamente 30.390 catadores ligados a cooperativas ou associações e 70.500 

atuando informalmente em ruas e lixões.    

  Para Pinhel (2013), há controvérsias quanto aos números divulgados pelo estudo, visto 

que organizações ligadas ao setor creem que o IBGE, com base na PNSB, utiliza informações 

fornecidas pelas prefeituras, que, na maioria das situações, não possuem de forma estruturada 

um cadastro dos catadores da localidade. 

O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada — IPEA, em estudo realizado em 2011 

com base no Censo Demográfico 2010 (BRASIL, 2010b), e tendo como fonte adicional os 

dados da Pesquisa Nacional de Domicílios — PNAD de 2012 (BRASIL, 2012), sob o título 

“Diagnóstico sobre Catadores de Resíduos Sólidos”, fez uma projeção firmada em dados do 

Movimento Nacional de Catadores de Materiais Recicláveis — MNCR, organizações públicas 

e setor privado, para algo entre 400 mil e 600 mil catadores e catadoras no País (BRASIL, 

2012b). 

Fundamentado nessas projeções, o MNCR, movimento social que representa os 

catadores e catadoras de material reciclável há 12 anos, alega que parte da população de 
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catadores não figura nas estatísticas das pesquisas, quando não possuem domicílio fixo 

definido ou moram de forma precária ou em situação irregular (MNCR, 2014). 

Isso se justifica em parte pelo fato de o Censo 2010 e a PNAD serem pesquisas 

domiciliares e autodeclaratórias, e, nesse aspecto, os catadores de material reciclável que não 

possuem um domicílio fixo acabam contribuindo para a perda de muitas informações que 

poderiam ser apuradas de maneira mais precisa. 

Segundo o IPEA (BRASIL, 2013), “paralelamente, aqueles que exercem a atividade 

de catador em conjunto com outras atividades, visando compor sua estratégia de 

sobrevivência familiar, podem não responder que essa é sua atividade principal”, o que 

ocasiona, de certa forma, perda de informações. 

 Outro desafio das pesquisas no setor de reciclagem no Brasil é precisar a quantidade 

de empreendimentos coletivos e apurar com determinado grau de precisão aspectos 

relacionados à realidade social e econômica dessas organizações. O IBGE identificou, a partir 

da elaboração da Pesquisa Nacional de Saneamento Básico (PNSB), com base em 2008, 1.175 

cooperativas de catadores, localizadas em 684 municípios. 

De acordo com o Compromisso Empresarial para a Reciclagem (CEMPRE, 2014), o 

faturamento das cooperativas teve um aumento relevante em torno de 311% no período 

apurado de 2010 a 2014, com ganhos de produtividade que superam 50% (em tonelagem/dia).  

Um destaque importante nesse contexto e ao mesmo tempo uma conquista dos 

catadores e catadoras de material reciclável foi o reconhecimento desses trabalhadores como 

categoria profissional pelo Ministério do Trabalho, em 2002, oficializado na Classificação 

Brasileira de Ocupações (CBO), sob o código 5192 (PINHEL, 2013). 

  Acerca dessa situação, o IPEA faz esta consideração: 

Os catadores eram identificados nessas pesquisas por diferentes nomenclaturas 

utilizadas ao longo do tempo, muitas delas rechaçadas por eles próprios, por 

identificá-las como pejorativas. Para se ter uma ideia, no Censo 1991, em Outras 

ocupações e Ocupações mal definidas, constava a atividade de lixeiro. No Censo 

de 2000, a atividade de lixeiro foi substituída por catadores de sucata. Apenas no 

Censo de 2010 a atividade está representada como coletores de lixo e material 

reciclável, classificadores de resíduos e varredores e afins. Essa denominação está 

mais próxima daquela utilizada pela CBO e também da forma como os catadores se 

identificam, possibilitando, assim, uma análise mais ampla acerca desse público em 

todo o território nacional (BRASIL, 2013, grifo nosso). 

 

1.5 Delimitação da pesquisa 

 

As cooperativas de reciclagem escolhidas para a pesquisa foram a Cooperativa Vira 

Lata (Cooper Vira Lata), localizada no bairro do Butantã — Zona Oeste; a Cooperativa Nova 

Esperança (Cooper Nova Esperança), no bairro União de Vila Nova — Zona Leste e a 
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Cooperativa de Catadores (as) Seletivos (as) Parque Cocaia (Cooper PaC), no Grajaú — Zona 

Sul, todas na capital paulista. 

Os critérios utilizados para a escolha da amostra foram: i) cooperativas de reciclagem 

que atuassem em três regiões diferentes da capital paulista caracterizadas por Zonas Leste, 

Oeste e Sul, onde estão localizadas as sedes e a operação dessas organizações; ii) 

organizações com  capacidades distintas de processamento de material reciclável e estrutura 

física instalada; iii) variação quanto ao número de cooperados;  iv) o fato de que cada região 

da cidade apresenta características próprias e relaciona-se com seu entorno de forma peculiar; 

v) outros estudos empíricos já realizados por outros pesquisadores. Associam-se a esse 

cenário os aspectos sociais e econômicos contemplados na pesquisa como dimensões na 

abordagem da coleta de dados nessas fontes de evidências caracterizadas aqui pelas 

cooperativas e seus cooperados. 

 
1.6 Estrutura da dissertação  

 
O trabalho está estruturado em quatro capítulos apresentados sequencialmente 

conforme a seguir:  

O primeiro capítulo é composto por introdução, problema de pesquisa, premissas 

básicas, objetivos, justificativa, delimitação da pesquisa e estruturação da dissertação. 

  O segundo traz a revisão da literatura sobre resíduo sólido urbano e gestão sustentável, 

traçando um cenário sobre os impactos, impasses e proposições desses temas nas sociedades 

contemporâneas; aborda também a coleta seletiva, seus desafios, dilemas, alternativas 

inovadoras e fatores relevantes para a redução de geração dos resíduos sólidos domésticos; 

cooperativismo e cadeia de reciclagem, com informações sobre o papel das cooperativas de 

reciclagem na sociedade e na vida do catador(a) de material reciclável no processo de coleta 

seletiva urbana; os catadores e seu papel como agentes ambientais e força organizada de 

trabalho em dezenas de municípios brasileiros; logísticas empresarial e reversa com um breve 

histórico sobre o tema e comentários sobre a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, um 

marco legal para o cenário da reciclagem no Brasil ao instituir a responsabilidade 

compartilhada dos geradores de resíduos sólidos urbanos; as legislações ambientais que 

estabelecem diretrizes e bases para a atuação correta, por parte dos diversos atores da 

sociedade, com relação às responsabilidades sobre questões ambientais e de preservação do 

próprio planeta. Há, também, uma abordagem específica sobre o referencial teórico que 

norteou a estruturação do quadro com as dimensões, categorias e variáveis usadas na pesquisa 

de campo. 
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O terceiro capítulo descreve os procedimentos utilizados quanto à Metodologia para a 

pesquisa, as fontes de evidências aplicadas e a forma como a coleta de dados foi analisada 

com a utilização da categorização deles.  

A última parte aborda integralmente os resultados da pesquisa de campo realizada nas 

cooperativas selecionadas, além do protocolo de pesquisa usado, análise e discussão dos 

resultados, das premissas básicas apresentadas e dos objetivos gerais e específicos que foram 

alcançados.  

Seguem-se as considerações finais, as referências, anexo e apêndices utilizados na 

dissertação. 

 
2.  REVISÃO DA LITERATURA 

 
2.1 Definição e classificação dos Resíduos Sólidos Urbanos (RSU)  
 

De acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), NBR no 

10.004:2004, resíduos sólidos são definidos como aqueles que estão nos estados sólido e 

semissólido, que resultam de atividades de origem industrial, doméstica, hospitalar, 

comercial, agrícola, de serviços e de varrição. A norma inclui, ainda, os lodos oriundos de 

sistemas de tratamento de água, aqueles gerados em equipamentos e instalações de controle 

de poluição, bem como determinados líquidos cujas particularidades tornem inviável o seu 

lançamento na rede pública de esgotos ou corpos de água, ou exijam para isso soluções 

técnicas e economicamente inviáveis em face da melhor tecnologia disponível (ABNT, 2004). 

Outra definição para resíduo sólido consta no Art. 3o da Lei no 12.305, aprovada em 2 

de agosto de 2010, que instituiu, em todo o território nacional, a Política Nacional dos 

Resíduos Sólidos (PNRS). No referido documento, a definição para resíduo sólido é todo 

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

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

nos estados sólido ou semissólido, bem como gases contidos em recipientes e líquidos, cujas 

particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede pública de esgotos ou em corpos 

d’água, ou exijam para isso soluções técnicas ou economicamente viáveis diante da melhor 

tecnologia disponível (BRASIL, 2010a). 

Diversos estudos envolvendo a temática mostram que o ideal seria a não geração de 

resíduos, para tanto, há que se reduzir o consumo (ainda que numa sociedade capitalista). Por 

intermédio da aplicação de modelos e sistemas integrados na gestão integrada de resíduos 
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sólidos urbanos, a geração dos materiais reduzirá sensivelmente (KARPINSKI, 2009; 

THOMAS, 2010; SANTOS e DIAS, 2012). 

 Ainda assim, há que se reciclar tudo o que for possível evitando-se a disposição final e 

a atenuação da extração dos recursos naturais, que tem como fator influenciador o 

desenvolvimento tecnológico e a larga escala de produção das empresas (PEREIRA, 2014). 

Os resíduos sólidos podem ser classificados de acordo com a ABNT (NBR no 

10.004:2004) em classes I e II (perigosos e não perigosos), e os de classe II possuem as 

subdivisões A e B, conforme Quadro 1: 

 
Quadro 1 – Classificação de Resíduos, segundo NBR 10.004:2004. 

 

Classificação Tipos Características 

 

Classe I 

 

Perigosos 

Apresentam riscos ao meio 

ambiente e exigem tratamento 

e disposição especiais, ou que 

apresentam riscos à saúde 

pública. 

 

a) Inflamabilidade 

b) Corrosividade 

c) Reatividade 

d) Toxidade  

e) Patogenicidade (contiver ou se houver suspeita de 

conter micro-organismos patogênicos, proteínas virais 

etc.) que apresentem riscos à saúde humana e ao meio 

ambiente. 

 

 

Classe II 

 

Não 

Perigosos 

Classe II-A 

Não inertes 

Não são perigosos, porém apresentam propriedades 

como biodegradabilidade, combustividade ou 

solubilidade em água. 

Classe II-B 

Inertes 

Quando submetidos a um contato dinâmico e 

estático com a água destilada ou desionizada, à 

temperatura ambiente, não tiverem nenhum de seus 

fatores constituintes solubilizados. 

Fonte: Extraído e adaptado de ABNT, 2004. 

Os resíduos podem ser classificados quanto à origem, podendo ser domiciliar, 

comercial, de varrição e feiras livres, serviços de saúde e hospitalares; portos, aeroportos e 

terminais ferroviários e rodoviários, industriais, agrícolas e entulhos.  

 

A descrição de acordo com a PMSP (2014), de cada tipo, é apresentada a seguir:  

I) Domiciliar: originados da vida diária das residências, constituído por setores de 

alimentos (tais como cascas de frutas, verduras etc.), produtos deteriorados, jornais e 

revistas, garrafas, embalagens em geral, papel higiênico, fraldas descartáveis e uma 

grande diversidade de outros itens. Contêm, ainda, alguns resíduos que podem ser 

tóxicos.   

   

II) Comercial: oriundos dos diversos estabelecimentos comerciais e de serviços, tais 

como supermercados, estabelecimentos comerciais e de serviços, estabelecimentos 

bancários, lojas, bares, restaurantes etc. O lixo destes estabelecimentos e serviços 

tem um forte componente de papel, plásticos, embalagens diversas e resíduos de 

asseio dos funcionários, tais como papel toalha, papel higiênico etc. 



28 

 

 

III) Público: originados dos serviços de limpeza pública urbana (varrição das vias 

públicas, limpeza de praias, de galerias, de córregos e de terrenos, restos de podas de 

árvores etc. e limpeza de áreas de feiras livres, constituídos por restos de vegetais, 

embalagens etc. 

 

IV) Serviços de saúde e hospitalar (contêm ou potencialmente podem conter germes 

patogênicos): são produzidos em serviços de saúde tais como: hospitais, clínicas, 

laboratórios, farmácias, clínicas veterinárias, postos de saúde etc. São agulhas, 

seringas, gazes, bandagens, algodões, órgãos e tecidos removidos, meios de culturas 

e animais usados em testes, sangue coagulado, luvas descartáveis, remédios com 

prazos de validade vencidos, instrumentos de resina sintética, filmes fotográficos de 

raios x etc. 

 

V) Portos, aeroportos, terminais rodoviários e ferroviários: constituem os resíduos 

sépticos, ou seja, aqueles que contêm ou potencialmente podem conter germes 

patogênicos, trazidos aos portos, terminais rodoviários e aeroportos. Basicamente, 

originam-se de material de higiene, asseio pessoal e restos de alimentação que 

podem veicular doenças provenientes de outras cidades, estados e países. Também 

neste caso, os resíduos assépticos destes locais são considerados como domiciliares. 

 

VI) Industrial: originado nas atividades dos diversos ramos da indústria tais como 

metalúrgica, química, petroquímica, papelaria, alimentícia etc. O lixo industrial é 

bastante variado, podendo ser representado por cinzas, lodos, óleos, resíduos 

alcalinos ou ácidos, plásticos, papel, madeira, fibras, borracha, metal, escórias, 

vidros, cerâmicas etc. Nesta categoria, inclui-se a grande maioria do lixo 

considerado tóxico. 

 

VII) Agrícola: resíduos sólidos das atividades agrícolas e da pecuária, como 

embalagens de adubos, defensivos agrícolas, ração, restos de colheita etc. [...] e 

embalagens de agroquímicos diversos, em geral altamente tóxicos [...]. 

 

VIII) Entulho: resíduos da construção civil: demolições e restos de obras, solos de 

escavações etc. O entulho é, geralmente, um material inerte, passível de 

reaproveitamento (PMSP, 2014). 

  

 Como pode ser observado pela classificação da ABNT e tipologia descrita pela 

Prefeitura de São Paulo, os resíduos são de diversas origens e periculosidade, o que requer 

muitos cuidados em relação ao armazenamento, transporte, destinação e disposição final. 

 

2.2 Gestão dos Resíduos Sólidos Urbanos 

 
 Desde os tempos mais remotos, quando o homem sobrevivia da caça e pesca, e a 

escassez de alimentos o impulsionava a procurar sua sobrevivência em outros lugares, os seus 

“lixos” eram deixados para trás, no meio ambiente e decompostos pela ação da natureza. Com 

o decorrer do tempo, o homem produziu artefatos para seu conforto e praticidade para 

necessidades surgidas a partir de novos hábitos e costumes como a construção de moradias, 

cultivo de alimentos, criação de animais domésticos, além de firmar moradia em local fixo. 

Desde então, a produção de lixo ou resíduo tem crescido, tornando-se, atualmente, um desafio 

que merece atenção constante por parte da gestão pública de qualquer país. 
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 Para Andrade e Silva (2011), o surgimento da gestão de resíduos sólidos e sua 

posterior expansão no mundo organizacional explicam-se pelo fato de que, antes da 

Revolução Industrial, serem os sistemas produtivos compostos por um ciclo no qual os 

resíduos eram gerados e absorvidos pelo meio ambiente. Com a expansão e o 

desenvolvimento das cidades, a produção de resíduos aumentou de forma que o meio 

ambiente teve sua capacidade de absorção reduzida.  

Segundo Eingenheer (2004), “o lixo em termos de resíduos sólidos só aparece no 

século XIX. Até então não se distinguiam resíduos líquidos e pastosos dos resíduos sólidos”. 

O pesquisador destaca que foi a partir do esgotamento sanitário (início da canalização de 

esgoto) que os resíduos sólidos apareceram. Acrescenta, ainda, que foi após a Segunda Guerra 

Mundial que se acentuou a produção de embalagens.  

Nesse cenário, surgem novos materiais como pilhas, isopores, baterias de celular, 

lâmpadas e plásticos, fruto de inovações na área da tecnologia, alterando fortemente a 

porcentagem na composição dos resíduos sólidos, que era, em sua maioria, matéria orgânica 

(restos de alimentos e de podas, varrição etc.). As soluções para a disposição desses novos 

elementos descartados no ambiente começam a surgir com a reciclagem a partir da coleta 

seletiva e a implementação da logística reversa por parte das empresas geradoras desses 

materiais.  

 Na cidade de São Paulo, conforme Baeder (2009), há registros de coleta informal 

desde o início do século XX com maior frequência a partir dos anos 1950. A pesquisadora 

acrescenta que, com a elevação do desemprego, a coleta tornou-se a única opção de renda 

para famílias inteiras, que não se envolveriam com atividades ilegais para assegurar sua 

sobrevivência. 

 Com relação à logística reversa — que de forma sintética trata-se de um instrumento 

de desenvolvimento econômico e social para viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos 

sólidos ao setor empresarial, para reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos 

produtivos, ou outra destinação (BRASIL, 2014c) —, Campos (2006) ressalta que os 

primeiros relatos sobre o retorno de produtos, sem se referir a eles como “logística reversa”, 

datam do século XX. Para Rogers e Tibben-Lembke (2001), a logística reversa limitou-se ao 

fluxo de material no sentido oposto ao original, o que significa o deslocamento de retorno dos 

produtos do consumidor em direção ao produtor. 

A busca por soluções para mitigar os problemas gerados na área de resíduos tem sido 

uma questão prioritária diante das complexas e atuais demandas ambientais, econômicas e 

sociais no Brasil. Faz-se necessário que estratégias planejadas pelo poder público, sociedade 
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civil e iniciativa privada se tornem políticas públicas efetivas, provendo soluções para um 

problema que se avoluma a cada dia. Afinal, se manejados de forma adequada, a exemplo do 

trabalho das cooperativas de reciclagem no trabalho da coleta seletiva, os resíduos sólidos 

assumem valor no mercado e podem retornar à cadeia produtiva como novos insumos 

ajudando o meio ambiente e evitando a sobrecarga nos aterros, o que prolonga, de certa 

forma, sua vida útil (BRASIL, 2014d). 

Dados da Prefeitura Municipal de São Paulo (PMSP, 2014) apontam que a cidade gera 

18 mil toneladas de lixo diariamente, provenientes de residências, área de saúde, feiras, podas 

de árvores, entulho etc. Somente resíduos das residências são 10 mil toneladas geradas por 

dia. Nessa operação, duas empresas concessionárias percorrem diariamente uma área de mais 

de 1.500 km² e estima-se que mais de 11 milhões de munícipes sejam beneficiados com a 

coleta de resíduos na cidade. Esse trabalho tem a participação de 3,2 mil pessoas com o aporte 

de 500 veículos, quais sejam caminhões compactadores e outro específico para a recolha de 

resíduos da área de saúde (PMSP, 2014). 

No Brasil, somente em 2013, foram geradas 209.280 toneladas/dia de RSU, sendo que 

a geração per capita foi de 1,041 Kg/hab./dia, configurando-se num desafio para as 

prefeituras municipais, que devem realizar a gestão integrada desses materiais dando 

destinação correta a eles, conforme Tabela 1 (ABRELPE, 2013). 

 

Tabela 1 – Quantidade de RSU gerado por Regiões. 

 

Fonte: ABRELPE, 2013. 

 

 A comparação entre os dados referentes aos anos de 2012 e 2013 apresentados na 

Tabela 1 revela um discreto aumento no índice de geração per capita de RSU e um acréscimo 

de 4,1% na quantidade total gerada no Brasil. Embora a quantidade de RSU gerada em 2013 
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tenha aumentado em todas as regiões apuradas comparativamente ao ano anterior, a 

diminuição do índice per capita foi percebida no Nordeste, Centro-Oeste e Sul. 

A Tabela 2 apresenta a situação da quantidade de RSU coletado por regiões brasileiras 

na qual podemos destacar que houve, segundo a Abrelpe (2013), um crescimento em todas as 

regiões, em comparação a 2012. 

 

Tabela 2 – Quantidade de RSU coletado por regiões e no Brasil. 

 
 
Fonte: ABRELPE, 2013. 

 

 Enquanto a Região Norte tem o menor percentual dos RSU coletados, o Sudeste 

responde por mais de 50% do total e revela, dentre todas as regiões, o maior índice percentual 

quanto à cobertura dos serviços de coleta do país. 

 A Política Nacional dos Resíduos Sólidos (PNRS) trouxe um novo foco para as 

discussões sobre possíveis soluções para os problemas na gestão de resíduos sólidos que 

afetam a qualidade de vida da população brasileira. A responsabilidade compartilhada dos 

geradores de resíduos e o reconhecimento de que o resíduo sólido reutilizável e reciclável são 

um bem econômico e com importante valor social apresentam-se com potencial fator gerador 

de trabalho e renda, capaz de promover a cidadania. A aprovação da PNRS, após 21 anos de 

tramitação, segundo o governo “qualificou e deu novos rumos à discussão sobre o tema” 

(BRASIL, 2014e).   

O Quadro 2 a seguir traz uma síntese das mudanças básicas que ocorreram com o 

estabelecimento da PNRS. Elas abrangem principalmente questões relacionadas a 

responsabilidades, deveres e motivos dos stakeholders específicos na gestão de resíduos. 

 

 

 

 



32 

 

Quadro 2 – O que mudou com a lei – Breve Visão.                              

                   Antes                 Depois 
A

u
to

ri
d

a
d

e 
P

ú
b

li
ca

 

   

 

 Não priorização de resíduos urbanos 
 
 
 

 Existência de lixões na maioria dos 
municípios 

 

 Não utilização de resíduos orgânicos 
 

 Coleta seletiva cara e ineficiente  

 

 

 Municípios prepararão planos e definirão 
metas com a participação das cooperativas 
de catadores de resíduos  

 

 Lixões devem ser erradicados no prazo de 
4 anos 

 

 Governos locais começam a compostagem  
 

 Controle de custos e medição da qualidade 
do serviço são obrigatórios  

 

C
a
ta

d
o

re
s 

d
e 

li
x

o
 

 
 

 Exploração por intermediários e riscos à 
saúde 

 

 Informalidade  
 
 

 Problemas com a qualidade e quantidade 
dos materiais 

 

 Falta de qualificação e visão de mercado  

 

 
 

 Menores riscos e aumento da renda dos 
catadores por meio das cooperativas  

 

 Cooperativas contratadas pelos 
municípios para coleta e reciclagem  

 

 Aumento da quantidade e da qualidade 
do material reciclado  

 

 Trabalhadores treinados e qualificados 
para aumentar a produção  

 

E
m

p
re

sa
s 

 

 Sem lei nacional para orientar os 
investimentos das empresas 

 

 Falta de incentivos financeiros  
 
 

 Baixo retorno pós-consumo de produtos 
eletroeletrônicos 

 

 Desperdício econômico através da falta de 
reciclagem  

 

 

 Arcabouço legal orientará as ações 
empresariais  
 

 Novos instrumentos financeiros para 
orientar a reciclagem 
 

 Maior reciclagem de produtos pós- 
consumo 
 

 Reciclagem impulsionará alguns 
negócios e gerará outros novos, 
impactando a geração de renda. 

 

P
ú

b
li

co
 

 

 Não separação dos resíduos recicláveis 
nas residências 
 

 Falta de informação 
 

 Serviços de coleta municipal deficientes 
 

 Poucas exigências das autoridades  

 

 

 O consumidor separará os resíduos em 
casa mais efetivamente 

 

 Campanhas educacionais para mobilizar 
o público 

 

 Melhoria da coleta seletiva resultará em 
mais resíduos coletados 

 

 Exercício dos direitos dos cidadãos para 
pressionar os governos locais  

 

Fonte: Adaptado pelo autor de SMA; ABRELPE; ISWA, 2013. 
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2.3 Destino final dos Resíduos Sólidos Urbanos 

 A responsabilidade compartilhada, instituída pela Lei no 12.305/2010 (PNRS) no § 1o 

Artigo 1o, prevê que o poder público, o setor empresarial e a coletividade são responsáveis 

pela gestão integrada e pelo gerenciamento sobre os materiais que geram fruto de suas ações 

na sociedade. A lei previa que até agosto de 2014 todos os municípios brasileiros que 

abrigavam os chamados lixões (vazadouros a céu aberto) deveriam encerrar as suas 

atividades. E isso não é recente. Desde 1998, a Lei de Crimes Ambientais deixa bem claro que 

depositar rejeitos em locais não apropriados se configura em crime. Algumas dessas áreas, 

conhecidas como lixões, existentes por todo o País, continuam gerando sérios problemas 

sociais, de saúde, econômicos e ambientais. 

2.3.1 Lixão 

 Os lixões, vazadouros a céu aberto, são formas inadequadas de disposição final de 

resíduos sólidos. São caracterizados pela descarga sobre o solo, sem quaisquer medidas 

preventivas ou cuidados de proteção ao meio ambiente. Conforme se observa na Figura 1, 

essas descargas de resíduos a céu aberto ou vazadouro causam problemas à saúde pública, 

como proliferação de vetores de doenças (moscas, mosquitos, baratas, ratos etc.), geração de 

maus odores e, principalmente, poluição do solo e das águas subterrâneas e superficial pela 

infiltração do chorume (líquido de cor preta, mau cheiroso e de elevado potencial poluidor, 

produzido pela decomposição da matéria orgânica contida no lixo (CEMPRE, 2010). 

Figura 1 – Lixão: um problema de saúde pública. 

 

Fonte: <http://www.teraambiental.com.br/blog-da-tera-ambiental/bid/330226/A-atual-situa-o-dos-lix-es-no-

Brasil>. Acesso em 21 out. 2014. 

