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DEDICATÓRIA 

Notas de um observador: 
 

Existem milhões de insetos almáticos. 
Alguns rastejam, outros poucos correm.  

A maioria prefere não se mexer.  
Grandes e pequenos.  

Redondos e triangulares,  
de qualquer forma são todos quadrados.  

Ovários, oriundos de variadas raízes radicais.  
Ramificações da célula rainha.  

Desprovidos de asas,  
não voam nem nadam.  

Possuem vida, mas não sabem.  
Duvidam do corpo,  

queimam seus filmes e suas floras.  
Para eles, tudo é capaz de ser impossível.  
Alimentam-se de nós, nossa paz e ciência.  

Regurgitam assuntos e sintomas.  
Avoam e bebericam sobre as fezes.  

Descansam sobre a carniça,  
repousam-se no lodo,  

lactobacilos vomitados sonhando espermatozoides que não são. 
Assim são os insetos interiores.  

 
A futilidade encarrega se de “maestra-los'.  

São inóspitos, nocivos, poluentes.  
Abusam da própria miséria intelectual,  

das mazelas vizinhas, do câncer e da raiva alheia.  
O veneno se refugia no espelho do armário.  

Antes do sono, o beijo de boa noite.  
Antes da insônia, a benção. 

 
Arriscam a partilha do tecido que nunca se dissipa. 

A família. 
São soníferos, chagas sem curas. 

Não reproduzem, são inférteis, infiéis, “infértebrados”. 
Arrancam as cabeças de suas fêmeas, 

Cortam os troncos, 
Urinam nos rios e nas somas dos desagravos, greves e desapegos. 

Esquecem-se de si. 
Pontuam-se 

 
A cria que se crie, a dona que se dane. 

Os insetos interiores proliferam-se assim: 
Na morte e na merda. 

 
Seus sintomas? 
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Um calor gélido e ansiado na boca do estômago.  
Uma sensação de: o que é mesmo que se passa?  

Um certo estado de humilhação conformada o que parece bem vindo e quisto. 
É mais fácil aturar a tristeza generalizada 

Que romper com as correntes de preguiça e mal dizer. 
Silenciam-se no holocausto da subserviência 

O organismo não se anima mais. 
E assim, animais ou menos assim, 

Descompromissados com o próprio rumo. 
Desprovidos de caráter e coragem, 

Desatentos ao próprio tesouro...caem. 
Desacordam todos os dias,  

não mensuram suas perdas e imposturas. 
Não almejam, não alma, já não mais amor.  

Assim são os insetos interiores. 
 

O Teatro Mágico 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Dedico a todos aqueles que apesar das 
dificuldades encontradas na condição 

humana, ainda buscam um mundo mais 
justo e harmonioso. 
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RESUMO 

 
GALLEGO,R.C.  Cooperativa de Produtores de Lixo: Alternativas para a Gestão 
dos Resíduos Domiciliares no Bairro Jardim Porto Alegre, Toledo-Pr. Abril de 
2016. 93 pg. Dissertação (Mestrado) – Universidade Estadual do Oeste do Paraná- 
UNIOESTE. Toledo, Abril de 2016.  
 
 
 

A problemática relação entre o ser humano e a natureza, traz à tona a crise 
ambiental pela qual a humanidade passa, e torna frequentes, injustiças sociais e 
ambientais. Verifica-se que a velocidade de consumo não acompanha a velocidade 
do retorno da matéria prima ao seu ciclo natural, o que manifesta um desrespeito 
enorme com o planeta em que habitamos, bem como o desvinciliamento da relação 
homem x natureza. Isso fica evidente quando observamos a quantidade de resíduos 
sólidos domiciliares que são destinados a aterros sanitários sem o cuidado de 
segregar ao menos materiais orgânicos de inorgânicos. Assim se torna urgente 
repensar o manejo de resíduos sólidos em ecossistemas urbanos de forma que 
envolva todos os membros da sociedade. A organização em cooperativas evidencia 
uma boa forma de enfrentamento de problemas ambientais conjuntos, uma vez que 
se configura como um espaço de discussão e transformação social. Dessa forma a 
presente pesquisa buscou verificar a contribuição da Cooperativa de Produtores/ 
Catadores de Lixo Orgânico e Reciclável situado na cidade de Toledo-PR para a 
gestão de resíduos sólidos domiciliares no bairro Jardim Porto Alegre. A cooperativa 
exerce atividades de reciclagem como a compostagem e a coleta seletiva de 
materiais inorgânicos. Por meio de análise de documentos como o estatuto da 
cooperativa e entrevistas semiestruturadas com os associados da Cooperativa e o 
presidente da mesma. Verificou-se que as ações realizadas trouxeram importantes 
benefícios, tais como a diminuição de resíduos destinados ao aterro, bem como um 
nível maior de conscientização ambiental. No entanto, a utilização do biodigestor 
anaeróbio para destinar resíduos orgânicos foi ineficiente, os resíduos orgânicos 
passaram a ser destinados a uma empresa de compostagem.  Quanto aos resíduos 
inorgânicos, estes eram destinados a barracões da prefeitura, onde eram 
repassados para associação de catadores. Ambas praticas que a Cooperativa 
passou a realizar, se configuraram como uma perda de sua autonomia e princípios, 
o que fez com que a mesma suspendesse suas atividades para o ano de 2016. 
Dessa forma, se faz necessário que as ações que antes norteavam as atividades da 
Cooperativa, sejam trabalhadas e pensadas de maneira mais aprofundada a fim de 
buscar novos meios de tratar os resíduos sólidos domiciliares, de forma a perpetuar 
e difundir as práticas que a Cooperativa realiza. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Gestão Ambiental; Reciclagem; Resíduos Sólidos. 
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ABSTRACT 
 

GALLEGO, R. C. Cooperative of Waste Producers: Alternatives for Household 
Solid Waste Management in Jardim Porto Alegre district in the City of Toledo-
PR. April 2016. 93pg. Dissertation (Master) – Universidade Estadual do Oeste do 
Paraná - UNIOESTE. Toledo, April 2016.  
 
 
 

The problematic relationship between humans and nature brings out the 
environmental crisis which humanity passes, making frequent the social and 
environmental injustices. It appears that the consumption rate does not follow the 
speed of the return of raw materials to its natural cycle, which shows a huge 
disrespect to the planet we inhabit, as well as the disentanglement between the 
relationship Man x Nature. This is evident when we look at the amount of domiciliary 
solid waste destined for landfills, without considering, at least, the segregation of 
organic materials of inorganic. Therefore, it is urgent to rethink the management of 
solid waste in urban ecosystems, in a way that involves all members of society. The 
organization in cooperatives shows a good way of confronting a group of 
environmental problems, since it is configured as a space for discussion and social 
transformation. Thus, the present study sought to verify the contribution of the 
Producers Cooperative / Organic Waste and Recyclable Pickers located in Toledo-
PR for the management of municipal household solid waste in Jardim Porto Alegre 
district. The cooperative practices recycling activities such as composting and 
selective collect of inorganic materials. Through analysis of documents such as the 
statute of the cooperative, semi-structured interviews with associates of the 
cooperative and its president, it was found that the actions taken have brought 
important benefits, such as reduction of waste going to landfill, as well as a greater 
level of environmental awareness. However, the use of anaerobic biodigestor to 
destine organic waste was inefficient, organic waste began to be destined to a 
composting company. Regarding the inorganic waste, they were destined to the 
prefecture sheds, where they were passed along to the collectors association. Both 
practices that the Cooperative began to perform are configured as a loss of 
autonomy and principles, which resulted in suspended activities for the year 2016. 
Thus, it is necessary that the actions that guided the activities of the Cooperative 
previously, are worked and thought more deeply in order to seek new means of 
treating solid waste, in order to perpetuate and disseminate practices that the 
Cooperative held. 
 
 
KEYWORDS: Environmental Management; Recycling; Solid Waste. 
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INTRODUÇÃO 

 

“Se você correu, correu, correu tanto. E não chegou a lugar nenhum. Baby oh Baby 

bem vinda ao Século XXI”. 

(Raul Seixas, 1989) 

 

 
O fator que desencadeou o interesse em estudar a Cooperativa nasceu da 

diferente denominação “produtores de lixo”, essa nova forma de intitulação sugere 

uma maneira diferenciada de lidar com os resíduos produzidos pelo indivíduo que 

interage constantemente com o meio em que vive. E talvez, este seja o “ponto de 

mutação”, termo sugerido por Fritjof Capra em seu livro “O Tao da Física” o qual 

aponta a necessidade de que forças competitivas cedam lugar a forças 

cooperativas. De maneira que se obedece a complexa organização da teia de 

relações entre os diferentes membros dessa constituição e possibilita uma 

conscientização sobre a importância da manutenção do ambiente para melhoria da 

qualidade de vida em toda sua diversidade. De forma, que cumpre com a proposição 

do artigo 225 da Constituição o qual defende: 

 

Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de 
uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao 
Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as 
presentes e futuras gerações (BRASIL, 1988). 

 
Dentro disso nasce a necessidade de fomentar a importância da gestão 

integrada ao gerenciamento de resíduos sólidos domiciliares, atentando para o fato 

de que o Plano Municipal de Gerenciamento de resíduos sólidos de Toledo, propõe 

em seus objetivos específicos, atividades para ampliar a coleta seletiva e conduzir 

ações educativas a fim de minimizar impactos por meio do incentivo da pedagogia 

dos 3 R’s - reduzir, reutilizar e reciclar.  

  A oportunidade de estudar a Cooperativa de Produtores/ Catadores de Lixo 

Orgânico e Reciclável de Toledo e Região Oeste do Paraná- Cooperútil Toledo- 

Ecologia e Inclusão Social traz consideráveis reflexões acerca da grande questão 

em como promover ações para o resgate de um ambiente mais justo e equilibrado.      

De forma que a organização propõe atividades fundamentais para melhoria do meio 

ambiente, tais como a reciclagem de resíduos sólidos orgânicos e inorgânicos, e o 
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resgate da cidadania a qual prioriza a formação do indivíduo crítico e capaz de 

promover transformações sociais no meio em que vive.   

 Dessa forma, a Cooperativa apresenta-se como um importante espaço para 

promoção da educação ambiental, que como disposto na Política Nacional de 

Educação Ambiental (PNEA), Lei n. 9.795, de 27 de abril de 1999, Art. 1º, define 

como sendo: 

 

Processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem 

valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências 

voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do 

povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade (BRASIL, 

1999).  

 

Isso se faz necessário uma vez que promove a caminhada de sensibilização e 

consciência do coletivo na gestão integrada dos resíduos, a partir de ações e 

práticas sustentáveis, configurando-se como possibilidade real na defesa e proteção 

do direito ao meio ambiente.  

O estudo que se passa no bairro Jardim Porto Alegre, na cidade de Toledo-

PR, tem o objetivo de analisar a Cooperativa e suas contribuições na sensibilização 

para melhor gestão de resíduos sólidos domiciliares no bairro. Uma vez que ações 

promovidas localmente, proporcionam impactos de ordem planetária. Como 

contribuições nesse âmbito entende-se a diminuição da quantidade de resíduos 

destinados ao aterro, o nível de conscientização ambiental dos associados, e a 

perspectiva de inserção de catadores de lixo na organização.  Isso permite que o 

trabalho contribua para a continuidade da Cooperativa, uma vez que é a primeira 

pesquisa realizada nessa instituição, o que favorece um feedback do que foi feito até 

o momento, afim de possibilitar a reflexão  se o que está sendo feito, está 

apresentando efeitos positivos ou negativos e quais ações devem ser melhoradas ou 

modificadas. 

Além disso, ao atentar para o fato de que a crise ambiental e a crise do saber 

surgem como uma acumulação de “externalidades” no desenvolvimento do 

conhecimento e crescimento econômico (LEFF, 2000), se faz necessária a 

internalização da dimensão ambiental pelo método interdisciplinar. E projetos que 

envolvem tanto as diferentes disciplinas acadêmicas, como as práticas não 

científicas e que incluem instituições e atores sociais diversos (LEFF, 2000), devem 
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ser repensadas a fim de favorecer essa interconexão. De forma que a presente 

pesquisa pode vir a contribuir para que haja uma reintegração de conhecimentos 

pelos membros da Cooperativa a fim de aprender sobre a realidade ambiental e a 

intervir de maneira consciente sobre ela. A Figura 1 apresenta de forma sucinta a 

maneira pela qual a Cooperativa promove essa interdisciplinaridade. 

Esse estudo pode trazer contribuições que enfatizem a importância do 

Programa de Pós Graduação em Ciências Ambientais, uma vez que pauta-se na 

visão interdisciplinar, pois a problemática socioambiental implica em mudanças 

profundas na organização do conhecimento, o que se configura como um desafio 

ético, político, legal, econômico e de gestão técnica (CAPES, 2011). É necessário 

ainda que haja um diálogo profundo entre as ciências naturais e sociais para 

produzir uma ciência verdadeiramente ecológica que focaliza o relacionamento 

dinâmico e interdependente entre o mundo biofísico e o mundo social (LITTLE, 

2004). 

 

Figura 1: Interdisciplinaridade na Cooperativa 

     
 Fonte: Própria do autor (2016). 
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A dissertação está dividida em cinco capítulos, sendo que a introdução refere-

se aos aspectos gerais da pesquisa, o objetivo do estudo e sua justificativa, bem 

como a estruturação da tese.  

No primeiro capítulo serão abordados os impactos do distanciamento entre a 

relação homem e natureza, bem como padrões insustentáveis de consumo e seus 

impactos tanto em ecossistemas naturais como em ecossistemas urbanos, coloca os 

resíduos sólidos como resultado das ações humanas, mas os insere também como 

o elo entre o homem e o sistema natural, uma vez que os resíduos são resultados 

do metabolismo dos ecossistemas urbanos. Esse capítulo traz algumas definições 

acerca dos resíduos sólidos e suas diferentes maneiras de disposição final, e 

também apresenta como é feito o gerenciamento de resíduos sólidos no município 

de Toledo-Pr.  

