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Resumo: O manejo dos resíduos sólidos vem se tornando um desafio para os centros urbanos, 
pois a geração de resíduos não para de crescer. O descarte correto na fonte geradora, a coleta 

seletiva e a destinação final contribuem para o desenvolvimento sustentável das cidades. A 
Constituição Federal de 1988, prevê, no art.30, que cabe ao poder público local a competência 
pelos serviços de limpeza pública, incluindo-se a coleta e a destinação dos resíduos sólidos 

urbanos. Na cidade de Marechal Cândido Rondon este trabalho de coleta seletiva é realizado 
em parceria com a cooperativa de agentes ambientais - Cooperagir. Neste trabalho foram 

abordados os dois lados: o a da população, através de questionários, e o lado da cooperativa, 
através de pesquisa de campo e entrevistas, onde se chegou a resultados contraditór ios, 
relacionados a problemas com o descarte do resíduo sólido urbano. Descobriu-se que há 

irregularidades com descarte do resíduo sólido hospitalar que é coletado e destinado à usina de 
reciclagem, que por sua vez, por medidas de segurança, destina ao aterro sanitário, sem fazer a 
triagem, além de outros tipos de resíduos sólidos que chegam até a usina e não tem 

comercialização, acabam contribuindo com o montante de rejeitos que chega a 60% dos 
resíduos sólidos selecionados.  
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INTRODUÇÃO 

 Vive-se num país onde a população cresce 1,67% ao ano segundo dados do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, o consumo é incentivado e as mudanças de hábitos 

da população contribuem para uma questão que vem se tornando um problema nas cidades, que 

é a geração de lixo ou resíduos urbanos. Esse aumento de dejetos é a principal causa da falta de 

espaço nos aterros além de tornar se um obstáculo ambiental. A mudança de hábito e 

conscientização da sociedade quanto ao destino dado ao resíduo, impacta de forma positiva em 

vários aspectos onde se destaca a diminuição da exploração dos recursos naturais, aumento da 

vida útil dos aterros sanitários, redução da poluição, economia no consumo de energia, além de 
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gerar renda de emprego na comercialização dos materiais reciclados. Os municípios por lei, 

assumem a responsabilidade e procuram estratégias que minimizem os efeitos gerados pelo 

aumento de resíduos sólidos urbanos. 

A participação da população nesse processo passa a ser fundamental, pois envolve 

diretamente a sociedade na solução do problema gerado pelo resíduo sólido. Dar um destino 

final, que seja útil, aos dejetos além de ser ecologicamente urgente, pode ser viáve l e 

interessante economicamente. Essa valorização é alcançada através da separação do resíduo 

sólido urbano (RSU) que se pode ser reciclado, que passa a ser transformado e reaproveitado.  

Este artigo aborda o tema descarte, triagem e comercialização do resíduo sólido urbano.  

O problema apresentado se resume na seguinte pergunta: Quais os processos que envolvem a 

destinação dos resíduos sólidos urbanos, desde a coleta na fonte geradora, separação até a 

comercialização do material reciclável?  

Primeiro passo é acompanhar todas as fases do processo de reciclagem do RSU, através 

do conhecimento dos procedimentos adotados, visando entender as rotinas do trabalho e 

possíveis falhas que possam ocorrer. 

O objetivo principal é acompanhar o caminho percorrido e processos adotados pelos 

RSU desde o seu descarte, triagem e comercialização, trazer informação e conscientização para 

a população sobre a melhor forma de descarte, separação dos resíduos, e os benefíc ios 

decorrentes do processo seletivo.  

Como objetivos específicos, este artigo visa apresentar os procedimentos adotados, de 

que forma ocorre o processo, mostrar falhas que ocorrem no meio pesquisado e identificar em 

que fase do sistema estão ocorrendo erros ou dificuldades. 

Esse trabalho se justifica pela urgência na busca do aprimoramento da coleta seletiva 

em Marechal Cândido Rondon, já que cada pessoa chega a produzir até um quilo de resíduo 

sólido por dia, segundo Conselho Regional de Engenharia Arquitetura e Agronomia do Paraná 

– CREA – PR, (2015). A reciclagem passa a ser um dos métodos mais importantes para se 

reaproveitar o que foi descartado, está contaminando o solo e aumentando a expansão dos 

aterros sanitários, a coleta seletiva e a reciclagem são uma forma de amenizar esses problemas 

e ainda transformar o lixo em uma fonte de riqueza. Identificar e entender as falhas que ocorrem 

no decorrer dos processos é pertinente para apresentar sugestões que possam auxiliar e 

potencializar o sistema. 