 

Outras formas para a destinação dos RSU são abordados a seguir. 

http://www.teraambiental.com.br/blog-da-tera-ambiental/bid/330226/A-atual-situa-o-dos-lix-es-no-Brasil%3e.%20Acesso%20em%2021%20out.%202014.
http://www.teraambiental.com.br/blog-da-tera-ambiental/bid/330226/A-atual-situa-o-dos-lix-es-no-Brasil%3e.%20Acesso%20em%2021%20out.%202014.
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2.3.2 Aterro controlado 

 De acordo com CEMPRE (2010), associação sem fins lucrativos dedicada à promoção 

da reciclagem dentro do conceito de gerenciamento integrado do lixo, o aterro controlado é 

uma técnica de disposição de resíduos sólidos no solo sem acarretar riscos à saúde pública e à 

sua segurança, mitigando os impactos ambientais. Esse método preconiza alguns princípios de 

engenharia para confinar os resíduos sólidos, cobrindo-os com uma camada de material inerte 

na conclusão de cada jornada de trabalho. Essa forma de disposição gera poluição, porém de 

maneira localizada, pois, semelhantemente ao aterro sanitário, a área de disposição é 

minimizada. Esses locais, normalmente, não dispõem de impermeabilização de base 

(comprometendo a qualidade das águas subterrâneas) nem de sistemas de tratamento do 

percolado (termo empregado para caracterizar a mistura entre o chorume, produzido pela 

decomposição do lixo, e a água de chuva que percola o aterro) ou do biogás gerado. 

2.3.3 Aterro sanitário 

O destino correto e ambientalmente viável para receber resíduos orgânicos são os 

aterros sanitários, grandes áreas preparadas tecnicamente para acolher esse material orgânico 

(Classe II) gerado principalmente pelas residências. De acordo com a Prefeitura de São Paulo, 

essas áreas possuem garantias ambientais que evitam a contaminação do lençol freático. 

Segundo o órgão municipal, “após o esgotamento dos aterros, a área é totalmente coberta e 

poderá ser utilizada como área de lazer, depois que o nível de contaminação for praticamente 

zerado” (PMSP, 2014). 

 
Figura 2 – Esquema ilustrativo de um aterro sanitário. 

 

Fonte: CEMPRE, 2010. 
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Conforme ilustrado na Figura 2, os aterros sanitários fundamentam-se num processo 

pautado em critérios de engenharia e normas operacionais específicas e que permite um 

confinamento seguro em termos de controle de poluição ambiental e proteção à saúde pública. 

 Neste trabalho, optou-se por apresentar o panorama da destinação final de resíduos 

sólidos apenas da Região Sudeste (Figuras de 4 a 6), por ser forte representação em termos do 

total de municípios brasileiros. 

 
Figura 3 - Destinação Final de RSU – Espírito Santo 

(t/dia). 

 

 
 

 

 
Figura 4 – Destinação Final de RSU – São Paulo 

(t/dia). 

 

 

 
Fig. 5 – Destinação Final de RSU – Minas Gerais 

(t/dia). 

 

 
 

 

 
Fig. 6 – Destinação Final de RSU – Rio de 

Janeiro(t/dia). 

 

 

 
Fonte: ABRELPE, 2013. 
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Em todos os Estados da Região Sudeste (Figuras 3, 4, 5 e 6), houve um crescimento 

discreto no percentual de RSU encaminhados a aterros sanitários e controlados em 2013 em 

relação ao ano anterior. Esse cenário sugere a implementação de gestões integradas com foco 

na coleta seletiva a partir das fontes geradoras, atendimento ao que preconiza a Lei no 12.305 

que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Houve, também, crescimento do 

percentual de resíduos sólidos urbanos destinados a lixões, com exceção do Estado do Rio de 

Janeiro, que apresentou percentual em 2013 (9,8%) menor em relação a 2012 (10,0%). 

Os 1.688 municípios desses quatro Estados geraram, em 2013, 102.088 toneladas/dia 

de RSU, das quais 97,1%, de acordo com a Abrelpe (2013), foram coletadas. Os dados 

indicam que ocorreu um crescimento de 4,2% no total coletado e um aumento de 3,9% na 

geração de RSU, se comparados com o ano de 2012. Dos resíduos coletados na região, 

aproximadamente 28%, correspondentes a 27.475 toneladas diárias, ainda são destinados para 

lixões e aterros controlados que, do ponto de vista ambiental, pouco se diferenciam dos 

próprios lixões, pois não possuem o conjunto de sistemas necessário para proteção do meio 

ambiente e da saúde pública (ABRELPE, 2013). 

 Na cidade de São Paulo, existem alguns aterros sanitários. Os principais em termos de 

porte localizam-se na Estrada do Sapopemba, o Aterro CTL (Central de Tratamento de 

Resíduos Leste), que recebe os resíduos domiciliares coletados pela empresa Ecourbis; e o 

aterro São João, instalado em São Mateus. O Aterro Bandeirantes, localizado na Rodovia 

Bandeirantes, em Perus, considerado o maior da América Latina, está desativado desde março 

de 2007. A partir dessa data, os resíduos coletados vão para o Aterro Caieiras (PMSP, 2014).  

 Observa-se, de acordo com esse cenário, que, por questões de esgotamento no que 

tange ao limite de capacidade de acondicionamento de materiais pelos aterros sanitários, os 

resíduos precisam ser transportados aos aterros e muitas vezes têm suas rotas alteradas, 

gerando custos maiores e impactos ambientais na saúde da população, sobretudo, poluição 

atmosférica e sonora, além do impacto na malha viária urbana pelos veículos utilizados 

especificamente para essa tarefa. 

O impacto na área econômica é notado, por exemplo, no custo do transporte desses 

resíduos, no pagamento de impostos pelos munícipes, na limpeza urbana (varrição e 

manutenção de córregos). Dados da Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e 

Resíduos Especiais (ABRELPE, 2013) apontam que a geração de Resíduos Sólidos Urbanos 

(RSU) no Brasil (Figura 7) cresceu 4,1%, de 2012 para 2013 e, na mesma comparação entre 

esses anos, a geração de RSU per capita teve um aumento de 0,39%, índice que, segundo a 
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organização e firmado em estatísticas do IBGE, é superior à taxa de crescimento populacional 

urbano no país no período, registrado em 3,7%. 

 

Figura 7 – Geração de Resíduo Sólido Urbano no Brasil (RSU).           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de ABRELPE, 2013. 

 

 Nota-se que houve um aumento de 4,4% (Figura 8) na quantidade de RSU coletados 

em 2013 em relação a 2012. Comparando-se esse índice com o aumento da geração de RSU 

uma discreta evolução é percebida na cobertura de serviços de coleta, chegando a 90,4% com 

um total de 69.064.935 toneladas coletadas no ano.  

 

 

Figura 8 – Coleta de RSU no Brasil. 

 

 
 
Fonte: ABRELPE, 2013. 
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Ao se comparar a quantidade total gerada e o total de resíduos sólidos urbanos 

coletados em 2013, um cenário preocupante é exibido, mostrando que diariamente mais de 

20.000 toneladas deixaram de ser coletadas no País, tendo, provavelmente, uma destinação 

imprópria. 

 

2.3.4 Incineração 

Outro método utilizado no tratamento dos Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) ou 

Resíduos de Serviços de Saúde (RSS) é a incineração, processo de tratamento térmico 

empregado antes da disposição final desses resíduos em aterros que, sob o ponto de vista de 

gerenciamento integrado de resíduos, deve atender aos pressupostos referentes à implantação 

prévia de políticas de redução de geração e reciclagem desses materiais (CEMPRE, 2010). 

De acordo com o Compromisso Empresarial para a Reciclagem (CEMPRE, 2010, p. 

196), “a incineração é o processo mais antigo e o mais empregado de tratamento térmico de 

RSU e RSS, sendo feita à temperatura acima de 800ºC”. 

Esse método é muito questionado por especialistas e pelo Movimento Nacional dos 

Catadores de Materiais Recicláveis visto que a sua operacionalidade depende de pessoal 

qualificado, apresenta custo elevado e possibilidade de poluir o ar, além de impedir o 

reaproveitamento de parte dos resíduos. A utilização da incineração é limitada a resíduos 

perigosos, a exemplo dos resíduos oriundos dos serviços de saúde (BRASIL, 2013). 

Por outro lado, a prática da incineração atualmente tem o apoio de tecnologias de 

limpeza disponíveis que permitem nesse processo atingir padrões de emissão de gases abaixo 

dos exigidos pelas legislações mais restritivas e, contrariamente ao conceito geral existente, a 

incineração em equipamentos mais modernos pode apresentar vantagens, em termos 

ambientais, em relação a outros meios de disposição, como, por exemplo, o aterro. Nesses 

locais, a matéria orgânica existente no resíduo, durante sua decomposição, libera gás metano 

que, se não queimado, tem um potencial 21 vezes maior que o gás carbônico em relação ao 

efeito estufa, além de emitir outros tipos de gases que colaboram para a formação de 

poluentes como o chorume (efluentes líquidos) com potencial ação contaminadora dos lençóis 

freáticos (CEMPRE, 2010). 
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Figura 9 – Destino final dos RSS Coletados pelos municípios em 2013. 

 

Fonte: ABRELPE, 2013. 

 

A Figura 9 mostra um quadro sobre a maneira pela qual os municípios encaminham os 

resíduos coletados em 2013. A incineração com 44% é a modalidade mais utilizada para a 

destinação dos RSS, seguida da autoclave (20,5%) e do micro-ondas com 2,4%. Em “Outros” 

compreende a destinação em aterros, valas sépticas e lixões (ABRELPE, 2013). 

Para evitar a disposição final de grandes quantidades de resíduos em aterros, há que se 

investir em Educação Ambiental, Segregação de Materiais e Coleta Seletiva, sem os quais a 

Logística Reversa não ocorre, ou seja, toda a riqueza econômica dos materiais e o valor 

agregado a estes na extração, transporte, uso de água e energia para a transformação serão 

enterrados, o que é inadmissível em tempos atuais. 

 Os resíduos precisam voltar à cadeia produtiva. 

 

2.4 Resíduos Sólidos Urbanos em outros países 

 Um indicador importante para a gestão de planos estratégicos por parte do poder 

público (federal, estadual e municipal) e empresas privadas é a composição dos materiais no 

total de RSU coletados conforme dados da Tabela 3. No Brasil, a matéria orgânica tem uma 

participação de 51,4% nessa composição, o plástico (13,5%) e o papel, papelão e embalagens 

longa vida (13,1%). A quantidade total desses materiais na participação de RSU coletados no 

ano de 2012 superou a marca de 56 milhões de toneladas. 

 

 

Incineração           Autoclave            Micro-ondas             Outros  
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Tabela 3 – Participação dos principais materiais no total de RSU coletados no Brasil em 2012. 

 
 Fonte: ABRELPE, 2012. 

 
 Nos Estados Unidos, por exemplo, segundo Hinrichs, Kleinbach e Reis (2010), 

milhões de toneladas de resíduos são encaminhados aos aterros, todos os anos, tendo o papel 

lugar de destaque com 80 milhões de toneladas; alimentos e resíduos domésticos com 50 

milhões de toneladas; o metal com 20 milhões de toneladas; 10 milhões de toneladas de vidro 

e 25 milhões de toneladas de plásticos. O papel e papelão, resíduos alimentares e domésticos 

perfazem quase 60% do perfil do lixo norte-americano conforme se observa na Tabela 4. 

 

 Tabela 4 – Perfil do lixo norte-americano. 

Material Percentual (%) 

Papel e papelão 35,7 

Resíduos alimentares 11,2 

Resíduos domésticos 12,4 

Vidros   5,5 

Metais   7,9 

Plásticos  11,1 

Madeira    5,7 

Outros   10,5 

Fonte: Adaptado e extraído de EPA Municipal Solid Wast Fact Book, 2001 apud Hinrichs, Kleinbach e Reis, 2010. 

 
A geração de resíduos sólidos per capita dos norte-americanos é de aproximadamente 

4,5 lb (libras) por dia (correspondente a 2,02 kg), ou seja, o dobro do que os europeus e 

japoneses produzem. Esse lixo apresenta resíduos perigosos com metais pesados como 

chumbo e até produtos químicos cancerígenos (HINRICHS, KLEINBACH e REIS, 2010). 

 No Brasil, a geração per capita em 2013 atingiu 1,041 (Kg/hab./dia) com um aumento 

percentual de 0,64% em relação a 2012 (ABRELPE, 2013). A expectativa é que esse quadro 

venha a diminuir com o tempo, em função das iniciativas de educação ambiental nos 

municípios brasileiros, conscientizando a população a reduzir, reutilizar, reciclar, recusar e 
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refletir (5R) sobre sua atuação socioambiental na sociedade, na qual a coleta seletiva torna-se 

um dos fatores fundamentais.  

 Reduzir a geração de lixo consumindo menos e melhor, reutilizar diversos produtos 

antes de descartar e reciclar o lixo gerado, fazendo com que retorne ao ciclo de produção, seja 

industrial ou agrícola, são três ações das cinco citadas que irão gerar benefícios ao cenário 

socioambiental e econômico no Brasil. 

 Na União Europeia (UE), parceria econômica e política com características únicas, 

constituída por 28 países europeus (territórios e estados membros), que abrange uma grande 

parte do continente europeu (EUROPA.EU, 2014), a geração de resíduo per capita na maioria 

dos países não supera a marca dos 2 quilos, praticamente o dobro do registrado no Brasil e 

menos de 50% do registrado nos Estados Unidos, conforme apresentado no Gráfico 1 

(EUROSTAT, 2014).   

 

Gráfico 1 – Geração de resíduos, excluindo os principais resíduos minerais. 
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Fonte: Adaptado pelo autor a partir de EUROSTAT, 2014. 
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 O indicador de geração de resíduos apresentado no Gráfico 1 é definido como todos os 

resíduos gerados em um país por habitantes e por ano, excluindo os resíduos minerais 

importantes, dragagem e solos contaminados (EUROSTAT, 2014). 

Alguns países destacam-se nesse cenário como geradores de resíduos como a Bélgica 

(4,5 quilos), a Finlândia e a antiga Iugoslávia com quase 4 quilos. O destaque é a Estônia com 

uma geração de resíduo de 8,5 Kg/per capita, o que pode indicar problemas relacionados à 

gestão integrada de resíduos gerados nesse país. 

 Outras nações também perseguem resultados positivos nessa área, a exemplo da 

Áustria, Holanda, Bélgica, Suécia, Dinamarca e Alemanha que já alcançaram a meta de 

Redução dos Resíduos Urbanos Biodegradáveis (RUB) da Diretiva dos Aterros para 2016 

(SMA, ABRELPE e ISWA, 2013). 

 Vale ressaltar que foram listados no Gráfico 1 alguns países que estão na situação de 

negociação para se tornarem estados membros da União Europeia, como a Islândia, 

Montenegro, Sérvia e Turquia. A Bósnia e Herzegovina e o Kosovo pretendem futuramente 

iniciar o processo de candidatura. Três países europeus não são candidatos à adesão ao bloco 

europeu, mas mantêm acordos de livre comércio com a UE: a Noruega, o Liechtenstein e a 

Suíça. A antiga Iugoslávia aparece, também, nas estatísticas da Eurostat. 

A destinação correta dos resíduos produzidos em qualquer país encontra na coleta 

seletiva um caminho viável e promissor para que esses materiais resultantes de atividades de 

origens diversas sejam revertidos em potenciais fontes de lucro e contribuam, também, para a 

produção de novos produtos, fonte de energia e redução dos índices de materiais dispostos 

irregularmente na natureza.  

Dessa forma, incentivar a redução de resíduos por intermédio de ações práticas e 

efetivas, que passam inclusive pela educação ambiental efetiva, vai ao encontro do que prevê 

os chamados “5R”, que estabelece em sua metodologia as ideias de “reduzir o acúmulo de 

resíduos; reutilizar o produto antes de descartá-lo; reciclar produtos descartados, dando nova 

utilidade à matéria-prima; recusar recursos e serviços desnecessários e repensar os hábitos de 

consumo” (UNICEF 2010, p. 61). 

 Assim, passa-se a explanar sobre coleta seletiva no próximo item. 

 
2.5 Coleta Seletiva 

 A coleta seletiva pode ser definida como a recolha dos materiais com possibilidade de 

reciclagem e separados ainda na fonte geradora (residências, estabelecimentos comerciais, 

indústrias, condomínios etc.). Os resíduos coletados devem ser segregados em orgânicos e 

inorgânicos, pois facilita em muito o trabalho realizado pelo poder público ou por catadores 
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que efetuarão a triagem dos materiais (papel, plástico, metal, vidro), os quais, depois de 

organizados em fardos e devidamente prensados e pesados, são vendidos, com potencial 

retorno à cadeia produtiva como insumo para outro produto (BRASIL, 2014d). 

 A reciclagem fundamenta-se na reinserção de um material já utilizado para seu fim 

inicial, exigindo para isso elevado grau de envolvimento, conscientização e mobilização para 

a sua importância (BRASIL, 2008).  

 A partir da segunda metade dos anos 1980, os primeiros programas de coleta seletiva e 

reciclagem tiveram início apontando caminhos viáveis para a redução da geração dos resíduos 

sólidos domésticos e estímulo à reciclagem. Essas iniciativas tiveram efeito, mobilizaram 

municípios, setor privado e organizações sociais e propiciaram relevantes avanços na gestão 

de estratégias no que tange aos resíduos sólidos. A PNSB de 1989 identificou à época 58 

programas de coleta seletiva no Brasil. Esse número avançou para 451 na apuração dos dados 

da PNSB 2000, chegando a 994 com a PNSB 2008, o que evidencia expressivo progresso na 

implementação da coleta seletiva no Brasil (BRASIL, 2008). 

Dar destinação adequada aos resíduos que são gerados pela sociedade é promover 

oportunidades para a reutilização e a reciclagem dos materiais, melhores condições para o 

trabalho dos catadores ou classificadores tanto autônomos quanto cooperados, menor 

demanda por matérias-primas, elevação do tempo de vida dos aterros sanitários e diminuição 

do impacto ambiental por efeito da disposição final dos rejeitos (BRASIL, 2014d). 

 A cidade de São Paulo ocupa posição de destaque em termos de reciclagem de 

resíduos sólidos urbanos com a instalação das duas primeiras centrais mecanizadas de triagem 

da América Latina, permitindo triplicar a capacidade de processamento de material reciclável, 

como latas, papelão, garrafas e plástico. De acordo com a Prefeitura Municipal de São Paulo, 

em sua política ambiental, até 2016 está prevista a inauguração de mais duas centrais 

automatizadas. A meta do governo municipal é aumentar a capacidade de reciclagem de 2% 

para 10%. A estratégia com o funcionamento dessas centrais, localizadas nos bairros Santo 

Amaro e Ponte Pequena, aliada a investimentos nas cooperativas, é que a capacidade de 

reciclagem possa atingir 7% dos resíduos gerados na cidade, que produz no total 18 mil 

toneladas de resíduos por dia. Desse total, os orgânicos perfazem 50%, cerca de 35% é 

resíduo seco com possibilidade de ser reciclado e um percentual de 18% é rejeito (PMSP, 

2014). 

 Com o objetivo de trazer organização e identidade visual ao processo de coleta 

seletiva e, ao mesmo tempo, ser uma maneira de sensibilizar as pessoas quanto à importância 

da seletividade dos resíduos sólidos foi estabelecido o código de cores pela Resolução no 275, 
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de 25 de abril de 2001, do Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA (BRASIL, 

2001), adotado na identificação tanto em coletores, transportadores, Pontos de Entrega 

Voluntária (PEVs) quanto nas campanhas informativas sobre coleta seletiva veiculadas em 

diferentes mídias.  

 Não existe uma padronização internacional quanto às cores dos coletores de resíduos 

sólidos urbanos. Cada País adota o seu modelo de acordo com suas necessidades e 

contingências. 

O sistema de quatro cores que surgiu na Europa foi largamente difundido e serviu de 

modelo para outros países. O canadense, por exemplo, de uma cor, muito utilizado nos 

Estados Unidos, usa uma lixeira para todos os recicláveis. A escolha da cor dos coletores 

individuais ou coletivos deve ser coerente com a geração, com a logística e com a cultura 

local (LIXO.COM.BR, 2014). 

 O código de cores estabelecido no Brasil (Quadro 3) para os diferentes tipos de 

resíduos no Art. 1o dessa Resolução é o seguinte: 

 

Quadro 3 – Código de cores – Resolução CONAMA no 275/2001. 

MATERIAL CORES 

Papel / papelão  Azul 

Resíduo perigoso  Laranja 

Plástico  Vermelho 

Resíduo ambulatorial e de serviço de saúde  Branco 

Vidro  Verde 

Resíduo radioativo  Roxo 

Metal  Amarelo 

Resíduo orgânico  Marrom 

Madeira  Preto 

Resíduo geral não reciclável ou misturado, ou 

contaminado não passível de separação 
 Cinza 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de BRASIL, 2001. 

  

Uma pesquisa intitulada Ciclosoft, de âmbito nacional, organizada pelo CEMPRE 

(2014) revelou que 927 municípios brasileiros (17% do total) em 2014 executavam programas 

de coleta seletiva. Em relação a 1994, ano de início da pesquisa, nota-se um crescimento 

tímido, diante dos desafios inerentes aos programas de gestão de resíduos sólidos urbanos no 

País, conforme pode ser observado no Gráfico 2. 
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Gráfico 2 – Municípios com coleta seletiva. 

 
 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados do CEMPRE, 2014. 

  
 Numa análise regionalizada (Gráfico 3) verificou-se que os programas de 

coleta seletiva se concentram nas Regiões Sudeste e Sul do Brasil. Do total de municípios que 

realizam esse serviço, 81% estão localizados nessas áreas, o que sugere um desequilíbrio 

quanto às ações de gerenciamento de resíduos nesse tipo de ação.  

Gráfico 3 – Regionalização dos municípios com coleta seletiva no Brasil. 

 
Fonte: Adaptado e extraído do CEMPRE, 2014. 

 

A pesquisa Ciclosoft (CEMPRE, 2014) apontou também que em 65% dos municípios 

ocorrem parcerias com cooperativas de catadores, que atuam como agentes executores da 

coleta seletiva municipal. A Prefeitura local apoia essas organizações a partir de ajuda de 

Total em 2014: 927 
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custo com água e energia elétrica, capacitações, maquinários e a concessão de galpões para o 

trabalho de triagem. A coleta seletiva pelo poder público municipal é realizada em 48% das 

cidades analisadas e empresas privadas são contratadas para executar esse trabalho em 26% 

dos municípios. 

 No tocante à composição gravimétrica, as aparas de papel e papelão constituem 36% 

do total de material reciclável (Gráfico 4) coletados por sistemas municipais de coleta seletiva 

(em peso), seguidos do plástico, rejeitos, vidros, metais e embalagens longa vida. Alumínio e 

eletrônicos aparecem com 1% de participação. 

 Percebe-se uma porcentagem de rejeitos na ordem de 20% considerada elevada, visto 

que nesse montante há perdas de materiais com potencial de reciclagem, pela não segregação 

correta do lixo em sua fonte geradora. O fato indica possível necessidade de investimento em 

educação ambiental e comunicação para que o público em geral separe corretamente o resíduo 

que descarta, fato este ignorado por muitas pessoas.  

Gráfico 4 – Composição gravimétrica da coleta seletiva. 

 
Fonte: Adaptado e extraído do CEMPRE, 2014. 
   

A Prefeitura de São Paulo mantém programa de coleta seletiva com 20 centrais de 

triagem que, para o ente público, possibilitam a 20 cooperativas conveniadas a inclusão 

socioeconômica, geração de emprego e renda para 1.200 pessoas. Atualmente, 75 distritos dos 

96 existentes no município são contemplados com o programa de coleta seletiva, do qual 

participam 1.871 condomínios residenciais, com a utilização de 2.876 contêineres na 
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operação. Os Pontos de Entrega Voluntária (PEVs), a exemplo de outros equipamentos 

utilizados nesse trabalho, totalizam 3.811 equipamentos instalados em locais específicos 

desde escolas municipais, supermercados, universidades até empresas e condomínios (PMSP, 

2014). Esses PEVs são locais onde os cidadãos podem descartar resíduos não coletados pelos 

caminhões das prefeituras, tais como móveis usados, pneus, entre outros. 

Segundo o CEMPRE (2014), os programas que atingem maiores resultados são 

aqueles que combinam em suas estratégias modelos de coleta seletiva (Gráfico 5), a exemplo 

da coleta de porta em porta (80%) realizada pelos municípios. Os PEVs atingem (45%) como 

alternativas viáveis e práticas para a população participar da coleta seletiva e o apoio quanto à 

contratação de cooperativas de catadores (76%) torna-se um caminho viável para o 

fortalecimento desse processo. 

Gráfico 5 – Modelos de coleta seletiva.  

 

Fonte: CEMPRE, 2014. 

 

Dados do Compromisso Empresarial para Reciclagem — CEMPRE (2014) mostram, 

no Gráfico 6, que os municípios podem ter mais de um agente executor da coleta seletiva, 

sendo que em 43% das cidades pesquisadas a Prefeitura Municipal é a responsável pela coleta 

seletiva dos resíduos sólidos. Empresas particulares, sob regime de contrato, responsabilizam-

se por 37%; e praticamente 51% dos municípios apoiam ou mantêm cooperativas de catadores 

como agentes executores da coleta seletiva, que se traduz em maquinários, galpões de 

triagem, ajudas de custos com água, energia elétrica, caminhões, capacitações e investimento 

em divulgação e educação ambiental. 
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Gráfico 6 – Agentes executores da coleta seletiva municipal. 

 

Fonte: CEMPRE, 2014. 

Independentemente do tipo de agente executor da coleta seletiva em qualquer 

município do País, a importância desse trabalho traduz-se em diversos benefícios à sociedade, 

que vão desde a segregação correta de resíduos sólidos urbanos nas diferentes fontes 

geradoras, a conscientização da população quanto a reduzir, reutilizar e reciclar seus resíduos 

até a disposição correta desses materiais em aterros controlados e sanitários, ampliando, com 

qualidade, a vida útil deles. 

Tudo isso contribui para tornar a gestão da cadeia de reciclagem mais integrada 

valorizando, principalmente, os catadores de material reciclável, que encontram no 

cooperativismo um caminho viável para a geração de trabalho e renda. 

 

2.6 Cooperativismo e cadeia de reciclagem   

2.6.1 Cooperativismo 

De acordo com a Organização das Cooperativas do Brasil — OCB (2014), entidade 

que representa essas organizações no País, cooperativismo é definido como um movimento, 

filosofia de vida e modelo de desenvolvimento econômico e bem-estar social. 

