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RESUMO
A Política Nacional de Resíduos Sólidos- PNRS reconhece e engloba os catadores de recicláveis como sendo uma parte
importante no processo de triagem e reciclagem do lixo tornando imprescindível a colaboração dos órgãos públicos
como  as  prefeituras,  dando  apoio  a  cooperativas  e  associações  de  catadores  de  recicláveis  e  implementando
campanhas  de  conscientização  de  coleta  seletiva.Esta  pesquisa  teve  como  objetivo  realizar  um  levantamento  e
diagnóstico do trabalho realizado pela Associação de Catadores de Materiais Recicláveis em um município do noroeste
do Paraná.Foram realizadas visitas in loco para compreender o processo de reciclagem, assim como o funcionamento
do aterro sanitário e sua ordem de destinação final dos resíduos sólidos do município. A reciclagem é a maior fonte de
renda da associação e o que tem maior  impacto econômico e social  sendo o setor que reduz significativamente a
pressão sobre o aterro e reduzindo o uso de matéria prima retirada da natureza. Os associados deveriam receber maior
atenção em relação acapacitação e treinamento dos associados o que diminuiria o nível de descarte para o aterro e
aumentaria o rendimento da cooperativa e  por  consequência elevaria a produção de compostagem. E no setor  da
reciclagem da matéria orgânica que representa uma outra parte da renda da associação necessita de uma capacitação
adequada para os recicladores, o melhor processamento dos restos alimentares e de podas de plantas e o investimento
em métodos para agilizar o processo de maturação da compostagem aumentaria o lucro da associação.

PALAVRAS-CHAVE: Catadores de Recicláveis, Resíduos Sólidos, Compostagem.

1 INTRODUÇÃO

De acordo com IBGE, (2016) o Brasil conta com uma população aproximada de 206 milhões
de habitantes,  que a cada 20 segundos este número cresce e a produção de resíduos sólidos
acompanha. ALBREPE, (2014) prevê que, em média para cada um habitante/ano cerca de 1,3 kg de
resíduos são produzidos,  este numero pode sofrer alterações, conforme a disposição regional  e
renda média da população. 

A partir de 2010, com a regulamentação da Lei 12.305, que instituiu a Política Nacional de
Resíduos Sólidos, apresentado um modelo com instrumentos e princípios e objetivos, a cerca das
diretrizes  pertinentes  para  à  gestão  integrada  e  ao  gerenciamento  de  resíduos  sólidos  e  com
instrumentos  econômicos  aplicáveis  quanto  à  sua  responsabilidade  dos  geradores  e  do  poder
público (BRASIL, 2010). 

O País passa a ter uma visão mais ampla para as questões que envolvem ao crescimento
populacional e a evolução na geração dos resíduos e consequentemente os impactos ambientais
causados.  De acordo com Gomes et al (2015), a compreensão sobre a evolução na geração dos
resíduos sólidos é extremamente necessária, não somente para a execução da legislação brasileira,
como  também para  o  planejamento  das  atividades  de  manejo,  coleta,  tratamento  e  por  fim,  à
destinação adequada.

Um  dos  principais  desafios  dos  centros  urbanos  no  inicio  deste  novo  milênio  é  o
gerenciamentos dos resíduos sólidos e sua disposição final adequada. Há pouco tempo, o Brasil e a
América Latina restringiam as ações no campo dos resíduos sólidos somente a limpeza pública,
deixando a questão da disposição final completamente relegada (REICHERT, MENDES, 2014). 
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A Lei  nº 12.305/10 engloba todo o processo do material  reciclável,  desde a aquisição da
matéria-prima, triagem de insumos, fabricação, utilização e o descarte final.  Assim, inserindo no
processo os produtores, distribuidores, importadores, comerciantes, consumidores finais. A Lei de
resíduos  sólidos  reconhece  a  participação  das  cooperativas  de  catadores  de  recicláveis  na
sistematização dos processos e na administração dos resíduos e considera a oferta de subsídios
para que os municípios possam oferecer a coleta seletiva e os catadores de recicláveis possam
exercer sua atividade (BRASIL, 2010).