Já o capítulo dois, abordará a importância das organizações em cooperativa 

como espaços que promovem o enfrentamento conjunto de problemas ambientais e 

explicar sobre a organização da Cooperativa de Produtores/Catadores de Lixo 

orgânico e reciclável, delineando as atividades que ocorrem dentro desse espaço, 

diferindo essa Cooperativa das demais relacionadas a coleta de materiais 

reutilizáveis. 

O capítulo três explicará os aspectos metodológicos que nortearam a 

pesquisa, bem como o método da análise dos dados.  

O capítulo quatro abrangerá os resultados e discussões baseados nos dados 

coletados, e estes estão divididos em aspectos socioambientais da Cooperativa e 

aspectos organizacionais segundo a visão do presidente da Cooperativa. E envolver 

a percepção dos associados quanto às questões organizacionais, práticas e 

socioambientais da Cooperativa. 

Por fim, o último capítulo abordará as considerações finais 

relacionadas aos resultados obtidos e esperados, além de apresentar 

necessidades de novas ações, no sentido de melhorar a compreensão acerca 

do tema e de novos delineamentos para que a Cooperativa perpetue com 

maior eficiência. 
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1. CAPÍTULO: O DISTANCIAMENTO DA RELAÇÃO HOMEM E NATUREZA 

 

Queixas-te porque não encontras nada a teu gosto? São então sempre os 
teus velhos caprichos. Ouço-te praguejar, gritar e escarrar.... Estou 
esgotado, o meu coração despedaça-se. Ouve meu caro, decide-te 
livremente. A engolir um sapinho bem gordinho. De uma só vez e sem olhar. 
É o soberano para a dispepsia. (NIETZCHE, 1882) 

 

O trecho citado acima soa como uma provocação à situação indigesta do lixo 

nas cidades, uma vez que a natureza não consegue dar conta de digerir os 

excessos de matéria para devolver ao ecossistema. Há uma problemática relação 

entre o ser humano com o meio ambiente, uma vez que existe algo que os distancia, 

e que pode denominar-se desenvolvimento, que para Sato e Meira (2005) configura-

se como a negação do envolvimento do ser humano com a natureza, tornando essa 

relação tão banal a ponto de reclamarmos e não conseguirmos sair do lugar, e daí a 

provocação da expressão de “engolir um sapinho bem gordinho. De uma só vez e 

sem olhar. Como um excelente remédio para dispepsia (problemas digestórios)”, ou 

seja, reconhecer o problema rapidamente a fim de resolvê-lo seria a melhor forma, 

no entanto os mecanismos para essa digestão/solução são complexos e necessitam 

ser analisados profundamente. 

Boff (2002) coloca esses problemas como nós, e alerta que existem três 

destes que precisam ser desatados: o nó da exaustão dos recursos naturais não 

renováveis, o nó da suportabilidade da Terra (quanto de agressão ainda deve 

suportar?) e o nó da injustiça social mundial. Não precisamos ir muito longe para 

reconhecer quais nós insustentáveis que nos rodeiam, a problemática do lixo nos 

traz maus exemplos de contaminação de corpos de água, assoreamento, enchentes, 

proliferação de vetores e transmissores de doenças, poluição visual, mal cheiro, 

contaminação de ambientes (MUCCELIN; BELLINI, 2008), sem contar da falta de 

condições de trabalho com os catadores de lixo reciclável.  

Em 1798, Thomas Robert Malthus já atentava para os riscos da alta produção 

do capital para a natureza em seu livro Princípios da Economia Política abordado no 

capítulo “Ensaios Sobre a População” e diz: 

 

A população, quando não controlada, cresce numa progressão geométrica. 
Os meios de subsistência crescem apenas numa progressão aritmética. Um 
pequeno conhecimento de números demonstrará a enormidade do primeiro 
poder em comparação com o segundo [...] Por todo o reino animal e 
vegetal, a natureza espalhou largamente as sementes da vida, com a mão 
mais generosa e a alimentação necessários para criá-los. As células vitais 
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contidas nesta parte da terra, com bastante alimento e espaço para se 
expandir, preencherão milhões de mundos no decurso de uns poucos 
milhares de anos. A miséria que despoticamente permeia toda lei da 
natureza limita estes mundos mediante determinadas restrições [...] a 
miséria é uma consequência absolutamente necessária da lei. Essa 
desigualdade natural dos dois poderes, população e produção da terra e 
essa grande lei da nossa natureza que deve manter constantemente 
uniforme suas consequências constituem a grande dificuldade, que a mim 
parece insuperável no caminho da perfectibilidade da sociedade 
(MALTHUS, 1996, p.246). 
 

A visão profética de Malthus começou a ser melhor analisada em meados de 

1970 na Conferencia de Estocolmo, onde anunciou-se que o modo de 

desenvolvimento existente era insustentável, uma vez que o crescimento 

populacional e o modo de vida contemporâneo não respeitam o meio ambiente.  

     Ao atentar para a necessidade de um desenvolvimento menos danoso, em 

1987 a Comissão Mundial do Meio Ambiente e do Desenvolvimento, publicou o 

protocolo “Nosso Futuro Comum” também conhecido como Relatório de Brundtland 

o qual definiu “[...] o desenvolvimento sustentável é aquele que atende as 

necessidades das gerações presentes sem comprometer a capacidade de gerações 

futuras de suprir suas próprias necessidades.” No entanto, é preciso se ter o cuidado 

para que o termo não caia no modismo ingênuo sendo apenas teorizado e não 

praticado. Antes de tudo, é necessário que haja uma nova postura ética em relação 

à preservação do meio ambiente, caracterizada pelo desafio de uma 

responsabilidade tanto entre as gerações quanto entre os integrantes da sociedade 

dos nossos tempos (JACOBI, 2003). 

 Ao refletir sobre o surgimento do termo “sustentabilidade” diante do modo de 

vida contemporâneo, Mucelin e Bellini (2008) explicam que a cultura de um povo 

caracteriza a forma de uso do ambiente, e os costumes e hábitos implicam na 

produção exacerbada de lixo e má disposição destes no ambiente. Pode-se dizer 

que na sociedade ocidentalizada “o descarte dos artigos já não é provocado pela 

mediocridade da fabricação, mas pela economia da velocidade, por produtos novos, 

mais eficientes ou que respondam a outras necessidades” (LIPOVETSKY, 2007, 

p.92). Serres (2011) afirma que a poluição emana de vontade do homem de 

apropriação, de nosso desejo de conquistar e aumentar o espaço de nossas 

propriedades. Dessa forma, a raça humana se configura como o ser racional mais 

egoísta do reino dos seres vivos, pois não utiliza a consciência para o cuidado e a 
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manutenção da vida. Diante dessa relação, Genebaldo Freire (2002) acrescenta 

que: 

 

Os altos requerimentos energéticos-materiais para manutenção do colossal 

metabolismo da sociedade de hoje, produzem profundas alterações na 

biosfera e cruéis deformações socioambientais (desigualdade sociais, 

desemprego, fome, miséria e violência), cujas consequências ainda não são 

tão claras (FREIRE, 2002,p.35). 

 

A decomposição dos produtos não acompanha a origem de geração dos 

mesmos, sendo o resultado desse metabolismo um previsível quadro alarmante de 

poluição e injustiça ambiental. O metabolismo é definido como o conjunto de 

transformações e reações químicas através dos quais se realizam processos de 

síntese e degradação, é dividido em anabolismo e catabolismo, e falando de um 

modo sucinto, o primeiro constrói e o segundo destrói a matéria orgânica. 

 Os ecossistemas, por sua vez, possuem um metabolismo que se resume em 

produção, consumo e decomposição e o fato das sociedades urbanas se inserirem 

em um metabolismo, faz uma analogia bastante pertinente da cidade como um 

ecossistema. Odum (1985) define que “um ecossistema é composto pela interação 

entre seres vivos e seu ambiente não vivo, inseparavelmente inseparáveis”, assim 

também é a cidade, uma vez que possui componentes muito semelhantes. No 

entanto, as cidades são altamente dependentes de outros ecossistemas do seu 

entorno, com os quais interagem por meio de fluxos e trocas, “[...] os 

socioecossistemas urbanos exibem baixíssima produtividade” (FREIRE, 2002, p. 

41), precisando importar sempre matéria-prima externa para funcionar. Odum (1985, 

p.45-47), vê a cidade como um ecossistema incompleto ao ressaltar as 

necessidades desse ambiente: 

 

Uma cidade industrializada depende de (1) um metabolismo muito mais 
intenso por unidade de área, exigindo um influxo maior de energia 
concentrada (atualmente suprida, na maior parte, por combustíveis fósseis); 
(2) uma grande necessidade de entrada de materiais, como metais para uso 
comercial e industrial, acima e além do necessário para a sustentação da 
própria vida; e (3) uma saída maior e mais venenosa de resíduo, muitos dos 
quais são substancias químicas sintéticas mais tóxicas do que seus 
precursores naturais (ODUM, 1985, p.45-47). 
 

Ainda, pensando no termo ecossistema, Odum (1985) afirma que 

obrigatoriamente deve existir um ambiente de entrada e um de saída de energia. 
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Sendo assim, a entrada de energia fornece a matéria prima para manutenção do 

sistema, e a saída seria o canal por onde os restos do metabolismo evacuariam.  

Se assim funciona a cidade, pode-se inferir que assim também é o 

funcionamento individualizado das casas nesse ambiente urbano, as quais 

funcionam como pequenos ecossistemas que abrigam vida. Barros e Betto (2009) 

alegam que a vida contínua não é propriedade de um único organismo ou espécie, 

mas de um sistema ecológico[...] não existe nenhum organismo individual que viva 

em isolamento, assim também são os seres humanos. Da mesma maneira que cada 

humano abriga uma residência, cada resíduo desse metabolismo irá influenciar a 

vida de outros indivíduos que abrigam ou não esse sistema biológico.  

Nasce assim um conflito socioambiental, o qual tem em seu cerne as 

interações ecológicas entre os membros de um grupo social em intercâmbio com o 

seu meio biofísico (LITTLE, 2004). 

O desenvolvimento sustentável deve surgir como uma resposta à 

necessidade de harmonizar os processos ambientais bem como os 

socioeconômicos, maximizando a produção dos ecossistemas para favorecer as 

necessidades humanas e não humanas, presentes e futuras (JACOBI, 2003).  A 

meditação em como promover esse desenvolvimento que se sustente de maneira 

ecologicamente equilibrada, deve partir de uma profunda reflexão que repense as 

reais necessidades para manutenção da vida, e como conciliar a relação humana 

com os demais seres inseridos na complexa teia viva. 

 

1.1 Resíduos sólidos como resultado das ações humanas e como oportunidade de 

religação  

 

Os resíduos gerados pelos humanos são como restos do metabolismo, 

funcionam como um processo de apropriação que se torna próprio do 

homem. Os animais é verdade, se apropriam de seu território pela sujeira, 

mas de maneira fisiológica e local. O homo se apropria do mundo físico-

global pelos seus dejetos (SERRES, 2011, p.71). 

 

Dentro de um contexto histórico, Serres defende que a poluição configura-se 

como uma forma do homem apropriar-se de espaços, assim os resíduos produzidos 

nas residências tornam-se lixo, mas como uma forma do homem marcar seu 

território. No entanto é preciso ressaltar que este indivíduo dotado de consciência, 



21 

 

pode refletir de forma mais aprofundada sobre as consequências dessa apropriação, 

e deve, portanto priorizar os impactos que a má disposição de seus resquícios pode 

trazer a toda esfera a vida. 

 O presente trabalho se refere aos resíduos sólidos domiciliares.  A Política 

Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) defende resíduos sólidos como sendo: 

 
Material, substância, objeto ou bem descartado resultante de atividades 
humanas em sociedade, a cuja destinação final se procede, se propõe 
proceder ou se está obrigado a proceder, nos estados sólido ou 
semissólido, bem como gases contidos em recipientes e líquidos cujas 
particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede pública de 
esgotos ou em corpos d’água, ou exijam para isso soluções técnica ou 
economicamente inviáveis em face da melhor tecnologia disponível 
(BRASIL, 2012, p.11). 

 

Nos resíduos domiciliares se enquadram aqueles originados da vida diária, 

produzido nos domicílios, residências e consiste basicamente de restos de 

alimentos, cascas de frutas, verduras, embalagens plásticas, metal, vidro, papel e 

papelão (CONCEIÇÃO, 2003). Esses resíduos são compartilhados com o meio 

ambiente de diferentes maneiras, tais como lixões, aterros sanitários, ou retornam 

ao seu ciclo natural por meio da reciclagem, que pode ocorrer por meio da 

compostagem ou coleta seletiva de resíduos inorgânicos.  

A PNRS (BRASIL, 2010), estabeleceu o prazo de até em 2014 a amortização 

dos lixões e regularização de aterros, estabelecendo que somente sejam ativados 

novos aterros sanitários com o incentivo do aproveitamento dos resíduos orgânicos 

através da compostagem.  No entanto, quase três mil municípios e o Distrito Federal 

ainda não conseguiram cumprir as determinações. Assim, o senado aprovou a PLS 

425/2014, na qual, capitais e regiões metropolitanas terão até 2018 para acabar com 

os lixões, enquanto cidades que possuem de 50 a 100 mil habitantes terão até Julho 

de 2020, e os municípios com menos de 50 mil habitantes tem o prazo até 20211. 

