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1. RESUMO  

A geração de resíduos faz parte do processo produtivo nas indústrias e comércio em 
geral, bem como, nas atividades domésticas no dia a dia. Esses resíduos nem 
sempre têm o destino correto, que seria a separação em recicláveis e não 
recicláveis para serem coletados e reciclados tornando-se assim, matéria prima, 
subprodutos e novos produtos. Porém, para que isso aconteça há de existir no meio 
social, mecanismos que favoreçam esse processo. O objetivo desse artigo é 
identificar, através de entrevistas e visitas, os mecanismos existentes na cidade de 
Catanduva-SP, que favoreçam a coleta seletiva dos materiais recicláveis e verificar 
através de entrevistas com as pessoas que se beneficiam da coleta seletiva, como 
catadores autônomos, e demais pessoas que trabalham no processo de reciclagem, 
quais os ganhos socioambientais que a reciclagem proporciona à sociedade 
catanduvense. 
 

2. INTRODUÇÃO  

 

Segundo Barbieri (2007, p.7) os seres humanos utilizam-se do meio ambiente 

para produzir bens e serviços necessários a sua subsistência. O mundo vem 

passando por transformações constantes e com isso o crescente consumo, fator 

este, que é responsável pela geração de grande quantidade de resíduos provocando 

danos ambientais como o excesso de lixo. 

Segundo Barbieri (2007, p.20), no ambiente natural, as sobras de um 

organismo são restos que ao se decomporem, devolvem ao ambiente, elementos 

químicos que serão absorvidos por outros seres vivos, de modo que nada se perde. 

Para a redução dos resíduos produzidos pelo homem e até mesmo a sua 

prevenção, é necessário muito esforço da sociedade, das entidades governamentais 

e organismos reguladores das questões ambientais mundiais como a ONU – 

Organização das Nações Unidas e suas Agências. 

Levando-se em consideração que a população vem aumentando 

aceleradamente, a produção de lixo deve acompanhar esse crescimento, 

No passado, procurava-se eliminar os resíduos, mas atualmente eles 

passaram a ser considerados recursos, sendo cada vez mais, necessária a 

utilização da reciclagem. 

Segundo um novo relatório da Agência Européia do Ambiente, publicado pela 

revista Exame:  

a taxa de reciclagem dos países europeus aumentou 21% entre 2001 e 2010. 
Atualmente, 35% de todo o lixo gerado nas cidades ganha vida nova e ainda gera 
receita: a boa gestão de resíduos sólidos da União Européia já rende 1% do PIB do 
bloco. Na ponta do lápis, trata-se de um mercado que emprega 2 milhões de pessoas 
e rende 145 bilhões de euros por ano. (REVISTA EXAME. ABRIL. COM. 

http://www.eea.europa.eu/pressroom/newsreleases/highest-recycling-rates-in-austria
http://exame.com.br/topicos/reciclagem
http://exame.com.br/topicos/lixo
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BR/MUNDO/NOTICIAS/15-PAISES-QUE-DAO-LICAO-EM-RECICLAGEM-DE-
LIXO/LISTA). 

 

O relatório mostra ainda que: 

muitos países ainda precisam ir além, a fim de atender as metas mandatórias 
ambiciosas do bloco, que determinam uma taxa de reciclagem de lixo urbano de 50% 
até 2020. Cinco deles já chegaram lá. Na Áustria, Alemanha, Bélgica, Holanda e 
Suíça, a vontade política e a participação civil deram um novo valor ao lixo. Exemplos 
que devem inspirar o Brasil, que recicla apenas 13% de seus resíduos urbanos. 
(REVISTA EXAME. ABRIL. COM.BR/MUNDO/NOTICIAS/15-PAISES-QUE-DAO-
LICAO-EM-RECICLAGEM-DE-LIXO/LISTA). 

