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A questão da reciclagem na zona leste de São Paulo: Cooperativa da Vila 

Curuçá. 

 

Palavras-chaves: Catadores de Resíduos Sólidos, reciclagem, cooperativas e 

consumismo 

Resumo 

O objetivo deste trabalho é identificar a contribuição da cooperativa de 

reciclagem como forma de inclusão social e econômica, assim como apontar a 

sua contribuição na preservação ambiental, em função da gestão de resíduos 

sólidos pós-consumo e na separação dos recicláveis. O estudo é uma pesquisa 

exploratória e qualitativa desenvolvida por meio de revisão bibliográfica e 

estudo de caso com a Cooperativa Nova Conquista, situada no bairro da vila 

Curuçá, no Itaim Paulista, na região leste de São Paulo.  

Introdução 

          Historicamente estamos nesse ápice da produtividade, mas também de 

consumo, onde diversas entidades privadas e públicas, organizações sociais, 

partidos políticos entre outros, tem chamado a atenção para o esgotamento dos 

recursos naturais, pelo problema do lixo e do consumo excessivo.  

Nessa ótica, tomando o Brasil como exemplo, temas como meio 

ambiente e sustentabilidade adentraram nos conteúdos curriculares escolares, 

cujo objetivo é estimular uma relação mais saudável entre o homem e a 

natureza, assim, como conscientizar sobre a urgência desses problemas. Em 

função da grande proporção de lixo nos grandes centros urbanos e 

principalmente dos denominados resíduos sólidos, que devem receber uma 

atenção especial da sociedade e do poder público. 

 Acreditamos na importância desse trabalho que incide sobre alguns 

atores sociais envolvidos na recolha e reciclagem, que atendem princípios 

como sustentabilidade e reciclagem, que fazem parte da agenda do século XXI. 
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Temáticas ligadas a reciclagem e coleta seletiva foram incorporadas no 

currículo e projetos educacionais, e se tornaram exemplos de trabalhos 

integrados, com exposições, feiras e outras atividades, cujas sugestões estão 

previstas nos Temas Transversais. 

De acordo com Anna Brasil e Fátima Santos (2007), o lixo é o grande 

provocador da poluição ambiental, já que em função da complexidade das 

atividades humana, a produção de lixo tem aumentado assustadoramente, 

sendo muitas vezes descartado e acumulado no meio ambiente. Elas sugerem 

que o resíduo de uma atividade pode ser utilizado para outra e assim, 

sucessivamente de forma sistêmica. 

Não somente as indústrias são responsáveis pela geração do lixo 
diariamente gerado no Brasil está em torno de 250 mil toneladas e 
deste total, 90 mil toneladas correspondem ao lixo domiciliar, cujos 
responsáveis somos todos nós, cidadãos... (BRASIL e SANTOS. 
2007. p 88) 

 Sabemos que a grande parcela do lixo domiciliar é formada por 

resíduos sólidos como papel, vidro, papelão plástico e principalmente de lixo 

orgânico, restos de alimentos que em várias ocasiões são desperdiçados. 

Diariamente são descartados em média 125 mil toneladas de lixo 

domiciliar no Brasil, Cavalcante, Denise e Coelho (2011) salientam que não 

existe um sistema perfeito para atender essa demanda, ou seja, a disposição 

final para o lixo. Dessa forma, tanto os lixões, aterros, incineração ou 

reciclagem, não conseguem impedir os impactos ambientais ocasionados, por 

isso, não devemos subestimar a participação do cidadão, mediante coleta 

seletiva, pois materiais como papeis, vidros, plásticos e metais podem ser 

usados na reciclagem. No Brasil, os materiais recicláveis representam trinta e 

oito por cento do peso total de resíduos gerados e sua coleta mobiliza duzentas 

mil pessoas. 

Infelizmente apenas cento e trinta e cinco cidades no país tem sistema 

de coleta seletiva, e de acordo com informações da secretaria do meio 

ambiente de São Paulo, cerca de oitenta e cinco por cento dos municípios 

brasileiros a maior parte dos resíduos são depositados em lixões ou em 
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alagados, sem qualquer forma de tratamento que pode provocar uma série de 

problemas ligados a poluição ambiental e a transmissão de moléstias. (ALVIN 

et alli. 2007) 

Segundo informações do site oficial da prefeitura da Cidade de São 

Paulo sobre a questão das cooperativas, atualmente dos 96 distritos existentes 

no Município de São Paulo, 75 são contemplados pela Coleta de Materiais 

Recicláveis realizada pelas Centrais e pelas Concessionárias, ficando a sua 

coordenação sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Serviços, por 

intermédio da Autoridade Municipal de Limpeza Urbana – AMLURB, 

estabelecendo normas e procedimentos para sua implementação, 

gerenciamento, fiscalização e controle. Cooperativas de catadores de materiais 

recicláveis são as responsáveis pela triagem dos resíduos sólidos, e, por vezes, 

pela coleta, os catadores de materiais recicláveis cumprem papel fundamental 

na reciclagem na cidade de São Paulo, eles operam centrais de triagem da 

prefeitura, onde os materiais são separados para reciclagem. 

