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RESUMO 

Com a globalização e o aumento da população, os resíduos sólidos tem se tornado um problema no que se 
refere a sua produção até na sua deposição final e na maneira como isso interfere na qualidade de vida das 
pessoas e das próximas gerações. Pensando nisso, este estudo tem como objetivo avaliar e identificar a 
cooperativa de reciclagem de resíduos sólidos, buscando compreender como o ambiente de trabalho 
interfere nas questões ambientais e na qualidade de vida do cooperado, bem como na população em geral. 
A metodologia a ser realizada caracteriza-se por uma pesquisa in loco pelo pesquisador para levantamento 
de dados e identificar pontos de intervenção. Após a observação será feito a identificação da cooperativa. E 
posteriormente será aplicado uma caracterização sócio demográfica para os cooperados. O instrumento a 
ser utilizado será um roteiro de entrevista com os representantes da cooperativa e pesquisa bibliográfica. 
Com o desenvolvimento da pesquisa, espera-se trazer a conhecimento a realidade dos cooperados e da 
cooperativa para que se possam buscar medidas de bem-estar social e ambiental, alcançando os Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável, assim como a publicação de artigo e apresentação em congressos. 

PALAVRA-CHAVES: Catadores de lixo; Reciclagem; Resíduos sólidos. 

1 INTRODUÇÃO 

A geração de resíduos sólidos é um desafio na contemporaneidade, com a 
urbanização e o crescimento da população, a produção de resíduos tem aumentado e o 
lixo produzido acaba sendo disposto de maneira inadequada, causando problemas 
ambientais e de saúde pública. Cabe à administração dos municípios tomarem 
providências desde a coleta até a disposição final. Além do aumento no consumo, é 
possível observar a obsolência programada dos produtos, os fabricantes programam a 
vida útil de sua produção com o objetivo de induzir a população a consumir cada vez 
mais, sem se preocupar com o descarte correto desses resíduos. (JACOBI; BESEN, 
2011; VIEIRA; REZENDE, 2015). Com essa produção desenfreada, os recursos naturais 
estão ficando cada vez mais escassos, pois a cada novo produto é preciso ir à busca de 
materiais para a produção. 

No Brasil, cerca de 80 mil toneladas dos resíduos são descartadas de forma 
inadequada, correspondendo a mais de 40% do lixo coletado sendo encaminhado para 
lixões e aterros controlados (BRASIL, 2010). Segundo a Abrelp (2017), os resíduos 
sólidos gerados no Brasil são de 78,4 milhões de toneladas e que 6,3 milhões de 
toneladas não foram coletados, sendo depositados em lugares inapropriados, sendo que 
nos comparativos dos anos de 2016 e 2017, houve um aumento de 2,413 nos resíduos 
coletados nas regiões brasileiras, com o Sudeste tendo uma maior participação nesse 
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processo de coleta. No Paraná foi contabilizado um total de 2.807 toneladas no ano de 
2017. 

Visando recuperar e economizar recursos naturais, a reciclagem busca reutilizar os 
resíduos a fim de retorna-los de volta à sociedade, servindo de matéria prima para a 
geração de novos produtos. A coleta seletiva é um exemplo disto, pois além de pretender 
economizar recursos naturais renováveis e não renováveis, promove a destinação correta 
dos resíduos, gerando trabalho e renda para pessoas em vulnerabilidade. (SILVA; 
NASCIMENTO, 2017; CARDOSO et al., 2015; FILHO et al.,2014). 

Os catadores de materiais recicláveis são pessoas que recolhem, separam os 
materiais e vendem para empresários os materiais recicláveis que são descartados. Estes 
trabalhadores se organizam de forma autônoma em cooperativas que eles mesmos 
coordenam e geralmente trabalham sem registro em carteira, não tendo acesso a direitos 
trabalhistas, o que dificulta o reconhecimento dos mesmos, permanecendo muitas vezes 
à margem da sociedade, sofrendo diferentes tipos de exclusões, seja economicamente 
como socialmente. No Brasil existem cerca de 387.910mil catadores (BRASIL, 2016; IPEA 
a, 2013; BRASIL, 2010).  

Foi realizada uma pesquisa pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (2013), 
em que foi verificado a situação social dos catadores de material reciclável. Foi 
identificado que a idade média das pessoas que trabalham com coleta e reciclagem é de 
39 anos, 2,1 % ainda não atingiram a idade adulta. Cerca de 6,5% possuem mais de 70 
anos. A pesquisa identificou a predominância de pessoas do sexo masculino no país e a 
participação de 66,1 % de pessoas negras no trabalho de reciclagem no Brasil.  

Como um dos grandes propósitos desta pesquisa, estabeleceu-se o anseio em 
colaborar com os objetivos globais de desenvolvimento sustentável (ODS – The Global 
Goals For Sustainable Development), estabelecidos em 2015 pela Assembleia Geral das 
Nações Unidas: (1) Erradicação da pobreza, (2) Redução das desigualdades, (3) Saúde e 
Bem-estar, (4) Trabalho descente e crescimento econômico, (5) Cidades e comunidades 
sustentáveis.  

A partir desses pressupostos é possível se pensar no processo de trabalho da 
cooperativa, como é feita a divisão de tarefas e quais os problemas ambientais presentes 
no ambiente de trabalho e de que forma isso interfere na qualidade de vida dos 
cooperados, oferecendo dados para que se possam buscar intervenções com o fim de 
melhorar a qualidade de vida dos trabalhadores. 

Com a crescente produção de resíduos sólidos e a maneira de coleta dos mesmos, 
é imprescindível compreender o funcionamento das cooperativas de reciclagem e como o 
ambiente de trabalho interfere nas questões ambientais e na qualidade de vida do 
cooperado, a justificativa se estabelece ao tentarmos compreender de maneira científica o 
processo de trabalho na reciclagem para que possam buscar medidas de conscientização 
da população em geral acerca dos resíduos sólidos gerados.  

 
2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 
Será realizada uma observação in loco pelo pesquisador para levantamento de 

dados e identificar pontos de intervenção. Após a observação será feito a identificação da 
cooperativa. Após as observações in loco e a aprovação do Comitê de Ética do Centro 
Universitário de Maringá, será agendado um encontro com os cooperados com a 
finalidade de apresentar os objetivos e procedimentos adotados na pesquisa, informando 
o compromisso de sigilo em relação aos dados individuais obtidos e com a garantia de 
liberdade aos participantes desistirem do estudo a qualquer momento. Após o 
consentimento, daremos início à aplicação do levantamento sócio demográfico e da 
caracterização da cooperativa. A amostragem contará com cooperados de ambos os 
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gêneros com idade entre 18 e 59 anos. Após a identificação e a realização da 
caracterização, serão elaborados pontos de intervenção na cooperativa. 

 
3 RESULTADOS ESPERADOS 

 
Com o desenvolvimento da pesquisa, espera-se trazer o conhecimento a realidade 

dos cooperados para que possam buscar medidas de bem-estar social e ambiental, 
alcançando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, assim como a publicação de 
artigo e apresentação em congressos. 
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