 

Junto com o aumento da população mundial e o crescimento da indústria, 

aumenta também a quantidade de resíduos orgânicos e inorgânicos na sociedade.  

 

Conforme Grippi (2006, p.3),   

o novo século promete muitas novidades com relação ao gerenciamento ambiental, 
principalmente do lixo, onde os espaços físicos continuam cada vez mais escassos 
para sua disposição. De algumas décadas até hoje, criou-se no planeta uma 
consciência ecológica muito grande que tomou conta de muitos países, 

particularmente aqueles mais avançados tecnologicamente. 
 

Segundo o autor com a crescente conscientização da questão ambiental e o 

aumento da reciclagem dos resíduos gerados pela população, há uma redução da 

quantidade de lixo despejado nos lixões a céu aberto. 

 

O Brasil, segundo Grippi (2006, p.4): 

nos últimos 30 anos, mudou muito o seu tipo de lixo [...] O lixo atual é diferente em 
quantidade e qualidade, em volume e em composição. Hoje cada vez mais, a 
população presente nos municípios brasileiros concentra-se como tendência nas 
grandes cidades. Assim, é quase impossível encontrar uma dessas cidades que já 
não tenham, por exemplo, uma grande quantidade de diversas embalagens em seus 
lixos, cada vez mais volumosas. 

 
Conforme Moura (2000, p. 29). As prefeituras municipais, por pressão da 

sociedade, têm dedicado maior atenção e verbas para construção de estações de 

tratamento de água, estações de tratamento de esgotos, aterros sanitários, centros 

de reciclagem. 

Devido a essa grande quantidade de lixo, reciclar se torna uma atitude cada 

vez mais  necessária para a manutenção da saúde do planeta e das pessoas. Além 

da preservação ambiental, com a reutilização dos materiais recicláveis, deixando de 

se utilizar de recursos naturais, contribui também para redução da poluição do solo, 

do ar e da água. 

http://exame.abril.com.br/mundo/noticias/15-paises-que-dao-licao-em-reciclagem-de-lixo/lista
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A tabela 1 mostra a influência do material reciclado na preservação ambiental. 

Material reciclado Preservação 

1000 kg de papel 
50 kg de papel velho 

O corte de 20 árvores 
O corte de uma árvore 

1000 kg de plástico Extração de milhares de litros de 
petróleo 

1000 kg de alumínio Extração de 5000 kg de minério 

1000 kg de vidro Extração de 1300 kg de areia 

 
Tabela 1 – A influência do material reciclado na preservação ambiental:  
Fonte: Revista: Falando  de Qualidade: gestão, processos e meio ambiente. nº 153, 2005.  

 

Esse panorama de preocupação ambiental com a reutilização dos materiais 

recicláveis motivou a realização da pesquisa na cidade de Catanduva/SP. 

 

3. OBJETIVOS  

 

Esta pesquisa teve como objetivo conhecer a maneira como é tratado o lixo 

reciclável, a coleta seletiva e os possíveis projetos que envolvem esse segmento no 

município. 

A pesquisa buscou também, conhecer o sistema de coleta seletiva efetuado 

pelo poder público municipal, e o destino dos materiais coletados. 

Buscou-se ainda identificar os projetos que envolvem a coleta seletiva e a 

reciclagem de materiais no município de Catanduva/SP. 

 

4. METODOLOGIA  

 

A metodologia utilizada para a realização da pesquisa foi a da pesquisa de 

campo, através entrevistas realizadas pelos alunos aos catadores de lixo 

autônomos, reuniões com os responsáveis pela coleta seletiva através da Prefeitura 

Municipal e com os responsáveis pelos projetos sociais envolvidos com a 

reciclagem. 

Também, foram feitas visitas aos galpões onde são separados e embalados 

os materiais coletados. 

 

 

 



5. DESENVOLVIMENTO  

 

A pesquisa foi dividida em três partes sendo: 

Parte 1 – Entrevista com os catadores autônomos. 