O Programa de Coleta Seletiva da Prefeitura de São Paulo conta 
atualmente com 20 Centrais de Triagem que possibilitam a geração de 
renda, emprego e inclusão social para cerca de 1.200 pessoas, de 20 
cooperativas conveniadas, que estavam à margem da sociedade. A 
importância do programa não se restringe ao seu caráter social, afinal 
de contas, a preocupação ambiental acompanha as diretrizes que 
norteiam a coleta seletiva.1  

A formação de cooperativas de reciclagem em diversas regiões do 

Brasil tem sido objeto de investigação de pesquisas que mostram a importância 

da atividade para mitigar o impacto ambiental dos resíduos sólidos urbanos, 

por meio do trabalho de coleta seletiva de lixo. Por outro lado, estudos mostram 

as mazelas e dificuldades dessa profissão que começa a se organizar em 

cooperativas, com o apoio de setor público, privado e da sociedade civil. Essas 

cooperativas contribuem com a extensão da vida útil de produtos e embalagens 

por meio da coleta, separação e fornecimento de matéria-prima secundária 

para a indústria. Dessa forma consolidam os programas de logística reversa de 

empresas que buscam a recuperação de produtos recicláveis. A principal 

preocupação da logística reversa é o equacionamento dos caminhos 

percorridos pelos bens ou seus materiais constituintes após o término da sua 
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vida útil. Esses bens ou materiais transformam-se em produtos denominados 

“de pós-consumo” e podem ser enviados a destinos finais tradicionais, como 

incineração ou aterros sanitários ou retornarão ao ciclo produtivos, por meio 

dos canais do desmanche, da reciclagem ou do reuso. (LEITE. 2009). 

Os catadores de material reciclável desempenham um papel 

significativo nos países em desenvolvimento. Dentre os benefícios que 

resultam da coleta de material reciclável, além da geração de renda para 

trabalhadores envolvidos, pode-se citar: a contribuição à saúde pública e ao 

sistema de saneamento; o fornecimento de material reciclável de baixo custo à 

indústria; a redução nos gastos municipais e contribuição à sustentabilidade do 

meio ambiente, tanto pela diminuição de matéria-prima primária utilizada, que 

conserva recursos e energia, como pela diminuição da necessidade de terrenos 

a serem utilizados como lixões e aterros sanitários (WIEGO, 2009). 

De acordo com Medina (1997, 2000) há diversos modos para atuação 

dos catadores, e em todos os estágios do sistema de manejo, entre eles: 

separação na fonte, contêineres de lixo, coleta nas ruas, espaços públicos, 

terrenos baldios, em rios e córregos, em lixões e aterros. Eles encontram-se 

expostos a condições de trabalho insalubres, que acarretam para o grupo uma 

maior taxa de morbidade e mortalidade que a média da população 

Outro problema enfrentado pelos catadores é a exclusão social e o 

entorno social hostil, pois são vistos com desprezo, confundidos com mendigos 

e infratores. (MEDINA, 1997, 2000; PAIVA, 2006; WIEGO, 2009) 

Mesmo representando um elo importante da cadeia de reciclagem, o 

trabalho dos catadores é tido pela sociedade, e mesmo pelos próprios 

catadores, como destituídos de importância. (PAIVA, 2006) 

Inúmeros estudos sobre a temática dos catadores de matérias 

recicláveis apontam a problemática da exploração desses profissionais por 

intermediários ou atravessadores. (PAIVA, 2003, MEDINA, 1997, 2000; 

RODRIGUEZ, 2005; WIEGO, 2009) 

Objetivos da Pesquisa 
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         O objetivo é identificar o papel significativo da Cooperativa de catadores 

de materiais recicláveis, na qual é a responsável pela triagem dos resíduos 

sólidos, e por vez, pela coleta. Visando também analisar, que os catadores de 

materiais recicláveis cumprem papel fundamental na reciclagem na cidade de 

São Paulo, eles operam centrais de triagem da prefeitura, onde os materiais 

são separados para reciclagem. Tal atividade só é possível devido ao Programa 

de Coleta Seletiva da Prefeitura de São Paulo, que conta atualmente com 20 

Centrais de Triagem, que possibilitam a geração de renda, emprego e inclusão 

social para cerca de 1.200 pessoas de 21 cooperativas conveniadas, que 

estavam à margem da sociedade. A importância do programa não se restringe 

ao seu caráter social apenas, afinal de contas, a preocupação ambiental 

acompanha as diretrizes que norteiam a coleta seletiva1. 

          A Cooperativa Nova Conquista, faz parte desse Programa de Coleta 

Seletiva da Prefeitura de São Paulo, por esse motivo serve como objeto de 

estudo, tal parceria é um grande facilitador, na organização como cooperativa, 

de modo a tornar ex-catadores de lixo em trabalhadores/cooperados que 

exercem um papel importante na sociedade. 