Caracteriza-se como sistema alicerçado na reunião de pessoas e não no capital, cujo 

objetivo é atender às necessidades do grupo, seu progresso conjunto e não individual. A partir 

desses pressupostos, o cooperativismo configura-se como uma possibilidade socioeconômica 

capaz de fomentar sucesso com equilíbrio e justiça aos que dele participam (OCB, 2014). 

No Quadro 4 estão sumarizados os princípios do cooperativismo, sob o ponto de vista 

da Organização das Cooperativas do Brasil, e os objetivos específicos para que cada um dos 

princípios descritos possa ser atingido.  

Nesse aspecto, vale lembrar que as caracterizações apontadas no quadro a seguir não 

são, necessariamente, a única referência no mercado para que os diversos empreendimentos 
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sociais, a exemplo das cooperativas, possam se organizar e atingir objetivos nos diversos 

setores de atuação existentes no País. 

Quadro 4 – Os princípios do Cooperativismo. 

  

Princípio Caracterização 

 

 

 
Livre adesão 

• Mensurar e analisar o nível de participação dos associados nas estruturas 

organizacionais da cooperativa, especialmente nos comitês e assembleias gerais; 

• Desenvolver políticas que possibilitem a fidelização do associado com a sua 

cooperativa; 

• Observar o cumprimento dos estatutos da cooperativa; 

• Estabelecer e registrar frequentemente indicadores sociais que demonstrem as 

diferenças de desenvolvimento entre associados e não associados à cooperativa; 

• Diferenciação dos serviços exclusivos aos associados (ato cooperativo) e dos 

oferecidos a outrem (ato comercial). 

 

 
Gestão democrática pelos sócios 

• Observar o cumprimento dos estatutos da cooperativa; 

• Mensurar e analisar o nível de participação dos associados nas estruturas 

organizacionais da cooperativa, especialmente nos comitês e assembleias gerais; 

• Elaborar normas de conduta da cooperativa, por exemplo, código de ética; 

• Gerir estrategicamente a cooperativa, revisando com frequência sua estratégia de 

negócios e seus planos de ação, vinculados ao planejamento dos negócios dos 

associados. 

 

 

 

Participação econômica 

equitativa 

• Diferenciação dos serviços exclusivos aos associados (ato cooperativo) e dos 

oferecidos a outrem (ato comercial); 

• Equilibrar as decisões entre o atendimento às necessidades de capital de giro dos 

associados e da cooperativa; 

• Estimular o associado na busca e aproveitamento de novas oportunidades de 

negócio; 

• Desenvolver e propor atividades alternativas aos associados e familiares que 

possam lhes proporcionar rendas adicionais. 

 

 

 

Autonomia e independência 

• Fortalecer a estrutura dos ramos de cooperativas, em nível nacional e estadual, 

para consolidar o processo de autogestão; 

• Elaborar normas de conduta da cooperativa, por exemplo, código de ética; 

• Valorizar os registros da cooperativa, previstos na Lei Cooperativista; 

• Fortalecer as Frencoop’s (Frentes Parlamentares de Apoio ao Cooperativismo) 

nacional, estaduais e municipais; 

• Criar marcas que identifiquem e diferenciem os produtos e serviços das 

cooperativas. 

 

 

 

Educação, conhecimento e 

informação 

•Estabelecer programas para educação cooperativista e capacitação técnica 

aplicada aos negócios dos associados, voltada para eles e para os funcionários e 

familiares, observando as necessidades dos diferentes níveis de cada um; 

• Divulgar sistematicamente à sociedade os resultados positivos das cooperativas; 

• Criar ferramentas para subsidiar os gestores da cooperativa com informações dos 

mercados onde ela atua; 

• Investir na profissionalização dos empregados e dos dirigentes da cooperativa; 

• Melhorar a comunicação interna do Sistema. 

 

 

 

 

Cooperação entre cooperativas 

• Buscar o estabelecimento de parcerias e de redes de negócios com outras 

cooperativas ou outras empresas que agreguem valor às suas atividades e às de 

seus associados; 

• Promover intercâmbio de conhecimentos, tecnologias e experiências entre as 

organizações de cooperativas do Sistema; 

• Articular a implantação de projetos em nível nacional por meio de união entre as 

organizações estaduais e a nacional de cooperativas; 

• Promover encontros intermunicipais e interestaduais de cooperativas; 

• Fortalecer a estrutura dos ramos de cooperativas, em nível nacional e estadual, 

para consolidar o processo de autogestão. 

 

 

 

Interesse pela comunidade 

• Acompanhar os indicadores sociais e econômicos dos municípios onde a 

cooperativa está presente, preferencialmente desde antes do início das atividades 

da cooperativa em cada local; 

• Desenvolver estudos buscando conhecer com maiores detalhes as comunidades 

onde atua; 

• Buscar a utilização cada vez mais eficiente de recursos naturais e ambientais, 

especialmente água e fontes de energia; 

• Descrever claramente o processo de decisão para apoio a iniciativas das 

comunidades locais. 

  Fonte: Adaptado de OCB, 2014. 
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2.6.2 Breve histórico 

É pouco provável indicar um fato relevante que caracterize com precisão a gênese da 

cooperação entre seres humanos. Vários momentos ao longo da história das civilizações são 

citados por Pinho (2004), em que é possível perceber exemplos de entreajuda como os 

babilônios, que tinham o costume de praticar o arrendamento de terras para exploração em 

comum; os gregos e os romanos que conheciam sociedades de auxílio-mútuo para funerais, 

seguros etc. e os primeiros cristãos quando, ao escolher um grupo de pessoas encarregadas de 

aprovisionamento de gêneros alimentícios, apresentaram os contornos iniciais do que seria os 

rudimentos das cooperativas de consumo. 

De acordo com Pinho (2004, p.126), alguns estudiosos interpretavam a produção e o 

consumo que ocorriam em monastérios medievais como formas de cooperativas integrais. De 

acordo com o autor, outras pesquisas apontam “as corporações de ofícios e as sociedades de 

auxílio mútuo da Idade Média como esquemas elementares de cooperativas ou pré-

cooperativas”. 

Foi na cidade de Manchester, na Inglaterra, em novembro de 1843, que operários da 

indústria tecelã fundaram a primeira cooperativa de consumo: a Rochdale Society of Equitable 

Pioneers. Um ano depois, em 1844, o grupo criou um armazém cooperativo e produtos como 

manteiga, açúcar, farinha de trigo e de aveia e, posteriormente, café e fumo, eram 

disponibilizados aos cooperados (OCESP, 2014). 

Segundo Polonio (1999), a cooperativa Rochdale, idealizada por 28 tecelões, 

conhecidos como “probos pioneiros”, teve início na Europa tornando-se um movimento que 

se expandiu posteriormente para outros países como França, Alemanha e, após, por toda a 

Europa. 

Nesse contexto, a cooperativa pode ser caracterizada como uma organização cujo 

objetivo é prestar serviços e atender às necessidades econômicas de seus usuários, que a 

idealizaram a partir do próprio esforço, diferentemente de uma empresa capitalista, visto que 

nesta “a satisfação das necessidades dos usuários não representa seu fim imediato, mas, sim, a 

multiplicação ou rendimento do capital investido” (PINHO, 2004, p. 123-124). 

No Brasil, os primeiros registros de trabalho cooperativo são do período colonial com 

o trabalho das missões jesuíticas. Em 1889, surgiram as primeiras cooperativas formalizadas 

com destaque para a fundação da Sociedade Cooperativa Econômica dos Funcionários 

Públicos de Ouro Preto, uma realização de trabalhadores livres após a extinção do sistema de 

escravidão. Essas organizações sociais se concentravam nas Regiões Sul e Sudeste nos ramos 
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agrícola e de crédito rural e no setor de consumo entre funcionários de empresas públicas 

(OCESP, 2014; PINHO, 2004). 

Para Singer (2002), o cooperativismo foi trazido ao Brasil, no começo do século XX, 

pelos imigrantes europeus sob a forma de cooperativas de consumo presentes no meio urbano 

e de cooperativas agrícolas no campo. Destaca ainda que nas décadas mais recentes grandes 

redes de hipermercados foram causadoras do encerramento das atividades das cooperativas de 

consumo. Já as cooperativas agrícolas se ampliaram dando origem a robustos 

empreendimentos agroindustriais e comerciais (SINGER, 2002). 

De acordo com Rios (1989), existia uma diferença de contexto quanto ao surgimento 

do cooperativismo. No Brasil, nasce a partir do anseio das elites econômicas e políticas, numa 

economia especializada em produzir gêneros agrícolas para exportação, enquanto na Europa, 

do século XIX, o movimento é resultado da luta das pessoas para superar os problemas 

socioeconômicos causados pelo liberalismo. 

Nas cooperativas de reciclagem, alvo dessa pesquisa, o trabalho de gerenciamento das 

atividades é efetuado com finalidades específicas relacionadas à gestão de resíduos sólidos a 

partir de programas de coleta seletiva. 

Para Pinhel (2013, p. 21), administrar uma cooperativa de catadores significa “gerenciar 

cada uma de suas atividades e as relações ou interferências entre elas: organização do 

trabalho, estabelecimento de objetivos e metas, formulação de planos de trabalho e 

acompanhamento das ações previstas”.  

2.6.3 Cooperativas de reciclagem 

Um desafio das pesquisas no setor de reciclagem no Brasil é ter dados precisos quanto à 

quantidade de empreendimentos coletivos e apurar com determinado grau de precisão 

aspectos relacionados à realidade social e econômica dessas organizações.  

O IBGE identificou, a partir da elaboração da Pesquisa Nacional de Saneamento Básico 

(PNSB), com base em 2008, 1.175 cooperativas ou associações de catadores, localizadas em 

684 municípios brasileiros e totalizando 30.390 trabalhadores (BRASIL, 2011). 

Em 2010, o Compromisso Empresarial para a Reciclagem – CEMPRE (2010) apurou 

que 540 grupos de cooperativas de reciclagem e associações estavam distribuídas em 62% dos 

443 municípios brasileiros que praticam programas de coleta seletiva, o que para Makishi 

(2012, p. 28) trata-se de “número pouco expressivo face aos diferentes interesses atendidos 

pelos modelos de gestão compartilhada de resíduos”. Para o pesquisador, dentre esses 

interessados, destacam-se, além da cooperativa de reciclagem, outros segmentos presentes em 

nossa sociedade. 



53 

 

Com base nos dados do Sistema de Informações de Economia Solidária, do Ministério 

do Trabalho e Emprego, realizou-se um levantamento nacional dos Empreendimentos 

Econômicos Solidários (EES) para verificar informações sobre diversas dimensões de seu 

funcionamento.  

Na última edição realizada entre 2009 e 2012, abrangendo cooperativas e associações já 

regularizadas e grupos informais em vias de regularização “foram mapeados 692 

empreendimentos de reciclagem (com mais de 80% deles constituídos a partir de 2001), 

totalizando 21.164 mil trabalhadores envolvidos (39% de mulheres), o que representa uma 

média de trinta trabalhadores por empreendimento” (BRASIL, 2013, p. 27). 

Dados estatísticos sobre o cenário das cooperativas de material reciclável em outros 

países não foram incorporados nesse estudo em virtude da dificuldade encontrada pelo autor 

em obter de forma específica essas informações.   

2.6.4 Cadeia de reciclagem 

A cadeia de reciclagem no Brasil, no segmento de pós-consumo, estrutura-se em cinco 

níveis, conforme trabalho de Aquino, Castilho Jr. & Pires (2009). Na base, os catadores 

autônomos; na sequência, três níveis intermediários; e, logo após, as empresas recicladoras. 

Essas categorias de profissionais, cada uma com suas particularidades e desafios, 

desempenham seu papel no cenário da reciclagem no País.  

Para uma melhor compreensão das relações entre esses níveis faz-se necessário 

recorrer a algumas definições utilizadas pelos pesquisadores: 

“catador de material reciclável: segundo a classificação brasileira de ocupações de 

2002, o(a) catador(a) de material reciclável é aquele(a) trabalhador(a) que cata, 

seleciona e vende materiais recicláveis como papel, papelão, plástico e vidro, bem 

como materiais ferrosos e não ferrosos e outros materiais reaproveitáveis; 

 

intermediário: é uma organização que realiza geralmente a compra e a venda de 

materiais recicláveis como papel, papelão, plástico e vidro, bem como materiais 

ferrosos e não ferrosos e outros materiais reaproveitáveis. Algumas organizações, 

porém, não realizam a compra dos materiais recicláveis. Entre as demais atividades 

desenvolvidas por intermediários estão: a coleta, a pesagem, a triagem, a trituração, 

a prensagem, a armazenagem e o transporte de materiais. Como intermediário, 

classificam-se associações e cooperativas de catadores, além de empresas com fins 

lucrativos formais e informais; e 

 

indústria recicladora: é uma organização que realiza a transformação de material 

reciclável (AQUINO, CASTILHO Jr. & PIRES, 2009, grifo nosso). 

 

 Conforme Demajorovic e Lima (2013), o nível 1 (Figura 10) é representado pelos 

catadores autônomos que coletam material reciclável pelas ruas e comercializam os produtos 

com as organizações intermediárias, que têm como atividades a prensagem, trituração, 

armazenamento e transporte.  
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 As organizações constantes no nível intermediário, separadas em três níveis, estão 

assim dispostas, segundo o pesquisador, “devido a características como porte e forma de 

comercialização” (DEMAJOROVIC e LIMA, 2013, p. 56). 

 No último nível, estão as indústrias recicladoras, que efetuam o reaproveitamento final 

e a transformação do material recebido por grandes sucateiros e venda direta à indústria. 

 Em relação aos ganhos obtidos pelo sucateiro intermediário (GRIMBERG, TUSZEL 

& GOLDFARB, 2004; PINHEL, 2013), convergem para o fato de que há uma margem de 

100% comparando-se o que ganha o catador e o preço de venda às indústrias recicladoras, a 

partir de um cenário no mercado da reciclagem acentuado pela imposição de preços às 

cooperativas. 

 A reciclagem no Brasil e em outros países se transformou num mercado lucrativo e de 

oportunidades de trabalho, renda e inclusão social para muitas pessoas. Por outro lado, essa 

cadeia da forma como está estruturada, segundo Demajorovic e Lima (2013), afeta 

sobremaneira as cooperativas e os catadores no que tange à distribuição desigual dos recursos 

advindos dessa atividade.  

 Esse panorama suscita uma reestruturação da cadeia de reciclagem em que o trabalho 

dos catadores, a partir do ganho de eficiência desse mercado, assegure tanto a coleta de 

volumes crescentes de material reciclável quanto a inclusão socioeconômica desses 

trabalhadores a partir da geração de emprego e renda (DEMAJOROVIC e LIMA, 2013). 

 Calderoni (1997) destaca a importância da reciclagem de resíduos sólidos para as 

futuras gerações em função da abrangência dessa prática nas dimensões econômica, ambiental 

e social ao gerar ações decisórias na vida das organizações com impacto na preservação do 

meio ambiente, redução do desperdício, geração de emprego e renda, saneamento básico, 

finanças públicas, entre outros. 

Figura 10 – Cadeia de Reciclagem pós-consumo. 

 
Fonte: Adaptado a partir Demajorovic e Lima, 2013. 
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Para o CEMPRE (2005), a estrutura do comércio de sucatas que integra a cadeia de 

reciclagem está dividida em quatro níveis (Figura 11), mas com os mesmos protagonistas 

apresentados na Figura 10, a partir das pesquisas de Aquino, Castilho Jr. & Pires (2009). 

 
 

Figura 11 – Estrutura do comércio de sucatas. 

 

 
 
Fonte: Elaborado e adaptado a partir de CEMPRE, 2005. 

 

 

Conforme mencionado anteriormente, a forma como a cadeia produtiva reversa de 

pós-consumo está estruturada contribui, segundo Demajorovic e Lima (2013, p. 58), para “a 

distribuição desigual do valor gerado na atividade, impactando especialmente os catadores e 

suas cooperativas”. 

Na avaliação dos pesquisadores, no caso dos catadores autônomos, que operam com 

pequenas quantidades de material reciclável, a única opção desses trabalhadores é negociar a 

venda com pequenos sucateiros, que pagam preços muito baixos pelos materiais em questão. 

Eles praticamente são “obrigados” a vender seus produtos sem a possibilidade de negociarem 

preços, já estipulados nesse mercado informal. 

2.6.5 Os catadores de material reciclável 

Os catadores de material reciclável apresentam-se como contingente importante de 

trabalhadores que atuam em várias etapas da cadeia de reciclagem como a coleta, 

classificação e destinação adequada dos resíduos, que retornam às empresas na forma de 

insumos para a cadeia produtiva.  

Baeder (2009) afirma que desde o fim da década de 1980 intensificou-se a organização 

dos catadores no Brasil, cujo esforço pelo reconhecimento da profissão e do trabalho 

realizado por eles estabeleceu novos horizontes de relação na sociedade, que culminou em 
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2001, com o reconhecimento da ocupação de “catador” pelo Ministério do Trabalho e 

Emprego. 

A ação desses catadores, conhecidos também como andarilhos, rampeiros, margaridas, 

xepeiros, badameiros e boias-frias do lixo (LEGASPE, 1996), contribui para a redução dos 

gastos públicos com limpeza urbana, diminui a carga de resíduos encaminhada aos aterros 

com aumento da vida útil desses locais e impulsiona as indústrias recicladoras no País 

(BRASIL, 2014d). 

Assim como não há uma estatística precisa quanto à quantidade de empreendimentos 

coletivos e os aspectos sociais e econômicos relacionados à realidade social e econômica 

dessas organizações, também não há um estudo decisivo sobre o contingente total de 

catadores de material reciclável no Brasil. As estimativas variam muito, de modo que a 

construção de um quadro mais realista dessa atividade necessita de uma visão mais apurada 

sobre as informações disponibilizadas por várias fontes. Por exemplo, de acordo com a PNSB 

de 2008 (BRASIL, 2008), há apenas pouco mais de 70 mil catadores de recicláveis em áreas 

urbanas do País (BRASIL, 2012b). 

As diversas fontes informam diferentes números sobre essa população. O Movimento 

Nacional de Catadores de Materiais Recicláveis (MNCR, 2014) calcula que são mais de 

800.000 catadores e catadoras envolvidos com a cadeia produtiva da reciclagem, distribuídos 

principalmente nas áreas de coleta, triagem e classificação de material reciclável, apesar de 

um percentual muito grande deste total ainda realizar as atividades de forma isolada ou em 

família, nos lixões e ruas dos municípios brasileiros.  

Arantes e Borges (2013) em sua pesquisa citaram a organização “Compromisso 

Empresarial pela Reciclagem”, que calculava em 2009 o contingente de catadores em 500 mil 

pessoas e o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, em 2011, com uma 

estimativa entre 300 mil e 1 milhão.   

Mesmo com essas imprecisões, por falta de registro e pelo caráter itinerante da 

atividade ou pela rotatividade de catadores, entre outros motivos, não se pode desprezar essa 

população.  

Nesse contexto, na avaliação do IPEA (BRASIL, 2012b, p. 13), “qualquer definição 

em torno de um único número total de catadores será necessariamente arbitrária. Um intervalo 

sugerido, razoavelmente seguro, pois bastante amplo, vai de 400 mil a 600 mil indivíduos, 

estimado com base apenas na dispersão dos números citados nas diversas fontes”. 

Nesses grupos, segundo Lopes e Albuquerque (2013), encontram-se categorias de 

trabalhadores que vão desde pessoas desempregadas, as que convivem com os riscos e 
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desafios da atividade em lixões e aterros sanitários, aos catadores independentes que com suas 

próprias carroças transitam nos centros urbanos. 

Conforme apontou a Pesquisa Nacional de Saneamento Básico do IBGE (BRASIL, 

2008), a atividade de catação é exercida por um segmento social [ainda] marginalizado, 

estigmatizado e com pouco prestígio diante de outras categorias de profissionais. Sabe-se que 

a coleta de materiais tanto em vazadouros a céu aberto quanto em aterros sanitários garante, 

em tese, a sobrevivência de milhares desses trabalhadores.  

Embora os catadores ocupem espaços cada vez maiores na atividade de catação, de 

forma autônoma e informal em cooperativas de reciclagem, para Lopes e Albuquerque (2013, 

p. 38) “as dificuldades do processo com os trabalhadores desempregados dizem respeito à 

imagem negativa que o catador ainda ocupa socialmente, representando um sujeito 

desprovido de cidadania que trabalha com aquilo que é rejeitado pelo sistema social”.  

 Demajorovic e Lima (2013) ressaltam a importância da atividade desses trabalhadores 

na ampliação do mercado de reciclagem e a contribuição para a redução dos impactos sociais 

e ambientais nos centros urbanos brasileiros. 

 Em termos econômicos, essa atividade também foi responsável pela formalização de 

milhares de oportunidades de trabalho em cooperativas de reciclagem espalhadas pelo Brasil, 

principalmente com o fortalecimento da temática ambiental em todo o mundo.  

 No aspecto ambiental, essas vantagens associadas à reciclagem evitaram uma série de 

externalidades negativas inerentes ao próprio processo produtivo, tais como perda de recursos 

madeireiros e não madeireiros; perda de potencial de desenvolvimento de novas drogas; danos 

ao ciclo hidrológico; perda de biodiversidade; impactos sobre a saúde ocupacional; danos à 

saúde humana de emissões atmosféricas e impacto, também, na redução do consumo de 

energia (BRASIL, 2013).  

Esta proposta de pesquisa aprofundou os estudos sobre como se organizam as 

cooperativas de reciclagem, o que se observou in loco. 

 
2.7 Logísticas empresarial e reversa 

Há um entendimento de que o processo logístico se configura como uma das mais 

antigas e características atividades humanas na medida em que torna acessíveis, como 

principais incumbências, bens e serviços gerados por uma sociedade, no tempo, nas 

quantidades e na qualidade em que são necessários aos que dela se utilizam (LEITE, 2009).  

O interesse pela logística reversa tem sido crescente. Muitas empresas que antes não 

investiam tempo e recursos na gestão desse processo passam a fazê-lo com maior atenção e 

tornam-se referência na prática do fluxo reverso de produtos à cadeia produtiva tornando-as 
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benchmarking no mercado em que atuam. Empresas de destaque reconhecem a importância 

em ter um sistema de logística reversa como valor estratégico para o negócio, com efeitos 

positivos tanto para a produção quanto para a demanda (ROGERS e TIBBEN-LEMBKE, 

1998). 

O Council of Logistics Management define logística como:  

[...] um processo de planejamento, implantação e controle do fluxo eficiente e eficaz 

de mercadorias, serviços e das informações relativas desde o ponto de origem até o 

ponto de consumo com o propósito de atender às exigências dos clientes (CLM, 

1993). 

 

Muitas vezes decisiva em operações militares, a introdução da logística, segundo Leite 

(2009), como atividade empresarial, tem sido gradativa no curso histórico da esfera 

empresarial, de uma simples área de estocagem de materiais a uma área estratégica no atual 

cenário competitivo. 

Essa evolução como atividade empresarial, prossegue o autor, “[...] tornou-se nítida a 

partir da Segunda Guerra Mundial, quando se evidenciou como suporte às novas tecnologias 

produtivas em empresas industriais” (LEITE, 2009, p. 2). 

  A movimentação de produtos e serviços como base das relações comerciais entre 

organizações seja em um mesmo ou em diferentes países tem se transformado num desafio 

estratégico. Nele, a busca por atender às demandas dos mercados tanto internos quanto 

externos, nos quais a logística apresenta-se com relevante importância nesse processo, é fator 

competitivo para que a sustentabilidade das operações logísticas se estabeleça de forma 

perene e revestida de credibilidade entre os atores desse ambiente. 

 Outra questão a ser considerada é que a produção de bens cresce à medida do aumento 

do consumo da população, fazendo com que as empresas elevem sua produção, com impacto 

nos índices de empregos formais e informais no País. É fato, também, que a logística reversa, 

como parte da logística empresarial, assume papel de relevância ao contribuir para soluções 

ligadas ao retorno de produtos à cadeia produtiva em função de um quadro de consumo 

crescente aliado à descartabilidade e à disposição de resíduos no meio ambiente. 

Para Ballou (2006), em algumas regiões do mundo, o consumo e a produção ocorrem 

em âmbitos geográficos extremamente limitados, mesmo em países em desenvolvimento. 

Neles, segundo o autor, parte da população vive em aldeias pequenas, supostamente 

autossuficientes, e a maioria das mercadorias que prefere é produzida ou adquirida na 

vizinhança imediata. 

Diante desse cenário econômico, a utilização de um sistema logístico expansivo e a 

um custo menor seria fator de incentivo para um intercâmbio de mercadorias com áreas 
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produtoras do País e, até mesmo, além-fronteiras, tornando a logística contemporânea 

interessante e desafiadora à medida que incita as empresas a tornarem seus resultados, tanto 

internos quanto externos, de forma integrada, uma de suas competências centrais (BALLOU, 

2006; BOWERSOX e CLOSS, 2009).  

Ainda segundo Ballou (2006), a mesma proposição, quando aplicada a mercados 

mundiais, ajuda a explicar o alto nível de comércio internacional atualmente praticado. A 

logística é o ponto principal desse comércio e contribui decisivamente para melhorar o padrão 

econômico de vida geral, estabelecendo atividades que conectam locais de produção e 

mercados separados por tempos e distâncias. Nesse contexto, afirma o autor, “a logística 

empresarial é um campo relativamente novo do estudo da gestão integrada, das áreas 

tradicionais das finanças, marketing e produção” (BALLOU, 2006). 

De acordo com Leite (2009), a logística empresarial assume um papel relevante no 

planejamento e controle do fluxo de materiais e produtos desde a entrada na empresa até sua 

saída como produto finalizado. 

 Já na visão de Bowersox e Closs (2009), o processo envolve alto custo para a empresa, 

superado apenas pelos materiais absorvidos na produção ou pelo custo dos que são vendidos 

nos sistemas atacadistas e varejistas. 

O conceito da logística reversa como processo que visa reintegrar produtos à cadeia 

produtiva não é recente e já existia, por exemplo, no recolhimento dos vasilhames retornáveis 

de bebidas desde meados do século XX. Essa prática tem sido reconhecida como atividade 

que agrega valor principalmente à cadeia produtiva de pós-venda e pós-consumo e, em termos 

sustentáveis, representa um modelo ideal de ciclo fechado e autossustentável (TORRES e 

BORGER, 2014). 