Parte 2 – Reuniões com os responsáveis pelo poder público municipal e com 

os responsáveis pelos projetos sociais envolvidos com a reciclagem. 

 Parte 3 – Visitas aos galpões onde são separados os materiais coletados 

  

6. RESULTADOS  

 

Entrevista com catadores autônomos 

 Das 32 entrevistas realizadas, sendo 19 homens e 13 mulheres, foram 

apurados os resultados apresentados a seguir: 

 Que 9% dos catadores entrevistados  tinham menos de 40 anos de idade, que 

47% dos catadores entrevistados tinham entre 40 e 60 anos de idade e que 44% dos 

catadores entrevistados mais de 60 anos de idade. 

Que as pessoas que prestam esse tipo de serviço, são na maioria homens 

acima de 40 anos de idade. 

Que 25% dos catadores estão nessa atividade a menos de um ano, que 19% 

estão nessa atividade entre 1 e cinco anos e que 56% estão nessa atividade há mais 

de 5 anos. 

Que o plástico compõe o maior volume do material coletado, sendo 29% do 

total do material, que papel e papelão, metal e alumínio,  representam cada um, 23% 

dos materiais coletados e outros materiais representam 2% do total coletado, 

conforme gráfico abaixo. 
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                          Tipo e porcentagem de material coletado pelos catadores autônomos 

Que 66% do material coletado é vendido para “Ferro Velho” e 34% são 

vendidos a outras pessoas para serem comercializados por elas. 

Quanto ao poder aquisitivo dos catadores, apurou-se que 81% têm uma renda 

familiar mensal menor que um salário mínimo nacional e que somente 19% dos 

catadores têm uma renda familiar mensal maior que um salário mínimo nacional. 

Com a venda dos materiais recolhidos os catadores conseguem aumentar a 

sua renda mensal, pois conforme demonstrado no gráfico abaixo, 31% dos 

catadores recebe mais de R$400,00 ao mês pela venda dos materiais coletados, 

que 25% dos catadores recebem entre R$100,00 e R$200,00, que 16% dos 

catadores recebem entre R$200,00 e R$300,00, 16%, recebem menos de R$100,00 

e 13% dos catadores recebem entre R$300,00 e R$400,00. 

  

 

Renda mensal dos catadores com a venda dos materiais coletados 

Essa renda tem importante contribuição da renda familiar ao passo que 38% 

dos catadores têm o valor arrecadado como renda familiar principal, 34% utilizam o 

valor arrecadado para pagamento de contras de água e energia, 19% utilizam para 

alimentação da família e 9% para compra de remédios. 

Coleta Seletiva no Município de Catanduva 

A coleta de resíduos em Catanduva era realizada de duas maneiras, uma por 

intermédio da Prefeitura Municipal de Catanduva, mediante contrato de coleta de 

resíduos domiciliares e coleta seletiva que é realizada porta a porta e a coleta de 

resíduos acondicionados nos PEV’s – Pontos e Entrega Voluntários. A outra era por 
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meio de convênio estabelecido entre o Projeto Luxo do Lixo, coordenada pela 

Associação Pão Nosso e Cáritas Diocesana de Catanduva, que administra a 

Cooperativa Recicla Catanduva, tal convênio consiste na disponibilização de 

incentivos e equipamentos voltados ao crescimento dos Projetos. 

A Lei Ordinária nº 4734/09 – Autoriza o município a celebrar contrato de 

parceria para execução do projeto de reciclagem de materiais com a Cáritas 

Diocesana de Catanduva e Associação Pão Nosso, denominado “Luxo do Lixo”. 

Além da coleta nos bairros acima mencionados, atendidos porta a porta pela 

coleta seletiva, foram instalados 20  PEV - Pontos de Entrega Voluntários, em locais 

estratégicos como: Praças, Unidades Básicas de Saúde, Escolas, Conjuntos 

Esportivos, Prefeitura Municipal, onde a população pode entregar seus materiais 

recicláveis que posteriormente serão coletados pela empresa que faz a coleta 

seletiva do município. 