Logarezzi (2004, p. 224) define lixo como o que sobrou de uma atividade 

qualquer e que é descartado sem que seus valores (sociais, econômicos e 

ambientais) potenciais sejam preservados, incluindo não somente resíduos 

                                                 
1
  Noticia retirada do site http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2015/07/01/senadores-aprovam-

prorrogacao-do-prazo-para-fechamento-dos-lixoes, com acesso em  10 de maio de 2016.  

http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2015/07/01/senadores-aprovam-prorrogacao-do-prazo-para-fechamento-dos-lixoes
http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2015/07/01/senadores-aprovam-prorrogacao-do-prazo-para-fechamento-dos-lixoes
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inservíveis, mas também, incorretamente do ponto de vista ambiental, resíduos 

reutilizáveis e recicláveis.  

  A destinação dos resíduos sólidos descartados, se configuram como 

exemplo claro da desresponsabilização ao resíduo produzido, pois encontram-se em 

locais afastados e longe de qualquer sentido (tato, olfato, paladar, visão e audição) 

ou sentimento de culpa. No caso dos lixões os resíduos ficam a céu aberto, pois não 

são aterrados. O que favorece a multiplicação de vetores de doenças como ratos e 

baratas, aves que dali se alimentam e migram para cidade, além de problemas de 

contaminação de solo, água e ar, configurando-se como o modo mais rudimentar de 

tratar os resíduos. Além disso, os lixões guardam um aspecto social negativo, visto 

que são fonte de renda e alimento para uma parcela da população que busca nele 

materiais recicláveis para venda (IBGE, 2011). 

Apesar dos impactos negativos dessa má disposição dos resíduos, dados do 

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA, 2012, p. 27) apresentam que 

32,5% dos locais de disposição final de resíduos no Brasil ainda são classificados 

como vazadouros a céu aberto. O que demonstra um grande atraso no quesito 

poluição de recursos naturais por resíduos sólidos. 

Teixeira (2009) afirma que no Brasil a opção oficial e legal para a disposição 

de resíduos sólidos domiciliares, tem sido o aterramento sanitário. Os aterros 

sanitários são locais que possuem técnicas de engenharia que, se bem aplicadas, 

representam um encaminhamento adequado para os resíduos, do ponto de vista da 

redução dos riscos ambientais e à saúde pública (MORAES, 2012, p.48).  

Segundo a Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT (1984) aterros 

sanitários são:  

 
Técnicas de disposição de resíduos sólidos urbanos (RSU) no solo, sem 
causar danos à saúde pública e sua segurança, minimizando os 
impactos ambientais, método este que utiliza princípios de engenharia 
para confinar os resíduos sólidos a menor área possível e reduzi-los ao 
menor volume permissível, cobrindo-os com uma camada de terra na 
conclusão de cada jornada de trabalho, ou a intervalos menores se for 
necessário. 
 

Os aterros possuem técnicas para que o material em decomposição minimize 

os impactos ambientais. Dessa maneira deve haver a cobertura correta do solo com 

material argiloso e mantas impermeáveis; os resíduos devem ser diariamente 

compactados e cobertos por terra; o gás metano gerado da decomposição do 
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material deve ser canalizado, podendo ser queimado e preferivelmente 

reaproveitado; e o chorume também gerado pela decomposição do lixo deve passar 

por tratamento.  

Como pode ser visto, os aterros sanitários possuem muitos aspectos a serem 

contemplados, e, portanto, possuem um custo econômico e ambiental grande para 

funcionarem. Esses locais necessitam sempre de mantas impermeáveis às quais 

tem custo elevado; disposição de uma área de terreno ampla demanda alta 

quantidade de água para decantação do chorume nas lagoas de tratamento e 

maquinários para compactação do lixo.   

É preciso atentar para o fato de que o aterro sanitário mistura os diferentes 

tipos de resíduos conduzindo a produção de compostos de baixa qualidade, o que 

inutiliza rejeitos orgânicos e inorgânicos. Além disso, mesmo após o encerramento 

das atividades de um aterro, operado segundo um competente plano de manejo, a 

utilização posterior da área é ainda muito restrita (MORAES, 2012). 

Assim se faz necessária uma gestão mais eficiente dos resíduos, a qual 

possibilite uma destinação menos custosa ao meio ambiente e a sociedade. Sendo 

que essa gestão pode ser administrada pela Política ou Pedagogia dos 3R's, que 

inspira técnica e pedagogicamente os meios de enfrentamento da questão do lixo 

(LAYRARGUES, 2002). Os 3R’s se baseiam na redução, reutilização e reciclagem, e 

devem ser priorizadas exatamente nessa ordem, uma vez que funcionam como 

orientações para efetivação do manejo adequado de resíduos (BRASIL, 2011).  

Teixeira (2009) esclarece os dois primeiros R’s dessa pedagogia do manejo 

de resíduos, dizendo que, a redução pauta-se na diminuição do consumo, ou a não 

geração do resíduo. A reutilização baseia-se no aproveitamento desse resíduo, sem 

que o mesmo sofra alterações na sua composição física e química, sendo submetido 

ao mínimo ou nenhum tratamento. Já a reciclagem reintroduz os materiais 

segregados no processo produtivo, de forma a agregar valor ao lixo, sendo os 

materiais separados e transformados em novos produtos.  É importante salientar 

que além da política dos 3R’s, existe também a dos 5 R’s e, dos 8 R’s. O  Ministério 

do Meio Ambiente (MMA), além da redução, reutilização e reciclagem, inclui ainda o 

repensar e o recusar, os quais pautam-se em comportamentos na diminuição do 



24 

 

consumo.2 Já o Instituo Akatu, apresenta 8 R’s, os quais são refletir, reduzir, 

reutilizar, reciclar, respeitar, reparar, responsabilizar-se e repassar. Todos esses R’s 

configuram-se como politicas de minimização de resíduos sólidos, isso complementa 

um sistema de gestão integrada de resíduos. 

No entanto, Blauth (1996/97 apud Layrargues, 2002, p.6) avalia que:  

 

[...]o equacionamento da problemática dos resíduos sólidos tem sido 
enfocado apenas na reciclagem, a qual tem a capacidade de produzir um 
efeito ilusório, tranqüilizante na consciência dos indivíduos, que podem 
passar a consumir mais produtos, sobretudo descartáveis, sem 
constrangimento algum, pois agora são recicláveis e, portanto, 
ecológicos. 

 

Assim, mesmo que os 3R’s pareçam a melhor saída para a gestão dos 

resíduos, é preciso verificar se todas as medidas estão sendo estimuladas dentro do 

sistema gestor. A reciclagem ainda se constitui como prática mais assídua do que as 

outras duas, mas ainda precisa ser melhor estimulada pois recupera e reintroduz os 

resíduos advindos de atividades humanas ao ciclo produtivo (MORAES, 2012). 

 A PNRS (BRASIL, 2010 p.11) define a reciclagem como: 

 
Todo processo de transformação dos resíduos sólidos que envolve a 
alteração de suas propriedades físicas, físico-químicas ou biológicas, com 
vistas a transformação em insumos ou novos produtos, observadas as 
condições e os padrões estabelecidos pelos órgãos competentes do 
Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SISNAMA) e, se couber, do 
Sistema Unificado de Atenção a Sanidade Agropecuária (SNVS) e do 
Sistema Unificado de Atenção a Saúde (SUASA). 

 

A reciclagem é capaz de propiciar uma expressiva redução de energia na 

cadeia produtiva de muitos materiais e uma economia de matéria prima virgem 

(MORAES, 2012). Pode ser feita através da coleta seletiva que em sua forma mais 

básica, consiste na separação primária entre resíduos orgânicos e inorgânicos, 

destinando assim os materiais orgânicos para compostagem e os inorgânicos para 

transformação em outros materiais ou reutilização.   Loef e Roesler (2010) apontam 

que essa separação é muito importante uma vez que se desenvolve ao passo que 

há o avanço do processo de industrialização, urbanização e crescimento 

demográfico, o que faz com que se torne crescente e diversificada a produção de 

resíduos, acompanhado por hábitos de consumo e de desperdício presentes na 

                                                 
2
  Informação retirada do site do Ministério do Meio Ambiente. 

http://www.mma.gov.br/comunicacao/item/9410-a-pol%C3%ADtica-dos-5-r-s Com acesso em 20 de maio de 

2016. 

http://www.mma.gov.br/comunicacao/item/9410-a-pol%C3%ADtica-dos-5-r-s
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população. A segregação dos resíduos sólidos domiciliares pode ser facilitada pela 

separação nas residências em recipientes distintos que separam basicamente 

resíduos orgânicos e inorgânicos, mas pode ser feita também pela segregação de 

inorgânicos de acordo com o tipo de material que o compõe, bem como: plástico, 

papel, metal, vidro, pilhas e baterias. 

A não separação desses materiais inorgânicos nas casas desvaloriza os 

recicláveis, contamina os resíduos, aumenta mão de obra na esteira de separação 

das usinas. A separação desses materiais somente nas usinas demonstra 

claramente o desvinciliamento do homem com a natureza, além de se 

desresponsabilizar o gerador pelo próprio lixo que origina. A Tabela 1 apresenta que 

31,9% dos resíduos urbanos coletados em 2008 são materiais inorgânicos que tem 

a capacidade de passar pela coleta seletiva, a qual aumenta o ciclo de vida desses 

materiais, evitando que mais matéria prima seja retirada da natureza para se tornar 

um objeto de consumo. 

 Dessa maneira o valor econômico do lixo crescerá quando a sociedade 

adquirir a consciência ambiental das consequências negativas da produção em 

massa do lixo e, principalmente, quando os custos da reciclagem se tornarem 

competitivos aos custos das matérias-primas (LOEF e ROESLER, 2010). 

O PNRS ressalta a importância da reciclagem de materiais orgânicos por 

meio da compostagem deixando isso evidente quando diz que do total estimado de 

resíduos orgânicos que são coletados (94.335,1 t/d) somente 1,6% é encaminhado 

para tratamento via compostagem (BRASIL, 2011, p.14), processo pelo qual ocorre 

a transformação de resíduos orgânicos em húmus, o qual poderia ser utilizado para 

enriquecimento do solo.  

As Tabelas 1 e 2 evidenciam que apesar de ser uma prática simples, e capaz 

de otimizar a reciclagem de resíduos sólidos domiciliares, a compostagem ainda é 

pouco difundida. Em 2008, no Brasil, apenas 0,8% da destinação final de resíduos 

domiciliares foram para usinas de compostagem, o que destaca a urgência na 

adoção desse método capaz de aperfeiçoar o processo da reciclagem dos resíduos 

orgânicos, uma vez que, dispostos em locais indevidos podem causar grandes 

impactos ambientais e invalidar a utilização de materiais inorgânicos como plástico, 

papel, alumínio entre outros. Hong (2006) defende mais um motivo para utilização 

da compostagem, pois auxilia na redução do material encaminhado para os aterros, 

contribuindo também na diminuição significativa da geração de chorume e de 
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metano.  Isso tudo aumenta a vida útil dos aterros sanitários, os quais tem um custo 

elevado aos cofres públicos. Segundo o PNRS (BRASIL, 2011, p.18), o custo de 

disposição final em aterro sanitário para os municípios de pequeno porte, em 2008, 

foi de R$ 54,25/t, enquanto para os de médio porte foi de R$35,46/t e os de grande 

porte R$ 33,06.  

 

Tabela 1: Quantidade diária de resíduos sólidos domiciliares e/ou públicos 
encaminhados para diferentes formas de destinação final, para os anos 2000 e 2008 
no Brasil. 
 

Destino final 2000 2008 

 Quantidade 
(t/d) 

% Quantidade 
(t/d) 

% 

Aterro Sanitário 49.614,50 35,4 
 

110.044,40 58,3 

Aterro Controlado 33.854,30 24,2 
 

36.673,20 19,4 

Vazadouros a céu 
aberto (lixão) 

45.484,70 32,5 
 
 

37.360,80 19,8 

Unidade de 
compostagem 

6.364,50 4,5 
 
 

1.519,50 0,8 

Unidade de 
triagem para 
reciclagem 

2.158,10 1,5 
 
 
 

2.592,00 1,4 

Unidade de 
incineração 

483,10 0,3 
 
 

64,80 <0,1 

Vazadouros em 
áreas alagáveis 

228,10 0,2 
 
 

35,00 <0,1 

Locais não fixos 877,30 0,6 
 

SI  

Outra unidade 1.015,10 0,7 525,20 0,3 
Total 140.080,70  188.814,90  
Fonte: Plano Nacional de Resíduos Sólidos (2011). 

 
 

A Tabela 2 evidencia o grande potencial da utilização do método da 

compostagem, uma vez que 51,4% da composição dos resíduos sólidos no Brasil é 

orgânica. É preciso ressaltar que a porcentagem da produção de matéria orgânica 

encontrada está relacionada à condição socioeconômica da população, quanto 

maior o seu poder aquisitivo, maior a porcentagem de embalagens e menor é o 

percentual de matéria orgânica (TOLEDO, 2011). 
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Tabela 2:Estimativa da composição gravimétrica dos resíduos sólidos urbanos 
coletados no Brasil em 2008 
 

Resíduos Participação (%) Quantidade (t/dia) 

Material Reciclável 31,9 58.527,40 
  Metais  2,9 5.293,50 
  Aço 2,3 4.213,70 
  Alumínio 0,6 1.079,90 
  Papelão/papel e tetrapark 13,1 23.997,40 
  Plástico total 13,5 24.847,90 
  Plástico filme 8,9 16.399,60 
  Plástico rígido 4,6 8.448,30 
  Vidro 2,4 4.388,60 
Matéria Orgânica  51,4 94.335,10 
Outros 16,7 30.618,90 
Total 100,0 183.481,50 
Fonte: Plano Nacional de Resíduos Sólidos (2011) 

 

Ao verificar a grande quantidade de resíduos orgânicos gerados, existem 

diversas maneiras de realizar a compostagem, mas que podem diferir quanto 

presença ou ausência de oxigênio. Os métodos mais comumente encontrados são a 

compostagem em leiras e por biodigestores. Vespa (2005) afirma que a digestão 

anaeróbia e a compostagem são formas eficientes de reaproveitar os restos de 

resíduos orgânicos.  