Considerando nesse modelo questões relacionadas aos aspectos ambientais, sociais e 

econômicos, é possível a obtenção de ganhos como parte integrada das decisões estratégicas 

das nações, organizações e pessoas. Corroborando esses aspectos, Torres e Borger (2014) 

comentam que, em termos ambientais, há possibilidade de minorar a extração e a utilização de 

recursos naturais como matéria-prima. No aspecto econômico, reduzem-se custos na medida 

em que um material reciclado entra nessa cadeia, possibilitando custos menores em relação ao 

custo de utilização de matéria-prima nova e, socialmente, gera inclusão e renda, com a 

capacitação e formalização do trabalho de catadores de resíduos sólidos a partir da promoção 

de coleta pulverizada (TORRES e BORGER, 2014). 

A partir das décadas de 1970 e 1980, o tema “logística reversa” tem sido objeto de 

estudo em ambientes acadêmicos, públicos e empresariais com foco voltado ao retorno de 
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bens ao seu ciclo produtivo de origem a serem processados em reciclagem de diversos 

materiais (LEITE, 2009; TADEU et al., 2013).  É reconhecida por muitos autores e 

especialistas que tratam do assunto como área da logística empresarial que planeja, opera e 

controla o fluxo de informações logísticas tanto para os canais de distribuição reversos de 

pós-vendas ou em forma de resíduos, rejeitos ou refugos como retornos pós-consumo 

(ADLMAIER E SELLITTO, 2007). 

 
2.7.1 A logística reversa no Brasil  

No Brasil, houve um crescimento notável da logística em função da estabilização da 

moeda no início de 1994 com significativo desenvolvimento e crescimento de transações 

empresariais em diferentes cadeias produtivas, percepção de valores de estoques envolvidos e 

forte presença e atuação de operadores logísticos internacionais no Brasil, além do já 

conhecido processo que privatizou alguns modais como ferrovias, portos e hidrovias (LEITE, 

2009). 

Rogers e Tibben-Lembke (1998), ao comentarem sobre logística reversa, afirmam que 

atividades de remanufatura e renovação podem ser inseridas nesse conceito, que também 

incluem programas de reciclagem, materiais perigosos, equipamentos obsoletos e recuperação 

de ativos. De acordo com esses pesquisadores, a redução na utilização de material ou até 

mesmo a diminuição de energia e poluição gerada pelos meios de transportes têm sua 

importância, que pode ser maximizada no contexto da chamada “logística verde”. 

A logística reversa depara-se com uma realidade marcada pelo aumento da velocidade 

de descarte dos produtos após sua primeira utilização, cujo mote apresenta características no 

crescimento da descartabilidade dos produtos que, segundo Leite (2009, p.21), não 

encontram, como suporte, “canais de distribuição reversos de pós-consumo devidamente 

estruturados e organizados, provoca desequilíbrio entre as quantidades descartadas e as 

reaproveitadas, gerando um enorme crescimento de produtos de pós-consumo”.  

Inúmeras definições sobre logística reversa têm sido divulgadas a partir de 

contribuições de pesquisadores, organizações nacionais e internacionais que tratam do tema, 

porém, nesse trabalho, optou-se por sistematizá-las no Quadro 5, apresentando algumas das 

referências nesse campo de estudo. 
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Quadro 5 – Definições de logística reversa. 

 

 

Reverse Logistics Executive Council (RLEC, 

2014, tradução nossa). 

Processo de planejamento, implementação e controle do 

fluxo eficiente e do custo eficaz de matérias-primas, estoque 

em processo, produtos acabados e informações desde o ponto 

de consumo ao ponto de origem para fins de recapturar valor 

ou dar destinação apropriada à disposição. 

 

 

Council of Supply Chain Management 

Professionals (CSCMP, 2014, tradução 

nossa). 

 

 

Um segmento especializado da logística enfocando o 

movimento e gestão de produtos e recursos após a venda e 

entrega ao cliente. Inclui o retorno do produto para reparação 

e/ou crédito. 

 

 

Stock (1998, p.20). 

Em uma perspectiva de logística de negócios, o termo refere-

se ao papel da logística no retorno de produtos, redução na 

fonte, reciclagem, substituição de materiais, reúso de 

materiais, disposição de resíduos, reforma, reparação e 

remanufatura. 

 

 

 

 

Dornier et al. (2000, p. 39). 

Gestão de fluxos entre funções de negócio. A definição atual 

de logística engloba maior amplitude de fluxos do que no 

passado. Tradicionalmente, as empresas incluíam a simples 

entrada de matéria-prima ou o fluxo de saída de produtos 

acabados em sua definição de logística. Hoje, no entanto, 

essa definição expandiu-se e inclui todas as formas de 

movimentos de produtos e informações [...]. 

 

 

 

Leite (2009, p.17). 

É a área da logística empresarial que planeja, opera e 

controla o fluxo e as informações logísticas correspondentes, 

do retorno dos bens de pós-venda e de pós-consumo ao ciclo 

de negócios ou ao ciclo produtivo, por meio dos canais de 

distribuição reversos, agregando-lhes valores de diversas 

naturezas: econômico, de prestação de serviços, ecológico 

legal, logístico, de imagem corporativa, dentre outros. 

 

 

Brasil (2014c).  

Instrumento de desenvolvimento econômico e social 

caracterizado por um conjunto de ações, procedimentos e 

meios destinados a viabilizar a coleta e a restituição dos 

resíduos sólidos ao setor empresarial, para reaproveitamento, 

em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou outra 

destinação. 

Fonte: RLEC (2014); CSCMP (2014); STOK (1998, p. 20);   DORNIER et al. (2000, p. 39); LEITE (2009, p. 

17); BRASIL (2014c). 

 
2.7.2 Canais de Distribuição Reversos (CDRs) 

Ao contrário dos canais de distribuição diretos, nos quais se verifica o fluxo de 

produtos (matérias-primas virgens ou primárias) na cadeia de distribuição, até o mercado 

consumidor, o canal de distribuição reverso (CDR) inclui o retorno, o reúso, a reciclagem e a 

disposição segura de seus componentes e materiais constituintes após o fim de sua vida útil, 

ou, ainda, após apresentar não conformidade, defeito, quebra ou inutilização (TADEU et al., 

2013). 

 Leite (2009) lembra que existe pouco interesse nos estudos dos canais de distribuição 

reversos em virtude de sua desvalorização econômica, quando comparados aos canais de 
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distribuição diretos. Os volumes negociados nos canais reversos são, em geral, uma parte 

daqueles dos canais diretos dos bens produzidos. 

 Na Figura 12, vemos o fluxo dos produtos nos canais de distribuição diretos com 

origem nas matérias-primas virgens até o mercado primário de produtos. O fluxo direto, 

segundo Leite (2009, p. 7) “pode se processar por meio de diversas possibilidades conhecidas 

como etapas de atacadistas ou distribuidores, chegando ao varejo e ao consumidor final”.  

 Observa-se que os canais de distribuição reversos de pós-consumo formados pelo 

fluxo reverso de uma parcela de produtos e de materiais que têm sua origem no descarte de 

produtos retornam ao ciclo produtivo sob várias formas, após o término de seu ciclo de vida 

útil.  

São representados no esquema geral a seguir três subsistemas reversos: os canais 

reversos de reúso, de desmanche e de reciclagem que são diferentes possibilidades de uma 

parte desses produtos de pós-consumo retornarem à cadeia produtiva, de maneira segura e 

controlada, minimizando seus impactos ao meio ambiente, ou de forma não segura, que 

suscitam impactos mais contundentes ao sistema na qual estão inseridos. 

 

Figura 12 – Canais de distribuição diretos e reversos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Adaptado de Leite, 2009.  
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Leite (2009, p. 8) comenta que os canais de distribuição reversos de pós-venda são 

formados pelas diversas formas e possibilidades de retorno de uma parcela de produtos pouco 

utilizados ou praticamente sem uso que, segundo o autor, “fluem no sentido inverso, do 

consumidor ao varejista ou ao fabricante, do varejista ao fabricante, entre empresas, 

motivados por problemas relacionados à qualidade em geral ou a processos comerciais entre 

empresas [...]” (LEITE, 2009). 

Os canais de distribuição reversos são divididos em duas categorias, ou seja, o de pós-

venda e o de pós-consumo. 

 O fluxo reverso de pós-venda é constituído pelas diferentes modalidades de retorno de 

uma parcela de bens/produtos com pouca ou nenhuma utilização à sua origem, cujos motivos 

para esse retorno vão desde problemas de desempenho do produto, garantias comerciais, 

avarias de transporte, erros de pedido, estoques obsoletos e excessos de estoques, entre outros  

Já o canal reverso de pós-consumo é caracterizado de acordo com Leite (2009, pp.18-

19) como a área de influência da logística reversa que “equaciona e operacionaliza o fluxo 

físico e as informações correspondentes de bens de pós-consumo descartados pela sociedade, 

que retornam ao ciclo ao ciclo produtivo por meio dos canais de distribuição reversos”.  

Pode-se notar que a logística reversa impulsiona o retorno dos materiais (resíduos em 

geral) à cadeia produtiva, agregando valor ao produto e revitalizando o processo à medida que 

economiza material virgem, insumos como água e energia e minimiza a disposição 

inadequada desses produtos no meio ambiente, o que colabora com práticas ambientalmente 

corretas.  

 Nesse aspecto, os catadores de material reciclável possuem papel relevante quanto ao 

retorno ao ciclo produtivo gerando inúmeros benefícios à sociedade. 

 Conforme esses trabalhadores foram atingindo um maior grau na esfera organizacional 

referente às suas atividades, passaram a ter, como grupo social, condições e possibilidades 

para negociar com diferentes entes públicos as questões relativas à sua cidadania social e 

atividade profissional (BRASIL, 2013). 

 A partir disso, o Estado brasileiro, em seus diferentes níveis administrativos, tem 

estabelecido nos últimos anos decretos, leis, portarias e normas que tratam da gestão de 

resíduos sólidos urbanos, resultado em certa medida da pressão de movimentos populares e de 

organizações e empreendimentos sociais preocupados com o meio ambiente. 

 Para o IPEA (BRASIL, 2013), essa legislação que atinge as fases que integram o 

processo de gestão dos resíduos sólidos, ou seja, desde a geração até o seu descarte, 

acondicionamento, coleta, transporte, transbordo, armazenamento, tratamento, beneficiamento 
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e disposição final, passa a nortear o comportamento de todos os envolvidos nesse processo, 

como o próprio poder público, os consumidores, as empresas e, obviamente, os catadores.  

O próximo capítulo evidencia alguns aspectos da legislação ambiental no Brasil, não 

tendo a pretensão de esgotá-los, visto ser o assunto muito amplo e não menos importante para 

a política ambiental no País.   

 

2.8 Legislação ambiental  

O governo brasileiro em suas três esferas (municipal, estadual e federal) tem disposto 

sobre a criação de algumas legislações ambientais que visam, principalmente, à proteção e 

preservação do ambiente natural ou físico, que engloba o ar, água, solo, subsolo, fauna e flora. 

Com relação à natureza e às tendências das atuais regulamentações ambientais, Leite (2009) 

afirma que, ao contrário das primeiras, no início dos anos 1970, as atuais legislações possuem 

como uma de suas diretrizes responsabilizar os fabricantes, direta ou indiretamente, pelo 

impacto de seus produtos no meio ambiente, seja por leis direcionadas às etapas de reciclagem 

ou, indiretamente, por proibições de disposição em aterros sanitários, de uso de certos tipos de 

embalagens plásticas, até a devida estruturação dos canais reversos (LEITE, 2009). 

 Essa filosofia está baseada no princípio de proteção ambiental conhecido como EPR 

(Extended Product Responsability – Responsabilidade Estendida do Produto), ou seja, a 

cadeia industrial responsável pela produção deve se responsabilizar pelo seu produto desde 

sua origem até a disposição final de forma correta e sem agredir o meio ambiente. Trata-se, 

segundo Leite (2009), “de uma das ideias das novas teorias econômicas sobre o meio 

ambiente, o chamado ‘princípio do poluidor-pagador’”. 

Na Constituição Federal de 1988, a preocupação do legislador com as questões 

ambientais estava presente no Capítulo VI (DO MEIO AMBIENTE), no seu Art. 25, ao 

dispor que  

“Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso 

comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público 

e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras 

gerações” (BRASIL, 1988). 

 

Para assegurar a efetividade desse direito exposto na legislação, ficam claras logo no 

parágrafo 1o do referido artigo as responsabilidades do Poder Público: 

I - preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo 

ecológico das espécies e ecossistemas; 

II - preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País e 

fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético;   

III - definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus 

componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão 
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permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a 

integridade dos atributos que justifiquem sua proteção.   

  

A Lei no 9605/98, Lei de Crimes Ambientais, dispõe sobre as sanções penais e 

administrativas oriundas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente. Atos como 

poluição da água, corte ilegal de árvores, morte de animais silvestres, são crimes ambientais. 

Algumas legislações específicas para a área de resíduos sólidos urbanos merecem 

destaque pela contribuição que trouxeram para o estabelecimento de diretrizes visando 

garantir que os direitos e deveres de todos em relação ao meio ambiente sejam observados e 

cumpridos. 

No Brasil, o projeto de Lei no 203/1991 instituiu a Política Nacional dos Resíduos 

Sólidos (PNRS) com o objetivo de estabelecer formas de gestão com relação aos resíduos 

sólidos no País. Considerou ações relacionadas à segregação, coleta, manipulação, triagem, 

acondicionamento, transporte, armazenamento, beneficiamento, comercialização, tratamento, 

reciclagem e disposição final deles. Essa proposta normativa tramitou por duas décadas pelos 

poderes legislativo, executivo e judiciário para, finalmente, ser aprovada em 2 de agosto de 

2010, sob a forma da Lei no 12.305 (TORRES e BORGER, 2014). 

O Decreto no 7.404, de 23 de dezembro de 2010, regulamentou a Lei no 12.305/2010, 

que instituiu a PNRS e criou à época dois Comitês: o Interministerial da Política Nacional de 

Resíduos Sólidos e o Orientador para a Implantação dos Sistemas de Logística Reversa 

(BRASIL, 2010c). 

 A PNRS apresenta em seu texto importante destaque para uma nova abordagem sobre 

os principais agentes que participam de forma direta ou indireta da cadeia produtiva de 

materiais ao instituir “a responsabilidade compartilhada dos geradores de resíduos: dos 

fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes, o cidadão e titulares de serviços de 

manejo dos resíduos sólidos urbanos na Logística Reversa dos resíduos e embalagens pós-

consumo (BRASIL, 2014e). 

Além disso, a lei apresenta um princípio apontado no inciso VIII do Art. 6o que aponta 

para “o reconhecimento do resíduo sólido reutilizável e reciclável como um bem econômico e 

de valor social, gerador de trabalho e renda e promotor de cidadania” e como objetivos 

principais “não gerar, reduzir, reutilizar, reciclar, tratar e dispor adequadamente” os resíduos 

sólidos produzidos e dispostos na natureza.  

 Para os rejeitos a lei define no Art. 3o, em seu inciso XV, o seguinte:  

[...] resíduos sólidos que, depois de esgotadas todas as possibilidades de tratamento e 

recuperação por processos tecnológicos disponíveis e economicamente viáveis, não 

apresentem outra possibilidade que não a disposição final ambientalmente adequada 

(BRASIL, 2010a). 
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Na visão de Torres e Borger (2014), a PNRS é um marco regulatório para a gestão de 

resíduos sólidos ao tornar obrigatório que fabricantes, importadores, distribuidores e 

comerciantes em todo o território nacional se responsabilizem pela recolha e destinação 

ambientalmente adequada a todos seus produtos, atribuindo aos envolvidos na cadeia 

produtiva, uma responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida de seus produtos no que 

tange principalmente a destinação ambientalmente adequada a eles. 

O sistema de logística reversa conforme aponta o Art. 33 da mesma lei obriga que os 

atores citados no parágrafo anterior estruturem e implantem sistemas, mediante retorno dos 

produtos após o uso pelo consumidor, sendo que esse último se torna responsável sobre essa 

ação que se inicia com ele e que, segundo a PNRS em seu Art. 33, parágrafo 4o, expressa 

claramente o desejo da lei. 

Torres e Borger (2014, p.168) ponderam que a PNRS “carece de explicações acerca de 

como serão colocados em prática seus preceitos”. E prosseguem afirmando que “a 

organização de comitês para acordos setoriais, a definição de planos de gestão de resíduos nos 

âmbitos federal, estadual e municipal, o estabelecimento de decretos e regulamentos são 

instrumentos para que se possa tornar viável o que rege a lei”. 

A Resolução CONAMA no 275, de 25 de abril de 2001, em seu Art. 1o, citada 

anteriormente, estabelece o código de cores para os diferentes tipos de resíduos, utilizado em 

campanhas informativas em geral e adotado na identificação de coletores e transportadores 

para coleta seletiva (BRASIL, 2001). 

Esse sistema de códigos trouxe organização e identidade visual ao processo e, ao 

mesmo tempo, é uma maneira de sensibilizar as pessoas quanto à importância da seletividade 

dos resíduos sólidos. No seu Art. 2o estabelece que “os programas de coleta seletiva, criados e 

mantidos no âmbito dos órgãos da administração pública federal, estadual e municipal, direta 

e indireta, e entidades paraestatais, devem seguir o padrão de cores estabelecido” (BRASIL, 

2001). 

A Lei no 14.973, de 11 de setembro de 2009, trata sobre a organização de sistemas de 

coleta seletiva nos Grandes Geradores de resíduos sólidos do município de São Paulo. No Art. 

1o, a lei disciplina o armazenamento, a coleta, a triagem e a destinação dos resíduos sólidos 

(PMSP, 2009). A Lei considera como Grandes Geradores: 

I - os proprietários, possuidores ou titulares de estabelecimentos públicos, 

institucionais, de prestação de serviços, comerciais e industriais, entre outros, 

geradores de resíduos sólidos caracterizados como resíduos da Classe 2, pela NBR 



67 

 

10.004, da Associação Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, em volume 

superior a 200 (duzentos) litros diários; 

II - os proprietários, possuidores ou titulares de estabelecimentos públicos, 

institucionais, de prestação de serviços, comerciais e industriais, dentre outros, 

geradores de resíduos sólidos inertes, tais como entulho, terra e materiais de 

construção, com massa superior a 50 (cinquenta) quilogramas diários, considerada a 

média mensal de geração, sujeitos à obtenção de alvará de aprovação e/ou execução 

de edificação, reforma ou demolição; 

III - os condomínios de edifícios não residenciais ou de uso misto, cuja soma dos 

resíduos sólidos, caracterizados como resíduos Classe 2, pela NBR 10.004, da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, gerados pelas unidades 

autônomas que os compõem, seja em volume médio diário igual ou superior a 1.000 

(mil) litros (PMSP, 2009). 

  

 Outras legislações (Quadro 6) referentes aos resíduos sólidos estão presentes, de forma 

específica, nos Estados brasileiros e compõem um cenário convergente quanto a estabelecer 

princípios, procedimentos, normas e critérios para o assunto em pauta. 

Quadro 6 – Legislações ambientais estaduais sobre Resíduos Sólidos Urbanos (RSU). 

 

Estado 

 

Legislação 

 

Disposições 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

São Paulo 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

Lei no 12.300/2006 

 

 

Política Estadual dos Resíduos Sólidos no Estado de São Paulo.  

Apresenta como premissas, a gestão compartilhada dos resíduos 

sólidos com a participação da sociedade com a perspectiva do 

desenvolvimento sustentável. Art. 3o – Objetiva promover a 

inclusão social dos catadores, nos serviços de coleta seletiva, 

erradicar o trabalho infantil em resíduos sólidos promovendo sua 

integração social e da família, por meio do incentivo à criação e o 

desenvolvimento de cooperativas e associações de catadores, que 

realizam a coleta e a separação, o beneficiamento e o 

reaproveitamento de resíduos sólidos reutilizáveis ou recicláveis.  

Decreto no 

54.645/2009 

 

 

Regulamenta a Política Estadual e na Seção III está prevista a 

necessidade nos planos de inserção nos planos municipais de 

propostas de ações sociais e alternativas para a inclusão social de 

catadores, bem como ações para a educação ambiental. 

Paraná 

 

Lei no 12.493/1999 

 

Política Estadual de Resíduos Sólidos.  

Não prevê apoio aos catadores.  

Art. 3o – A geração de resíduos sólidos deverá ser minimizada por 

meio da adoção de processos de baixa geração de resíduos e da 

reutilização e/ou reciclagem como prioridade a despeito de outras 

formas de tratamento e disposição final, excetuando-se casos em 

que não exista tecnologia viável.  

Decreto no 6674/2002 

 

Dispõe sobre princípios, procedimentos, normas e critérios 

referentes à geração, acondicionamento, armazenamento, coleta, 

transporte, tratamento e destinação final dos Resíduos Sólidos no 

Estado do Paraná, visando ao controle da poluição, da 

contaminação e à minimização de seus impactos ambientais.  

 

Portaria no 224/2007 

 

Instituto Ambiental do Paraná – IAP  

Estabelece os critérios para exigência e emissão de Autorizações 

Ambientais para as Atividades de Gerenciamento de Resíduos 

Sólidos.  
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Rio Grande do 

Sul 

 

Lei no 9.921/1993 

 

Política Estadual de Resíduos Sólidos.  

O Estado incentivará a criação e o desenvolvimento de associações 

e/ou cooperativas de catadores classificadores de resíduos sólidos, 

podendo fornecer a infraestrutura mínima de trabalho e as 

condições a serem estabelecidas.  

Decreto no 

38.356/1998 

 

Art. 30 – Cria uma comissão, composta por integrantes de 

diferentes áreas do governo estadual, cujas atribuições incluíam a 

elaboração de medidas de incentivo às cooperativas e/ou 

associações.  

Art. 31 – Estabeleceu que órgãos da administração pública direta 

do Estado, implantarão a coleta segregativa interna de seus 

resíduos sólidos, compatibilizando-a com a coleta seletiva da 

municipalidade.  

Santa Catarina 

 

Lei no 14.675/2009 

 

Política Estadual de Resíduos Sólidos.  

Art. 256 – Não geração, minimização da geração, a reutilização e a 

reciclagem de resíduos sólidos; a consolidação e ampliação dos 

mercados de produtos reciclados; a melhoria das condições sociais 

das comunidades que trabalham com o aproveitamento dos 

resíduos; a integração da Política de Resíduos Sólidos às políticas 

de erradicação do trabalho infantil nos lixões; incentivo aos 

mercados de produtos reciclados; e fomento à criação e articulação 

de fóruns, conselhos municipais e regionais para garantir a 

participação da comunidade no processo de gestão integrada dos 

resíduos sólidos.  

Decreto no 3.272/2010 

 

Define os critérios básicos para a elaboração dos Planos 

Municipais de Gerenciamento de Resíduos Sólidos. O Decreto 

define que o sistema de gerenciamento dos resíduos deve ser capaz 

de contribuir para a solução dos aspectos sociais envolvidos com a 

questão.  

Os planos devem definir o processo da coleta seletiva para a 

reciclagem, descrevendo a área e o roteiro onde ocorrerá a coleta, 

os aspectos da coleta porta a porta (tipos de resíduos), os pontos de 

entrega voluntária. Qual a estratégia de organização (cooperativa 

ou associação, ou outros) definindo uma relação entre o município 

e a organização de catadores. Devem-se considerar as áreas de 

estocagem temporária e os receptores de materiais recicláveis, para 

o estudo de viabilidade econômico-financeira da coleta seletiva. Os 

municípios devem ainda prever a utilização de bolsa de resíduos 

como um incentivador do mercado de recicláveis em seus planos 

de gerenciamento de resíduos.  

Mato Grosso do 

Sul 

 

Lei no 2.661/2003 

 

Política Estadual de Reciclagem de Materiais.  

Apoiar a criação de centros de prestação de serviços e de 

comercialização, distribuição e armazenagem de material 

reciclável. Art. 3o – Concessão de benefícios, incentivos e 

privilégios fiscais; inserção de empresa de reciclagem, em 

programa de financiamento com recursos de fundos estaduais; 

fomento ao sistema cooperativista.  

Decreto no 9.888/2000 

 

Art. 1o – Os materiais recicláveis da Administração Direta, 

Autárquica e Fundacional do Estado, serão destinados às 

cooperativas de catadores de resíduos sólidos e entidades 

congêneres, sediadas no Estado.  

 

Lei no 3.623/2008 

 

Instituiu o Programa de Coleta Seletiva Solidária nos 

estabelecimentos de ensino, órgãos e instituições da administração 

pública estadual, direta ou indireta, com destinação às associações 

ou cooperativas de catadores de materiais recicláveis.  

 

Piauí 

 
Lei no 6.057/2011 

 

Política Estadual de Fomento à Economia Solidária com incentivos 

aos empreendimentos, conforme Art. 6o, “Consideram-se empresas 

de autogestão, os grupos organizados preferencialmente sob a 

forma de cooperativa” [...].  
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Espírito Santo 

 
Lei no 9.264/2006 

 

Política Estadual de Resíduos Sólidos.  

Estímulo à criação de cooperativas ou associação de catadores 

como forma de promover a inclusão social dos agentes diretamente 

ligados à cadeia produtiva de materiais reutilizáveis, recicláveis e 

recuperáveis (Art. 3o).  

As ações para a inclusão desses agentes devem estar previstas nos 

planos estaduais e municipais de gestão de resíduos urbanos (Art. 

29).  

Cabe ao Estado, fomentar parcerias com a iniciativa privada nos 

programas de coleta seletiva e no apoio à implantação e 

desenvolvimento de associações ou cooperativas de catadores (Art. 

41).  

Maranhão 

 
Lei no 8.923/2009 

 

Política Estadual de Saneamento Básico.  

Prevê a criação de um Conselho Estadual de Saneamento Básico, 

que, segundo o Art. 19, deve contar com a presença de “um 

representante de associação ou de cooperativa de catadores de 

materiais recicláveis ou reutilizáveis”.  

Minas Gerais 

 

Lei no 18.301/2009 

 

Política Estadual de Resíduos Sólidos.  

Art. 1o – Prevê o desenvolvimento e implementação, nos níveis 

municipal e estadual, de programas que respeitem as diversidades e 

compensem as desigualdades locais e regionais.  