Também, além dos pontos de coleta voluntários da prefeitura, existem mais 

20 pontos instalados nas escolas da cidade que são coletados pelo projeto Luxo do 

Lixo. Atualmente são coletadas, por mês, 250 toneladas de materiais recicláveis pela 

coleta seletiva no município de Catanduva. 

 

Projeto Social Luxo do Lixo 

 Luxo do Lixo foi um projeto social sem fins lucrativos coordenado pelo 

sacerdote, Padre Osvaldo Rosa que teve como objetivo, três pilares: social, 

ambiental e educativo. 

 O projeto existia desde o ano de 2009, quando a Prefeitura de Catanduva, 

vendo-se inserida no Programa do Governo “Município Verde e Azul" teve a 

necessidade de implantar coleta seletiva na cidade e efetuou uma parceria com o 

projeto social “Luxo do Lixo”. 

 Desde então o projeto foi crescendo em sua estrutura e na quantidade de 

materiais coletados. No início do ano de 2009 contava somente com 4 cooperados,  

3 catadores e uma camionete à gás. Já no mês, agosto de 2009, arrecadou 10 

toneladas  de materiais recicláveis.  O projeto teve um crescimento acelerado que 

em 2014 recolhia uma média de 100 a 130 toneladas/mês de materiais recicláveis 

em 300 pontos de coleta espalhados pela cidade tendo várias empresas como 

parceiras, containeres instalados em escolas municipais e em algumas entidades 



assistenciais 30 jogos de lixeiras coloridas locadas em áreas verdes e espaços 

públicos. 

 A taxa de recuperação de materiais recicláveis em relação à quantidade total 

coletada é de 1,25%. 

Mensalmente, são vendidos às indústrias da região, aproximadamente132 

toneladas de materiais recicláveis. 

O Projeto beneficiava mais 50 pessoas que eram atingidas pela desigualdade 

social as quais teriam mais dificuldades em conseguir um emprego no mercado de 

trabalho. Essas pessoas tinham registro em carteira de trabalho e previdência social, 

além e uma cesta básica e um salário mais bônus que varia de R$900,00 a 

R$1.400,00 mensais.  

 O custo total do projeto era de 70.000 reais/mês, envolvendo o pagamento 

dos empregados, manutenção das máquinas e despesas de manutenção geral do 

barracão. 

 Além do projeto social, o projeto Luxo do Lixo contribui significativamente com 

o meio ambiente, evitando que 130 toneladas mês, de materiais recicláveis, fossem 

parar  no aterro sanitário, como lixo comum. 

 A figura 1 ilustra o espaço físico do galpão do projeto Luxo do Lixo, onde os 

materiais recicláveis eram separados e preparados para comercialização. 

 

 

Figura 1 – Galpão do projeto Luxo do Lixo. 

Fonte: próprios autores 

 



Cooperativa de Trabalho Produção e Comercialização de Recicláveis  

Recicla Catanduva. 

Além da coleta seletiva e o projeto Luxo do lixo, a Prefeitura Municipal de 

Catanduva, firmou convênio com a Cooperativa Recicla Catanduva que é 

administrada pela entidade Cáritas Diocesana que é uma entidade civil de direito 

privado de caráter beneficente e filantrópico pertencente a Igreja Católica e tem por 

finalidade defender, resgatar e promover a vida, atuando em prol de pessoas em 

situação de exclusão nos planos social, político, econômico, cultural e religioso, 

sensibilizando a população a praticar a solidariedade e a caridade, realizando e 

apoiando as ações que visem evangelizar e educar para a justiça e cidadania de 

modo a propiciar condições de vida. 