A portaria nº 15/96 de 23 de janeiro na alínea i) de nº3, define a compostagem 

como um “processo de reciclagem onde há degradação biológica aeróbia ou 

anaeróbia de resíduos orgânicos de modo a proceder à sua estabilização” (BRASIL, 

1996,p.118). Segundo a Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, n. NBR 

13591 de 1996 a compostagem é: 

 

 (...) processo de decomposição biológica da fração orgânica biodegradável 
dos resíduos, efetuado por uma população diversificada de organismos, em 
condições controladas de aerobiose e demais parâmetros, desenvolvido em 
duas etapas distintas: uma de degradação ativa e outra de maturação 
(ABNT, 1996, p.2). 

  

 A compostagem aeróbia é mais utilizada no tratamento do lixo domiciliar, a 

temperatura pode chegar a até 70ºC, os odores emanados não são agressivos e a 

decomposição é mais veloz (ROCHA et al, 2008). Nesse tipo de decomposição há 

formação de material rico em húmus e nutrientes minerais, os quais podem ser 

aplicados no solo com facilidade.  

Já o biodigestor se configura como um processo biológico complexo através 

do qual, em ausência de oxigênio, a matéria orgânica se transforma em biogás 
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formado por metano e dióxido de carbono (BUHIGAS, 2010, p.18). Ocorre em baixas 

temperaturas, com exalação de fortes odores e leva mais tempo até que a matéria 

orgânica se estabilize. De acordo com Fuentes et al (2008), a digestão anaeróbia 

dos resíduos ocorre em dois estágios.  Em um primeiro momento, atuam bactérias 

anaeróbias facultativas transformando compostos orgânicos mais complexos 

(carboidratos, proteínas e lipídios) em compostos mais simples principalmente 

ácidos voláteis. No segundo estágio atuam estritamente bactérias anaeróbias, as 

quais convertem os ácidos orgânicos finais em gases principalmente gás carbônico 

e metano. Esse tipo de decomposição de resíduos orgânicos é vantajoso, pois é 

feito em um ambiente controlado e fechado, evitando cheiros e a proliferação de 

vetores de doenças. 

     Em linhas gerais ambos métodos possibilitam: Reciclar e reutilizar a 

matéria orgânica (restos de alimentos) gerada no dia a dia nos domicílios; 

transformar os resíduos orgânicos domésticos em adubo que pode ser utilizado para 

enriquecer o solo, garantindo boa fertilidade; proporcionar além do enriquecimento 

mineral, a melhoria das condições físicas do solo em hortas, pomares e jardins, 

deixando as plantas viçosas e resistentes às pragas e doenças; diminuir a 

quantidade de resíduos orgânicos domiciliares destinados aos aterros; diminuir a 

dependência do uso de adubos químicos industriais.  Rocha, Ribeiro, Gadelha e 

Barros (2008, p.1) defendem que o tratamento de resíduos orgânicos, proporciona 

“um destino útil para os resíduos orgânicos, evitando sua acumulação em aterros e 

melhorando a estrutura dos solos, que é utilizada como adubo para a produção 

agrícola”. 

A utilização desses métodos de decomposição de resíduos orgânicos 

contribui para uma efetiva política de gerenciamento de resíduos sólidos urbanos 

que assegure a melhoria do nível da qualidade de vida, promovendo práticas 

recomendadas para a saúde pública e que proteja o meio ambiente de forma que 

elimine o uso de lixões e aumente a vida útil de aterros.  

Apesar dos aterros serem mais preferíveis do que os lixões, ainda é preciso 

refinar as técnicas na disposição de resíduos nos aterros, e difundir mais a 

pedagogia dos 8 R’s, uma vez que  a não separação de resíduos orgânicos e 

inorgânicos inutiliza ambos resíduos e tem custo econômico, ambiental e social alto 

demais. 
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1.2 O gerenciamento de resíduos sólidos domiciliares no município de Toledo-

Pr  

O gerenciamento dos resíduos sólidos é de responsabilidade das prefeituras 

municipais (LOEF e ROESLER, 2012). Assim, no ano de 2013 a cidade de Toledo-

PR formulou seu Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos 

(PMGRS). Foi resultado do envolvimento de diferentes setores da administração 

pública e da sociedade civil, e propõe ações relativas ao manejo de resíduos sólidos 

produzidos no município, desde a sua geração até a sua disposição final, e leva em 

consideração as características dos geradores, volumes e os tipos de resíduos 

produzidos para que recebam o devido tratamento. O Município possui um aterro 

sanitário, licenciado junto ao Instituto Ambiental do Paraná – IAP, para receber 

apenas resíduos sólidos domiciliares. 

 Os serviços de coleta, transporte e disposição final dos resíduos sólidos 

domiciliares e compatíveis, e os resíduos provenientes da varrição dos logradouros 

no Município de Toledo-PR, são realizados pela Transportec - Coleta e Remoção de 

Resíduos Ltda, a qual tem no ano de 2016 o contrato encerrado com a prefeitura de 

Toledo, para dar lugar a outro processo de licitação. 

A empresa de coleta atua também nos distritos de Vila Nova, Novo Sarandi, 

São Luiz do Oeste, Dez de Maio, Dois Irmãos, Vila Ipiranga, Concórdia do Oeste, 

Novo Sobradinho, e nas localidades de Boa Vista, Bom Princípio e Ouro Preto.  A 

freqüência da coleta dos resíduos sólidos varia de acordo com a localidade: na zona 

urbana central é efetuada todos os dias; nos demais bairros, 3 vezes na semana; e 

nos distritos, 2 vezes na semana.  
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Quadro 1 – Setores de coleta de resíduos sólidos domiciliares do Município de 
Toledo-PR, incluindo distritos. 
 

SETOR PERÍODO DE 
COLETA 

FREQUENCIA LOCAIS 

01 Noturno Diário Centro 

02 Noturno 3
a
, 5

a
, Sábado Jd.La Salle; Vila Becker; Recanto; 

Jd. Filadélfia. 

02 Noturno 2
a
,4

a
,6

a 
Parte do centro, BNH Rossoni; BNH 
Parizzotto; Jd. Pancera. 

04 Noturno 2
a
,4

a
,6

a
 Parte do centro; parte Jd. La 

Salle;parte Jd. Santa Maria; parte 
do Jd. Porto Alegre. 

05 Noturno 3
a
, 5

a
, Sábado Tocantins; Vila Industrial; Jd 

Gisele;Jd. Pasquale. 

06 Diurno 2
a
,4

a
,6

a
 Jd. Anápolis; V. Industrial; grande 

Coopagro. 

07 Diurno 3
a
, 5

a
, Sábado Jd. Porto Alegre; Jd. Concórdia; e 

Jd. Independência. 

08 Diurno 2
a
,4

a
,6

a
 Grande Pioneiro 

09 Diurno 3
a
, 5

a
, Sábado Jd. Bressan; Jd. César Park; 

grande V. Panorama. 

10 Diurno 2
a
,4

a
,6

a
 Jd. Europa/América. 

11 Diurno 3
a
, 5

a
, Sábado Parte da Vila Operária; V. Paulista; 

Tancredo Neves; parte do Centro. 

Interior A Diurno 3
a
 Concórdia do Oeste; Dez de Maio; 

Vila Ipiranga; Dois irmãos; Novo 
Sarandi; Vila Nova. 

Interior B Diurno 6
a
 Bom princípio; Dez de Maio; Vila 

Ipiranga; Dois Irmãos; Novo 
Sobradinho; Vila Nova. 

Fonte: Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos de Toledo-PR (2011) 

 

Em 2005 foi realizado um estudo no município de Toledo que levantou a 

composição gravimétrica dos resíduos sólidos domiciliares do município de Toledo. 

As coletas foram divididas em 11 setores de coleta que indicam os bairros, conforme 

descrito na tabela abaixo. 

A Tabela 3 e 4, retirada do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos 

Sólidos, apresenta o percentual de cada tipo de resíduo sólido domiciliar encontrado 

ao final da coleta feita para análise no ano de 2005. 
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 Tabela 3: A composição gravimétrica, dos resíduos sólidos domiciliares da 
área urbana e rural destinados ao aterro do município (%). 

 
Setor de 
Coleta  
 

Matéria 
Orgânica 
(%)  
 

Plástico  
(%) 

Vidro 
(%) 
 

Metal/Alumínio 
(%) 

Papel 
(%) 
 

Outros 
(%) 
 

Perda (%) 

1 67,60  9,80 2,30 0,70 12,70 4,00 2,90 
2 80,00  7,20 1,40 0,60 6,30 1,80 2,70 
3 69,00  6,40 1,40 0,80 10,80 7,80 3,80 
4 54,50  9,10 2,30 0,60 15,60 16,90 1,00 
5 60,30  9,20 0,70 1,00 12,00 12,20 4,60 
6 71,20  11,00 0,70 1,30 6,20 8,90 0,70 
7 71,00  8,20 2,20 0,80 6,20 10,20 1,40 
8 64,10  8,50 0,60 1,50 8,20 14,60 2,50 
9 76,00  6,70 1,30 1,00 5,60 7,70 1,70 

10 74,20  6,30 1,30 1,10 8,20 6,10 2,80 
11 73,40 

 
10,50 0,90 1,0 7,80 4,80 1,60 

Média 69,21 8,45 1,37 0,95 9,05 8,63 2,34 

Fonte: Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos de Toledo-PR (2011). 
 

Tabela 4: A composição gravimétrica, dos resíduos sólidos domiciliares da 
área rural destinados ao aterro do município (%) 

 
Setor de 
Coleta  
 

Matéria 
Orgânica 
(%)  
 

Plástico 
(%) 
 

Vidro 
(%) 
 

Metal/Alumínio 
(%) 

Papel 
(%) 
 

Outros 
(%) 
 

Perda (%) 

Interior A 60,9  12  2 1,7 9,7 11,7 2 
Interior B 63,5  10,2 0,4 1,7 10,2 10,7 3,3 

Média 62,2  11,1 1,2 1,7 9,95 11,2 2,65 

Fonte: Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos de Toledo-PR (2011). 
 

 
O que chama a atenção, em ambas as tabelas, é a grande quantidade de 

resíduos orgânicos, 69,21% que são destinados ao aterro sanitário, sendo que essa 

parcela poderia ser reciclada por meio da compostagem. O total de resíduo 

inorgânico foi de 19,87%. Dessa maneira, 89,09% de resíduos que poderiam ser 

reaproveitados, são enterrados no solo. A categoria “outros” enquadra roupas, 

calçados, couros, seringas e diversos outros materiais, que também devem ter uma 

melhor destinação. 

Esses valores são preocupantes, uma vez que o padrão de consumo continua 

o mesmo, necessitando de cada vez mais matéria prima para origem desses 

objetos. Além do mais, essa matéria enterrada não retorna ao seu ciclo natural, 

tornando-se estagnada. 

Em Toledo acontece também o Programa de Coleta Seletiva- Lixo útil, o qual 

foi implantado em 1993 em parceria com a Fundação para o Desenvolvimento 
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Científico e Tecnológico (FUNTEC), o Instituto de Saneamento Ambiental (ISAM) e 

da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC/PR). E em 1997 foi aprovado 

pelo Fundo Nacional do Meio Ambiente do Ministério do Meio Ambiente (FNMA), um 

projeto da FUNTEC com o intuito de melhorar e ampliar o programa. O projeto 

contava com um caminhão do tipo baú, 10.000 caixas plásticas vazadas para 

armazenar materiais, prensa hidráulica, central de triagem de materiais recicláveis 

localizado no aterro sanitário do município de Toledo-PR e uma equipe de 24 

funcionários. No entanto, hoje o projeto funciona com o depósito dos resíduos 

inorgânicos em contêineres amarelos, dispostos em pontos estratégicos nos bairros. 

O projeto abrange 12 bairros sede e todo material coletado é transportado pelo 

caminhão até a central, onde são separados, enfardados e comercializados por meio 

de leilão (TOLEDO, 2005).  

Segundo o Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, existem três 

maneiras de fazer a coleta: porta a porta; pontos fixos de troca e entrega voluntária. 

Sendo que na primeira modalidade o programa disponibilizava uma caixa plástica 

devidamente identificada para aproximadamente 5.400 domicílios, onde os materiais 

deveriam ser armazenados limpos e secos para a coleta semanal, feita por um 

veículo especialmente adaptado (Figura 2). Como dito anteriormente as caixas 

vazadas foram substituídas por containers amarelos. O material recolhido é 

selecionado por tipo e acondicionado de acordo com os interesses de 

comercialização (TOLEDO, 2011).  

Na segunda e terceira modalidade, os resíduos são entregues em qualquer 

um dos 7 barracões distribuídos no município (Vila Pioneiro, Jardim Concórdia, 

Jardim Coopagro, São Francisco, Jardim Europa/América, Distrito de Vila Nova e 

Sarandi). Mas no caso dos pontos fixos de troca, os catadores cadastrados na 

prefeitura, trocam materiais recicláveis por cestas básicas. Já na terceira 

modalidade, as pessoas que tem interesse em deixar os resíduos domiciliares 

nesses pontos, tem essa liberdade, desde que os materiais estejam devidamente 

higienizados e separados. 

Também ocorre em Toledo ações em educação ambiental, sendo que, o  

programa “Cidadão Ambiental” adentra na questão dos resíduos sólidos, e 

esclarece: 
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(...) as experiências desenvolvidas na escola, que trouxeram resultados 
positivos na área ambiental, permitiram o seu aproveitamento por outras 
entidades, bem como motivar instituições a desenvolverem programas e 
ações nesta área. Desde 1998 o programa Cidadão Ambiental é 
desenvolvido pelas escolas públicas municipais, estaduais e particulares, 
universidades públicas e particulares, empresas, grupos ambientais, 
pessoas com iniciativas comunitárias, associações e outras instituições 
interessadas em trabalhar o contexto da Educação Ambiental em seu 
campo de atuação. Portanto, visam proporcionar uma melhor qualidade de 
vida com a ajuda de indivíduos comprometidos com as relações do 
ambiente em que vive (TOLEDO, 1998). 