Objetivos (Art. 8 o) – I – estimular a gestão de resíduos sólidos no 

território do Estado, de forma a incentivar, fomentar e valorizar a 

não geração, a redução, a reutilização, o reaproveitamento, a 

reciclagem, a geração de energia, o tratamento e a disposição final 

adequada dos resíduos sólidos.  

Cabe ao poder público (Art. 9o) – Fomentar: i) a formação de 

organizações, associações ou cooperativas de catadores dedicados 

à coleta, à separação, ao beneficiamento e à comercialização dos 

resíduos sólidos; j) a implantação do sistema de coleta seletiva nos 

Municípios.  

A Lei determina auditorias em projetos desenvolvidos no Estado e 

que recebam recursos federais ou estaduais.  

A legislação proíbe a catação de recicláveis nas áreas de destinação 

final e estabelece que os municípios onde essa prática seja 

verificada devem apresentar propostas de inserção social para as 

famílias de catadores, incluindo programas de ressocialização com 

garantias de meios para crianças, adolescentes e adultos para que 

passem a frequentar a escola, medidas que passarão a integrar os 

Planos Municipais de Resíduos (Art. 18).  

Os planos municipais deverão apresentar ações e instrumentos para 

promover a participação dos catadores na coleta, beneficiamento e 

comercialização de recicláveis (Art. 23).  

A logística reversa deverá priorizar a contratação de organizações 

produtivas de catadores de recicláveis (Art. 26).  

As linhas de financiamento priorizarão o apoio às organizações 

produtivas de catadores de materiais recicláveis para implantação 

de infraestrutura física e aquisição de equipamentos (Art. 50).  
Decreto no 

45.181/2009 

 

Regulamenta a Lei no 18.031, de 12 de janeiro de 2009.  

 

Goiás 

 
Lei no 14.248/2002 

 

Política Estadual de Resíduos Sólidos.  

Art. 3o – Garantir, na tomada de decisão concernente aos planos, 

programas e projetos relacionados ao gerenciamento de resíduos, a 

participação efetiva de todos os segmentos sociais interessados, em 

especial os trabalhadores que sobrevivem da catação de resíduos 

nas ruas, estabelecimentos em geral e lixões. Prevê ainda, o 

incentivo à formação de cooperativa de trabalhadores autônomos 
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dedicados à coleta de resíduos sólidos urbanos.  

 

Distrito Federal 

 

Lei no 3.232/2003 

 

Política Distrital de Resíduos Sólidos.  

Art. 14 – Incentivo à criação e ao desenvolvimento de associações 

ou cooperativas de catadores e classificadores de resíduos sólidos; 

o incentivo a programas de moradia popular para retirar os 

moradores de lixões e inserção social de catadores e suas famílias, 

e o incentivo a programas que priorizem o catador como agente de 

limpeza e de coleta seletiva.  
Decreto no 

29.399/2008 

 

Regulamentação da Lei no 3.232/2003.  

Art. 4o – Formalização, profissionalização e integração completa 

do setor informal de manejo de resíduos.  

Paraíba 

 
Lei no 9.293/2010 

 

Institui a coleta seletiva solidária.  

Art. 3o – A coleta de resíduos recicláveis descartados, separados na 

fonte geradora, para destinação às associações e cooperativas de 

catadores de materiais recicláveis.  

Pernambuco 

 

Lei no 14.236/2010 

 

Política Estadual de Resíduos Sólidos.  

Art. 7o – Incentivo à criação, ao desenvolvimento e à capacitação 

de associações ou cooperativas de catadores e de classificadores de 

resíduos sólidos, visando o reaproveitamento desses materiais e 

inclusão no ciclo produtivo, a fim de consolidar o processo da 

coleta seletiva.  

Art. 10o – Estimular parcerias entre as indústrias recicladoras, o 

poder público e a iniciativa privada para o desenvolvimento de 

programas de coleta seletiva e para o fortalecimento de associações 

e cooperativas de catadores são de responsabilidade da Secretaria 

de Ciência e Tecnologia e Meio Ambiente.  

Art. 20o – Os consumidores deverão efetuar a devolução, após o 

uso, aos comerciantes e distribuidores, dos produtos e das 

embalagens, de pilhas e baterias, pneus, óleos lubrificantes, 

lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de outros 

produtos ou embalagens objeto da logística reversa.  

Art. 21o – Permite parceria com cooperativas e associações de 

catadores para a realização da logística reversa.  

Lei no 13.047/2006 

 

Dispõe sobre a obrigatoriedade da implantação da coleta seletiva 

nos condomínios residenciais e comerciais, nos estabelecimentos 

comerciais e industriais e órgãos públicos federais, estaduais e 

municipais no âmbito do Estado de Pernambuco.  

Art. 8o – Fica estabelecido que condomínios, empresas e órgãos 

públicos deverão celebrar contratos de parcerias com associações e 

cooperativas de catadores de materiais recicláveis, bem como 

associações de bairro no âmbito dos municípios.  

Sergipe 

 

Lei no 5.857/2006 

 

Política Estadual de Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos.  

Promover a inclusão social e econômica dos catadores de materiais 

recicláveis (Art. 4o).  

Art. 5o – Busca de ações compartilhadas com as comunidades 

envolvidas, por meio de convênios com associações ou 

cooperativas, que visem a proporcionar melhoria de condições de 

vida à população retirada das atividades de catação e reciclagem de 

resíduos.  

Rio de Janeiro 

 

Lei no 4.191/2003 

 

Política Estadual de Resíduos Sólidos.  

Prevê o incentivo e o desenvolvimento de cooperativas e 

associações de catadores; o incentivo de programas de habitação 

para retirar os catadores e suas famílias dos lixões e promover sua 

inserção social, e; o incentivo a programas estadual e municipais 

que priorizem o catador como agente de limpeza e de coleta 

seletiva (Art. 14).  

Decreto no 

40.645/2007 

 

Instituiu a separação dos resíduos recicláveis descartados pelos 

órgãos e entidades da administração pública estadual direta e 

indireta, na fonte geradora, e a sua destinação às associações e 
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cooperativas dos catadores de materiais recicláveis.  

 

Lei no 3.755/2002 

 

Autoriza o Poder Executivo estadual a financiar e/ou subsidiar a 

formação de cooperativas com a finalidade de coletar materiais 

inorgânicos passíveis de reciclagem.  

 

Lei no 3.369/2002 

 

Dispõe sobre as normas para a destinação final das garrafas 

plásticas.  

 

Decreto no 

31.819/2002 

 

Estabelece que as empresas que exerçam atividades que utilizem 

garrafas e outros tipos de vasilhames plásticos na comercialização 

de seus produtos devem apresentar propostas dos procedimentos de 

recompra das garrafas e vasilhames plásticos pós-consumo.  

Art. 3o – O investimento das empresas nos programas de recompra 

definidos no parágrafo primeiro deste artigo deve atender a meta 

de reciclagem de pelo menos 25% (vinte e cinco por cento) do total 

de embalagens comercializadas ou valor correspondente em 

investimentos em centros de coleta.  

Mato Grosso 

 

Lei no 7.597/2001 

Aditada pela 

Lei no 9.099/2009 

Política Estadual de Reciclagem.  

Art. 1o – Criação de cooperativas e/ou associações de catadores de 

produtos possíveis de reciclagem e reutilização.  

 Fonte: FREITAS e FONSECA (2011, p. 35). 

 

 

2.9 Referencial teórico para estruturação da pesquisa de campo 

Várias fontes foram visitadas para a fundamentação teórica sobre a escolha das 

dimensões, categorias e variáveis utilizadas nessa pesquisa e, também, orientar a formulação 

dos roteiros de entrevistas semiestruturadas realizadas com os sujeitos da pesquisa nas fontes 

de evidências acessadas, de onde foram extraídos os dados dessas variáveis a partir da análise 

de conteúdo do material coletado. 

Nesse contexto, três cooperativas de reciclagem foram visitadas e um estudo 

multicasos foi realizado sobre a inclusão socioeconômica dos catadores de material reciclável 

nessas organizações. 

A partir de metas e diretrizes de atuação, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 

— IPEA trabalha com sete dimensões ou eixos estruturantes de análise para a promoção de 

ações que visam ao desenvolvimento nacional inclusivo como: 

“[...] níveis simultâneos e satisfatórios de soberania externa, inclusão social pelo 

trabalho qualificado e qualificante, produtividade sistêmica elevada e regionalmente 

bem distribuída, sustentabilidade ambiental e humana, equidade social e política 

ampla e qualificada” (BRASIL, 2014a). 

 

Outra fonte para a construção das dimensões desta pesquisa foi o Programa das 

Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). O PNUD foi responsável por estabelecer 

nos anos de 1990, o conceito de Desenvolvimento Humano que considera renda, saúde e 

educação dimensões básicas, além da tendência essencialmente econômica para mensurar a 

qualidade de vida da população. Tal conceito se tornou a base do Índice do Desenvolvimento 
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Humano (IDH), divulgado nos meios de comunicação dessa rede de desenvolvimento global 

da Organização das Nações Unidas (PNUD, 2014). No Brasil, desde o início da década de 

1960, o PNUD implementa projetos que atendam às demandas e desafios específicos 

relacionados ao contexto brasileiro. Nesse sentido dá enfoque a quatro áreas-chave sempre 

incentivando o setor privado nessas atividades: 

1a) Alcance dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio – com foco particular 

na redução de desigualdades e nos grupos sociais mais vulneráveis, além de 

continuar fortalecendo as capacidades da sociedade civil e incentivando uma maior 

participação dela na construção das políticas e cumprimento dos direitos. 

 

2a) Desenvolvimento Sustentável e Inclusão Produtiva – com enfoque no 

fortalecimento de capacidades para mitigação e adaptação aos efeitos das mudanças 

climáticas visando à erradicação da pobreza, à redução de desigualdades e à inclusão 

produtiva. 

 

3a) Segurança Cidadã – Redução da vulnerabilidade a todas as formas de violência. 

 

4a) Cooperação Sul-Sul – Contribuir para a agenda global de desenvolvimento, 

fortalecendo a agenda de triangulação de cooperação e a transferência de 

conhecimento (PNUD, 2014, grifo nosso) 

 

Campos et al. (2009) apontam que geração de emprego e renda, recursos naturais, 

redução da área para instalação de aterro sanitário e economia de energia são rotas 

alternativas viáveis a partir da reciclagem de resíduos sólidos. Para os autores, os catadores de 

material reciclável encontraram uma alternativa de subsistência na reciclagem, melhorando a 

condição de trabalho e organização dessas pessoas e convergindo para o desenvolvimento do 

processo de inserção social e a recuperação da dignidade desses trabalhadores. 

 De acordo com Vasconcelos (2007) e Valentim (2007), a inserção social deve ser 

entendida como algo amplo, holístico e não um olhar específico, único. Deve promover a 

igualdade social e maximizar índices sociais e econômicos, promovendo o acesso à saúde, 

educação, moradia, informação etc., no cotidiano dessas pessoas.  

 A inserção social, além de ser um dos principais fatores a serem considerados pelas 

diversas instituições sejam governamentais, terceiro setor ou privadas, é uma das alternativas 

mais eficazes, de acordo com Campos et al. (2009), para que a estrutura social se desenvolva 

numa perspectiva justa, cujos valores humanos estejam em evidência, sobressaindo ao 

capitalismo radical que visa apenas ao lucro. 

 Bourahli  et al. (2011), ao discorrerem sobre o tema reciclagem como fator de inclusão 

socioeconômica dos catadores de lixo no Distrito Federal, citam vários autores (HOLANDA 

et al., 2003; WERTHEIN e NOLETO, 2004; SILVA, 2005; MEDEIROS e MACEDO, 2006;  

MARTINS, 2003 e MAGERA, 2003), que sustentam a ideia de que a inserção social encontra 
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nessa atividade uma fonte geradora de recursos, minimização da exclusão social e mudanças 

positivas na situação socioeconômica dos catadores de material reciclável. 

  Na visão de autores como Holanda et al. (2003), a inclusão social pode ser 

considerada por várias dimensões, tais como educação, saúde, habitação, gênero, raça/cor, 

meio ambiente, emprego, renda, riqueza, infraestrutura, participação política, cultura, esporte, 

lazer etc.   

Para Werthein e Noleto (2004), a exclusão social está associada a fatores como renda e 

justiça social sendo marcada pelas diferenças sociais firmadas na concentração de riquezas, 

poder e desigualdade. 

 Segundo Silva (2005, p. 8), a construção de uma sociedade na qual os cidadãos 

possam compartilhar dos mesmos direitos e espaços é um dos objetos da inclusão social, que 

deve ser um processo direcionado para um novo tipo de sociedade, “por meio de 

transformações nos ambientes, nas mentes e em todos os campos do sistema social, como 

educação, saúde, trabalho, segurança, lazer, transporte, moradia etc.” 

 Nesse aspecto, o trabalho tem papel fundamental na vida das pessoas, pois, como 

descrevem Medeiros e Macedo (2006, p. 63), esta é uma forma de subsistência e de 

integração social, à medida que proporciona o “relacionamento entre pessoas, a inclusão 

social e o sentimento de pertencer a um grupo”. Além disso, os autores consideram que o 

desemprego é o elemento essencial que conduz a atividade de catadores ligados à prática da 

reciclagem a ser uma opção para a aquisição de renda para sua sobrevivência e de seus 

familiares. 

 As cooperativas de reciclagem reúnem um contingente de trabalhadores que busca 

melhores posições sociais e econômicas em suas vidas. Para Martins (2003), as cooperativas 

têm finalidade social com objetivo de fornecer serviço aos cooperados, valorizando-os e 

procurando atender a seus objetivos e a melhorar a renda. 

 Essas organizações, em sua maioria, são integradas por pessoas fora do mercado de 

trabalho, sem formação educacional e opção de um emprego melhor (MAGERA, 2003). 

 Além disso, existe um desequilíbrio na forma como a cadeia produtiva reversa de pós-

consumo está estruturada, na qual se observa, segundo Demajorovic e Lima (2013, p. 58), um 

desequilíbrio com relação à distribuição do valor gerado na atividade. Desse modo, a única 

alternativa dos catadores autônomos, ao negociarem poucos volumes de material, é vender 

aos pequenos sucateiros que pagam preços muito baixos pelo material reciclável.  

Os catadores conseguem auferir ganhos maiores quando estão organizados e não são 

explorados pelos intermediários (MEDINA, 1997; PAIVA, 2006; WIEGO, 2009). 
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 Souza, Paula e Souza-Pinho (2012) afirmam que uma das alternativas para evitar que 

os catadores de material reciclável sejam explorados pelos intermediários presentes na cadeia 

de reciclagem é a organização desses agentes ambientais em cooperativas que favorecem sua 

renda e, também, suas condições de trabalho. 

 Esses autores apontam estudos realizados por CARMO, OLIVEIRA e ARRUDA 

(2006), MAZZEI e CRUBELLATE (2007), RODRIGUEZ (2004), SILVA (2006) e 

VALENTIM (2007), que mostram o desafio das cooperativas em manter vínculos e 

compromissos com os catadores autônomos, uma vez que esses trabalhadores, além de 

apresentarem baixa escolaridade e históricos de exclusão social, não têm de se sujeitar a 

normas e regulamentos e conseguem auferir ganhos, ainda muito baixos, a partir da venda dos 

produtos coletados aos atravessadores, muitas vezes sem nenhum poder de barganha.  

 Os catadores ficam mais vulneráveis à ação dos intermediários – conhecidos como  

“atravessadores” – que, por imposição, acabam por determinar as condições exigidas com 

relação ao material coletado, bem como o valor a ser pago.  

 A forma como os catadores se organizam para exercer a atividade de catação é diversa. 

Existem os que trabalham sozinhos ou em família e aqueles que se agrupam em associações 

e/ou cooperativas com o objetivo de somar forças por intermédio do trabalho coletivo, que 

pode ocorrer em rotas específicas de coleta na cidade, sejam em residências ou empresas, até 

mesmo em lixões, aterros controlados ou sanitários (BRASIL, 2013). 

Para Medeiros e Macedo (2006), essa desafiadora realidade que marca cotidianamente 

as condições de trabalho dos catadores se inclui na percepção de “exclusão por inclusão”, na 

qual o catador é incluído socialmente pelo trabalho, mas excluído pela atividade que 

desempenha. 

 O problema da informalidade na vida dos que labutam nessa área, como assevera o 

IPEA (BRASIL, 2013), preocupa ainda mais quando se levam em consideração as condições 

de risco para a saúde dos catadores, uma vez que estão sem o amparo de qualquer seguro 

social quando da ocorrência de algum acidente ou doença que lhes inviabilize de trabalhar por 

um determinado período. Por outro lado, o trabalho realizado nas cooperativas, na opinião de 

Benvindo (2010), permite a concretização, entre eles: 

[...] do reconhecimento de si diante de um semelhante, de um outro, de um colega 

que realiza o trabalho de triagem conjuntamente, que compartilha o mesmo espaço 

físico para o conjunto de atividades necessárias ao funcionamento do negócio e que, 

de forma direta, tem poder de influir no resultado financeiro auferido para todos os 

membros do empreendimento coletivo (BENVINDO, 2010). 

 

Vale destacar que o surgimento de centenas de associações e cooperativas em todos os 

Estados brasileiros configura um fato relevante em termos econômicos, visto serem esses 
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empreendimentos coletivos instrumentos que fortalecem os catadores no que tange à geração 

de renda em sua atividade, o que é inegável diante dos resultados que o trabalho associativo 

tem proporcionado nos últimos anos entre os catadores no Brasil, e que atualmente configura-

se numa possibilidade real de organização produtiva e inclusão social de milhares de famílias 

englobadas nesse tipo de trabalho (BRASIL, 2013). 

 Outro aspecto relevante nesses empreendimentos, nos quais a autogestão e o trabalho 

coletivo se fazem presentes é a educação, conhecimento e informação, que compõem um dos 

princípios do cooperativismo instituídos pela Organização das Cooperativas do Brasil (OCB, 

2014), que pressupõe estabelecer programas para a educação cooperativista e a capacitação 

técnica aplicada aos negócios dos associados, voltada para eles e para os familiares.  

 O interesse pela comunidade também compõe outro importante princípio do 

cooperativismo em que se configura, entre outras ações, acompanhar os indicadores sociais e 

econômicos dos municípios onde a cooperativa está presente, preferencialmente desde antes 

do início das atividades da cooperativa em cada local (OCB, 2014). 

 As categorias renda, trabalho, educação e saúde, citadas em vários contextos por 

inúmeros autores ao longo do referencial teórico, foram base para a composição das 

dimensões econômica e social utilizadas nessa dissertação conforme Quadro 7 (p. 76), na qual 

observam-se algumas variáveis que nortearam, também, a construção do roteiro de entrevistas 

utilizado com gestores e catadores nas cooperativas visitadas. 

 Outra fonte de referência utilizada foi o Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, 

pelo fato de ser uma plataforma de consulta ao Índice de Desenvolvimento Humano dos 

Municípios Brasileiros – IDHM –, plataforma que reúne dados sobre os 5.565 municípios 

brasileiros e de mais de 180 indicadores de população, habitação, saúde, trabalho, renda e 

vulnerabilidade, com dados extraídos dos Censos Demográficos do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (PNUD et al., 2014). 

 A metodologia do IDHM brasileiro baseia-se nas três dimensões adotadas pelo IDH 

Global quais sejam longevidade, educação e renda, adequando a metodologia global ao 

contexto brasileiro e à disponibilidade de indicadores nacionais. 

 Desse modo, os construtos elaborados a partir da pesquisa bibliográfica e documental 

permitiram elaborar dimensões que foram analisadas quando da coleta de dados. 
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2.10 Quadro teórico da pesquisa de campo 

Com base no referencial teórico apresentado optou-se para a pesquisa de campo dessa 

dissertação utilizar as dimensões econômica e social, cada qual com suas categorias e 

respectivas variáveis conforme o Quadro 7. 

Na dimensão econômica, temos: 

I) Renda e as variáveis ‘patrimônio/padrão de vida’ e ‘renda mensal per capita’ (média 

salarial).  

II) Trabalho e as variáveis ‘característica do trabalho’ (autonomia, identidade, e coletividade) 

e ‘apoio à formação profissional’. 

Na dimensão social, as categorias escolhidas e respectivas variáveis foram: 

III) Educação e as variáveis ‘acesso ao conhecimento’ e ‘grau de escolaridade’. 

IV) Saúde e as variáveis ‘expectativa de vida’ (prevenção de doenças e acidentes de trabalho) 

e ‘acesso a serviços de saúde’. 

A seguir, observa-se no Quadro 7 as dimensões, categorias e indicadores selecionados 

na abordagem para a coleta e análise dos resultados da pesquisa de campo. 

Quadro 7 – Dimensões, categorias e variáveis. 

                                 DIMENSÕES 

            ECONÔMICA SOCIAL 

CATEGORIAS VARIÁVEIS CATEGORIAS VARIÁVEIS 

   

  

   I) Renda 

  

 

1. Patrimônio/Padrão de 

vida 

 

2. Renda mensal 

    per capita (média 

salarial) 

 

 

 

   III) Educação 

 

 

 

1. Acesso ao 

    conhecimento 

 

 

2. Grau de 

    escolaridade 

 

 

 

 

 II) Trabalho 

 

1. Características do 

trabalho (autonomia, 

identidade, coletividade) 

 

 

2. Apoio à formação 

profissional 
 

 

 

 

    

  IV) Saúde 

 

 

1. Expectativa de 

 vida (prevenção de 

doenças e acidentes de 

trabalho) 

 

2. Acesso a serviços 

    de saúde 

Fonte: Elaborado pelo autor com base em: BENVINDO (2010); BOURAHLI (2011); CAMPOS et al. (2009); CARMO, 

OLIVEIRA E ARRUDA (2006); DEMAJOROVIC e LIMA (2013);; HOLANDA et al. (2003); BRASIL (2013); BRASIL 

(2014); MAZZEI e CRUBELLATE (2007); MAGERA (2003); MARTINS (2003); MEDINA (1997); MEDEIROS e 

MACEDO (2006); OCB (2014); PAIVA (2006); SILVA (2005); SOUZA, PAULA E SOUZA-PINHO (2012); PNUD et al., 

(2013); PNUD (2014); RODRIGUEZ (2004); SILVA (2006); VASCONCELOS (2007); VALENTIM (2007); WIEGO 

(2009); WERTHEIN e NOLETO (2004). 
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Após a revisão da literatura, na qual se abordou assuntos relacionados ao tema dessa 

dissertação, como gestão de resíduos sólidos urbanos e coleta seletiva, cooperativismo, cadeia 

de reciclagem, logística reversa e legislação ambiental, apresenta-se na sequência, no capítulo 

3, os aspectos metodológicos propostos para esta pesquisa. 

 

3.  METODOLOGIA 

Este capítulo trata dos aspectos metodológicos da pesquisa. São apresentados os 

referenciais teóricos sobre métodos de pesquisa visitados, que corroboram algumas 

abordagens escolhidas com foco no problema de pesquisa, coleta e análise dos resultados. 

 

3.1 Abordagem metodológica 

A pesquisa é bibliográfica, pois procura explicar um problema a partir de referências 

teóricas publicadas em artigos, livros, dissertações e teses. Descritiva na medida em que se 

utiliza da observação, registros, análises e correlaciona fatos ou fenômenos sem manipulá-los.  

(CERVO, BREVIAN, Da SILVA, 2007). Foram utilizados estudos de casos múltiplos 

desenvolvidos em três organizações: Cooperativa de Catadores Parque Cocaia, Cooperativa 

Nova Esperança e Cooperativa Vira Lata.  

De acordo com Godoy (2010, p.129), essa prática possibilita “firmar comparações e 

obter resultados mais sólidos” e que para Yin (2010) reduzem críticas e ceticismo, produzindo 

efeitos ainda mais fortes e com substanciais benefícios analíticos. 

 

3.2 Roteiro de entrevistas 

Com base nas dimensões econômica e social e nas categorias renda, trabalho, 

educação e saúde, foi elaborado um roteiro para entrevistas semiestruturadas aplicado aos 

sujeitos da pesquisa. Algumas variáveis (Quadro 7) convergentes a cada categoria serviram, 

também, de subsídios para a formulação dessas questões e balizaram o escopo da coleta de 

dados para que se mantivesse o foco centrado nas premissas básicas do trabalho. 

 

3.3 Fontes de evidência 

Neste estudo, as fontes de evidências utilizadas (entrevistas semiestruturadas, 

observação direta e análise documental), permitiram, por um lado, garantir diferentes olhares 

dos gestores de cooperativas e catadores de resíduos sólidos nesse estudo e, por outro, apurar 

constatações advindas do mesmo fenômeno, possibilitando a criação de cenário propício para 

a realização de uma triangulação de dados na fase da análise que, conforme Yin (2005), é um 
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fundamento lógico que visa à utilização de diversas fontes de evidência, na qual há 

possibilidade de desenvolvimento de pontos convergentes de investigação e que os dados 

resultantes dessa análise possam se tornar mais precisos e persuasivos.  

 

3.4 Coleta de dados 

Os instrumentos utilizados na coleta de dados nas fontes de evidências foram a 

observação direta não participante, o exame de documentos1 que, conforme assevera Godoy 

(2010), são capazes de trazer contribuições importantes ao estudo de caso e como observa Yin 

(2010, p. 129-130) “podem proporcionar outros detalhes específicos para corroborar a 

informação de outras fontes”. 

Foram feitas também entrevistas semiestruturadas, que têm como objetivo principal, 

como afirma Godoy (2010, p.134), “compreender os significados que os entrevistados 

atribuem às questões e situações relativas ao tema de interesse e são pertinentes quando o 

assunto a ser pesquisado é complexo, pouco explorado ou confidencial e delicado”.  

Esse instrumento proporciona maior concretude aos estudos realizados com os sujeitos 

dessa pesquisa: os cooperados e os gestores das cooperativas. 

Observam Godoi e Mattos (2010, p.302) que a entrevista, por se configurar como 

“intercâmbio dialógico”, enriquece a prática da pesquisa e promove a construção de novos 

saberes. 

A pesquisa utilizou protocolo de estudo de caso que é importante sob todos os 

aspectos, mas torna-se essencial na realização de um estudo de casos múltiplos, pois se trata 

de uma forma relevante de aumentar a confiabilidade da pesquisa (YIN, 2010). 