Nesse conjunto, os serviços públicos de limpeza precisam estabelecer um sistema de coleta
que valorize e priorize o trabalho das cooperativas de catadores, visando o aumento de emprego, a
inserção social  e geração de renda a estes agentes que são os principais atores da cadeia da
reciclagem, (VERONESE, 2016). 

Ao se tratar de uma situação em que está envolvida a qualidade de vida dos moradores e dos
catadores de recicláveis, uma abordagem sobre a contribuição das cooperativas de reciclagem na
medida em que proporcionam a diminuição dos resíduos sólidos lançados no meio ambiente, torna-
se  uma  questão  de  extrema  importância  e  assim  se  esperamque,  através  de  ponderações
pertinentes  na  Lei  12.305/10  possam  trazer  novas  possibilidades  que  viabilizem  o  melhor
funcionamento das associações de reciclagem (REICHERT, MENDES, 2014).

Esta pesquisa teve como objetivoum levantamento e diagnosticodo trabalho realizado pela
Associação de Catadores de Materiais Recicláveis em um município do noroeste do Paraná.

2 MATERIAL E MÉTODOS

Para  traçar  um  panorama  a  respeito  dos  resíduos  sólidos  destinados  naAssociação  de
Catadores de Recicláveis do município no noroeste do Paraná, foram realizadas visitas in loco para
conhecer e entender o funcionamento, bem como todos os agentes envolvidos no processo. Como
também a pesquisa bibliográfica em artigos científicos nacionais, a fim de compreender a realidade
das associações de catadores de recicláveis. 

O município está localizado na região noroeste do Estado do Paraná, com uma população de
31.959 habitantes, latitude: 23º 20 a 23º 40' S, longitude: 51º 25 a 51º 50' W, conforme dados do
IBGE (2016). 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A Associação  dos  Catadores  de  Recicláveis  é  administrada  pela  presidente,  eleita  em
assembleia, que conta com a assessoria do Secretário da Agricultura e Meio Ambiente do município
que disponibiliza um técnico para assessorar as atividades. A prefeitura municipal realiza incentivos
financeiros  na  associação  como:  alimentação,  pagamento  de  água,  luz  e  além  de  fornecer
psicólogos e assistentes sociais quando necessário.  Conforme a Lei 12.305, de 2 de agosto de
2010, que institui Política Nacional dos Resíduos Sólidos em seu Cap. III, Seção I, Art. 25, “é de
responsabilidade de cada município a destinação dos resíduos sólidos do seu território” (BRASIL,
2010).  Sendo  assim,  é  indispensável  o  investimento  dos  municípios  para  com  o  trabalho  das
cooperativas de reciclagem, que de alguma forma ajudam a minimizar os problemas ambientais,
colaborando para a qualidade de vida da população.

A Associação opera com 38 colaboradores distribuídos entre a reciclagem, compostagem e
administrativo.  Em  uma  sala  ao  lado  da  administração  são  realizadas  as  refeições  dos
colaboradores onde é fornecido pela associação o café da manhã, o almoço e café da tarde. No
refeitório existem mesas, cadeiras, uma pequena cozinha, vestiários femininos e masculinos que
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apresentam condições sanitárias adequadas para os associados. 
Os resíduos sólidos e a matéria orgânica provem da coleta convencional e da coleta seletiva

do município. De acordo com dados da associação, em média são processados  8.305,38 kg/dia,
resultando um montante mês de 131.285,22 kg de matérias recicláveis. Sendo que a cooperativa
recebe o total de 360 toneladas mês para processamento. Portanto, para se ter uma reciclagem com
qualidade e máximo aproveitamento a população tem que ter um envolvimento direto na etapa de
separação dos resíduos domiciliares destinados a coleta seletiva, resultando em uma porcentagem
menor de resíduos destinados aos aterros sanitários (GONÇALVES, 2005).

O  processo  de  separação  é  composto  por  duas  esteiras  de  4m feita  de  aço  galvânico,
localizadas em extremidades opostas  do barracão.  Em média  de 20 associados trabalham nas
esteiras fazendo a triagem e separação dos resíduos sólidos recicláveis por sua composição. A
triagem dos materiais acontece em dois setores, à primeira é a do material seco onde todos os
materiais  recicláveis  coletados  no  município  são  separados  e  depositados  em  “bags”,  onde
aproximadamente 131 toneladas de resíduos mês, são separados por composição: plásticos: garrafa
pet, balde, bacia, polímero e borracha: pneus, espuma, entre outros; papel: misto, embalagens de
leite, branco e papelão; vidro: cristal, colorido; metais: ferrosos e não ferrosos. Após este processo
os materiais são pesados, prensados e armazenados para venda direta. Já os rejeitos provenientes
desta segregação são pesados e destinados ao aterro sanitário. 