 
Este artigo é divido em duas partes, sendo uma teórica e outra prática. Na primeira há 

um levantamento bibliográfico baseado em livros, sites de internet e revistas. Na segunda parte 

prática, apresenta como é feito o descarte, a triagem e a comercialização do RSU. Busca-se 

apresentar passo a passo de como é feito cada etapa até chegar a comercialização. 

Quanto aos procedimentos metodológicos esta pesquisa científica utiliza abordagem 

qualitativa, pois se concentra em pesquisas com fins exploratórios pois é algo pouco explorado, 

com falta de informações. Finalmente o trabalho utiliza também a pesquisa bibliográfica de 

campo e de levantamento, ou seja, tipos de pesquisa em relação aos meios, para se alcançar os 

objetivos pretendidos. 

 

1 FUNDAMENTACAO TEÓRICA 

 

 A evolução e crescimento da humanidade têm causado uma grande preocupação com 

as questões ambientais, as mudanças, desde a era industrial, vêm ocorrendo muito rápido.  

 Conforme Demajorovic e Lima (2013), que enfatizaram a década de 50 como o início 

da fase de prosperidade, pois o consumo era alto, que elevava o crescimento econômico, o 

índice de desemprego era baixo e havia abundância dos recursos naturais. O grande aumento 

da economia global em conjunto com o crescimento do consumo tem acarretado problemas 

sócio ambientais. Para Barretto e Ribas (2015), 

 

O consumo atualmente é tão intenso, a ponto de o que se considerava anteriormente 

viável, começa agora realmente a se ter a ideia do contrário: a base material do 

crescimento, que era infinita, tanto do ponto de vista dos recursos, quanto da poluição, 

não pode ser mais assim considerada. 

 

Na década de 90 foi um marco na questão de conscientização ambiental, as empresas e 

pessoas passaram a se preocupar mais com a economia de energia e matérias primas, além da 

preocupação da reutilização de materiais através da promoção da reciclagem. 

 De acordo com Indicadores e dados básicos - IDB (2015), coletados em 2012, 84% da 

população concentra-se nas cidades. O aumento populacional, o progresso tecnológico, o 

desenvolvimento econômico, mudanças de hábito, o consumismo e o aumento da expectativa 

de vida vem se tornando um desafio para a sociedade que precisam encontrar um modelo 

adequado de crescimento sem acarretar prejuízos ao meio ambiente.  



 
 É por meio do saneamento ambiental que medidas são tomadas para evitar e controlar a 

poluição do meio ambiente, como o sistema de tratamento e abastecimento de água, de 

tratamento de esgoto e gerenciamento e disposição final do resíduo sólido (lixo). 

 

Resíduos sólidos são materiais heterogêneos (inertes, minerais e orgânicos) 

resultantes das atividades humanas e da natureza, os quais podem ser parcialmente 

utilizados, gerando entre outros aspectos, proteção à saúde pública e economias de 

recursos naturais. (FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - FUNASA, 2015). 

 

  O homem gera muito resíduo todos os dias e em diversas áreas. Existe uma classificação 

dos resíduos sólidos quanto a sua origem e fonte geradora e que são divididos em domicilia res, 

provenientes das atividades do ser humano em seu lar, em comerciais, de serviço público, de 

serviços de saúde originada em hospitais, farmácias, e postos de saúde, em industria is, 

resultantes das atividades ali executadas, os provenientes de portos, aeroportos e terminais, os 

agrícolas, que provem de atividades rurais e os de entulho, provenientes da construção civil.  

 Existe ainda uma outra classificação que se refere a periculosidade do resíduo sólido, 

que é constituída em classe I perigosos e a classe II dos não perigosos que ainda se subdividem 

em inertes e não inertes. Essas características ficam bem especificadas na política nacional de 

resíduos sólidos constante na lei 12.305 art. 13 de 02 de agosto de 2010.  

 Para Mansor et al (2010), a redução, reutilização, reciclagem e recuperação da energia 

fazem parte de um conjunto de ações direcionadas a buscar soluções para resíduos sólidos até 

sua disposição final e compete ao estado e sociedade, medidas para o gerenciamento das 

decisões estratégicas para o alcance dos objetivos pretendidos. 