Foram autorizadas pelos interlocutores entrevistas gravadas e posteriormente 

transcritas, ficando documentadas e arquivadas para futuras necessidades, se houver. 

 

3.5 Codificação e categorização   

 Para Flick (2009, p.277), a interpretação de dados é o fundamento da pesquisa 

qualitativa embora existam diferentes olhares quanto à sua importância nesse contexto.   

Ao abordar o processo de codificação, o autor afirma tratar-se de “representação das 

operações pelas quais os dados são fragmentados, conceitualizados e reintegrados de novas 

maneiras”. 

                                                 
1 No sentido lato da palavra deve ser entendido, na abordagem metodológica dessa dissertação, como materiais 

escritos (recortes de jornais e diversos outros textos publicados na mídia, cartas, memorandos, relatórios internos 

e externos, documentos administrativos, estatísticas, registros em bancos de dados e elementos iconográficos a 

exemplo de sinais, grafismos, imagens, filmes e fotografias (BAYLEY, 1982). 
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Nesse contexto, a codificação, 

“[...] envolve uma comparação constante dos fenômenos, dos casos, dos conceitos, 

etc., assim como a formulação de questões voltadas ao texto. A partir dos dados, o 

processo de codificação leva à elaboração de teorias por meio de um processo de 

abstração. Os conceitos ou os códigos estão vinculados ao material empírico, e são 

formulados, a princípio, com a maior proximidade possível do texto, sendo que, 

mais tarde, tornam-se cada vez mais abstratos” (FLICK, 2009, p. 277). 

 

Já a categorização, nessa conduta, relaciona-se ao resumo desses princípios em 

conceitos genéricos e “ao aperfeiçoamento das relações entre conceitos genéricos, ou 

categorias e conceitos superiores” (Idem, 2009, p. 277). 

Nessa pesquisa, as categorias de análise foram selecionadas a partir das dimensões 

econômica e social, considerando-se o objetivo do estudo e o referencial teórico analisado.  

Optou-se aqui por utilizar na análise de conteúdo o procedimento de codificação 

aberta, cuja finalidade é apresentar dados e fenômenos na forma de conceitos: 

“[...] os dados são primeiramente desemaranhados (segmentados). As expressões 

são classificadas pelas unidades de significado (palavras isoladas, sequências curtas 

de palavras) com o objetivo de associar anotações e, sobretudo, ‘conceitos’ 

(códigos) a estas” (FLICK, p. 277-278). 

 

 A codificação aberta tem por objetivos a identificação e a dimensionalização de 

categorias. Trata-se na visão de Bandeira-de-Mello (2010, p. 450) de uma “ruptura 

epistemológica, na medida em que se passa do nível dos dados para o nível da abstração 

teórica”. 

 

3.6 Análise do material empírico 

Nesta pesquisa, foram utilizados o recurso do gravador digital de áudio e a transcrição 

dos textos originais. A partir das transcrições das entrevistas realizadas, foi empregado o 

software Atlas.ti (versão: 7.1.8) para a análise qualitativa, que é um programa, segundo Yin 

(2010), “de apoio para codificar e categorizar grandes quantidades de texto narrativo, como o 

coletado em entrevistas abertas ou de grandes volumes de material escrito [...]” e conceitos de 

Bardin (1977, p. 30) que caracteriza análise de conteúdo como “um método muito empírico, 

dependente do tipo de ‘fala’ a que se dedica e do tipo de interpretação que se pretende como 

objetivo”. 

Segundo Bandeira-de-Mello (2010, p. 440), a utilização do Atlas.ti, que faz parte de 

um grupo de softwares conhecido por Computer — Assisted Qualitative Data Analysis 

Software — CAQDAS — ou análise de dados qualitativos assistida pelo computador, 

“envolve a criação e o gerenciamento de elementos constitutivos (objects) básicos que 

servirão de apoio à construção da teoria”.  
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O Quadro 8 reúne os principais elementos constitutivos do software em referência. 

Quadro 8 – Principais elementos constitutivos do Atlas.ti 

Elementos Descrição 

Unidade hermenêutica 

(Hermeneutic unit) 

Reúne todos os dados e os demais elementos. 

Documentos primários 

(Primary documents) 

São os dados primários coletados. Em geral, são transcrições de entrevistas e 

notas de campo, mas suportam figuras e áudio [...]. Os documentos primários 

são denominados Px, sendo x o número de ordem. 

Citações (Quotes) Segmentos de dados, como trechos relevantes das entrevistas que indicam a 

ocorrência de código. Sua referência é formada pelo número do documento 

primário onde está localizada, seguido do seu número de ordem dentro do 

documento. Também constam da referência as linhas inicial e final, no caso de 

texto. 

Códigos (Codes) São conceitos ou categorias gerados pelas interpretações do pesquisador. 

Podem estar associados a uma citação ou a outros códigos para formar uma 

teoria ou ordenação conceitual. Sua referência é formada por dois números: o 

primeiro refere-se ao número de citações ligadas aos códigos; e o segundo, ao 

número de códigos associados. Os dois números representam, 

respectivamente, seu grau de fundamentação empírica (groundedness) e de 

densidade teórica (density). 

Notas de análise (Memos) Descrevem o histórico da pesquisa. Registram as interpretações do 

pesquisador, seus  insights ao longo do processo de análise. 

Esquemas gráficos (Netview) Essa ferramenta auxilia a visualização do desenvolvimento da teoria e atenua 

o problema de gerenciamento da complexidade do processo de análise. São 

representações gráficas das associações entre códigos. A natureza dessas 

relações é representada por símbolos. 

Comentário (Comment) Todos os elementos constitutivos podem ter comentários. Eles devem ser 

utilizados pelos pesquisadores para registrar informações sobre seus 

significados, bem como registrar o histórico da importância do elemento para 

a teoria em desenvolvimento. 

Fonte: Bandeira-de-Mello (2002). 

 

Apoiado na pergunta de pesquisa e nos dados coletados por intermédio das entrevistas 

no campo, foi possível analisar seu conteúdo e inferir conclusões. Para tal, foram realizadas 

análises e interpretações dos dados, tendo em vista um sentido mais abrangente dos dados 

obtidos por intermédio de sua conexão com o referencial teórico (GIL, 2012). 
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4. ESTUDOS MULTICASOS: Cooperativas Parque Cocaia, Nova 

Esperança e Vira Lata. 
 

4.1 Protocolo  

O protocolo para o estudo multicasos tem como objetivo apresentar o escopo utilizado 

para a coleta de dados no campo, bem como regras gerais e procedimentos a serem seguidos 

no uso dessa prática. 

Esse procedimento é recomendado para o tipo de estudo, que foi objeto dessa 

dissertação, visto ser desejável sob todas as circunstâncias (YIN, 2010), porém fundamental 

no caso de utilização de estudo de casos indicado nessa pesquisa. 

O protocolo é uma forma importante “de aumentar a confiabilidade da pesquisa de 

estudo de caso e se destina a orientar o investigador na realização da coleta de dados de um 

caso único ou casos múltiplos” (YIN, 2010, p. 106). 

 

a) Procedimento de campo 

 
Foram realizadas 12 entrevistas com quatro cooperados por Cooperativa de 

reciclagem, em três diferentes regiões da capital paulista, onde estão localizadas as sedes e a 

operação das cooperativas de reciclagem pesquisadas: Cooperativa Vira Lata, (Butantã — 

Zona Oeste); Cooperativa Nova Esperança (União de Vila Nova — Zona Leste) e a 

Cooperativa de Catadores Seletivos do Parque Cocaia, (Jardim Noronha/Grajaú — Zona Sul), 

todas na capital paulista. 

A coleta de dados foi feita nas respectivas fontes de evidências nas quais ocorreu, 

também, a observação direta não participante, análise de documentos e levantamento 

bibliográfico. 

 

b) Entrevistas semiestruturadas 

Foram estabelecidos dois roteiros de entrevistas com questões direcionadas aos 

gestores das organizações sociais e outro para seus cooperados, que trabalham diretamente na 

triagem, prensagem, enfardamento e venda do material reciclável. 

As questões foram estruturadas com base nestas premissas básicas: 

 

1a) As cooperativas de reciclagem promovem a inclusão socioeconômica dos catadores de 

resíduos sólidos, que atuam na cidade de São Paulo nos canais reversos de pós-consumo; 

 

2a) Os catadores de resíduos sólidos sentem-se incluídos de forma social e econômica. 
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c) Roteiros de entrevistas 

 As perguntas que serviram como objetos das entrevistas semiestruturadas foram 

organizadas em quatro categorias: renda, trabalho, educação e saúde, cada qual com suas 

variáveis, que serviram de base para a formação dos questionamentos que constam no 

apêndice da dissertação. 

 A partir das transcrições das entrevistas e com o apoio do software Atlas.ti (versão: 

7.1.8), do referencial teórico, da análise documental e do registro das observações, foram 

realizadas a análise, ou seja, a identificação dos dados das transcrições das entrevistas, quais 

foram as possíveis relações que poderiam ser inferidas entre o referencial teórico, o problema 

de pesquisa e as categorias escolhidas com base nas dimensões econômica e social (Quadro 

7). 

 Cada entrevistado recebeu uma cópia do roteiro da entrevista, que foi lida com eles na 

ocasião do evento. Em seguida, tomaram ciência e assinaram o TCLE – Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido e de doação da entrevista, conforme modelo que consta no 

Anexo. 

 

d) Análise documental 

 Foram observados alguns documentos como: planilhas de apontamentos de pesagem 

de material, documentos que remontam a formação das cooperativas, registros fotográficos, 

entre outros. 

 

4.2 Histórico 

 

4.2.1 Cooper PaC 

A Cooperativa de Catadores Seletivos do Parque Cocaia (Cooper PaC) está localizada 

na zona sul da capital paulista em terreno cedido pela Prefeitura de São Paulo, que assume a 

responsabilidade pelo pagamento de encargos como aluguel, água, energia elétrica e os 

Equipamentos de Proteção Individuais (EPIs).  

A iniciativa para a fundação partiu de membros da atual diretoria, que reuniram um 

grupo de mulheres em 2007 e, durante um ano, após intensa pesquisa e amadurecimento sobre 

o negócio e as orientações de funcionário da Secretaria do Verde, conseguiram em 2008 a 

formalização da cooperativa com as documentações exigidas por lei para seu funcionamento.  
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Em 2010, foi firmado um convênio com a Prefeitura, que cedeu dois caminhões, uma 

prensa e uniformes para os cooperados nos dois primeiros anos de convênio. 

Em sua fundação, havia 40 pessoas na cooperativa. Houve naquele momento apoio do 

Fundo Especial do Meio Ambiente — FEMA para capacitação e profissionalização dos 

trabalhadores. 

Atualmente, a Cooper PaC tem 28 cooperados, a maioria mulheres e com baixo grau 

de escolaridade. A média de remuneração mensal está em torno de um salário mínimo, 

podendo variar para mais ou menos em função da capacidade da cooperativa em gerir seus 

recursos e do valor pago pela venda do material reciclável a intermediários. 

A cooperativa funciona das 8 às 15 horas. A estrutura é composta por presidente, 

tesoureira e secretária. A quantidade mensal de material processado é de 49 toneladas, sendo 

que o mais triado é o papel. O resíduo sólido urbano é coletado nos bairros Vila Natal, 

Guanabara, Grajaú e Jardim Eliana. 

A presidente da organização declara que, além de receber material da Prefeitura, são 

realizadas coletas de porta em porta e em supermercados nos bairros próximos. Relata, ainda, 

a dificuldade em manter um quadro fixo de cooperados, sendo a rotatividade e o absenteísmo 

fatores de preocupação nesse tipo de empreendimento coletivo. 

A Cooper PaC mantém parceria com a BR + 10, organização não governamental 

(ONG) que gerencia o trabalho de catadores de diversas cooperativas, que atuam nos Pontos 

de Entrega Voluntária (PEVs) localizados em supermercados da rede Pão de Açúcar.  

A responsabilidade pela montagem da estrutura de coletores de material reciclável e o 

pagamento dos cooperados são de responsabilidade da BR + 10. À Cooper PaC cabe a cessão 

dos cooperados que atuarão no local, fora da cooperativa, que assume, dentre outras 

responsabilidades, as questões trabalhistas e o uso dos equipamentos de proteção individual 

(EPIs). 

Nas lojas do Pão de Açúcar onde atuam cooperativas que mantêm parceria com a BR 

+ 10, todos os resíduos (material reciclável) arrecadados nos PEVs são destinados para a 

própria cooperativa que possui sua força de trabalho atuando nesses locais. 

 A Cooper PaC integra a Rede Cata Sampa, organização que congrega 12 outras 

cooperativas e associações de catadores de material reciclável e “busca ampliar e organizar 

práticas de economia solidária nessas organizações fortalecendo assim a vida dos catadores e 

suas famílias” (REDE CATA SAMPA, 2014). 
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4.2.2 Cooper Nova Esperança 

 A Cooperativa Nova Esperança nasceu a partir de um projeto de urbanização do bairro 

União de Vila Nova, no extremo da zona leste da capital paulista. O bairro foi formado em 

1987 por 260 famílias que habitavam a área e sobreviviam da coleta de lixo reciclável do 

“Lixão Bota Fora”. 

 Em 2007, o projeto transformou-se em cooperativa com o apoio da CDHU 

(Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo) e do 

Instituto GEAS diante da necessidade de amenizar o impacto poluidor gerado pelo acúmulo 

de material lançado no rio Tietê. 

 A Cooper Nova Esperança mantém suas atividades em terreno cedido pelo governo 

estadual e possui convênio com a Prefeitura de São Paulo, que cedeu equipamentos e 

caminhão para a coleta de material em Vila Jacuí, bairros vizinhos, além de parcerias 

firmadas com a Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil, nas quais o material reciclável é, 

também, coletado de suas agências bancárias. 

 A cooperativa é filiada ao Movimento Nacional dos Catadores de Materiais 

Recicláveis (MNCR) e à Rede Cata Sampa, possui 34 cooperados que realizam suas 

atividades em dois turnos, das 6 às 15 e das 14 às 22 horas. 

O empreendimento coletivo conta com duas prensas hidráulicas e uma balança de 

grande porte para dar conta de 70 toneladas de material processado por mês, sendo o papelão 

e o plástico os mais triados. 

O presidente da Cooper Nova Esperança relata que, no início, o grau de rotatividade 

entre os cooperados era alto, assim como o absenteísmo, que chegava a superar o “entra e sai” 

de cooperados, gerando dificuldades no cotidiano da organização. Um dos motivos 

informados pelo gestor, para essa questão, foi que alguns cooperados alegavam ser o valor da 

remuneração muito baixo, o que acabava influenciando na sua saída.  

Atualmente, a rotatividade diminuiu em função de modificações realizadas no 

processo operacional, fazendo com que a produção como um todo aumentasse, gerando um 

aumento na retirada por parte do trabalhador, visto que o salário depende do que o grupo 

produz solidariamente. 

 A estratégia direcionada para prevenção de doenças e segurança no ambiente do 

empreendimento coletivo foi em relação ao armazenamento de material no galpão da Cooper 

Nova Esperança, não permanecendo no local por mais de oito dias, evitando assim a 

proliferação de ratos, os odores desagradáveis, além da situação de vulnerabilidade diante da 

legislação em vigor e do risco de autuação da Vigilância Sanitária. 
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4.2.3 Cooper Vira Lata 

 O projeto Vira Lata tem sua gênese no ano de 1986 a partir do trabalho de educação 

ambiental realizado por voluntários com a comunidade por intermédio da coleta seletiva e da 

venda de material reciclável com o objetivo de gerar trabalho e renda para os moradores. 

 Em 2001, transformou-se em associação e, em 2006, a cooperativa foi formalmente 

constituída. O galpão atual, onde localiza-se há mais de três anos, é uma cessão da Prefeitura 

de São Paulo, que assume a responsabilidade pelos encargos de água e luz. 

 Pesquisa de Demajorovic et al. (2014) aponta que, em 1999, à época com 11 

integrantes, a cooperativa coletou 57 toneladas, gerando receita de R$ 8.000,00. Um ano 

depois, a Vira Lata ampliou a coleta de material reciclável por intermédio de acordos com 

condomínios residenciais. Em 2008, segundo os autores, “os 120 cooperados coletaram mais 

de duas mil toneladas, gerando uma receita de R$ 739.000,00 a partir da venda de plástico, 

papel, papelão, jornal, revista, vidros, sucatas e acrílico”.  

 Ainda de acordo com os autores, 

Os anos de 2009 e 2010 foram bastante difíceis para a cooperativa, pois a crise 

financeira mundial trouxe reflexos muito negativos para o mercado de reciclagem 

brasileiro, reduzindo significativamente os preços pagos pelo material reciclável. Em 

2009, o valor recebido por quilo do PET, em relação a 2008, reduziu-se em 25%, 

enquanto latinhas e revistas registraram uma redução de 43% e 66%, respectivamente. 

Como resultado, a diminuição do ganho dos cooperados foi expressiva, passando de 

R$ 1.200,00 para R$ 400,00 mensais, e o número de cooperados reduziu de 120 para 

apenas 30 (DEMAJOROVIC et al., 2014). 

 

A aquisição de novos equipamentos como prensas, balanças, veículos, triturador de 

vidro, computadores, esteira rolante, entre outros, foi possível por intermédio de convênios e 

parcerias com a Fundação Banco do Brasil, Petrobras, BNDES, Prefeituras de São Paulo e de 

Carapicuíba, e iniciativa privada como a Porto Seguro, DIAGEO e Gerdau (parceiros 

investidores), além da Editora Globo e da Associação Comercial de São Paulo, empresas 

classificadas como grandes geradores, que passaram a doar seus materiais, com excelente 

qualidade e maior valor agregado. 

 Isso fez com que a Cooperativa Vira Lata — atualmente com 50 cooperados e com 

foco nas parcerias e na gestão por produtividade — conseguisse reduzir a rotatividade e as 

faltas de 40% para 15%. Melhorou, também, o sistema de contratação, no qual o cooperado 

antes de ser efetivado tem a oportunidade de conhecer o funcionamento de uma cooperativa, 

frequentar reuniões e participar de capacitações nas quais o tema cooperativismo é 

fundamental. 
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 A Vira Lata comercializa 250 toneladas de materiais por mês já excluídos os rejeitos, 

materiais que não possuem colocação no mercado, por exemplo, outros tipos de plástico, que 

são encaminhados ao aterro sanitário.  

Essa comercialização é realizada comumente com sucateiros intermediários, visto ser, 

segundo o fundador da cooperativa, uma necessidade de fluxo de caixa e pagamento num 

prazo menor, pois para negociar diretamente com a indústria, a cooperativa deveria ter 

produção com escala de 500 a 1.000 toneladas/mês. Mesmo que consiga a pesagem estipulada 

pelos grandes recicladores, o prazo para pagamento é maior que o efetuado pelos sucateiros 

intermediários.  

A oportunidade que as cooperativas encontram para que esse canal de comercialização 

se estabeleça não passa apenas pelo aumento da capacidade de processamento de material 

numa escala exigida pelas grandes empresas de reciclagem, mas, quando a cooperativa é 

legalizada, consegue emitir nota fiscal e passa a integrar redes de comercialização, que 

congregam várias cooperativas de reciclagem, nas quais a articulação e o trabalho em rede são 

fatores decisivos para que a margem de lucro sobre a venda do material reciclável possa 

elevar-se e agregar valor ao trabalho e à renda dos cooperados. 

 

4.3 Resultados da pesquisa de campo 

 Com base nas entrevistas realizadas com os sujeitos da pesquisa (gestores e catadores 

de material reciclável) nas fontes de evidências visitadas (cooperativas) todo o conteúdo 

gravado foi transcrito para que as análises pudessem ser efetuadas de acordo com o quadro 

teórico formulado. Assim, buscou-se responder à seguinte pergunta de pesquisa: “As 

cooperativas de reciclagem promovem a inserção socioeconômica de seus cooperados?”. 

A coleta de dados e a observação direta não participante ocorreram entre os dias 15 e 

22 de julho de 2014, in loco, tendo sido feito um primeiro contato com as organizações nos 

dois meses que antecederam as visitas. Em cada cooperativa, foram entrevistados quatro 

cooperados num total de 12 pessoas, sendo dois gestores e dois catadores na Cooper PaC, um 

gestor e três catadores na Cooper Nova Esperança e um gestor e três catadores na Cooper Vira 

Lata. Vale destacar que o único critério utilizado previamente para as entrevistas foi que, pelo 

menos, um cooperado na função de gestor, em cada cooperativa, participasse do processo de 

entrevistas. 

Para a análise dos dados, houve a utilização do software Atlas.ti, para apoio na 

organização textual e construção de esquemas teóricos das categorias definidas nas dimensões 

econômica e social, ou seja, renda, trabalho, educação e saúde. 
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Os dados que indicaram a incidência das variáveis da categoria renda 

(patrimônio/padrão de vida e renda mensal), trabalho (características como autonomia, 

identidade e coletividade), educação (acesso ao conhecimento e grau de escolaridade) e 

saúde (expectativa de vida e acesso a serviços de saúde) foram extraídos a partir das falas dos 

entrevistados de acordo com as transcrições das entrevistas efetuadas. 

 

4.3.1 Dimensão econômica 

 Neste trabalho, a dimensão econômica é entendida como a geração de trabalho e renda 

na área da reciclagem. Além disso, como ressalta Campos et al. (2009), essa dimensão 

contribui com outros aspectos como economia de energia, recursos naturais e redução da área 

para a instalação de aterros sanitários. Vale lembrar que estas alternativas são viáveis para que 

os catadores de material reciclável possam melhorar suas condições de vida, convergindo para 

o desenvolvimento do processo de inserção social. 

Holanda et al. (2003) descrevem que essa via pode ser considerada por vários aspectos 

como benéfica para a transformação social e economia dos indivíduos. Assim, as pessoas 

envolvidas nesse tipo de atividade terão mais acesso à educação, saúde, habitação, meio 

ambiente, emprego, renda, riqueza, infraestrutura etc.  

O termo inclusão e/ou inserção social implica, por outro lado, a construção de uma 

sociedade na qual as pessoas possam ter oportunidades de compartilhar os mesmos direitos 

(SILVA, 2005). Já quando se trata de exclusão social, esta é associada aos fatores como renda 

e justiça social (WERTHEIN e NOLETO, 2004). Essa relação deve ser realizada para que 

possam ter seus índices minimizados numa sociedade firmada pelas diferenças sociais e 

econômicas. 

 É importante citar Souza, Paula e Souza-Pinho (2012) quando dizem que as 

cooperativas de reciclagem se configuram como alternativas para que os catadores não sejam 

explorados no complexo mercado da reciclagem. Isso lhes possibilita serem favorecidos na 

sua renda e, também, em suas condições de trabalho. 

 Desse modo, se faz necessário que os catadores, reconhecidos como agentes 

ambientais, sejam apoiados na sua formação profissional e que sua autonomia no ambiente de 

trabalho seja incentivada.  

Não obstante, deve ser levado em conta que a identidade deles como sujeitos de 

direitos seja respeitada e que o trabalho como cooperados traga significado à vida de cada um 

deles e à sociedade em que vivem, na qual a economia seja, de fato, mais inclusiva. 
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4.3.2 Dimensão social 

A dimensão social nessa pesquisa é caracterizada pela oportunidade que os cooperados 

têm à educação e ao acesso a serviços de saúde. A partir do momento em que as cooperativas 

de reciclagem implementam estratégias que visam minimizar os impactos ambientais 

causados pelo crescimento de resíduos sólidos urbanos gerados, principalmente nos grandes 

centros urbanos do país, elas se tornam agentes de integração.  

Nesse cenário, a dimensão social, que proporciona acesso à saúde e à educação aos 

cooperados, é um pilar importante para a construção de uma sociedade mais justa e de um 

país mais sustentável, no qual a erradicação da pobreza e a diminuição da desigualdade social 

tendem a assegurar uma melhor qualidade de vida a todos.  

Outros dois pilares, não menos importantes, são as dimensões econômica e ambiental 

que, de acordo com o consultor britânico John Elkington, criador do conceito triple bottom 

line ou tripé da sustentabilidade (ELKINGTON, 2000), são conhecidas também como os 

“Três Ps” people, planet e profit, ou, em português, pessoas, planeta e lucro.  De acordo com 

esse conceito, um negócio ou organização precisa ser socialmente justo, ambientalmente 

responsável e financeiramente viável (INSTITUTO FILANTROPIA, 2014).  

Castro (2012) argumenta que a reflexão sobre o processo de desenvolvimento de um 

país não fica circunscrito ao campo da economia, mas inclui elementos inerentes à análise das 

instituições, das relações sociais, políticas e ambientais e, igualmente, outras áreas do 

conhecimento humano.  O autor afirma que a proteção social dos cidadãos apresenta-se na 

seguridade social que tem como ideia central a solidariedade às pessoas, famílias e grupos em 

situações específicas de vulnerabilidade ou dependência, como, por exemplo: 

 
[...] (a) incapacidade de ganhar a vida por conta própria em decorrência de fatores 

externos, que independem da vontade individual; (b) vulnerabilidade devido ao ciclo 

vital do ser humano – crianças e idosos, por exemplo; (c) situações de risco, como 

em caso de acidentes – invalidez por acidente etc. (CASTRO, 2012, p. 1015). 

 

A proteção social dos cidadãos conduz, de certa forma, à inclusão deles, que, na visão 

de Vasconcelos (2007) e Valentim (2007), deve ser compreendida de forma holística, cuja 

promoção da igualdade social e maximização dos índices sociais e econômicos possibilitam o 

acesso à saúde, educação, moradia, informação etc., no cotidiano dessas pessoas. 

A inserção social prevê, entre outros aspectos, uma educação com acesso amplo ao 

conhecimento, proporcionando, por intermédio de políticas públicas eficazes e factíveis, um 

aumento no grau de escolaridade da população. A saúde, na dimensão social, também deve 

prever acesso a serviços públicos de qualidade e, por consequência, políticas de prevenção de 
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doenças e acidentes de trabalho, contribuindo assim para o aumento da expectativa de vida da 

população em geral. 

Desse modo, a inserção social deve ser considerada pelos entes públicos, além do 

terceiro setor e instituições privadas, como um dos caminhos mais eficazes a seguir para que a 

estrutura social se desenvolva numa perspectiva justa, na qual os valores humanos estejam em 

evidência (CAMPOS et al., 2009). 