 

 No ano de 2014 foi implantado o projeto dos containers amarelos (Figura 3), 

distribuídos na cidade, a fim de recolher materiais recicláveis e destinar aos centros 

de triagem. No entanto, o projeto tem risco de ser suspendido, uma vez que tem sido 

mal utilizado por alguns moradores do município, por ter sido alvo de vandalismo e 

também por mal uso.  

O sistema de gestão ambiental de Toledo configura-se como integrado, uma 

vez que contempla outros aspectos além da coleta, transporte e disposição final. No 

entanto, carece de programas que favoreçam uma consciência mais critica e 

políticas que cobrem mais eficiência por parte das indústrias. Dessa maneira deve-

se promover a reutilização de artefatos, o reaproveitamento tanto na cadeia 

produtiva industrial como na reintegração à dinâmica natural, além de necessitar de 

mais esforços relacionados aos projetos de conscientização e responsabilização dos 

diversos setores da sociedade. Assim, a mudança mais urgente é a de consciência 

,Layrargues (2002, p.4) deixa isso claro quando diz que “a redução do consumo 

deve ser priorizada sobre a reutilização e reciclagem; e depois da redução do 

consumo, a reutilização deve ser priorizada sobre a reciclagem”. Gomes (2006, 

p.26) reafirma que “a mudança de comportamentos dos consumidores requer a 

sensibilização e mobilização social e defende que a informação é fundamental nesse 

processo”. 
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 Figura 2: Veículo coletor de resíduos 

 
Fonte: Prefeitura do Município de Toledo- Pr 

 

Figura 3: Containers Projeto Lixo útil 

 
Fonte: Prefeitura do município de Toledo-Pr 
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CAPÍTULO: A CONTRIBUIÇÃO DAS COOPERATIVAS NA MUDANÇA DE 
PARADIGMAS 

 

2.1 O cooperativismo como forma de contestar o sistema vigente  

 

Layarargues (2000) descreve que sociedades sustentáveis são criadas com 

base no enfrentamento conjunto das questões ambientais e sociais, assim a 

proposta da Cooperativa mostra relevante potencial na resolução desses problemas, 

uma vez que pauta-se em atitudes individuais que influenciam na coletividade.  

Capra (1982) apud Layrargues (2000) faz um apontamento importante 

quando diz que a humanidade está próxima ao ponto de mutação, uma vez que as 

forças competitivas estão cedendo lugar às forças cooperativas, superando a visão 

reducionista e imediatista, extremamente necessária para o rompimento do 

paradigma newtoniano-cartesiano. Brandão (2012) argumenta claramente essa 

visão quando diz “Estamos a tal ponto empapados de símbolos e de valores 

poderosamente mercantis e [...] que é difícil pensar em qualquer projeto de 

realização pessoal que não ameace perverter o “pessoal” em “individualista”.   

Dessa forma, a organização em cooperativa mostra-se como uma 

manifestação de descontento sobre o modelo de pensamento vigente, uma vez que 

critica o sistema e desenvolve-se no interior do mercado, sendo relacionada ao 

conceito de auto-gestão.  

O cooperativismo surge como uma expressão da economia solidária 

(CANÇADO, 2005), a qual surgiu para contrapor-se ao aprofundamento das 

desigualdades e exclusões sociais, organizações dessa natureza possuem uma 

dimensão política de mudança. 

 A Aliança Cooperativa Internacional (ACI) define Cooperativa como sendo 

organizações autônomas, de ajuda mútua, controladas pelos seus membros. E se 

estas firmarem acordos com outras organizações devem fazê-lo em condições que 

assegurem o controle democrático pelos seus membros (ACI, 2004). 

 No país existem apenas cooperativas tradicionais, sendo que as populares 

existem de fato, mas não de direito (CANÇADO, 2005), a Cooperativa de 

Produtores/ Catadores de lixo é um exemplo de Cooperativismo popular, pois tem a 

autogestão como condicionante de autenticidade que cumpre com os princípios 

cooperativistas proposto pela ACI: 
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I.Adesão Voluntária e livre; II. Gestão democrática; III. Participação 
Econômica dos sócios; IV. Autonomia e independência (controlada por seus 
membros); V. Educação, formação e informação; VI. Intercooperação; VII. 
Preocupação com a comunidade. (AIC, 2004) 
 
 
 

 Singer (2003) exemplifica que a cooperativa tradicional é essencialmente 

capitalista, assim como as agrícolas onde fazendeiros exploram pequenos 

proprietários, já a cooperativa popular é socialista, igualitária, solidária e 

democrática, onde a igualdade faz sentido. Ou seja, há uma cooperativa tradicional 

baseada na hierarquia e que não critica o sistema, preocupando-se apenas com o 

lucro e a cooperativa popular que se embasa na autogestão e na preocupação social 

de seus integrantes com o mundo que os rodeia, configurando-se como importantes 

espaços de aprendizado que promovem a criticidade e a cidadania, ferramentas tão 

importantes para promoção de um ambiente mais justo e saudável.  

Gadotti (2005) corrobora com a ideia do cooperativismo como forma de 

inserção do indivíduo para interferir no mundo que o rodeia, quando afirma que a 

educação pode ocorrer em vários espaços, não só nos formais como, por exemplo, 

a escola, mas também nos espaços não formais onde o aprendizado é mais difuso, 

menos hierárquico e menos burocrático, sendo a cidade um campo marcado pela 

descontinuidade, eventualidade e informalidade. 

A Cooperativa de produtores de lixo configura-se como um espaço de 

promoção de aprendizado e cidadania, uma vez que insere o indivíduo na complexa 

rede de relações sociais e ecológicas, de forma que este se constrói e promove um 

ambiente de mais justiça. 

 

2.2 No que consiste a Cooperativa de Produtores/Catadores de Lixo  

 

 A Cooperativa de Produtores, Catadores de Lixo Orgânico e Reciclável 

surgiu com o intuito de os próprios moradores do bairro Jardim Porto Alegre, no 

município de Toledo-PR (Figura 4), responsabilizarem-se pelo lixo gerado em suas 

casas.  
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Figura 4: Bairro Jardim Porto Alegre, Toledo-Pr. 
 

 
Fonte: Própria do autor (2016). 
 

A organização surgiu com o intuito dos moradores darem fins mais 

adequados para os resíduos sólidos produzidos no bairro, a fim de diminuir resíduos 

destinados ao aterro e melhora do local. As atividades da Cooperativa se iniciaram 

pela Rua Ivaí, local onde se encontra a sede da Cooperativa, e se estenderam para 

as ruas Júlio Verne e Porto União, as quais são paralelas a rua Ivaí, essas ruas 

eram delimitadas pela rua Adilson Bier e rua Rio Grande do Sul. A Figura 5 

evidencia a área física na qual as atividades da Cooperativa se estendiam.  
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 Figura 5: Área de abrangência atividades da Cooperativa

 
Fonte: Própria do autor (2016). 
 

 

 O capitulo 2 do Estatuto Social da Cooperativa deixa claro que: 

 
Art.2 – A cooperativa tem por objetivo organizar a ação solidária de seus 
associados, em suas atividades profissionais e domésticas específicas, 
proporcionando viabilidade econômica em suas tarefas de produção, coleta, 
armazenamento, processamento, compostagem, beneficiamento, 
industrialização e comercialização do lixo orgânico e materiais recicláveis e 
reaproveitáveis, inclusive cuidar da limpeza das ruas e manter cuidados 
com a arborização urbana do bairro e da cidade de Toledo. 

 

 No primeiro ano a Cooperativa iniciou suas atividades com a tentativa de 

compostagem anaeróbica e a coleta seletiva do lixo. A princípio visavam eliminar a 

taxa do imposto municipal sobre o lixo, vender o composto gerado ou utilizar-se do 

húmus em suas hortas e jardins e vender os resíduos secos recolhidos. 

Já no segundo ano verificaram que a compostagem anaeróbica não deu 

resultados rápidos e fizeram a parceria com uma empresa que realiza compostagem 

aeróbia. Já os resíduos secos eram recolhidos uma vez na semana pelo caminhão 

da prefeitura e esses resíduos eram encaminhados ao barracão de coleta seletiva 

na prefeitura. Dessa forma, a Cooperativa passou apenas a repassar os resíduos, e 
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devido à falta de apoio das parcerias realizadas e do poder público, a mesma 

suspendeu suas atividades em 25 de fevereiro de 2016.  

A proposta da Cooperativa tem consistência, uma vez que, esses sujeitos são 

os que “constroem a indignação diante da re-atualização de problemas antigos e das 

reconfigurações das misérias humanas, que sonham com a possibilidade de 

contribuir para a produção de uma sociedade mais justa e feliz” (SCHERER-

WARREN, 1999, p.11).  

Dessa forma, o estudo visa fomentar a urgência do manejo adequado de 

resíduos sólidos por meio da conscientização educacional da sociedade, neste caso 

a intenção da Cooperativa de Produtores/Catadores de Lixo, de maneira a cumprir 

com os princípios da PNRS, assegurando a melhoria da qualidade de vida e do meio 

ambiente. O artigo 60 da PNRS define seus princípios e objetivos: 

I - a prevenção e a precaução; 
II -  o poluidor-pagador e o protetor-recebedor; 

III - A visão sistêmica, na gestão dos resíduos sólidos, que considere as 
variáveis ambiental, social, cultural, econômica, tecnológica e de saúde 
pública; 

IV - O desenvolvimento sustentável 
V - a ecoeficiência, mediante a compatibilização entre o fornecimento, a preços 

competitivos, de bens e serviços qualificados que satisfaçam as 
necessidades humanas e tragam qualidade de vida e a redução do impacto 
ambiental e do consumo de recursos naturais a um nível, no mínimo, 
equivalente à capacidade de sustentação estimada do planeta;  

VI -  a cooperação entre as diferentes esferas do poder público, o setor 
empresarial e demais segmentos da sociedade;  

VII -  a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos;  
VIII -  o reconhecimento do resíduo sólido reutilizável e reciclável como um bem 

econômico e de valor social, gerador de trabalho e renda e promotor de 
cidadania;  

IX -  o respeito às diversidades locais e regionais;  
X -  o direito da sociedade à informação e ao controle social;  
XI -  a razoabilidade e a proporcionalidade.  

 
Art. 7

o
  São objetivos da Política Nacional de Resíduos Sólidos:  

I -  proteção da saúde pública e da qualidade ambiental;  
II -   não geração, redução, reutilização, reciclagem e tratamento dos 

resíduos sólidos, bem como disposição final ambientalmente adequada dos 
rejeitos;  

III -   estímulo à adoção de padrões sustentáveis de produção e consumo 
de bens e serviços;  

IV -   adoção, desenvolvimento e aprimoramento de tecnologias limpas 
como forma de minimizar impactos ambientais;  

V -  redução do volume e da periculosidade dos resíduos perigosos;  
VI -   incentivo à indústria da reciclagem, tendo em vista fomentar o uso de 

matérias-primas e insumos derivados de materiais recicláveis e reciclados;  
VII -   gestão integrada de resíduos sólidos;  
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VIII -   articulação entre as diferentes esferas do poder público, e destas 
com o setor empresarial, com vistas à cooperação técnica e financeira para 
a gestão integrada de resíduos sólidos;  

IX -   capacitação técnica continuada na área de resíduos sólidos;  
X -  regularidade, continuidade, funcionalidade e universalização da 

prestação dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos 
sólidos, com adoção de mecanismos gerenciais e econômicos que 
assegurem a recuperação dos custos dos serviços prestados, como forma 
de garantir sua sustentabilidade operacional e financeira, observada a Lei nº 
11.445, de 2007;  

XI -   prioridade, nas aquisições e contratações governamentais, para:  
a) produtos reciclados e recicláveis;  
b) bens, serviços e obras que considerem critérios compatíveis com 
padrões de consumo social e ambientalmente sustentáveis;  

XII -   integração dos catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis nas 
ações que envolvam a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida 
dos produtos;  

XIII -  estímulo à implementação da avaliação do ciclo de vida do produto;  
XIV -   incentivo ao desenvolvimento de sistemas de gestão ambiental e 

empresarial voltados para a melhoria dos processos produtivos e ao 
reaproveitamento dos resíduos sólidos, incluídos a recuperação e o 
aproveitamento energético;  

XV - estímulo à rotulagem ambiental e ao consumo sustentável.  

 

Como pode ser visto acima, os princípios e objetivos da PNRS compactuam 

com as propostas da Cooperativa dos Produtores de Lixo, no entanto, é preciso 

analisar o cumprimento dos itens propostos. 

Há cidades que ainda utilizam-se de lixões a céu aberto, muitas cidades já 

implantaram o sistema de aterro sanitário, mas que ainda precisam ser melhor 

regulamentados, uma vez que o problema do chorume formado pela solubilização 

de componentes orgânicos e inorgânicos na água, principalmente pela infiltração de 

águas pluviais que percola, através dos resíduos formando um liquido escuro, é 

altamente poluente e de complexa composição (SANTOS; SHIRAIWA,SILVINO, 

2008).  

Assim, a Cooperativa corrobora com a proposta de Vaz e Cabral (2005) que 

defendem ser necessário desenvolver soluções que reduzam o volume dos resíduos 

que se destinam aos depósitos de lixo. 

É possível perceber a Cooperativa como um campo promissor para educação 

ambiental em espaços informais de aprendizado, configurando-se como “um resgate 

ao sabor do saber que está no desejo de mudar a vida” (TRISTÃO, 2005, p.253).  