 De acordo Moura (2004), o crescimento do volume de resíduos sólidos vem se tornando 

um problema, pois os métodos tradicionais de acondicionamento dos resíduos em lixões e 

aterros, contribui com efeitos negativos para o meio ambiente.  

 O processo de consumo e produção de resíduos exige por parte da comunidade e 

municípios um gerenciamento com o intuito de minimizar os impactos negativos a saúde e ao 

meio ambiente. Conforme Philippi, Roméro e Bruna (2004, p.198), 

 

Portanto, o gerenciamento integrado de resíduos sólidos urbanos constitui-se em um 

conjunto de instrumentos e técnicas que o município deve aplicar com o objetivo de 

aumentar a eficiência de cada um dos instrumentos de manejo. Além disso, esse 

gerenciamento visa aproveitar ao máximo os potenciais dos resíduos sólidos com 

relação a sua reutilização e a sua reciclagem.  

 



 
 Os materiais ou bens de consumo que estão diretamente ligadas ao cotidiano das pessoas 

são denominados resíduos sólidos urbanos (RSU).   

Para Philippi, Roméro e Bruna (2004, p. 171), "Segundo a Constituição Federal de 1988, 

no art.30, cabe ao poder público local a competência pelos serviços de limpeza pública, 

incluindo-se a coleta e a destinação dos resíduos sólidos urbanos”. Portanto cabe ao munic íp io 

gerenciar o saneamento básico de sua cidade, podendo o município executar este serviço 

diretamente ou terceirizar. De acordo com Funasa (2015), 

 

A política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) define que o gerenciamento dos 

resíduos sólidos é um conjunto de ações exercidas. Direta ou indiretamente, nas etapas 

de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação final ambientalmente 

adequada dos sujeitos, de acordo com o Plano Municipal de Gerenciamento Integrado 

de Resíduos Sólidos - PMGIRS, exigido na forma da lei.  
 

Os órgãos públicos, responsáveis pelo gerenciamento dos resíduos sólidos urbanos, 

terceirizam os processos ou efetuam a coleta e transporte dos resíduos, que são acondicionados 

pela população. O material recolhido através da coleta convencional é encaminhado para o 

aterro sanitário e o material recolhido pela coleta seletiva é levado para as usinas de triagem e 

compostagem, que por sua vez, selecionam o que é rejeito, que é direcionado para o aterro 

sanitário ou compostagem, e o que pode ser reaproveitado através da reciclagem e 

comercializado novamente. 

 O recolhimento de materiais, que podem ser reciclados, é feito na fonte em conjunto ou 

separadamente da coleta regular de resíduos. Importante entender que coleta e reciclagem são 

processos distintos. Conforme a afirmação de Demajorivic e Lima (2013, p. 41),  

 

A coleta seletiva é a atividade de recolhimento de materiais previamente separados nas 

fontes geradoras (domicílios, empresas, comércio). Materiais como papel, plástico e 

vidro são, ainda nessa fase, separados por cores e tipos, prensados e enfardados, sendo 

posteriormente vendidos para as empresas recicladoras. 

 

 Segundo pesquisa nacional realizada pela associação Compromisso Empresarial para a 

Reciclagem – Cempre, (2015), observou se que em 2014 dos 927 municípios brasileiros, cerca 

de 17% do total, operam programas de coleta seletiva, crescimento considerável se comparado 

como o ano de 2004, onde 237 municípios brasileiros participavam da coleta seletiva.  

No princípio o que restava do consumo humano era considerado apenas como algo sem 

valor, inservível e era descartado de qualquer forma. Na década de 70, nos países desenvolvidos, 



 
as autoridades começaram a reconhecer e se preocupar com os impactos que o aumento de 

resíduos estava causando e decretaram o final dos lixões, e passaram a destinar o lixo aos aterros 

sanitários.  

 

Um aterro sanitário é um equipamento de destinação final planejado para receber 

resíduos sólidos domésticos, diferente dos lixões – muito comuns no Brasil -, onde o 

lixo é jogado sem nenhuma estrutura para evitar impacto sócio ambientais. Seu principal 

objetivo é proporcionar uma tecnologia adequada para recebimento dos resíduos, 

impedindo seu contato com a água subterrânea e o ar. (DEMAJOROVIC e LIMA, 2013, 

p. 26-27). 