No setor privado, as cooperativas de reciclagem assumem papel relevante, visto que 

reúnem um contingente de trabalhadores que busca melhorar aspectos econômicos 

(aumentando sua renda) e sociais (valorizando-os ao dar oportunidades de acesso a serviços 

diversos) (MARTINS, 2003).  

 Magera (2003) assegura que essas entidades que acolhem os catadores, em sua 

maioria, são constituídas por pessoas à margem do mercado de trabalho, sem formação 

educacional e opção de um emprego melhor.  

 

4.4 Categorias e Variáveis 

 As categorias e variáveis que orientaram a análise dos dados empíricos foram a base 

para as codificações referentes aos trechos incidentes sobre as falas dos entrevistados. E a 

variabilidade de entrevistas demonstrou ser suficiente para corroborar com as análises 

efetuadas na pesquisa.  

 A utilização do software Atlas.ti como apoio à análise do material empírico coletado e 

transcrito (doze entrevistas com cooperados/catadores) de 3 cooperativas de reciclagem 

(denominadas nessa pesquisa como A, B e C) permitiu, após análise dos textos pelo 

pesquisador, a codificação pelo software de 118 citações ou incidências relacionadas às 8 

variáveis que são parte das quatro categorias, sendo essas associadas às dimensões econômica 

e social. 

Para Bandeira-de-Mello (2010, p. 440), os “códigos conectados somente a citações 

possuem fundamentação empírica, mas não são abstratos. Códigos que estão conectados a 

códigos empíricos, mas não a citações, são códigos abstratos, ou de segunda ordem”. 
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Figura 13 – Rede de relacionamento entre categorias. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor a partir do software Atlas/ti (versão 7.1.8), 2014. 

Na Figura 13, pode-se observar que as oito variáveis são do tipo código-origem que 

possuem potencial para causar (is cause of) a ocorrência do código-destino, ou seja, a inclusão 

socioeconômica. Essas variáveis são parte das (is parto of) categorias (trabalho, renda, 

educação e saúde) que estão associadas (is associated with) às dimensões econômica e social. 

Com o objetivo de verificar possíveis incidências nas entrevistas realizadas que 

pudessem responder à questão de pesquisa e na impossibilidade de registrar e comentar todas 

as citações analisadas e relacionadas às categorias e variáveis, optou-se nesse trabalho por 

apresentar algumas citações com relevante densidade convergentes com o esquema sugerido 

no Quadro 7, na página 76. 

Os trechos das entrevistas incluídas nessa pesquisa são fiéis à forma original (ipsis 

litteris) dos áudios transcritos e analisados pelo autor desse trabalho, respeitando a variante 

linguística dos respondentes, nesse caso, os cooperados. 
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4.5 Análise e discussão dos resultados 

 A discussão mostrada nesta seção traz reflexões de ordem prática a partir do projeto 

apresentado nos Capítulos 3 e 4 com os conceitos introduzidos na revisão da literatura e no 

referencial teórico para a estruturação da pesquisa de campo. 

4.5.1 A questão econômica 

Após análise de todas as fontes de evidência, nota-se que, em vários momentos, as 

categorias trabalho e renda, esta última adotada como dimensão pelo IDHM brasileiro e 

utilizada no Atlas do Desenvolvimento Humano (PNUD et al., 2014), surgem no contexto das 

entrevistas 82 vezes de forma direta ou indireta em consonância com as quatro variáveis 

apontadas na Figura 14. 

Figura 14 – Rede de relacionamento da dimensão econômica. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor a partir do software Atlas.ti (versão 7.1.8), 2014. 

Desse modo, pode-se perceber que os trabalhadores buscam as cooperativas, pois 

estão desempregados ou não conseguem ocupação no mercado formal de trabalho. Procuram 

na atividade cooperada uma maneira de obter uma melhor remuneração na atividade com 

material reciclável. 

Tal fato é corroborado por um dos gestores entrevistados na pesquisa de campo ao 

comentar sobre o perfil desse trabalhador. 

 

[...] Então é o desempregado que não tem perspectiva nenhuma. Ele entra na 

cooperativa e permanece porque ele vê perspectiva (Gestor/Cooperativa C, 

108:110). 
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Como destacado na fala do gestor, o desempregado que procura a cooperativa vê a 

possibilidade de renda a partir de sua inclusão formal no mercado de trabalho. 

 

4.5.2 Variável ‘trabalho’ 

A variável ‘trabalho’ associada à categoria de mesmo nome é entendida na pesquisa 

como a autonomia que o cooperado pode ter na sua função no cotidiano do empreendimento 

social em que atua, além da identificação com a função que realiza e o sentimento de 

coletividade ao perceber que o resultado financeiro da instituição depende do esforço de cada 

catador no dia a dia da cooperativa. 

De acordo com o esquema da Figura 15, houve 45 citações identificadas nas três 

cooperativas visitadas com relação à variável ‘trabalho’ e três para ‘apoio à formação 

profissional do cooperado’. 

Figura 15 – Categoria ‘trabalho’ e suas variáveis. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor a partir do software Atlas/ti (versão 7.1.8), 2014. 

 Assim, com base na relação trabalho e formação profissional, os cooperados, de forma 

geral, comentam estar motivados e orgulhosos em função desse fato. Ser catador, para eles, é 

algo importante e que eleva a autoestima. 

Eu falo que eu gosto, o que eu faço, explico como que é o serviço. Eu comento. Não tenho 

vergonha de falar. Não tenho vergonha. Eu falo que o meu sustento é esse e não tenho 

vergonha de falar que eu tô trabalhando de catadora de lixo, catando reciclagem (Catadora 

1/Cooperativa A, 184:189). 

 

Ah! Eu gosto...eu até sonho com a cooperativa...eu até sonho (risos) (Catador 2/Cooper A, 

187:187). 
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Me orgulho, me orgulho tanto que meus filhos falam: “Ah, mãe, por que que a senhora não 

fica em casa, não sai desse trabalho, não fica em casa para descansar?”. Eu digo: Não, eu não 

gosto de ficar parada. Eu gosto de estar trabalhando. E eu não acho meio de outro serviço sem 

ser esse (Catadora 2/Cooper C, 291:294). 

 

Eu me sinto uma pessoa, eu me sinto motivado. Eu tenho uma motivação para tá bem na 

minha vida, porque a pessoa desempregada, ainda mais um homem desempregado se sente 

muito para baixo, muito desincluído, né? (Catador 2/Cooper A, 241:256). 

 

Eu tenho orgulho aqui dessa cooperativa. Quando eu vejo alguém falando mal, meu filho, ó, 

eu fico muito chateada. Fico mesmo. Me dou bem com todos os funcionários, com todos eles 

aqui. Eles se dão bem comigo (Catadora 3/Cooper B, 230:233). 

 

 

 Em outros momentos, os cooperados demonstram possuir um vínculo com a 

cooperativa com sinais explícitos de identificação com a atividade que realizam e estar cientes 

da importância desse trabalho para eles como indutor na ação coletiva, geração de renda e 

qualidade de vida. 

 

Daqui é que vem meu sustento, aqui pago meu aluguel, hoje eu não tô na casa de recuperação 

mais, já saí, mas tô bem, pago meu aluguel, pago minha água, pago minha luz, entendeu, pago 

minhas pensões (Catador 1/Cooper B, 123:125). 

 

Aqui dentro tem pessoas maravilhosas que, se você precisar e puderem te ajudar, tá ali frente 

a frente com você. É muito bom (Catador 1/Cooper C, 137:138). 

 

Aqui depende de cada um. Porque é um serviço mais leve aqui, porque o material fica tudo 

aqui, né? Para catar na rua é mais pesado. Você tem que buscar, você sozinho tem que 

separar, você tem que correr atrás para vender, tudo isso. É você sozinho. Já aqui não é você 

sozinho. Aqui tem um grupo. Cada um vai fazendo alguma coisa. Não fica só pesado para 

uma pessoa só (Catador 1/Cooperativa A, 093:097). 

 
Ah, eu vou pro shopping com a minha filha. Eu vou pros lugares que ela quer, subo aqui pro 

parquinho do lazer, brinco com ela, coisa que eu não tinha tempo, porque eu trabalhava nove 

horas por dia no farol; chegava cansada. Pra “mim” poder trabalhar eu tive que deixar minha 

filha com seis meses com a minha mãe. Agora não. Agora eu tenho tempo pra minha filha. 

Ontem mesmo eu fui levar ela pra escola, coisa que eu não fazia (Catador 1/Cooper C, 

208:213). 

 

Não tem coisa melhor no mundo do que você fazer o que você gosta e no local de trabalho 

que você se sentir bem. Eu me sinto bem. Me sinto mesmo pra falar a verdade. Eu me sinto 

bem aqui igual à minha casa ou melhor (Catador 3/Cooper B, 402:405). 

 

 Segundo um dos gestores entrevistados, a questão da inclusão socioeconômica assume 

uma dimensão que deve ser analisada sob diversos ângulos, visto não depender somente da 

cooperativa, mas, sim, dos cooperados, à medida que assumem suas responsabilidades e 

tentam transformar suas próprias realidades.  

Para o Gestor 2, da Cooperativa A, referindo-se ao tema, a sua cooperativa: 

 

Inclui. Inclui muito porque aqui a gente tem catadores mesmo, catador que viveria na rua, que 

catava na rua, que vivia de carrinho, catando nos carrinhos e que sofria com isso e agora tá 

aqui, está bem, está se sentindo bem. É outra pessoa. Inclui e inclui muito (Gestor 2/Cooper 

A, 328:331). 
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Por outro lado, o Gestor 1, da Cooperativa A, faz a seguinte ressalva e exemplifica 

com o seguinte relato:  

Tem catador que não se sente inserido dentro de uma cooperativa. Tem catadores e catadores. 

Eu tenho um catador aqui que ele morava em albergue e ele foi queimado na rua, ele entrou 

aqui e a gente... todo mundo ficava “meio assim” com ele, porque ele é todo queimado, tem 

marcas e ele é bravo; eu falo com ele e ele é bravo e ele não tinha muito diálogo com as 

pessoas, ele tá aqui desde quando a gente começou, desde quando a gente veio pro galpão. 

Hoje ele arrumou uma casa, arrumou um casamento e hoje ele tá bem, portanto depende de 

catador pra catador. Se o catador ele tem vício ou alguma coisa ele não se sente inserido 

dentro de uma cooperativa. Agora, se ele é um catador e entende a realidade dentro e fora da 

cooperativa ele se sente inserido (Gestor 1/Cooper A, 126:135). 

 

Observa-se que, embora os catadores possam formalmente estar numa cooperativa, de 

acordo com o relato do Gestor 1, a percepção de estar incluído socioeconomicamente pode 

variar entre eles e isso depende da visão que têm antes e depois de entrar na cooperativa. 

 

4.5.3 Variável ‘apoio à formação profissional’ 

Para a variável ‘apoio à formação profissional’ que inclui o que a cooperativa faz pela 

capacitação do cooperado, das três citações selecionadas, destacam-se duas. 

 

Capacita, sim! Tem as pessoas. Sim. Assim que a pessoa entra, né? a gente já tem três dias de 

treinamento (Catador 2/Cooper B, 87:88). 

 

Nós temos uma parceria com os escoteiros aqui perto de nós, que, no final do ano, a gente vai 

lá almoçar com os escoteiros. Então, quando acontece alguma coisa assim a gente tenta 

envolver todos os cooperados (Catador 2/Cooper B, 162:164). 

 

Percebe-se que o Catador 2, da Cooperativa B, destaca o treinamento implementado 

pela organização aos novos cooperados, o que não deixa de ser algo comum num ambiente de 

trabalho operacional, tendo o diferencial no período de tempo em que esse treinamento é 

executado, garantido, assim, qualidade e eficácia na produção de qualquer organização.  

Num segundo momento ressalta uma parceria realizada com determinada organização, 

mas não é específico com relação à efetivação de capacitação profissional. 

 Para alguns gestores, a capacitação profissional restringia-se ou era entendida como 

treinamento para as funções específicas dos trabalhadores na utilização de uma prensa, 

compactador, triagem de material reciclável na esteira, entre outros. 

 Esse tipo de treinamento normalmente é realizado por um cooperado mais antigo que 

orienta o recém-chegado a utilizar os equipamentos necessários ao desempenho de sua nova 

função. 
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4.5.4 Variável ‘patrimônio/padrão de vida’ 

A categoria ‘renda’ e suas variáveis ‘patrimônio/padrão de vida’ e ‘renda mensal’ 

são entendidas nessa pesquisa como a evolução do status sobre a renda e o patrimônio que o 

catador adquiriu após sua entrada no sistema cooperado comparado com sua situação anterior.  

A maioria desses trabalhadores, conforme os relatos, estava desempregada ou exercia 

atividades de coleta autônoma (puxando carrinhos).  

Embora tenha relevância para quaisquer pesquisas, a quantificação da evolução de 

renda e patrimônio não foi efetuada nessa pesquisa, visto que a ênfase foi dada à análise de 

conteúdo qualitativa dos dados, na qual alguns registros quantitativos são apontados. 

Conforme apresentado na Figura 16, houve 35 citações para as duas variáveis, sendo 

‘renda mensal’ com 19 e ‘patrimônio/padrão’ de vida com 16. 

Figura 16 – Categoria ‘renda’ e suas variáveis. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor a partir do software Atlas.ti (versão 7.1.8), 2014. 

As incidências destacadas nas entrevistas a seguir revelam indícios de que houve um 

aumento no poder aquisitivo dos cooperados com novas oportunidades para a realização de 

desejos materiais e a elevação de seu padrão de vida. 

Alguns catadores relataram que antes de entrarem na cooperativa, quando atuavam em 

atividades informais e até como catadores autônomos, não conseguiam sozinhos manter um 

faturamento mensal que lhes proporcionasse aquisições diversas, isto é, aquelas relacionadas a 

bens duráveis e com preço mais elevado. 
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Nota-se que, ao adquirirem a condição de cooperados, a inclusão socioeconômica se 

apresenta, na visão desses trabalhadores, como algo mais factível e promissor para suas vidas. 

Conforme pode ser depreendido nas seguintes citações: 

Então, a partir do momento em que eu entrei aqui comecei a comprar minhas coisas né? 

Comprei minha geladeira, comprei minha cama, coisas que eu não poderia ter comprado antes 

(Catador 1/Cooper C, 96:98). 

 

Já troquei a minha geladeira. Já fui na Bahia. Fazia um tempo que eu não ia. Ué?! Já (Catador 

1/Cooper A, 113:113). 

 

[...] fico mais realizado em ver meus filhos chegar pra mim e pedir um dinheiro hoje: ‘pai, eu 

quero isso’, eu vou lá e compro pros moleque, primeiros eles, depois eu, entendeu? (Catador 

1/Cooper B, 190:192). 

 

Sim, sim. Comprei meus móveis, alguns móveis mais simples, mas comprei (Catador 

3/Cooper C, 96:96). 

 

 

Compro chuteira, bola que eles pede, levo para assistir um jogo junto comigo, entendeu? Às 

vezes [...] minha filha pede pra ir a um cinema: ‘pai, eu preciso de um dinheiro’, entendeu? E 

aí, daqui pra frente eu tô com um projeto aí de colocar minha filha na faculdade. Eu mesmo 

quero pagar com o dinheiro daqui e vai ser daqui que eu vou pagar. Por isso que eu não penso 

em sair daqui agora ou penso em me levantar cada dia mais aqui dentro (Catador 1/Cooper B, 

199:205). 

 

[...] quando eu trabalhava no farol eu trabalhava há oito anos, a gente trabalhava embaixo de 

sol e chuva, comia comida gelada porque não era sempre que a gente ficava em lugar que 

alguém esquentava as comida pra gente. Mudou muita coisa; aqui tô conseguindo tirar um 

valor que tá dando para “mim” sustentar minha família, minha filha. Muito bom (Catador 

1/Cooper C, 59:63). 

  

Assim, as narrativas sugerem que, após a entrada desses trabalhadores nos 

empreendimentos sociais coletivos, houve uma real possibilidade por intermédio da renda 

adquirida, de realizar aquisições materiais e de garantir o sustento de seus familiares. 

 

4.5.5 Variável ‘renda mensal’ 

A variável ‘renda mensal’ com 19 citações destacadas em todas as entrevistas 

realizadas é o que o cooperado recebe mensalmente, ou ao longo do período, a partir de sua 

produção individual com ênfase no trabalho em grupo. O surgimento tanto de associações 

quanto de cooperativas em todo o país constitui-se num fato relevante em termos econômicos.  

Para o Ipea (BRASIL, 2013), a medida que esses empreendimentos coletivos 

fortalecem os catadores no que tange à geração de renda em sua atividade, surge uma 

possibilidade real de organização produtiva e inclusão social de milhares de famílias 

englobadas nesse tipo de trabalho. 

 Percebe-se em vários relatos que a remuneração do catador é influenciada pela 

capacidade de produção dos cooperados num determinado período, pelo mercado da 
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reciclagem, além de possíveis parcerias estabelecidas por essas organizações com o poder 

público e empresas do setor privado. 

Nos relatos a seguir, fica evidenciado que a renda mensal está vinculada à capacidade 

de produção das cooperativas de reciclagem. 

 

Tem mês que dá mais, tem mês que dá menos. Mas a média mesmo é um salário mínimo. Às 

vezes tem mês que sobra um pouquinho. Mas tem mês que cai a produção, aí diminui mais o 

salário. Mas a média mesmo é o salário mínimo (Catador 1/Cooperativa A, 74:77). 

 

Antes era legal. O salário, um salário mínimo, não sei se agora aumentou um pouco mais, 

porque estava em R$ 600,00 a base, 500,00, entre R$ 500,00 e R$ 600,00 o salário (Catador 

2/Cooper A, 86:88). 

 

Dá para tirar o salário. Tem muitos aí que, né? depende do que nós fizer também, né? Se a 

gente der bastante lucro então a gente ganha um pouquinho mais, se não der... porque é por 

hora, né? Se der bastante hora, ganha um pouquinho mais, se fizer menos, ganha menos 

(Catador 3/Cooper B, 124:128). 

 

Melhorou bastante. Melhorou porque se eu estivesse naquela vida que eu estava antigamente, 

né? catando, fazendo coleta, catando para mim mesma, nada, não dava nada. Hoje em dia eu 

tenho orgulho do que eu faço. O que eu ganho aqui dá para me manter, graças a Deus! 

(Catador 3/Cooper B, 148:151). 

 

Se eu me esforçar muito, eu faço uma base de mil e pouco, com tudo descontado novecentos e 

pouco, setecentos e pouco depende do que eu puxar mesmo que é produção, aí quanto mais eu 

puxar eu ganho mais, né? (Catador 2/Cooper C, 126:128). 

 

Geração de renda é o nosso foco, que é gerar renda para integrar as pessoas no mercado. Que 

as pessoas possam ter acesso aos bens de consumo e aí temos buscado outras parcerias que 

possam incluir os catadores em outras frentes de benefícios (Gestor/Cooper C, 26:29). 

 

 

Na opinião de um dos gestores entrevistados, a renda dos cooperados poderia ser 

maior, visto que o serviço efetuado pelas cooperativas deveria ser remunerado pela Prefeitura 

e, também, caso houvesse uma maior conscientização por parte da população com relação à 

segregação do material descartado na fonte geradora, para que ele chegasse em condições às 

cooperativas sem a necessidade de investimento no processo de pré-triagem, o que demanda 

tempo e custo. 

Nesse aspecto, o Gestor 1 comenta e cita exemplo de outra cidade que remunera os 

serviços efetuados pelas cooperativas de reciclagem. 

 
A questão da renda, quando a gente conseguir, que hoje a gente não é pago pelos serviços 

prestados pela Prefeitura, que já acontece em São Bernardo, então quando acontecer isso, 

quando a gente for remunerado pelos serviços prestados, vai acrescentar na remuneração. 

Quando o material da população vier mais limpo e ser mais fácil de ser separado vai melhorar 

o nosso trabalho. Quando a Prefeitura conseguir levar informação pra toda a população de que 

o reciclável não é lixo, ele vai trazer recursos, aí tudo isso vai servir para melhorar a nossa 

remuneração (Gestor 1/Cooper A). 

 

Na sequência, o Gestor da Cooperativa C faz um alerta com relação ao aumento da 

renda do cooperado que, num primeiro momento, pode ser fator de inclusão social e 
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econômica, porém, num determinado instante, em função de vícios preexistentes, dentre eles 

o consumo exacerbado de bebida alcoólica, acaba gerando prejuízos ao cooperado.   

 

E tem casos que aconteceram aqui, que o catador aumentou a renda dele e o que ele fez: ele 

aumentou o consumo de bebida alcoólica dele. Então tem esse problema também. Então na 

verdade é o seguinte, que nós estamos falando de um segmento, que é um segmento assim, 

que ele não arrecadava nada e de repente ele está tendo um salário de 800 ou 1.000 reais e: ‘o 

que que eu faço com isso?’ Vou beber, então (Gestor/Cooper C, 363:368). 

 

 

 O relato apresenta uma situação real em que nem sempre um aumento na renda desse 

trabalhador é garantia de inclusão social, mesmo que o trabalho e a renda lhe proporcionem o 

alcance de outros objetivos, entre eles a aquisição de bens materiais e uma nova condição 

social.  

 Se esse aumento de renda não for acompanhado, por exemplo, por um programa de 

educação financeira e saúde aos cooperados, esses problemas poderão ser agravados. 

 

4.6 A questão social 

 As escolhas das categorias ‘educação’ e ‘saúde’, componentes da dimensão social 

(Figura 17), fundamentam-se em várias fontes conforme o item 2.9 (p. 71) desse trabalho, 

mas com ênfase no conceito de Desenvolvimento Humano do Programa das Nações Unidas 

para o Desenvolvimento — PNUD (PNUD, 2014). 

O PNUD considera a renda, a saúde e a educação dimensões básicas para a 

implementação de projetos que atendam às demandas e aos desafios específicos relacionados 

à realidade dos países em que atua. 

Nesse aspecto, a inserção social deve ser vista de forma ampla e não específica com o 

objetivo de promover a igualdade social e potencializar índices sociais e econômicos, 

proporcionando educação, moradia, informação, acesso à saúde, entre outros, no cotidiano das 

pessoas (VASCONCELOS, 2007; VALENTIM, 2007).  
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Figura 17 – Rede de relacionamento da dimensão social. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor a partir do software Atlas.ti (versão 7.1.8), 2014. 

 A partir da rede de relacionamento da dimensão social exibida na Figura 17, verifica-

se que houve 36 incidências, sendo 14 relacionadas à variável ‘expectativa de vida’, 7 para 

‘acesso a serviços sociais’, 3 para ‘grau de escolaridade’ e 12 para ‘acesso ao conhecimento’.  

 Do total de 118 citações categorizadas com o apoio no software Atlas.ti obteve-se um 

percentual de 30% para dimensão social e 70% para a dimensão econômica, ou seja, mais que 

o dobro de citações com questões relacionadas diretamente ao trabalho e à renda dos 

cooperados. 

 

4.6.1 Variável ‘expectativa de vida’ 

Embora seja comum referir-se a essa variável como esperança de vida ao nascer da 

população brasileira, nessa pesquisa é somente uma referência para pesquisar a relação entre 

estar em uma cooperativa e ter a possibilidade de melhorar sua condição no que compete à 

saúde e à qualidade de vida, além de sua inserção ou não em programas de prevenção a 

doenças e acidentes de trabalho. 

Essa variável se justifica utilizar levando em conta sua importância para o contexto 

social nacional e por ser adotada como metodologia no Índice de Desenvolvimento Humano 

dos Municípios — IDHM, plataforma de dados do Atlas do Desenvolvimento Humano no 

Brasil (PNUD et al., 2014). 

Durante as entrevistas semiestruturadas foi perguntado se o catador recebia algum 

apoio ou informação com relação à prevenção de doenças, se havia participado de alguma 
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palestra relacionada ao tema ou à atividade promovida pela cooperativa para esclarecimento e 

conscientização sobre o risco que as atividades insalubres e perigosas podem acarretar. 

 

Figura 18 - Categoria ‘saúde’ e suas variáveis 

 

Fonte: Elaborada pelo autor a partir do software Atlas.ti (versão 7.1.8), 2014. 

 Para a variável ‘expectativa de vida’ foram apresentadas 14 citações (Figura 19), que 

representam, conforme esclarece Bandeira-de-Mello (2002), segmentos de dados, como 

trechos relevantes das entrevistas que indicam a ocorrência de código. 

 Várias citações foram selecionadas a seguir, sendo que, em algumas falas dos 

entrevistados, percebe-se que se recordam sobre alguma atividade, sabem que alguns eventos 

ocorreram, mas não conseguem ser específicos. 

 

De vez em quando vem um palestrante. Já veio já agente de saúde, já vieram aqui, várias 

vezes (Catador 1/Cooper A, 301:302). 

 

Esses dias mesmo teve um pessoal aqui do (ai! Meu Deus esqueci o nome), para poder dar 

uma explicação sobre um material que a gente usa aqui, que é, que tem alto risco, tudo. Ele 

teve aqui esses dias, tem um mês que o rapaz veio aqui dar umas aulas para a gente (Catador 

1/Cooper A, 311:313) 

 

Já participei. Programas de capacitação, óculos, luvas, esses negócios, tudo já. Participei 

(Catador1/Cooper B, 613:614). 

 

É, vem pessoa de fora dar esse curso pra gente como ter cuidados com o vidro, com esse tipo 

de coisas cortante, com agulha, seringa, que às vezes parece (Catador 2/Cooper B, 399:390). 

 

Para os Gestores das Cooperativas A e C, apontar realizações na área da prevenção 

de acidentes e doenças com o uso obrigatório de Equipamentos de Proteção Individual – EPIs 
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e ações específicas no ambiente de trabalho, foi algo que esteve presente em determinados 

comentários como estes:  

A gente sempre comenta. Faz rodas de conversação lá embaixo, falando dos riscos de não 

comer nada, né? lá debaixo. Cuidado com o vidro. Quem for trabalhar com vidro usar os 

EPIs, usar óculos. Então, sempre está sendo falado dos riscos que existe na cooperativa. 