Ainda citando Tristão (2005) é nesse campo que o sujeito sendo si mesmo no 

mundo e atuando no coletivo se reúne para juntar forças para que aconteça a 

formação de comunidades interpretativas.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/Lei/L11445.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/Lei/L11445.htm
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A Cooperativa formou parcerias com diferentes entidades, públicas e 

particulares bem como: instituição financeira cooperativa, empresa de compostagem 

aeróbia, universidade pública e privada, e secretaria do meio ambiente. A Figura 6 

resume a contribuição que cada parceria trouxe para organização. 

 

Figura 6: Diagrama de parcerias da Cooperativa de Produtores/Catadores de Lixo 

orgânico e reciclável de Toledo-Pr  

 

 

Fonte: Própria do ator (2016). 

 

Apesar do potencial integrador da proposta da Cooperativa, não houve um 

trabalho contínuo entre os acordos feitos, além da falta de perspectivas futuras e um 

trabalho de gestão organizacional, o que fez com que algumas propostas não 

alavancassem em situações mais concretas e promissoras. Não havia um eixo 

norteador das ações, com isso, perdeu-se a motivação para o bom andamento e a 

conclusão das propostas. 
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2.3 Atividades realizadas dentro da Cooperativa de Produtores/Catadores de 
Lixo Reciclável e Orgânico  

 

A Lei Estadual nº. 12.493 de 22 de janeiro de 1999 defende que os geradores 

são responsáveis pelos seus resíduos, sejam eles de qualquer natureza, sendo 

também de responsabilidade do gerador o acondicionamento, transporte, 

armazenamento, coleta, tratamento e/ou destinação final dos resíduos. A proposta 

da Cooperativa se sustenta nessa lei, uma vez que fornece subsídios para que os 

geradores se responsabilizem pelos resíduos gerados. Nesse caso, a Cooperativa 

utilizou-se do método do biodigestor anaeróbio, e logo após, o da compostagem 

para lidar com os resquícios orgânicos. Ambos métodos, tem o objetivo final de 

transformar o que antes era lixo em adubo, que pode ser utilizado em hortas e 

jardins. Ou seja, abreviar o tempo de decomposição da matéria orgânica que por 

ação de microorganismos se transforma em terra orgânica (RIBEIRO, 2011).  

 Groppelli et al (2002), fala um pouco mais sobre o método de decomposição 

com ausência do oxigênio, o qual existe desde os primórdios da existência biótica 

terrestre: 

A Terra começa com o desenvolvimento dos primeiros microrganismos(...) 
quando não havia oxigênio na atmosfera. Essas primeiras bactérias 
(archeas) são chamadas de anaeróbias. A natureza possui um imenso 
exército de decompositores, integrados por milhares de indivíduos que se 
alimentam com matéria orgânica. Essa flora anaeróbia existe na atualidade, 
no fundo dos pântanos, no intestino de mamíferos, etc... e pode ser utilizada 
para o tratamento de nossos resíduos e assim contribuir para o saneamento 
ambiental. Pode ser feita com uma bombona encerrada, a qual chama-se 
de biodigestor, e se alimenta da matéria organiza residual, essas bactérias, 
vão consumir o “nosso lixo” com o beneficio de obter energia e produzindo o 
biogás combustível e resíduo estabilizado com características similares ao 
húmus (GROPPELL,2002,p.2) 

 

Assim, precisamos entender os mecanismos de funcionamento da natureza, 

para nos reconectarmos a ela, e assim poder contribuir de maneira mais eficiente 

para sua continuidade. No meio natural, ambas bactérias, anaeróbias e aeróbias 

coexistem, e assim devemos proporcionar meios para que atuem-na melhoria da 

qualidade de vida. 

Esses microrganismos exerceriam uma função de mutualismo com a espécie 

humana, uma vez que auxiliariam na digestão da grande fração de matéria orgânica 

que geramos. Leonardo Boff faz uma analogia importante quando fala das bactérias 

que habitam o estomago da vaca, atuam como parceiras da digestão da celulose, 
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ingerida na pastagem. Assim o sistema passa a funcionar como se “A tua vida fosse 

minha morte, a tua morte fosse minha vida” (BOFF, 2002).  

Vandana Shiva (2003) reforça essa visão quando fala que precisamos 

priorizar a Biodemocracia, a qual envolve o reconhecimento intrínseco de todos os 

seres vivos e seu direito inerente ao êxito. Dessa maneira a sustentabilidade 

encontrará lugar na sociedade quando as “leis da natureza encontrarem espaço na 

imposição das normas sociais na mesma medida em que as leis do mercado impões 

suas regras”, assim a Cooperativa compactua com os interesses entre ecologia e 

economia (LAYARARGUES, 2000,p.81).  A adoção da compostagem pela 

Cooperativa se fez muito importante, uma vez que o PNRS destaca que: 

 

(...) apesar da massa de resíduos sólidos urbanos apresentarem alto 
percentual de matéria orgânica, as experiências de compostagem, no Brasil, 
são ainda incipientes. O resíduo orgânico, por não ser coletado 
separadamente, acaba sendo encaminhado para disposição final, 
juntamente com os resíduos domiciliares. Essa forma de destinação gera, 
para a maioria dos municípios, despesas que poderiam ser evitadas caso a 
matéria orgânica fosse separada na fonte e encaminhada para um 
tratamento específico, por exemplo, via compostagem (BRASIL, 2011, 
p.14). 
 

 

O Plano Municipal de Resíduos Sólidos da cidade de Toledo-PR também 

evidencia esse processo como um tratamento correto quando apresenta que “em 

consideração ao alto índice de matéria orgânica nos resíduos brasileiros, a 

alternativa da compostagem, é uma solução para este tipo de resíduo que acaba 

aumentando a vida útil dos aterros sanitários.” Além disso, a aplicação do material 

originado da compostagem aumenta a fertilidade do solo, favorece o enraizamento 

das plantas, ajuda a controlar a erosão, regula a salinidade e cria condições para 

propiciar a degradação de moléculas de pesticidas, como também diminui o 

emprego de adubação química nas plantações (RIBEIRO, 2011).   

A Cooperativa propõe também a segregação dos resíduos sólidos 

inorgânicos, a qual separa materiais como vidro, papel, metal, plástico, pilhas e 

baterias, por meio da coleta seletiva que é um instrumento concreto de incentivo à 

redução, a reutilização e a separação do material para a reciclagem, buscando uma 

mudança de comportamento, principalmente em relação aos desperdícios inerentes 

à sociedade de consumo (RIBEIRO, 2011). Dessa forma, os “Produtores de Lixo” 
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construíram uma proposta de tecnologia social, pois conforme Santos, (2000, p. 62 -

63) afirma: 

 
Toda relação do homem com a natureza é portadora e produtora de 
técnicas que se foram enriquecendo, diversificando e avolumando ao longo 
do tempo… As técnicas oferecem respostas à vontade de evolução dos 
homens e, definidas pelas possibilidades que criam, são a marca de cada 
período da história. 

 

Assim a utilização da compostagem, afirma esse compromisso com a 

sociedade e o ambiente em que ela se insere, de maneira a construir alternativas de 

desenvolvimento e de organização social fundadas na solidariedade, na inclusão 

social, na busca da equidade, no respeito aos direitos humanos, na preservação 

ecológica, na justiça social (BAVA, 2004). 
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3. CAPÍTULO: METODOLOGIA DE PESQUISA 

 

A pesquisa caracteriza-se como um estudo de caso, o qual permite maior 

profundidade das questões propostas, estuda um único grupo ou comunidade, 

ressaltando a interação entre seus componentes (GIL, 2002). Dessa maneira, se 

utiliza basicamente da observação e entrevistas para captar explicações e 

interpretações do que ocorre no grupo, e são conjugados com outros procedimentos 

como análise de documentos, fotografias e filmagens (GIL, 2002). 

A população pesquisada situa-se na Cooperativa de Produtores/Catadores de 

lixo orgânico e reciclável de Toledo e região oeste do Paraná – COOPERUTIL 

TOLEDO – ECOLOGIA E INCLUSAO SOCIAL. Os sujeitos da pesquisa são os 

associados da Cooperativa que estão desde a sua constituição, no ano de 2014.   

Foram feitas leituras para obter subsidio teórico para pesquisa, de forma a 

auxiliar na estruturação da dissertação, além disso, foram analisados documentos 

da Cooperativa como o estatuto, termos de cooperação das instituições parceiras a 

fim de analisar seus aspectos organizacionais, e análise do PMGIRS do município 

de Toledo-PR.  

Além disso, foram realizadas entrevistas semiestruturadas (Apêndices 1 e 2) 

as quais foram aprovadas pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade 

Estadual do Oeste do Paraná- UNIOESTE (Anexo1), com sujeitos de idade maior de 

18 anos que estivessem associados à Cooperativa desde sua constituição em 2014. 

Também foi realizada uma entrevista com o Presidente da Cooperativa. 

As variáveis analisadas dentro dos instrumentos foram: a viabilização da 

Cooperativa em seus aspectos técnicos, econômicos, organizacionais e 

socioambientais; adesão das pessoas a Cooperativa tais como o número de 

associados e números de desistentes; grau de eficiência do processo do biodigestor 

anaeróbica adotada pelos integrantes pioneiros da Cooperativa; aplicabilidade das 

técnicas de reciclagem resíduos orgânicos domésticos da Cooperativa, bem como a 

eficiência na separação dos resíduos inorgânicos. 

 

 

 

 

 



46 

 

3.1 Análise dos Dados 

 

 Para auxiliar na análise dos dados foi realizada uma revisão bibliográfica, de 

acordo com os pressupostos de Cervo e Bervian (1996), para buscar referências 

que dialogassem com os objetivos da pesquisa. Em seguida os instrumentos da 

pesquisa foram analisados pelo método da análise do conteúdo, que consiste em 

uma técnica que possibilita a descrição do conteúdo manifesto latente das 

comunicações (GIL, 2002,p.89). Segundo Bardín (1977, p. 42), a análise de 

conteúdo compreende: 

 

[...] um conjunto de técnicas de análise das comunicações, visando obter, 
por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 
mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitem a inferência de 
conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis 
inferidas) dessas mensagens. Assim a descrição analítica funciona segundo 
procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 
mensagens.  
 
 

Posteriormente para melhor análise dos dados coletados, os mesmos são 

organizados em categorias. Lüdke e André (1986) destaca a importância da 

elaboração de categorias em uma análise qualitativa, compreendendo a 

categorização como a busca de tendências e padrões que podem ser inferidos dos 

dados a partir de uma organização sistemática dos mesmos.   

A presente pesquisa se utilizará da análise quali-quantitava, uma vez que: 

 

Em análise quantitativa, o que serve de informação é a frequência com que 
surgem certas características do conteúdo. E a qualitativa é a presença ou 
ausência de uma dada característica de conteúdo ou de um conjunto de 
características num determinado fragmento de mensagem que é tomado em 
consideração (BARDÍN, 1977, p.21). 
 

 

Dessa forma, as entrevistas realizadas com os associados precisaram ser 

quantificadas para analisar a frequência de concordância entre os aspectos 

levantados. Os indivíduos foram identificados por A1 a A12, e a partir de suas falas 

foram elaboradas categorias para discussão dos resultados obtidos. 
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4. CAPÍTULO: RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

A análise dos resultados se dará em dois momentos: o primeiro é relativo à 

entrevista realizada com o Presidente da Cooperativa que foi realizada no ano de 

2015 (APENDICE A). A entrevista será dividida em aspectos socioambientais e 

organizacionais, e tem por objetivo central entender o funcionamento da Cooperativa 

e sua influência na questão de resíduos sólidos no município de Toledo. Também 

foram analisados documentos tais como o Estatuto da Cooperativa de Produtores/ 

Catadores de Lixo Reciclável e Orgânico e o Plano de Gerenciamento Integrado de 

Resíduos Sólidos do município de Toledo.  

O segundo momento abordará as questões trabalhadas com os associados 

da organização, e também se dividirá em organizacionais, de maneira a entender 

como essas pessoas se organizavam na rotina de coleta e ações, e aspectos 

socioambientais, a fim de compreender como entendiam o impacto de suas ações 

na Cooperativa para melhoria do meio ambiente e melhor gestão de resíduos 

sólidos. 

 

4.1 Aspectos socioambientais: Apontamentos feitos pela diretoria da 

Cooperativa  

 

Atentando para relevância da iniciativa da Cooperativa de Produtores/ 

Catadores de Lixo para mudança de atitudes que visam à sustentabilidade social e 

ambiental, Jacobi (2003, p.190) defende: 

 

 A produção de conhecimento deve necessariamente contemplar as inter-
relações do meio natural com o social, incluindo a análise dos 
determinantes do processo, o papel dos diversos atores envolvidos e as 
formas de organização social que aumentam o poder das ações alternativas 
de um novo desenvolvimento, numa perspectiva que priorize novo perfil de 
desenvolvimento, com ênfase na sustentabilidade socioambiental. 

 

Assim, a entrevista com o presidente da Cooperativa visou ressaltar essa 

inter-relação, buscando conhecer todos os aspectos envolvidos nessa organização 

social e seu potencial fomento para exercer a cidadania, a qual incentiva o cuidado 

com o meio ambiente.  
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A primeira questão buscou entender como a Cooperativa se formou e explica 

o porquê da denominação “Produtores de Lixo”. Segue abaixo, trecho transcrito da 

entrevista realizada com o presidente da Cooperativa, relativo à denominação 

“Produtores de Lixo”. 

 

“O nome Produtores de lixo é para contestar com os catadores, porque a 

mentalidade que existe é que o lixo é o problema dos catadores. Se joga 

tudo na rua, se faz um lixão lá, e os catadores que se virem e ganham 

quinhentos reais por mês. Então é para conscientizar que a 

responsabilidade do lixo começa na casa do produtor, toda pessoa é 

produtor. E se começar pelos catadores, não vai dar certo, é preciso se 

aliar com eles, para eles experimentarem e fazer só a reciclagem final 

né. Então eu estou querendo com esses que vão trabalhar ali na 

separação, começar a separar inclusive na casa deles (...). Vamos 

querer que todos os catadores sejam cooperados e separe o lixo nas 

suas residências, e depois colaborarem com o trabalho da reciclagem 

para comercialização.” 