 

Segundo trabalho efetuado pelo Instituto Brasileiro de geografia e Estatística - IBGE 

(2015), que realizou uma pesquisa em 2008 relacionada ao destino final dos resíduos sólidos 

urbanos, observou se que o percentual de lixo acondicionado nos lixões decresceu e 

consequentemente aumentando o percentual de RSU depositados em aterros controlados e 

sanitários. Em 1989 o percentual de resíduos depositados em lixões era de 82,2%, em aterro 

controlado 9,6% e em aterro sanitário 1,1%, já em 2008 constatou se que 50,8% dos resíduos 

seguiam para lixões, 22,5% para aterros controlados e 27,7% para aterros sanitários. 

 A pesquisa do IBGE (2015), realizada em 2008 ainda contemplou os números de 

municípios que destinam seus resíduos sólidos urbanos para vazadores a céu aberto, alcançando 

um total de 2810 cidades no Brasil, sendo que 182 municípios são da região sul. 

De acordo com Neves (2015), dos 1723 aterros sanitários existentes no Brasil a maior 

parte está localizada no Sul e Sudeste. 

Para sanar o problema dos resíduos, a reciclagem tem sido a alternativa mais indicada, 

tanto para minimizar os resíduos em aterros sanitários como para a educação ambiental e novas 

oportunidades de trabalho, por isso nos últimos anos a reciclagem tem se tornado muito 

importante, pois aumentou a conscientização da população em relação ao assunto. 

Mesmo assim pode-se dizer que a reciclagem ainda é um processo que tem um enorme 

potencial e que não está sendo aproveitado em sua totalidade pela população, talvez pela mesma 

não possuir o conhecimento suficiente necessário sobre o assunto ou por não fazer parte da sua 

cultura (PHILIPPI, ROMÉRO e BRUNA, 2004). 

De acordo com Demajorovic e Lima (2013, p. 41), “A reciclagem, por sua vez, implica 

a efetiva transformação dos resíduos sólidos, que envolve alterações físicas e físico-químicas, 

convertendo-os em matéria-prima para fabricação de novos insumos ou produtos”. 



 
 

A reciclagem prolonga a vida de bens ambientais esgotáveis e proporciona 

significativa redução de volumes de resíduos urbanos (até cerca de 40%) permitindo  

o prolongamento da vida útil de aterros e a geração intensiva de empregos nos níveis 

mais baixos de qualificação pessoal, por meio de catadores  [...]. (MOURA, 2004, p. 

283). 

 

Sendo assim vê se que a reciclagem é um processo importante tanto para a redução de 

resíduo sólido como também para a parte profissional gerando novas oportunidades. Conforme 

Nora (2015), “Sobre a composição média do lixo reciclável nas cidades brasileiras com coleta 

seletiva, a maior parcela produzida é de papel/papelão, seguida de plástico, vidro, material não 

aproveitável (rejeito), metais (principalmente ferro e cobre) e por último alumínio ”. 

O sistema de coleta seletiva visando a reciclagem pode funcionar de maneira correta se 

a comunidade estiver envolvida, que em sua própria residência separe corretamente os resíduos 

sólidos, tendo dois recipientes, um para materiais que podem ser reciclados, como, vidro, papel, 

latas de alumínio, plásticos rígidos, etc., e o outro recipiente para o restante dos resíduos. 

No Brasil há cerca de 600 usinas de reciclagem, a região Sul tem 356, isso quer dizer 

que mais da metade das usinas de reciclagem do Brasil se encontra no sul do país (PHILIPPI, 

ROMÉRO e BRUNA, 2004).  

São as cooperativas de reciclagem, que fazem o recolhimento, que depois de recolhido 

realizam a separação do resíduo na usina de triagem, quanto mais bem separados esse resíduo 

sólido maior valor agregado, em seguida fazem o armazenamento para a posterior venda dos 

resíduos, negociam diretamente ou com atravessadores. A política Nacional de Cooperativismo 

foi instituída pela Lei n. 5.764, de dezembro de 1971.  

 Em 2014 a Associação Compromisso Empresarial para a Reciclagem – Cempre (2015), 

realizou uma pesquisa nacional, classificando a composição gravimétrica da coleta seletiva, 

apontando a classificação dos tipos de materiais mais reciclados e que ficou assim definida, 

36% papel/papelão, 24% plásticos, 20% rejeitos, 9%vidro, 4% metais ferrosos, 3% embalagens 

longa vida, 2% eletrônicos, 1% alumínio e 1% outros. Cada tipo de material é comercializado 

com uma indústria de reciclagem específica, a qual adquire o material em toneladas ou ainda, 

material prensado, limpo, inteiro, cacos ou unidades, os preços variam de região para região e 

dependendo da negociação de cada programa de coleta seletiva ou das cooperativas de 

reciclagem. 