Metodologia 

         Para o presente estudo foi realizada uma pesquisa qualitativa, 

exploratória, com meios investigativos a partir de revisão bibliográfica e estudo 

de caso, iniciando o contato com a cooperativa. 

Desenvolvimento  

Apenas cento e trinta e cinco cidades no país tem sistema de coleta 

seletiva e de acordo com informações da secretaria do meio ambiente de São 

Paulo, cerca de oitenta e cinco por cento dos municípios brasileiros a maior 

parte dos resíduos são depositados em lixões ou em alagados, sem qualquer 

forma de tratamento que pode provocar uma série de problemas ligados á 

poluição ambiental e a transmissão de moléstias. (ALVIN et alli. 2007) 

                                                           
1 (http://www.prefeitura.sp.gov.br) 

 

http://www.prefeitura.sp.gov.br/
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Nesse aspecto, leituras e informações para população se prevenir 

contra o desperdício, são essenciais. Objetivando a conscientização dos 

jovens, a Secretaria de Educação distribui nas escolas paulistas, livros que 

ensinam combater o desperdício. Outro tema importante abordado é a questão 

da separação do lixo nas residências para facilitar o processo da coleta seletiva 

e quais são os inorgânicos destinados á reciclagem. A sociedade em variados 

espaços como condomínios, hospitais, universidades, centros comerciais e 

departamentos públicos adotaram um procedimento simples e eficaz, que é a 

distribuição de um manual produzido pelo Conama, que de acordo da resolução 

nº 275, padronizou em 2001 as cores dos contêineres onde os resíduos devem 

ser depositados e que segue um sistema de codificação internacional2.  

A coleta seletiva já vem sendo adotada em diversos municípios e 

segundo dados do IBGE, em 2000, cerca de mil toneladas de resíduos eram 

destinados as usinas de reciclagem. Dez anos depois, esse número teve um 

aumento significativo, apesar de estar longe do ideal.  Um dos personagens 

centrais nessa luta pela melhoria da qualidade de vida nos grandes centros 

urbanos é a figura do “catador de lixo”, cuja atividade econômica durante anos 

foi visualizada de forma pejorativa e que atualmente tem recebido a 

consideração que merece, pelo papel social. (CAVALCANTE, DENISE e 

COELHO. 2011). 

Em dezembro de 2010 mediante o Decreto nº 7.045 foi instituído o 

Programa Pró-Catador, com a finalidade de integrar e articular as ações do 

Governo Federal em relação a organização e apoio aos catadores de materiais 

reutilizáveis e recicláveis. 

DECRETO nº 7.045 de 23 de Dezembro de 2010. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe 

confere o art. 84, inciso VI, alínea “a”, da Constituição, 

DECRETA: 

                                                           
2 http://www.mma.gov.br/port/conama/legiano1.cfm?codlegitipo=3&ano=2001. Acesso em 15 de 
outubro de 2012. 

http://www.mma.gov.br/port/conama/legiano1.cfm?codlegitipo=3&ano=2001
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Art. 1o  Fica instituído o Programa Pró-Catador, com a finalidade 

de integrar e articular as ações do Governo Federal voltadas ao 

apoio e ao fomento à organização produtiva dos catadores de 

materiais reutilizáveis e recicláveis, à melhoria das condições de 

trabalho, à ampliação das oportunidades de inclusão social e 

econômica e à expansão da coleta seletiva de resíduos sólidos, 

da reutilização e da reciclagem por meio da atuação desse 

segmento. 

Parágrafo único.  Para os fins deste Decreto, consideram-se 

catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis as pessoas 

físicas de baixa renda que se dedicam às atividades de coleta, 

triagem, beneficiamento, processamento, transformação e 

comercialização de materiais reutilizáveis e recicláveis. 

Nesse aspecto, justificamos o presente pela atualidade e importância do tema, 

tanto do ponto de vista histórico, sociológico e econômico. 

Resultados 

     Após as leituras sobre o tema e os contatos iniciais com os cooperados, 

observamos que é possível desenvolver este projeto, que aliás foi apresentado 

no CONIC em 2012, naquela ocasião pretendíamos abordar com maior ênfase 

a vida dos trabalhadores na Cooperativa Nova Conquista. Atualmente, em 

função da limitação de tempo, optamos por desenvolver apenas as questões 

técnicas e sociais de caráter mais amplo, sendo realizada uma pesquisa 

qualitativa, exploratória, com meios investigativos a partir de revisão 

bibliográfica e estudo de caso. 

Considerações Finais 

O trabalho se desenvolve em três momentos:  

a) Estudo sobre o tema, b) pesquisa de campo nos arquivos (análise de 

documentos), c) pesquisa nos jornais e na legislação pública sobre 

cooperativas. A pesquisa é viável, pois já estabelecemos contato com os 



8 
 

responsáveis pela gestão da Cooperativa Nova Conquista, para analisarmos 

os documentos e elaborarmos um questionário quantitativo. 

         Também estamos pesquisando os órgãos municipais responsáveis pelas 

parcerias com os cooperados e nas orientações logísticas sobre reciclagem.  
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