Sempre! As pessoas que às vezes não acatam muito, mas aí a gente pega um por um que não 

tá acatando, conversa, senta e tá sempre explicando, sim (Gestor 2/Cooper A). 

 

Principalmente na capacitação, a gente fala muito da importância do EPI para não contrair 

doença, tem problema de rato. Nós tínhamos problemas de pombo. A gente até que resolveu. 

Resolveu porque transmite doença, também. Então a gente tem buscado um pouco prevenir, 

colocamos rede para evitar que os pombos faça ninho (Gestor/Cooper C, 140:146). 

 

Da mesma forma que os cooperados confirmavam a existência do uso de EPIs e alguns 

diziam utilizá-los, como constatado nas três cooperativas visitadas, a partir do critério da 

observação direta não participante pelo pesquisador, houve casos em que o próprio cooperado 

assumia a responsabilidade pelo não uso do equipamento. 

É fornecido e a cooperativa exige, entendeu? Eu, que às vezes, sou meio teimoso. Porque às 

vezes eu não consigo trabalhar de luva. Eu tiro a luva, porque minha mão, a luva começa a 

suar, aí eu começo a ficar agoniado, parece que eu não estou conseguindo trabalhar direito, eu 

pego, eu mesmo, aí vou e tiro (Catador1/Cooper B, 721:724). 

 

 Assim, é importante programas que visem conscientizar o cooperado quanto ao uso do 

equipamento de proteção individual, pois, além de serem itens de uso obrigatório, são  

destinados à proteção de riscos que ameaçam a segurança e a saúde no ambiente de trabalho. 

 

4.6.2 Variável ‘acesso a serviços de saúde’ 

A variável ‘acesso a serviços de saúde’ é entendida nessa pesquisa como fator de 

inclusão em uma rede de proteção social pública ou privada de saúde em benefício dos 

catadores de material reciclável. 

Durante as entrevistas procurou-se entender como os catadores acessavam os serviços 

de saúde numa eventualidade ou mesmo para sua própria prevenção. Os catadores 

responderam a algumas questões que versavam sobre a forma de apoio da cooperativa nessa 

questão e sobre prevenção de doenças. 

 Houve sete citações relacionadas à variável em questão com destaque para alguns 

relatos que, na sua maioria, indicavam que o único meio de acesso a serviços de saúde por 

parte dos cooperados era o posto público de saúde.  

A gente toma as vacinas, tem as vacinas aqui para prevenir acidentes. É que a gente procura o 

posto de saúde, eles vêm aqui e dão vacina nas pessoas (Catador 1/Cooper A, 290:291). 

 

Eu vou no posto e também o posto está meio devagar (Catador 3/Cooper B, 461:461). 

 

Não. Plano de saúde, não. Só o postinho mesmo. Quem mora perto da minha casa tem o 

postinho lá e eles me dão remédio para a pressão e para afinar o sangue (Catador 2/Cooper C, 

351:355). 
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Outras formas de parceria podem render bons projetos nessa área, como o que 

destacou o Gestor da Cooperativa B, ao firmar projeto com Hospital da rede privada. 

Nós temos o projeto, parceria com o [...], que tá dando um apoio em andamento com um 

projeto que também tá facilitando e ajudando a cooperativa sobre a saúde do catador 

(Gestor/Cooper B, 173:175). 

 
4.6.3 Variável ‘acesso ao conhecimento’ 

 Essa variável diz respeito à participação do cooperado em algum programa de 

educação. Envolve também possíveis formas de lazer, atividades culturais e planos presentes 

e futuros na área da aprendizagem. 

 Nesse aspecto percebeu-se que o lazer dos cooperados, para aqueles que explicitaram 

suas opções, limita-se, de certa forma, a ações cotidianas para outras pessoas, mas que têm 

grande significado para eles. 

 Com relação ao grau de instrução dos cooperados, na média, é muito baixo, existindo 

pessoas analfabetas. Embora os critérios para considerar alguém analfabeto dependam do 

instituto que processa a análise, essa pesquisa adotou o critério utilizado pelo censo realizado 

pelo IBGE, no qual a própria pessoa indica seu grau de instrução ou tece comentários a 

respeito de sua própria situação. 

Um dos cooperados, por exemplo, disse somente saber ler e escrever o próprio nome. 

Nesse caso, pelos critérios adotados pelo IBGE, essa pessoa não é considerada alfabetizada. 

 

Figura 19 – Categoria ‘educação’ e suas variáveis. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor a partir do software Atlas.ti (versão 7.1.8), 2014. 
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A variável ‘acesso ao conhecimento’, com 12 citações, indica que algumas ações 

específicas são implementadas nas cooperativas em maior ou menor grau de frequência. 

Agora eu estou participando de um curso de Educação Ambiental, agora. Tô fazendo lá no 

SESC Interlagos (Catador 1/Cooper A, 208:209). 

 

Me apoiam, me apoiam, sim. Eu aprendi muito aqui. Aprendi muito já. Fiz curso, por causa 

da cooperativa, graças à cooperativa, já fiz cursos, já fiz passeios, conheci lugares que eu não 

conhecia. Então, para mim é bom (Catador 2/Cooper A, 204:206). 

 

Não, infelizmente. Não, infelizmente, mas deveria (Gestor 2/Cooper A, 108:112). 

Existe sim. Apoiado pela cooperativa? Inclusive nosso trabalho social que a gente faz a gente 

apoia todo esse trabalho, desde escola, esporte, moradia, nós tamos participando de tudo.  

Também buscando apoio... buscar recursos, quando a gente tem outros parceiros, também, 

que já oferece, através de projetos, trazer o próprio estudo pra dentro da própria cooperativa 

(Gestor/Cooper B, 126:130). 

 

Apoia. Já participei de um curso aqui dentro que foi até mesmo de computação, entendeu? A 

gente foi aqui, participei aqui, aí teve outro na “Amiga solidária”, aqui no Educandário eu fui 

também. Então vários eventos que aparecem pra gente e se a gente tiver a oportunidade de 

estar participando eu tô dentro (Catador 1/Cooper C, 176:179). 

 

Para alguns cooperados, não basta somente ter vontade e receber apoio do 

empreendimento social coletivo em que atua. É necessária iniciativa em realizar, aliada à 

superação dos desafios particulares de cada um, para que sejam reconhecidos como 

protagonistas de seu próprio processo de educação. 

 

Ela me dá todo tipo de apoio. Se eu chegar pro [presidente da cooperativa], e falar assim, que 

eu quero fazer um curso de computação, ele vai falar, ele já falou pra mim: “você pode ir. 

Você pode ir. Se você quiser mudar o horário, você muda, você faz o que você quiser. Você 

chega, só chega em nós e conversa, [...], vamos chegar num ponto, que seja bom pra você e 

bom pra cooperativa” (Catador 1/Cooper  B, 417:421). 

 

Eu queria, mas e a coragem? (risos) O meu filho todo dia me fala: “Mãe, a senhora tem que 

voltar para a escola?”. Mas eu chego em casa (risos) desanima de ir para a escola à noite. A 

cooperativa... queria que eu fizesse curso de computação, porque ela quer que eu participo. 

 
4.6.4 Variável ‘grau de escolaridade’ 

Essa variável considera o grau de instrução do cooperado e as oportunidades 

oferecidas pela cooperativa para que o nível de escolarização possa aumentar e agregar tanto 

ao catador quanto ao processo produtivo ao qual se insere. 

As cooperativas, em sua maioria, são compostas por pessoas sem formação 

educacional e fora do mercado de trabalho (MAGERA, 2003). A baixa escolarização e o 

histórico de exclusão social os tornam vulneráveis numa sociedade marcada pela acentuada 

diferença social e econômica. 

Para essa variável, houve três citações conforme foi apontado na Figura 19, sendo que 

o destaque vai para as palavras do Gestor da Cooperativa C.  

Primeiro que nós estamos falando de um segmento que a maioria da escolaridade é 

muito pequena. Tem gente de 2o grau, mas tem gente analfabeta. Tem gente que tem 



104 

 

escolaridade baixa. Analfabetos são poucos. Então, a vulnerabilidade é muito grande 

(Gestor/Cooper C, 98:101). 

O fato de ter tido apenas uma citação relevante em relação à categoria ‘grau de 

escolaridade’ não quer dizer necessariamente que ações não ocorram, mas suscita que 

iniciativas mais incisivas devam ser implementadas em maior grau por essas organizações. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Os resultados obtidos, a partir da pesquisa de campo realizada para esse trabalho com 

os catadores de material reciclável das três cooperativas, responderam à pergunta da pesquisa, 

que era apurar se as cooperativas de reciclagem promovem a inserção socioeconômica de seus 

cooperados. 

 As cooperativas pesquisadas possuem condições básicas para incluir seus 

trabalhadores muito mais pelos aspectos abordados nas categorias e variáveis apresentadas na 

dimensão econômica, do que nas categorias e variáveis de âmbito social. 

 Vale destacar que as cooperativas de reciclagem analisadas cumprem com suas 

propostas de prover acesso a trabalho e, consequentemente, renda. No entanto, os desafios 

encontrados na dimensão social poderiam ser minimizados por uma maior ação do Estado, 

com parcerias efetivas com as cooperativas de reciclagem na elaboração de políticas públicas, 

que visem a ações voltadas para melhor acesso à educação e à saúde. 

Percebe-se que, entre as cooperativas, há formas diferenciadas quanto à estrutura e 

gestão do empreendimento, capacidade de processamento de material e know-how para 

prospectar e firmar parcerias com empresas e entes públicos. 

Isso pode repercutir na formação profissional dos colaboradores, no faturamento da 

cooperativa, na sua capacidade de expansão, na renda dos cooperados, na implantação de 

programas voltados à educação e formação profissional desses trabalhadores, na oferta de 

benefícios e acesso à educação e conhecimentos, entre outros. 

Pode-se constatar, pela observação in loco nessas cooperativas, que são geradas outras 

oportunidades, além do trabalho e da renda, a partir do momento que o cooperado é inserido 

em um sistema no qual o trabalho coletivo provê sentimento de pertencimento, autonomia e 

identidade com o trabalho realizado.  

Dentre as duas dimensões a que mais se evidenciou durante a análise do conteúdo do 

material empírico foi a econômica, até pelas incidências no texto em relação às variáveis 

registradas.  

Foram apuradas na análise de conteúdo com o apoio do Atlas.ti, somente para essa 

dimensão, 82 citações com base nas entrevistas transcritas e codificadas. 

Para que fosse minimizado o viés com relação aos objetivos quanto aos resultados da 

pesquisa de campo, optou-se por entrevistar tanto gestores quanto cooperados. Em alguns 

trechos das citações transcritas, observou-se que o catador percebia ter o apoio da cooperativa 

ou do Gestor, mas não conseguia ser específico com relação ao tipo de ação na qual era 

beneficiado.  
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Quanto a esse fato, notou-se que não havia intenção por trás desse fato, mas 

possivelmente falta de comunicação interna com relação à existência de algumas ações 

implementadas pela cooperativa ou até mesmo esquecimento por parte dos cooperados sobre 

alguns processos implementados por essas organizações. 

Na dimensão social, pode-se averiguar em relação ao relato dos cooperados que há 

muito a avançar em ações que priorizem de forma efetiva questões relacionadas às áreas da 

educação e da saúde, seja por iniciativas internas ou por intermédio de parcerias com o setor 

privado ou público. Num primeiro momento, verifica-se que se trata de uma questão ligada à 

gestão de cada cooperativa. 

O acesso ao conhecimento, o aumento do grau de escolaridade (muito baixo entre os 

cooperados), o acesso a serviços de saúde, seja ao fornecimento de plano de saúde ou 

programas de orientação médica, foram variáveis que pouco influenciaram a inclusão 

socioeconômica dos catadores e catadoras de material reciclável. 

Nesse sentido, vale apontar que houve para a dimensão social 36 incidências, sendo 14 

relacionadas à variável ‘expectativa de vida’, 7 para ‘acesso a serviços sociais’, 3 para ‘grau 

de escolaridade’ e 12 para ‘acesso ao conhecimento’. 

 Do total de 118 citações categorizadas com o apoio doo software Atlas.ti obteve-se um 

percentual de 30% para dimensão social e 70% para a dimensão econômica, ou seja, 

constatou-se que houve, praticamente, mais que o dobro de citações envolvendo questões 

relacionadas diretamente ao trabalho e à renda dos cooperados. 

Ainda na questão social, o que mais chama a atenção foram programas internos, por 

iniciativa das cooperativas, relacionadas a palestras para prevenção de doenças e orientação 

dos cooperados quanto ao uso de EPIs, mesmo porque há uma obrigatoriedade legal quanto ao 

uso desses equipamentos, embora haja, em todas as cooperativas visitadas, uma forte 

resistência em utilizá-los. 

Percebe-se que, nesse aspecto, os gestores diziam que era uma norma levada a sério 

nesses empreendimentos solidários, embora soubessem que alguns cooperados tinham 

resistência em usá-los. 

Porém, embora a retórica de alguns cooperados fosse pelo uso dos EPIs, pode-se 

verificar no local que alguns não portavam os equipamentos de proteção individual, seja uma 

bota, luva, óculos ou uniforme.  

Dentre as três cooperativas visitadas, ressalta-se que a Cooperativa C apresentava 

maior grau de planejamento quanto aos processos organizacionais internos e parcerias 

estabelecidas com o setor privado e público. Sua frota de veículos era relevante e a 
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capacidade de triagem, grande. Em termos de maquinários era bem aparelhada, o que, até 

entre as cooperativas, lhe dá uma vantagem competitiva, visto que a captação de material 

reciclável está cada vez mais difícil, seja por falta de segregação na fonte geradora — faltando 

nesse caso maior grau de consciência e educação ambiental — seja pela concorrência 

atualmente, da proposta do poder público municipal em São Paulo da instalação de 

megacooperativas de reciclagem. 

 Dentro da proposta da pesquisa, algumas premissas básicas foram apresentadas, entre 

elas, se os catadores sentiam-se incluídos social e economicamente. 

 Nesse aspecto, a maioria dos trabalhadores, ao responder às questões pertinentes a esse 

assunto se dizia incluída, mas destacava aspectos econômicos como trabalho e renda, para 

justificar o sentimento de inserção socioeconômica, o que corrobora os resultados das análises 

de conteúdo efetuadas no processo da pesquisa empírica. 

 Cabe aqui salientar que o fato de um catador ser admitido em uma cooperativa de 

reciclagem não o faz incluído, conforme relato de um dos gestores entrevistados. 

 Quanto à rotatividade e ao absenteísmo por parte desses trabalhadores pode-se aferir 

que os índices, em média, são aceitáveis, porém observa-se que algumas medidas são tomadas 

pelos gestores para reverter esse quadro, como a implantação de sistema de produtividade, a 

melhoria no sistema de contratação e o aumento na remuneração do cooperado. 

Para uma das cooperativas, apenas como exemplo, houve uma redução no índice de 

faltas ao trabalho de 40% para 15%, embora a proposta seja reduzir mais ainda. 

Uma sugestão para próximos estudos seria extrapolar a pesquisa para um número 

maior de cooperativas, ampliando a abrangência tanto em relação à amostra quanto ao número 

de cooperados.  

A experiência vivida ao adentrar o universo dos catadores e das cooperativas de 

reciclagem foi algo extraordinário. Sem essa vivência, qualquer esforço no sentido de tentar 

aproximar-se de uma realidade vivida por esses trabalhadores teria sido em vã. 
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ANEXO – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

__________________________________________________________ 
 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 
Prezado (a) participante: 
 

Sou estudante do curso de mestrado no Programa de Pós-Graduados em Administração na 

Faculdade de Administração, Economia, Contabilidade e Atuariais da Pontifícia Universidade Católica 

de São Paulo – PUC/SP. Estou realizando uma pesquisa sob supervisão do Prof. Dr. Leonardo Nelmi 

Trevisan, cujo objetivo é verificar se o sistema de cooperativa transforma socioeconomicamente ou 

não o catador (a), com a possibilidade de inclusão a partir da geração de emprego e renda. 

  Sua participação envolve uma entrevista, que será gravada, se assim você permitir, e que 

tem a duração aproximada de 15 (quinze) minutos. 

A participação nesse estudo é voluntária e se você decidir não participar ou quiser desistir de 

continuar em qualquer momento tem absoluta liberdade de fazê-lo. 

Na publicação dos resultados desta pesquisa, sua identidade será mantida no mais rigoroso 

sigilo. Serão omitidas todas as informações que permitam identificá-lo(a).  

Mesmo não tendo benefícios diretos em participar, indiretamente você estará contribuindo 

para a compreensão do fenômeno estudado e para a produção de conhecimento científico. 

Quaisquer dúvidas relativas à pesquisa poderão ser esclarecidas pelo pesquisador Reynaldo 

Schirmer Peçanha por intermédio do endereço eletrônico (e-mail): reyschirmer@gmail.com. 

Atenciosamente, 

 

___________________________ 
Reynaldo Schirmer Peçanha 
Mestrando. RA: 00054976 

____________________________ 
Local e data 

 

 ___________________________ 
 Prof. Dr. Leonardo Nelmi Trevisan 
       
 

Consinto em participar deste estudo e declaro ter recebido uma cópia deste termo de 
consentimento. 

 

____________________________ 
Nome e assinatura do participante 

______________________________ 
Local e data 
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Apêndice A - Roteiro de entrevistas utilizado nas cooperativas 

 

 
SUJEITOS DA PESQUISA 

Gestores e Catadores 
 

Categorias Orientadoras na Construção do Roteiro 
Renda – Trabalho – Educação – Saúde 

 
 

Gestores 
Renda 

1) Qual a remuneração média dos cooperados? 

2) Como se dá a divisão do lucro na Cooperativa? 

3) Como é o processo de controle contábil? 

4) Há benefícios (cesta básica, vale-transporte etc.) aos cooperados? 

5) Há pagamento de INSS aos cooperados? 

6) Visto que a remuneração dos cooperados depende da capacidade da cooperativa em gerir 

seus recursos, o que faz a organização nesse quesito? 

___________________________________________________________ 
 
Trabalho 

1) O cooperado possui autonomia na gestão de sua atividade? 

2) A Cooperativa possui algum programa ou realiza alguma ação para a inclusão 

socioeconômica dos catadores? Possui algum diferencial? 

3) Quais são as ações sociais e econômicas empreendidas pela Cooperativa, a partir do 

momento que o catador se torna um cooperado? 

4) Em sua opinião, o fato de o catador ser um cooperado o faz incluído socioeconomicamente 

na sociedade/mercado? 

______________________________________________________________ 

 

Educação 

1) Existe algum programa de alfabetização, escolarização e capacitação profissional apoiado 

ou em parceria com a Cooperativa? 

2) A Cooperativa provê alguma forma de acesso ao conhecimento (internet, teatro, cinema 

etc.) 

3) Comente sobre a vulnerabilidade social e econômica dos catadores que chegam à 

Cooperativa? Qual é o perfil deles? 

4) A Cooperativa capacita e inclui catadores autônomos? 

_______________________________________________________________ 

 

Saúde 

1) Existe algum programa de apoio ao catador com relação à prevenção de doenças? 

2) Qual é a ação da Cooperativa em relação a problemas de saúde preexistentes ou adquiridos 

por parte dos catadores? 

3) São realizadas palestras sobre temas que alertam sobre a prevenção de doenças? 

4) E sobre os riscos com a atividade desempenhada na Cooperativa? 

5) A Cooperativa fornece ou subsidia algum plano de assistência médica? 

6) Qual sua opinião sobre a expectativa de vida (longevidade) dos cooperados? 
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Catadores 
1) Qual o seu nome e Estado de origem? 

2) Tinha alguma ocupação antes de ser catador/cooperado? 

3) O que representa essa atividade pra você? 

4) O que é ser um cooperado? O que é ser um catador? Há diferença? 

5) O que o motivou a participar da cooperativa? Como ocorreu esse processo? 

_______________________________________________________________ 

Renda 

1) Percebe alguma vantagem quanto aos seus ganhos antes e depois da Cooperativa? 

2) Qual é a sua faixa salarial? (média) 

3) A renda é satisfatória ou não? 

4) Percebe que seu padrão de vida melhorou?  

5) Pelo que executa acredita que poderia ganhar mais ou menos? 

6) Houve evolução no seu patrimônio (poder de compra) após sua entrada na Cooperativa? 

_______________________________________________________________ 

 

Trabalho 

1) Tem ciência de que numa cooperativa o valor recebido depende da produtividade geral da 

cooperativa? 

2) Tem autonomia em relação às suas atividades? 

3) Identifica-se com a tarefa que realiza? Gosta do que faz? 

4) Qual o significado que o trabalho compartilhado, em grupo, tem para você? 

5) Sente-se apoiado pela Cooperativa quanto à sua formação profissional? 

6) Você se sente incluído e valorizado pela atividade que executa? 

7) Você comenta sobre seu trabalho com outras pessoas? 

8) Orgulha-se do que realiza? Sente-se realizado, com a autoestima elevada? 

 

Educação 

1) Participa de algum programa de educação ou capacitação profissional na cooperativa? 

2) Sabe ler e escrever? Pretende seguir nos estudos? 

3) A Cooperativa incentiva você a estudar, a se capacitar? 

4) Possui algum tipo de lazer? Faz alguma atividade cultural? Qual? O que consegue realizar 

agora, que antes não era possível? 

5) O que deseja para seu futuro na área da aprendizagem/estudos? 

_______________________________________________________________ 

 

Saúde 

1) Existe algum apoio ao catador com relação à prevenção de doenças? 

2) Existe apoio com relação a problemas de saúde? 

3) São realizadas palestras sobre temas que alertam sobre a prevenção de doenças? 

4) E sobre os riscos com a atividade desempenhada na Cooperativa? Há orientação quanto à 

prevenção de acidentes, no tocante ao manuseio correto de máquinas e equipamentos? 

5) Possui alguma assistência médica? 

6) Tem expectativa que vá viver mais do que imaginava depois de entrar na Cooperativa? 

_______________________________________________________________ 
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Apêndice B – Roteiro de entrevistas para coleta de informações gerais 

 
GESTORES 
 
1) Qual foi a origem da Cooperativa? Qual é a história da organização? 
 
2) Quando foi fundada? 
 
3) Quais são os documentos oficiais que a Cooperativa possui? (Estatuto, Ata de 
fundação, Documentos dos cooperados etc.). 
 
4) A estrutura física da Cooperativa é própria ou foi cedida pela Prefeitura? 
 
5) Está registrada na Junta Comercial, Ministério da Fazenda/Receita Federal 
(Obtenção de CNPJ) e tem Laudo de exigência do Corpo de Bombeiros? 
 
6) Está registrada na Secretaria do Estado da Fazenda (Aquisição ou dispensa de 
Registro Estadual)? 
 
7) Há pagamento de INSS dos cooperados? 
 
8) Possui inscrição e concessão de alvará de licença de funcionamento pela 
Prefeitura Municipal?  
 
9) Como é feita a gestão da Cooperativa e como é sua estrutura organizacional? 
 
10) A Cooperativa possui convênio com a Prefeitura Municipal e outros parceiros 
institucionais? 
 
11) A Cooperativa participa do Movimento Nacional dos Catadores de Material 
Reciclável e articula redes de discussão e comercialização em suas regiões? 
 
12) Quais são os tipos de materiais triados? 
 
13) Quantos cooperados a organização possui? 
 
14) Quantos cooperados desde o início da formação da cooperativa permanecem 
até hoje? 
 
15) Qual é o grau de rotatividade e absenteísmo do cooperado? 
 
16) Como os cooperados chegam à Cooperativa? 
 
17) Existe algum processo de seleção? 
 
18) Como são admitidos os novos cooperados? 
 
19) Qual é a estrutura da Cooperativa com relação a equipamentos como esteira, 
balança, prensa, empilhadeira etc.? 
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20) Há obrigatoriedade na utilização de EPIs (Equipamentos de Proteção 
Individual)? 
 
21) Qual é a metodologia de triagem, compactação e armazenamento dos resíduos 
sólidos? 
 
22) Há escalas de folgas? 
 
23) Como é realizada a manutenção do espaço físico da Cooperativa? 
 
24) Qual é a quantidade média mensal de materiais processados? O que mais se 
processa? 
 
25) Qual o horário de funcionamento? 
 
26) Comente sobre o relacionamento com a vizinhança. 
 
27) Há utilização de uniformes pelos cooperados? 
 
28) Qual é a região de coleta? 
 
29) Quantas toneladas (média) são recicladas/mês? 
 
30) Como os materiais chegam à Cooperativa? 
 
31) Fale sobre o local de armazenamento do material reciclável. 
 
32) Existem planos de ampliação ou transferência para áreas maiores? 
 
33) Existe algum apoio de parceiros (ONGs, empresas etc.)? 
 
34) Como é a relação da Cooperativa com os intermediários (outros sucateiros, 
empresas de reciclagem, empresas...)? 
 
35) Quais são os motivos que levam um catador a procurar uma Cooperativa? 
 
36) Quais são as principais dificuldades das Cooperativas em organizar o processo 
de trabalho e atingir seus objetivos com os cooperados? 
 
37) Existem mais homens ou mulheres na Cooperativa? 
 
38) Nesse caso, esse número maior de mulheres é uma questão de 
escolha/preferência dos gestores ou a procura se dá espontaneamente? 
 
39) Existe alguma explicação por parte dos gestores quanto a esse fato? 
 
40) Há diferença na qualidade do trabalho desenvolvido por homens e mulheres? 
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Apêndice C – Ficha de Documentação (Entrevista e Entrevistado) 

 
PESQUISA DE CAMPO – DISSERTAÇÃO DE MESTRADO 

 
 

Data da entrevista: ____/____/____ 
Local: ______________________________________________________________ 
 
Horário de início: _____________________________________________________ 
 
Horário de término: ___________________________________________________ 
 
Duração: ___________________________________________________________ 
 
Entrevistado: ________________________________________________________ 
 
Sexo: ______________________________________________________________ 
 
Idade: ______________________________________________________________ 
 
Profissão: ___________________________________________________________ 
 
Trabalha nesta profissão/ocupação desde: _________________________________ 
 
Área em que atua: ____________________________________________________ 
 
Nível de instrução: ____________________________________________________ 
 
Número de filhos: _____________________________________________________ 
 
Observações ocorridas na entrevista: 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Fonte: Adaptado de Flick (2009). 
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