 
 Segundo Nora (2015), a formação do preço do material reciclável tem relação com o 

conhecimento e fortalecimento das cooperativas, que tem mais tecnologia e poder de 

negociação junto aos compradores ou usinas de reciclagem. Os catadores ou agentes ambienta is 

tem uma importante participação nesse processo, os que são associados nas cooperativas têm 

mais benefícios que os agentes informais que, pela baixa escolaridade e pouco conhecimento, 

estão sujeitos ao poder de decisão de preço do atravessador. 

 

2 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 Esse trabalho, na sua parte prática, aborda a coleta, triagem e comercialização do resíduo 

sólido urbano da cidade de Marechal Cândido Rondon e para entender esses processos 

acompanhou-se o trabalho realizado pela cooperativa de agentes ambientais – Cooperagir, 

desde a coleta do material descartado nas fontes geradoras, na triagem realizada na usina e em 

seguida a comercialização do material selecionado. De acordo com as informações coletadas 

com a representante administrativa da Cooperagir, Margarete Hofstaetter, que concedeu uma 

entrevista e explicou a forma de funcionamento da coleta seletiva dentro do município,  a cidade 

é dividida em setores e os caminhões, de propriedade da cooperativa, juntamente com alguns 

agentes fazem a coleta seletiva do lixo, que é encaminhado para a usina de triagem onde é 

realizada a separação do material por outros agentes que lá trabalham, a cooperativa conta 

atualmente com 42 cooperados. 

 Com o crescimento populacional e consequentemente ao aumento do resíduo sólido e a 

falta de mão de obra, uma parte da cidade que abrange a rua Cabral até o distrito de Porto 

Mendes foi terceirizado para uma empresa particular, ficando a cargo da Cooperagir o restante 

da área urbana e os distritos de Margarida, Bela Vista e Novo Horizonte. A recolha desse 

material no centro e nos bairros é realizado de uma a duas vezes por semana, no distrito de 

Margarida, onde existe um agente que faz a recolha, a coleta é realizada uma vez por semana. 

Em Novo Horizonte a coleta é realizada a cada quinze dias e em Bela Vista uma vez por 

mês, nesses dois distritos a população encaminha o resíduo para o ponto de transbordo onde é 

posteriormente coletado pelo caminhão. Além das ruas e bairros existem os pontos fixos onde 

são depositados os resíduos e depois são recolhidos pelos agentes, sendo esses localizados em 

prédios residenciais, hospitais, escolas, postos de gasolina, prefeitura, bancos, empresas, 

indústrias, etc.  



 
Em tempos passados era comum ver circulando pela cidade carrinhos, a maioria doados 

pela Itaipu, porém hoje somente três carrinhos ainda estão na ativa e são usados somente para 

recolha de material no centro da cidade. A diminuição da utilização dos carrinhos se deu devido 

ao grande esforço físico por parte dos agentes que consideravam o trabalho bastante sofrido.

 Em parceria com o poder público, um importante ponto de recolha de materiais é o Eco 

Ponto, localizado no parque de exposições e é onde a população deposita móveis, utensílios, 

lâmpadas e demais materiais estragados e sem serventia, evitando assim que esses sejam 

despejados em vias públicas. As pessoas que trabalham no Eco Ponto são cooperados da 

Cooperagir e prestam serviço para a prefeitura separando o que a população traz e 

encaminhando para a usina e que pode ser reciclado tendo algum valor comercial aos demais 

materiais, chamados de rejeitos ficam à disposição da prefeitura que encaminha ao aterro 

municipal. 

A triagem do material coletado que vem dos caminhões somente é feita na usina e muito 

resíduo que é considerado rejeito vem misturado, isso se observa nos bairros São Francisco e 

Rainha, considerados os piores bairros na mistura de materiais, apesar de amplamente divulgada 

na mídia e nas escolas a importância da separação do lixo, a mistura vem piorando, já houve 

tempos melhores onde a população era mais seletiva e esse é o maior problema de todo o 

processo, pois falta educação e consciência ecológica da população. Todos os envolvidos nesses 

processos concordam que medidas urgentes precisam ser tomadas para amenizar o problema.  