A Cooperativa iniciou os trabalhos em setembro de 2014, com 10 cooperados, 

todos desempregados e moradores de bairros pobres da cidade que além do ganho 

financeiro eles têm os benefícios: Previdência Social e Seguro e Vida, já recebeu e 

separou 159 toneladas de materiais recicláveis e comercializou 26 toneladas de 

materiais recicláveis. 

A Cooperativa recebe um subsídio da Prefeitura para suprir os gastos com mão 

de obra, transporte do pessoal, manutenção do espaço físico e maquinários. 

Os cooperados tiveram como ganho médio mensal, que é rateio do lucro da 

cooperativa, entre Os meses de outubro a dezembro de 2014 de R$ 1.100,00. 

Atualmente a Cooperativa Recicla Catanduva, devido a dissolução do projeto 

“Luxo do lixo”, absorveu as atividades daquela entidade e também parte dos 

funcionários que passaram a ser cooperador desta cooperativa. 

 A figuras 2  ilustra do espaço físico do galpão da cooperativa Recicla 

Catanduva onde os materiais recicláveis são separados e preparados para 

comercialização. 

 



 

Figura 2 – Galpão da Cooperativa Recicla Catanduva. 

Fonte: próprios autores 

 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A pesquisa mostrou que a maioria dos catadores de lixo são homens, mas há 

um número significativo de mulheres que executam esse trabalho, que a maioria 

está entre 40 e 60 anos de idade, que mais da metade dos entrevistados exercem 

essa atividade há mais de 5 anos. A pesquisa mostrou também, que os materiais 

mais coletados são: papel e papelão, metais plásticos e alumínio, que a maioria dos 

catadores tem uma renda familiar menor que um salário mínimo e que essa renda é 

complementada com a venda dos materiais coletados, que 10% dos catadores 

recebem mais de R$400,00 por mês com venda desses materiais, que  uma grande 

parte dos catadores utiliza essa renda para pagamento de água e energia em suas 

residências e que a maioria tem essa renda como única renda familiar. A pesquisa 

mostrou também que a quantidade de materiais recicláveis gerada per capta em 

Catanduva é significativas, um total de 290 toneladas, em média, de materiais 

recicláveis coletados, para uma população de aproximadamente 120 mil habitantes, 

representam 2, 400 kg por pessoa por mês, isso considerando que nem todos os 

bairros são servidos pela coleta seletiva e que mesmo onde há coleta seletiva nem 

todas as residências separam os materiais para serem coletados, colocando-os no 

lixo comum. 



Verificou-se também, que aproximadamente 50 famílias sobrevivem em razão 

dos projetos de separação e comercialização dos materiais recicláveis e caso isso 

não ocorresse elas dificilmente teriam outra oportunidade no mercado de trabalho. 

Que a coleta do lixo reciclável evita que em média, 290 toneladas/mês de 

materiais recicláveis, sejam depositadas no aterro sanitário do município, como lixo 

comum. Que esses materiais coletados evitam que matérias primas sejam extraídas 

do meio ambiente, amenizando assim, o impacto ambiental negativo e contribuindo 

com uma melhor qualidade de vida no planeta. 

Para que esse projeto de coleta e reciclagem dos materiais tenha maior êxito, 

entendemos que deveria ser efetuada uma campanha maciça pela Prefeitura 

Municipal nos bairros coletados, para que a população se conscientize da 

importância da separação do lixo reciclável e da coleta seletiva para que o município 

possa conseguir que próximo dos 100% dos materiais recicláveis utilizados pela 

população, seja separado e coletado, e com isso, haveria um aumento significativo 

dos projetos sociais envolvidos, podendo favorecer mais pessoas no município. 

Também, que os catadores autônomos poderiam ser inseridos nos projetos sociais 

da coleta seletiva, melhorando a sua qualidade de vida. 

Entendemos que muito se pode fazer para a melhoria da qualidade do meio 

ambiente e a reciclagem é uma forte fonte para a melhoria de qualidade de vida no 

Planeta. 
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