 

A fala do Presidente da organização deixa bem clara a ideia do produtor do 

lixo como principal responsável por gerir seus resíduos. Uma ideia semelhante a do 

poluidor-pagador, exigindo que o mesmo arque com os custos das medidas de 

prevenção e de controle da poluição, a fim de neutralizar os danos ambientais 

(COLOMBO, 2004).  

Isso corrobora com a Lei Estadual nº. 12.493 de 22 de janeiro de 1999, a qual 

propõe: 

 

 A geração de resíduos sólidos, no território do Estado do Paraná, deverá 
ser minimizada através da adoção de processos de baixa geração de 
resíduos e da reutilização e/ou reciclagem de resíduos sólidos, dando-se 
prioridade à reutilização e/ou reciclagem a despeito de outras formas de 
tratamento e disposição final, exceto nos casos em que não exista 
tecnologia viável (PARANÁ, 1999).  
 

A proposta que norteia as atividades da Cooperativa pauta-se na 

responsabilização pelo resíduo gerado propondo uma responsabilidade 

compartilhada, a qual a PNRS (2012, p.28) tem por objetivos: 

 

I – compatibilizar interesses entre os agentes econômicos e sociais e os 
processos de gestão empresarial e mercadológica com os de gestão 
ambiental, desenvolvendo estratégias sustentáveis; II – promover o 
aproveitamento de resíduos sólidos, direcionando-os para a sua cadeia 
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produtiva ou para outras cadeias produtivas; III – reduzir a geração de 
resíduos sólidos, o desperdício de materiais, a poluição e os danos 
ambientais; IV – incentivar a utilização de insumos de menor agressividade 
ao meio ambiente e de maior sustentabilidade; V – estimular o 
desenvolvimento de mercado, a produção e o consumo de produtos 
derivados de materiais reciclados e recicláveis; VI – propiciar que as 
atividades produtivas alcancem eficiência e sustentabilidade; VII – incentivar 
as boas práticas de responsabilidade socioambiental (BRASIL, 2012). 
.  

O entrevistado afirma que toda pessoa que consome, produz lixo e afirma que 

é dever de cada um se responsabilizar por sua parcela de produção.  

A Cooperativa nasceu dentro de um descontentamento com o atual modelo 

de desenvolvimento, assim, a primeira questão da entrevista também teve o intuito 

de verificar como surgiu a ideia da organização. Essa questão suscitou uma longa 

história que levantou pontos importantes que ocorreram ao longo dos anos e 

culminaram na proposta da Cooperativa. Assim o entrevistado conta: 

 

“Olha, logo que a atual administração da prefeitura assumiu a gente tava 
empolgado pela proposta do slogan da campanha, que era “Toledo 
humano, desenvolvido e participativo” né, e assim aguardamos até o 
início do trabalho do prefeito, e sentimos nessa gestão dificuldade de 
recolher o lixo reciclável. Em 1993 eu era prefeito na época e lançamos o 
projeto Lixo útil, que é o mesmo nome de hoje (...) Em 1995 começamos 
a trocar o lixo por hortifrutigranjeiros e esse projeto chamava “Cambio 
Verde” (...) No projeto Lixo Útil, cada família recebeu uma caixa plástica 
e separava o lixo orgânico e o reciclável e uma vez por semana o 
caminhão passava. No governo municipal de 1997 até 2012, esse 
projeto foi suspenso e as pessoas passaram a misturar, e ai as famílias 
começaram a reclamar. Marcamos uma audiência pública aqui no bairro 
e o assunto foi dengue e lixo (...) A dengue o pessoal aceitou bem (...) 
repercutiu bem. Mas o lixo houve uma decepção muito grande.(...) 
Passou um tempo e surgiu uma ideia de uma reportagem na revista 
exame que a cidade de Itú era modelo de coleta seletiva no Brasil, pois 
colocavam container para recolher os resíduos orgânicos. E ai eu falei 
com o secretário do meio ambiente para colocarmos ali no bairro Jardim 
Porto Alegre, um container para quatro quadras.(...) Aí conseguimos um 
container, e na primeira semana pouca gente levou dali duas semanas 
todo mundo tava levando.(...) Daí pensamos. Poxa! Se as famílias levam 
é porque elas querer melhorar as coisas. (...)Aí saiu no jornal que ia ter 
um Seminário Ambiental na Unioeste. (...) e lá estava o Professor(...) que 
falou da compostagem anaeróbica, mas ai ele falou “é uma pesquisa, 
estamos tentando na Escola Ecológica”.(...) Depois de uns dias fizemos 
uma reunião e alguém já trouxe uns tambores, e já fizemos por conta, e 
dai foi andando. Aí surgiu a idéia de montar uma cooperativa para ter 
mais condições de organizar e reveindicar as coisas né. Nós demoramos 
um ano para formar a cooperativa. Apresentamos novamente para 
prefeitura outra proposta e colocamos três emergências. O barracão(...) 
o caminhão e um espaço no aterro para fazer a compostagem, isso nós 
conseguimos. E agora estamos arrumando umas máquinas por conta 
para prensar o lixo, porque esperar da prefeitura é difícil”. 
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A fala acima, apesar de extensa, nos traz importantes contribuições, uma vez 

que evidencia uma ação cidadã a qual reforça a autonomia e legitimidade dos 

próprios atores sociais que atuam sob um olhar de cooperação. Essa organização 

se consolida em um espaço onde as pessoas se reafirmam e contestam o modelo 

vigente. Jacobi (2003) faz um apontamento importante quando diz que enfrentar a 

problemática ambiental implica na necessidade de romper com o estereótipo de que 

as responsabilidades urbanas dependem em tudo da ação governamental. 

A questão dois, sobre os aspectos socioambientais da Cooperativa, indaga 

sobre quais são os fundamentos, princípios e ações que a regem. O presidente 

defendeu a educação ambiental como ferramenta importante no desejo de mudança 

de mentalidade dos cooperados. Para Carvalho (2004), compreender as relações 

sociedade-natureza e intervir sobre os problemas e conflitos ambientais é o objetivo 

da educação ambiental, formando assim sujeitos ecológicos.  

A educação ambiental é ainda um instrumento da construção da cidadania, de 

mobilização e de participação da sociedade em ações que visam à tomada de 

consciência das causas e consequências da problemática ambiental (GRANDO e 

NYAMIEN, 2010, p 205). A Figura 7 representa a fala do entrevistado sobre o 

principal lema da Cooperativa. De maneira que esse processo se retroalimenta.  
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Figura 7: Esquema lema da Cooperativa

Fonte: Própria do autor (2016). 

 

 Quando solicitado o que motiva as pessoas a participarem da Cooperativa o 

Presidente afirma: 

“No momento em que as pessoas reclamam que o caminhão não passa 
e que o catador mexeu no lixo e que veio o cachorro, e alguém pegou só 
o lixo que tem maior valor. Mas quando ela vê que não tem mais lixo na 
rua, ela começa a ter uma outra estima da rua dela né. E no momento 
que você mostra que o teu lixo pode virar petróleo (risada) também 
começa a movimentar. E olha, nós pegamos na prefeitura a lista de 
todos os moradores do bairro, quanto cada um paga de lixo e de limpeza 
pública. E nós estamos trabalhando quadra por quadra. Minha quadra 
tem 11 famílias. Então você começa a mostrar que nossa quadra paga 
1500 reais por mês para coletar lixo e varrer rua. E com esse projeto 
nosso, eu acho que não vamos gastar metade do que nós estamos 
pagando. Então se nós gastarmos só metade isso ai vai retornar para 
nós, então começa a mexer no bolso”. 
 

A motivação para aderir à Cooperativa, surge de um descontentamento da 

situação vivenciada por um grupo de pessoas comum, nesse caso os moradores 

passaram a ver que poderiam ter rentabilidade financeira a partir dos resíduos 

recolhidos, além de promover um ambiente com mais qualidade de vida. A partir 

disso, percebe-se a importância da participação, Grando e Nyaminen (2010, p.214) 

afirmam que “participar é o processo mediante o qual os membros de uma 
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sociedade tomam parte na produção, na gestão e usufruto dos bens e dos serviços 

dessa mesma sociedade”. 

 Quanto ao abate da taxa de lixo e limpeza das ruas, Moraes (2012) ressalta 

que se o consumidor for contemplado com um desconto nessa taxa para melhor 

separação de seus resíduos, este o fará, mas terá a opção de não fazê-lo e arcar 

com os custos do acréscimo. Essa forma de “recompensa” pode gerar um reforço 

positivo para fomentar práticas mais sustentáveis. 

Quando solicitado como a Cooperativa integra e estimula suas ações com os 

catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis.  O presidente da Cooperativa diz: 

 

“Para intrigar eu coloquei produtor/catador né? (risada) para mostrar que o 
produtor tem que ser também catador. Então tu sabe que eles não cederam 
os barracões porque eles acharam que ia prejudicar os catadores, que nós 
não somos baixa-renda. Mas a lei que cedeu o barracão para os catadores, 
ela diz que cede de forma gratuita por tempo indeterminado, mas lá diz não 
de forma exclusiva, mas sim compartilhada. E se eu vou compartilhar, eu 
não vou tirar deles, eu vou apoiar na gestão para eles ganharem mais. 
Então é uma distorção que existe, então, olha, os catadores vão ganhar 
muito mais do que estão ganhando. E outra coisa, eles vão se sentir 
cidadãos (...) eles podem se associar, quem for trabalhar é obrigado a ser 
sócio.” 

 

 

A fala do presidente da Cooperativa se mostra bastante pertinente, uma vez 

que ao tratar o lixo como algo que ninguém quer, sem valoração, desvaloriza 

também o profissional que trabalha com esses resíduos. Conceição (2003) diz que 

as pessoas que trabalham com o lixo estão longe do exercício de seus direitos de 

cidadania. Relegadas a certas condições sociais e econômicas, acabando por viver 

em um submundo. Assim se faz necessário uma maior integração da comunidade 

com as organizações de catadores através de politicas e programas de educação 

ambiental, garantindo compromisso na separação e entrega dos materiais 

recicláveis (LOEF e ROESLER, 2010).  Ao dizer que “não vou tirar deles, eu vou 

apoiar na gestão para eles ganharem mais [...]”, o presidente afirma que os 

catadores podem se associar a Cooperativa, de forma a aumentar a renda mensal 

desses trabalhadores. O barracão ao que o presidente se refere na entrevista é 

compartilhado, mas até o momento, apenas os catadores tiveram beneficio, uma vez 

que a Cooperativa de Produtores de Lixo, não vendeu nenhum material coletado, 

apenas repassou a Cooperativa de catadores de lixo de Toledo-Pr. 
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A quinta questão, refere-se à forma como a Cooperativa auxilia na gestão de 

resíduos sólidos domiciliares na cidade de Toledo, o entrevistado disse que a 

expectativa é que se leve ao aterro somente os rejeitos, diminuindo sensivelmente o 

volume de resíduos domiciliares destinado a esse depósito de lixo.   

A questão 6, refere-se às expectativas da Cooperativa para o futuro, a Figura 

8 elaborada a partir da entrevista com o presidente, apresenta os âmbitos que os 

cooperados precisam dar mais atenção para o bom andamento das atividades. 

Sendo que a educação ambiental é a raíz que sustenta as ações da Cooperativa, a 

geração da matéria prima é o subproduto do funcionamento do sistema da 

associação e a parceria com as empresas auxiliaria a dar maior movimentação para 

as ações da organização. Esses três âmbitos devem ser considerados quando se 

fala do futuro da Cooperativa. 

 

Figura 8: Esquema expectativas para o futuro da Cooperativa 

 

Fonte: Própria do autor (2016). 

 

A sétima e última questão relacionada aos aspectos socioambientais, teve o 

intuito de suscitar quais dificuldades que a Cooperativa encontrou para exercer 

livremente suas funções, o entrevistado disse que a maior delas é sensibilizar os 

administradores públicos, dizendo que o projeto merece apoio. Segundo ele, a 
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Secretaria do Meio Ambiente de Toledo não dá muito apoio, e diz que sabe que a lei 

defende que o município instigue ações como a compostagem. No entanto, o 

município ainda não faz isso no aterro sanitário e nem incentivou o projeto piloto da 

compostagem anaeróbica por meio do biodigestor.  

 

4.2 Aspectos Organizacionais 

 

De acordo com as informações prestadas pelo Presidente da Cooperativa, a 

mesma conta com 52 associados, o artigo 4º do Estatuto da Cooperativa deixa claro 

quem pode associar-se: 

 

 

Art. 4º - Poderão associar-se a cooperativa, salvo se houver impossibilidade 
técnica de prestação de serviços, todos aqueles produtores/catadores de 
lixo orgânico e reciclável, pessoas físicas e ou jurídicas, residentes e ou 
estabelecidas no município de Toledo e na Região Oeste do Paraná, que, 
por livre opção, concordem com o presente Estatuto, e não se dediquem a 
outras atividades que possam prejudicar ou colidir com os interesses da 
cooperativa. 
§1º - O número de associados é ilimitado, não podendo, entretanto, ser 
inferior a 20 pessoas físicas, e ou jurídicas. 
§2º - Para adquirir a qualidade de associado da cooperativa, o interessado 
deverá conhecer e aceitar este Estatuto, ser proposto por dois sócios, e 
depois de aceito pela diretoria, assinar o Termo de Administração no Livro 
de Matrículas e, ainda subscrever as quotas-partes do capital, nos termos 
previstos neste Estatuto. 

 

No entanto, os 52 associados são pessoas jurídicas e físicas e há mais de 

uma pessoa física cadastrada em algumas famílias, isso tudo para dar o “quórum” 

necessário para a formação da Cooperativa. Dessa forma, tem-se o total de 35 

famílias associadas. 