 Em visita realizada a usina de triagem, observou-se que o índice de rejeito, que é a sobra 

da triagem do resíduo sólido reciclável, gira em torno de 60%, ou seja, o volume é alto. Esse 

material é inservível pelo tipo de material, por não ter valor comercial nenhum ou ainda por 

não ter quem compre e seu destino final é o aterro sanitário. Informação significativa, pois 

comprova as afirmações acima e também a falta de conscientização por parte da sociedade 

quanto a questão da separação do lixo na sua fonte geradora, residências ou empresas. 

A “mistura de material”, como os agentes definem, gera muitos problemas como a queda 

de qualidade do material comercializado e acidentes de trabalho, que muitas vezes afastam o 

agente da sua atividade, trazendo prejuízo financeiro para o mesmo já que todos são 

remunerados conforme a produção. Questão bem relevante, pois constatou-se que inúmeras 

sacolas de lixo jogadas no monte dos rejeitos sequer foram examinadas. Quando questionado, 

o agente respondeu que vieram de hospitais e farmácias como sendo material reciclável, porém 



 
por muitas vezes os agentes ao fazerem a triagem se deparavam com material contaminado 

como seringas usadas, soros, material e equipamentos médicos. 

Como já haviam ocorridos acidentes, optou-se então, por segurança, não mais examinar 

o material vindo desses lugares sendo o mesmo descartado diretamente no monte dos rejeitos e 

posteriormente encaminhados ao aterro sanitário. Entende se que isso provavelmente ocorra 

porque a coleta do lixo hospitalar e de farmácia (contaminado) é realizada por uma empresa 

terceirizada e com destino específico, a coleta tem custos e é baseada no peso, sendo dos 

proprietários essa responsabilidade. 

 No que se refere a comercialização do material, como a maioria das cooperativas, a 

Cooperagir não possui estrutura fundamental para comercializar o material reciclável direto 

com a indústria, sendo forçada a vender para intermediários ou atravessadores.  

Praticamente toda produção é vendida para um intermediário da cidade de Cascavel, 

Aparas Ouro Verde, que vem fazer a coleta quando o total de fardos fechar a carga de um 

caminhão. Atualmente são comercializados 25 tipos de materiais e os valores são por quilo e 

variam conforme o tipo de material. Ferro R$ 0,10, vidro quebrado R$ 0,03, alumínio lata R$ 

3,60, alumínio grosso R$ 4,00, papelão R$ 0,30, papel misto R$ 0,10, papel branco R$ 0,20, 

caixinhas R$ 0,12, saco de cimento R$ 0,10, pet transparente R$ 1,00, plástico leitoso e colorido 

R$ 1,00, sacolinha R$ 0,60, plástico cristal R$ 1,30, embalagem tetrapac R$ 0,10, bolsa rafia 

R$ 0,10, sucata R$ 0,50, cobre R$ 12,50.  

 Alguns fatores pertinentes para o crescimento da reciclagem no país são devido ao 

desenvolvimento econômico, a maior conscientização da população quanto ao destino dos 

resíduos sólidos e pelo aumento do interesse de recolha dos resíduos como oportunidade de 

negócio, mas parece que essa oportunidade somente é vantajosa para o final da cadeia de 

reciclagem, uma vez que, existe uma desigualdade muito grande na distribuição dos valores 

originados na atividade. 

 Um conjunto de questões envolve a coleta seletiva no município, o problema não 

abrange somente a falta de conscientização da população quanto a separação do resíduo e a 

dificuldade da comercialização direta com a indústria, grande é o empenho de quem trabalha 

com o lixo pois o ambiente de trabalho é deficiente, o espaço físico e os equipamentos deixam 

a desejar. São grandes os desafios no que envolve a cultura organizacional, pois os agentes ou 

catadores precisam se adequar a uma nova dinâmica e isso é difícil para eles, gerando tensões 

e conflitos. A falta de comprometimento por parte dos cooperados que trabalham na usina de 



 
triagem é comprovado com o absenteísmo que prejudica a produção e consequentemente a 

remuneração dos agentes, dos 42 cooperados a média de pessoas trabalhando é de somente 21 

por mês.  

Outro motivo de desmotivação na atividade são os catadores autônomos que fazem a 

recolha do material que tem maior valor agregado e comercializam diretamente com os 

atravessadores sem barganha de preço, prejudicando a cooperativa que fica somente com o 

material de menor valor e sujeita a aceitar o valor estipulado pelo intermediário. Parcerias 

público privadas, com o intuito de promover a gestão compartilhada, pode trazer enormes 

benefícios como o aumento de recursos para a organização e contribuição socioambiental. 