No segundo setor os materiais úmidos provenientes da coleta convencional no município são
depositados nas mesas de triagem, ali são separados os materiais recicláveis da porção orgânica e
dos rejeitos, estes são retirados em container e encaminhados ao aterro sanitário após pesagem.
Amatéria orgânica passa por uma redução de tamanho através do corte manual dos materiais com o
propósito de aumentar a área de contato dos microrganismos decompositores, logo em seguida este
material  orgânico  é  encaminhado  às  baias  de  reciclagem,  onde  tem  início  o  processo  de
compostagem. 

Os materiais orgânicos são armazenados em 12 (doze) baias de concreto coberto e protegido
da  chuva  para  o  controle  da  umidade  necessário  ao  processo  de  compostagem.  O  preparo  é
realizado na proporção de (2:1) de parte de matéria seca para uma de matéria orgânica. O processo
leva em média 60 dias para ficar pronto. Assim o composto é finalizado, ensacado e empilhado para
o transporte e a venda.A compostagem é uma possibilidade para tratamento dos resíduos sólidos
urbanos  e,  como  consequência  de  sua  ação,  ocorre  a  redução  significativa  da  parcela  a  ser
encaminhada ao aterro sanitário,  similarmente colabora para redução na concentração de carga
orgânica  no  lixiviado  produzido  e  a  minimização  da  emissão  de  gazes  de  efeito  estufa  para
atmosfera. (GOMES, et.al, 2015).

A reciclagem tem resultados significativos tanto no campo ambiental, como no econômico e
social. No ambiental reduzindo a pressão sobre os aterros sanitários, no econômico reduzindo o uso
de matérias-primas retirados da natureza, contribuindo para um uso racional  e no social  com a
inserção e valorização do trabalho proporciona melhoria na qualidade de vida das pessoas inseridas
neste contexto, bem como a geração de postos de trabalho e rendimento para pessoas que vivem
nas camadas mais baixas da sociedade. (D`ALMEIDA; VILHENA, 2000).

A remuneração dos colaboradores é realizada de acordo com os dias trabalhados variando de
R$750,00 há R$1300,00 por mês, todos recolhem INSS como catador, sem este recolhimento o
associado fica impedido de exercer suas funções. A renda mensal pode variar em torno de R$ 55
mil, que são utilizados para pagar as despesas fixas que compreende em torno de R$ 17.000,00 que
inclui: alimentação, transporte, EPI e uniforme. O teto máximo dos rendimentos de cada associado é
feito por meio de rateio, podendo oscilar conforme sua produção mensal. 

A evolução dos últimos 16 anos trouxe resultados significativos tanto para o município do
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noroeste do Paraná, como para os agentes envolvidos diretamente ou indiretamente neste processo
e  ao  meio  ambiente.  A  inclusão  social  e  valorização  do  trabalho  do  aterro  sanitário  e  a
implementação da Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis pela prefeitura, faz com que o
trabalho realizado pelos associados, repõemos resíduos numa condição de obter valor de mercado e
consequentemente a geração de renda. Desse modo, segundo Veronese (2016), o catador exerce
uma transformação que, além de garantir seu sustento e renda, tem valor simbólico: ele mesmo se
recicla nesse processo, ou seja, conquista um papel social com sentido e se produz como sujeito
principal da cadeia da reciclagem.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Verificou-se que a reciclagem é a maior fonte de renda da associação e o que tem maior
impacto econômico e social  sendo o setor que mais reduz significativamente a pressão sobre o
aterro sanitário. E no setor da reciclagem da matéria orgânica que representa uma outra parte da
renda da associação, os colaboradores necessitam de uma capacitação adequada para otimizar o
processode transformação dos restos alimentares e de podas de plantas para agilizar a maturação
da compostagem.
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