Fez-se uma pesquisa de campo através de questionário, para identificar o conhecimento 

da população de Marechal Cândido Rondon sobre resíduos sólidos urbanos, descarte, coleta 

seletiva, reciclagem, sobre programas para incentivo do mesmo, entre outras perguntas 

relacionado ao tema. A pesquisa foi realizada com 276 entrevistados baseado numa amostragem 

do total de domicílios da cidade de Marechal Cândido Rondon. Na realização das entrevistas 

tomou-se o cuidado de serem donas de casa ou pessoas que descartam os resíduos (lixo) de suas 

residências.  

Das pessoas que responderam ao questionário, 4.71% disseram que não conhecem 

nenhum material que pode ser reciclado, 31,16% conhecem alguns materiais e 64,13% 

conhecem da metade ao todo os materiais que podem ser reciclados. Na questão que perguntava 

da frequência que é realizada a separação do resíduo orgânico e do resíduo reciclável, somente 

7,97% disseram que nunca realizam a separação, 21,74% raramente o fazem, 39,86% 

frequentemente fazem a separação do resíduo reciclável da do orgânico e 30,43 disseram que 

sempre descartam o lixo separadamente. Outra pergunta realizada está relacionada a forma 

como o resíduo sólido reciclável é descartado, sendo que, 48,19% separam o resíduo recicláve l 

limpo e seco, 22,10% limpo e molhado e 29,71% descartam o lixo sem nenhum cuidado, ou 

seja, sujo.  

Na pergunta que questionava o conhecimento das pessoas sobre o espaço 

disponibilizado pela prefeitura para a população descartar materiais inservíveis ou estragados 

denominado Ecoponto e se eles conheciam algum programa de incentivo a separação do resíduo 

doméstico dentro do município, mais da metade dos entrevistados responderam que não tinham 

conhecimento nem de um e nem do outro. Em compensação o trabalho realizado pelos 

cooperados da cooperativa de agentes ambientais - Cooperagir é conhecido por 69,57% dos 



 
entrevistados.  Quando questionados se conhecem a coleta seletiva do município quase a metade 

dos entrevistados, responderam que não conhece o trabalho da coleta seletiva do municíp io, 

entrando em contradição onde 52,90% responderam que a coleta seletiva passa na sua rua, pelo 

menos uma vez por semana e ainda 57,25% dos entrevistados disseram que estão satisfeitas 

com a coleta seletiva feita.  

Depois de descartado e coletado o resíduo doméstico é encaminhado para a usina de 

triagem onde é realizada a separação por tipo de material, quando perguntado se sabem sobre o 

destino do material reciclável, 71,01% disseram que não sabe para onde vai esse material.  Na 

última pergunta relacionada a quantia de resíduo sólido reciclável e resíduo não recicláve l 

produzido pelos entrevistados e suas famílias por dia, 264 pessoas correspondente a 95,65% 

responderam não saber a quantia que produzem e somente 12 pessoas, correspondente a 4.35% 

disseram que sabem a quantia de material que produzem por dia.  

 

CONCLUSÃO 

 

  Uma forma de gerenciar o processo da coleta seletiva vem se tornando um desafio para 

a população e para o poder público pois todos os dias uma grande quantidade de resíduos sólidos 

são gerados e necessitam que sejam coletados, transportados e lhes dado um destino certo. 

 Na entrevista realizada com a representante da cooperativa, relacionada com os 

objetivos desse trabalho, observou se que o problema maior se concentra na falta de 

conhecimento e consciência ecológica da população no descarte do resíduo sólido, o que 

contribui para a expansão do aterro sanitário, entrando em contradição aos resultados apurados 

na pesquisa com a população. A pesquisa apontou os bairros onde a mistura de material é maior 

e sugere se que, através de parcerias com associações de moradores, igrejas e escolas, se faça 

um trabalho contínuo de orientação e conscientização ecológica, inclusive com visitas a usina 

de reciclagem.  

Um problema identificado, considerado sério e urgente, está relacionado ao materia l 

contaminado, que vem de hospitais e farmácias, não é inspecionado e vai diretamente para o 

aterro sanitário, recomenda se que o poder público exija dos responsáveis pelos 

estabelecimentos, sujeito a punição, uma inspeção do material descartado antes da disposição 

para a coleta.  



 
No que diz respeito a grande quantia de rejeitos observada, resultante da triagem do 

resíduo sólido urbano, entende se que, a redução de resíduos na fonte geradora pode ser 

considerada uma importante ação, pois envolve conscientização da população na sua mudança 

de conduta e hábitos, e ainda, na reciclagem, observa-se a forma de alterar materiais, que se 

transformaram em lixo e foram descartados, em produtos novos e voltaram ao mercado para 

serem comercializados, contribuindo para minimizar o impacto no meio ambiente e o aumento 

da vida útil dos aterros sanitários. 

A problemática envolvendo todo o processo de coleta seletiva não abrange somente a 

falta de conscientização da sociedade quanto a separação do lixo, mas também os baixos valores 

pagos aos agentes ambientais pelo seu trabalho e as precárias condições de trabalho na usina, 

que geram uma desmotivação e falta de comprometimento, prejudicando a produção e 

consequentemente o acúmulo de resíduos. 

 

REFERÊNCIAS 

BARRETTO, Cláudio Luiz Geromel. RIBAS, Renata. Mudanças nos Padrões de Produção 

e Consumo. Disponivel em: <file:///C:/Users/USER/Downloads/mudanca_padroes0101.pd f>. 
Acesso em: 16 de maio de 2015. 
 

BRASIL. Presidência da República: Casa Civil. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12305.htm>. Acesso em: 20 

de maio de 2015. 
 
COMPROMISSO EMPRESARIAL PARA A RECICLAGEM - CEMPRE. Pesquisa 

Ciclosoft. Disponível em: <http://cempre.org.br/ciclosoft/id/2>. Acesso em: 16 de maio de 
2015. 

 
DEMAJOROVIC, Jacques. LIMA, Márcia. Cadeia de reciclagem: um olhar para os catadores. 
São Paulo: Senac, 2013. 

 
FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - FUNASA. Resíduos sólidos e a saúde da 

comunidade: informações técnicas sobre a inter-relação saúde, meio ambiente e resíduos 
sólidos. Disponível em: < http://www.funasa.gov.br/site/wp-
content/files_mf/cart_res_sol_2.pdf>. Acesso em: 4 de maio de 2015. 

 
______. Manual de Orientações Técnicas para Elaboração de Propostas para o Programa 

de Resíduo Sólidos- Funasa. Disponível em: <http://www.funasa.gov.br/site/wp-
content/files_mf/manualdeorientacoestecnicasparaelaboracaodepropostasresiduossolidos.pdf>
. Acesso em: 4 de maio de 2015. 

 



 
INDICADORES E DADOS BÁSICOS - IDB. Disponível em: 

<http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/idb2012/a03uf.htm>.  Acesso em: 16 de maio de  2015. 
 
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - IBGE. Disponível em: <   

http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/condicaodevida/pnsb2008/PNSB_2008.pd
f>. Acesso em: 16 de maio de 2015. 

 
______. Disponível em: < 
http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/imprensa/ppts/0000000105.pdf>.  Acesso 

em: 16 de maio de 2015. 
 

______. Disponível em: < 
<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/tendencia_demografica/tabela01.shtm> 
Acesso em: 16 de maio de 2015. 

 
MANSOR, Maria Teresa C. Et al. Resíduo Sólido. São Paulo: SMA, 2010. 

 
MOURA, Luiz Antônio Abdalla. Qualidade e Gestão ambiental. 4. ed. São Paulo: Juarez de 
Oliveira, 2004. 

 
NEVES, Maria. Jornal da câmara: País tem até 2014 para criar sistema de gestão do lixo. 

Disponível em: <http://www.camara.gov.br/internet/agencia/pdf/especialconferencia.pd f>. 
Acesso em: 4 de maio de 2015. 
 

NORA, Manuela Cardoso. A comercialização dos materiais recicláveis de Florianópolis : 

Catadores de lixo em foco. Disponível em: <http://tcc.bu.ufsc.br/Economia293353>. Acesso 
em: 04 de maio de 2015. 

 
PHILIPPI JR, Arlindo. ROMÉRO, Marcelo de Andrade. BRUNA, Gilda Collet. Curso de 

Gestão Ambiental. 1. ed. Barueri- SP: Manole, 2004.  
 
SECRETÁRIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS. Disponível em: < 

http://www.meioambiente.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=57>. Acesso 
em: 4 de maio de 2015. 

 