 No ano de 2016, o número de associados permaneceu o mesmo que em 

2014 e 2015, sendo que o número de participantes (não associados) no projeto foi 

aumentado para 100 famílias.  Esse rápido interesse em querer participar das ações 

da Cooperativa parece positivo em um primeiro momento, mas se tornou um 

problema, pois a formação (palestras, oficinas, reuniões) para essas ações foi 

insuficiente, não havendo acompanhamento das atividades desenvolvidas.  
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Quadro 2: Atividades que a Cooperativa realiza até o presente momento. 

Atividade No que consiste 

Projeto piloto com biodigestor anaeróbio Depósito dos resíduos orgânicos em bombonas 
de plástico para formação de composto para 
posterior adubação do solo. 

Fornecimento da matéria prima para empresa 
de compostagem 

Despejo dos resíduos orgânicos em recipiente 
apropriado para coleta semanal realizada pela 
empresa de compostagem. 

Reciclagem de resíduos inorgânicos Segregação de resíduos inorgânicos por meio de 
recipientes de papelão com a distinção dos tipos 
de resíduos, para coleta semanal, depósito em 
barracão e futura comercialização. 

Fonte: Própria do autor (2016). 

 

 O biodigestor anaeróbio começou como um projeto piloto, uma vez que 

precisava de mais estudos sobre seu funcionamento, bem como análise do 

composto gerado. Por esse motivo, essa atividade ficou restrita apenas aos 

associados da Cooperativa, nesse momento os acadêmicos da Sala de Estudos 

Interdisciplinares de Pesquisas Ambientais- SEIPAS acompanharam o 

funcionamento desse tipo de método de compostagem, por meio de um formulário 

técnico, elaborado pelos próprios pesquisadores da sala de estudos.  

O biodigestor anaeróbio consiste em uma bombona de plástico (Figura 9) com 

capacidade de 200 litros, tampa rosqueada sem nenhum tipo de perfuração ou 

vazamento. Na parte superior da mesma existe uma saída para mangueira a qual 

deve ser vedada, de forma a impedir a entrada de ar externo ao sistema. A ponta 

dessa mangueira de 1,5m deve ser mergulhada até o fundo do interior de um galão 

plástico de volume de 5 litros, sendo que, essa entrada da mangueira deve também 

ser vedada, evitando o contato como o ar externo. À parte superior dos galões 

plásticos de 5 litros deve pelo menos 20 pequenas perfurações com agulha para 

propiciar a saída de ar. Estas perfurações devem ser pequenas o suficiente para não 

permitir a entrada de mosquitos. Ainda nos galões plásticos de 5 litros, devem ser 

adicionados cerca de 4 litros de uma solução contendo água em mistura com 1 litro 

de sabão líquido.  

      Para o bom funcionamento do biodigestor anaeróbio, os resíduos orgânicos 

domiciliares devem ser picados e/ou triturados e dispostos diariamente no interior da 

bombona plástica, tendo-se o cuidado de rosquear e fechar bem as suas tampas. No 

caso de ser observado algum tipo de vazamento de ar pela tampa deverá ser usado 

um pequeno pedaço de filme plástico para vedar espaços entre a rosca da tampa e 

a rosca da parte superior da bombona. A diminuta presença de oxigênio no interior 
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da bombonas favorecerá a ação de bactérias anaeróbias na fermentação e 

desdobramento dos resíduos orgânicos. A proporção de30% resíduos úmidos para 

70% de resíduos secos dever ser respeitada, podendo ser adicionado serragem ou 

folhas secas. 

 

Figura 9: Biodigestor anaeróbio 

 
Fonte: Própria do autor (2016) 

 

O biodigestor apresentou alguns problemas, tal como a morosidade do tempo 

para obtenção do composto e o acúmulo de água na tampa da bombona podendo 

trazer problemas como a dengue. Por esse motivo, fez-se uma reunião para que a 

Cooperativa fizesse a parceria com uma empresa que realiza compostagem aeróbia 

na forma de leiras, dessa forma a atividade ficou formalizada e a empresa passou a 

recolher os resíduos orgânicos domiciliares para que fossem recolhidos uma vez na 

semana para serem compostados.  

O biodigestor anaeróbio caseiro continuou em apenas duas residências como 

um projeto piloto, para isso a SEIPAS formulou uma cartilha a fim de orientar o 

manuseio correto do sistema.  
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Já a reciclagem de resíduos inorgânicos foi facilitada, uma vez que os 

cooperados já realizavam esse tipo de separação antes da formação da 

Cooperativa, pelo programa da prefeitura Coleta Seletiva- Lixo útil.  

Os resíduos recicláveis inorgânicos passaram a ser armazenados em três 

recipientes diferentes, um para papel, outro para plástico e outro para o metal( 

Figura 10). O recipiente que armazena vidro é diferenciado, uma vez que esse 

material é mais pesado e necessita de um recipiente mais resistente. O caminhão 

cedido pela prefeitura passava uma vez por semana (segunda-feira) no bairro, a fim 

de coletar os materiais. 

 

Figura 10: Recipientes para disposição de resíduos inorgânicos  
 

 
Fonte: Própria do autor (2016). 

 

  A princípio, os materiais coletados deveriam ser revendidos, mas a 

Cooperativa não tinha espaço físico para guardar esses materiais, e nem pessoal 

para fazer a separação por tipos de resíduos. Por isso, todo material coletado na 

Cooperativa de Produtores/Catadores de Lixo, era destinado ao barracão de triagem 
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da prefeitura para que os catadores da Associação de Catadores de Materiais 

Recicláveis, utilizassem a venda desses materiais para aumentar sua renda familiar. 

 As caixas para guardar materiais inorgânicos foram feitas graças a parceria 

com o banco Sicoob e com apoio da Secretaria do Meio Ambiente de Toledo, para 

bancar parte do custeio das caixas e sacolas plásticas coloridas. 

Já os recipientes para armazenar os resíduos orgânicos foram entregues pela 

Cooperativa e parte do valor para custeio foi coberto pelo valor que os integrantes 

pagaram para se cooperar, conforme consta no capitulo V, capítulo 15 do Estatuto 

da Cooperativa (2014): 

 

O capital da cooperativa, representado por quotas-partes, variará conforme 
o número de quotas-partes subscritas, não sendo entretanto inferior a 50,00 
(cinquenta) quotas-partes, que pra perfazem R$ 50,00-(cinquenta reais) 
devendo no caso de unidade familiar adquirir quotas partes, no mínimo em 
nome de dois membros da família, perfazendo um total de R$ 100,00. 

 

O inciso 4º deixa claro a forma que o associado pode pagar a taxa: 

 
§4º - O associado poderá pagar as quotas-partes a vista de uma só vez ou 
em prestações mensais independente de chamada, dentro do prazo 
máximo de 5 (cinco) meses, ou por meio de contribuições. 

 
 

A pergunta de número 5 sobre os aspectos organizacionais questiona se os 

integrantes participam ativamente das reuniões da Cooperativa, o Presidente coloca 

que: 

 

“Como estamos há um ano fazendo reunião e não deslancha, começam a 
deixar de vir, “ ah porque eu vou lá e é sempre o mesmo discurso”. Agora 
com a expansão do bairro nós vamos ter que fazer a reunião quadra por 
quadra, para conscientizar...vai dar trabalho, mas estou esperançoso que 
vai surgir uma dona de casa meia líder ai que ela mesma começa a puxar e 
ajudar. Porque fica difícil 2 mil famílias, se não fizer núcleos não atinge 
todos.” 

 

Quando o entrevistado diz que as reuniões “não deslancham e começam a 

deixar de vir”, refere-se ao período em que a Cooperativa encontrou algumas 

dificuldades no desempenho de suas atividades, bem como a demora da obtenção 

do composto pela compostagem anaeróbica, visto que os participantes não viam o 

resultado de sua ação.  Apesar da fala do presidente da Cooperativa, as reuniões 

passaram a ser feitas de acordo com a necessidade de resolver as pendências, e 

não se priorizou uma formação para entendimento mais aprofundado da importância 
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das ações da Cooperativa, bem como houve também a falta de um diálogo entre os 

diferentes saberes, universidades, escolas e associados. 

Na questão “O que é feito com o composto gerado nos tambores?”, o 

entrevistado disse que “estão sendo levados para uma empresa de compostagem 

aeróbica, uma parte foi jogada no aterro por falta de apoio... mas eles viram que 

produziam muito lixo né”.  

A ideia inicial do projeto dos biodigestores, visava o método anaeróbio, a qual 

baseia-se em um sistema autossustentável, assim o próprio gerador seria 

responsável por gerir seu adubo a partir dos restos de resíduos orgânicos 

domiciliares, no entanto a falta de apoio técnico por parte da universidade abriu 

brechas para alguns descuidos no manuseio no biodigestor, trazendo resultados 

negativos, tais como a morosidade do processo, odor forte, peso das bombonas e a 

não obtenção do adubo para aplicação nas casas. 

No entanto, esse foi um fator importante, uma vez que evidenciou a proporção 

de lixo gerado e que não retornou ao seu ciclo natural. O fato que evidenciou essa 

proporção se deu, quando a escola municipal localizada no bairro Jardim Porto 

Alegre, adotou três biodigestores, e estes se encheram em menos de um mês. 

Assim, o presidente da Cooperativa expos o fato em reunião, de forma a evidenciar 

a grande quantia de resíduos gerados pela população em curto período de tempo. 

Jacobi (2003, p.192) faz um apontamento muito importante quando afirma que: 

 

“A postura de dependência e de desresponsabilização da população 
decorre principalmente da desinformação, da falta de consciência 
ambiental e de um déficit de práticas comunitárias baseadas na 
participação e no envolvimento dos cidadãos, que proponham uma nova 
cultura de direitos baseada na motivação e na co-participação da gestão 
ambiental. 

 
 

Verifica-se que a consciência da dimensão da quantia de resíduos orgânicos 

que se tornava lixo, permitiu que a população tomasse conhecimento dos impactos 

do consumo para o meio ambiente. 

    Na questão oito que indaga se os resíduos inorgânicos são 

comercializados, o entrevistado afirma que: 

 

“É preciso beneficiar, separar os tipos né, que um tipo de plástico vale isso 
e outro vale mais ou menos. E enfardar, e ai vende por quilo. Demorou mas 
vai começar! Até o momento recolhemos e armazenamos.” 
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  A fala do entrevistado afirma mais uma vez que o intuito inicial era 

comercializar os materiais coletados, no entanto isso não ocorreu, pois houve 

carência de espaço físico e mão de obra para separação dos resíduos. Desde o 

inicio da Cooperativa os materiais coletados eram destinados diretamente ao 

barracão da prefeitura. Dessa forma, a Cooperativa não obteve nenhum retorno 

financeiro até o presente momento.   

As questões nove e dez abordam como resíduos orgânicos e inorgânicos são 

coletados em todo processo. Como falado anteriormente, o conteúdo das bombonas 

de compostagem anaeróbia foram recolhidos e despejados no aterro sanitário para 

compostagem, ficando apenas duas casas com esse sistema, a fim de fazer um 

projeto piloto. 

 Atualmente, os resíduos domiciliares orgânicos são depositados em 

tambores de 60 litros e entregues uma vez por mês para empresa de compostagem 

aeróbia, sendo que a própria empresa faz o serviço de recolher os materiais.  

Já os resíduos inorgânicos são coletados uma vez na semana, e são 

separados nas casas, as quais possuem sacolas de cores diferenciadas para cada 

tipo de material (plástico, papel, metal, vidro) e há recipientes propriamente 

identificados na Cooperativa para três desses tipos de materiais, o vidro fica em uma 

caixa mais reforçada porque o vidro é mais pesado.  

A pergunta doze questiona sobre quais parcerias públicas e privadas foram 

realizadas e de que maneira contribuíram.  O presidente deixou claro que as 

parcerias com empresas particulares é mais acessível do que as propostas com o 

poder público na fala:  

 

“A gente tá vendo uma facilidade muito grande de compartilhar com 
empresas, e a dificuldade está sendo a prefeitura, a prefeitura nós 
estamos propondo que eles só nos de a estrutura, os veículos e as 
máquinas que eles irão gastar uma vez só. Lá no aterro eles gastam 
todo dia.” 

 

De acordo com as falas do entrevistado as parcerias com empresas 

particulares foram diversas, entre elas uma empresa que realiza compostagem 

aeróbica; parceria com banco cooperativo, o qual financiou parte dos recipientes 

para segregação de resíduos sólidos inorgânicos; parceria com universidades 

públicas (estadual e federal) e particulares, as quais dão suporte técnico pedagógico 
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e promovem ações de educação ambiental. A prefeitura não deixou de realizar seu 

papel de coletar os resíduos sólidos no bairro, uma vez que disponibilizou 

transportes para que as coletas ocorressem uma vez na semana. No entanto, não 

apresentou estímulos para prática de redução de resíduos destinados ao aterro por 

meio da compostagem. Como estímulos entende-se, abertura para diálogo, envio de 

pessoal capacitado para oferecer cursos de alternativas para compostagem de 

resíduos orgânicos. Dessa forma, não cumpriu com o PMGIRS do município de 

Toledo (TOLEDO, 2011, p.176), o qual propõe: 

 

X - Programas e ações de educação ambiental que promovam a não 
geração, a redução, a reutilização e a reciclagem de resíduos sólidos;  
XI - Programas e ações para a participação dos grupos interessados, em  
especial das cooperativas ou outras formas de associação de catadores de 
materiais reutilizáveis e recicláveis formadas por pessoas físicas de baixa 
renda, se houver;   
XII - Mecanismos para a criação de fontes de negócios, emprego e renda,  
mediante a valorização dos resíduos sólidos;   
XIII - Sistema de cálculo dos custos da prestação dos serviços públicos de  
limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, bem como a forma de 
cobrança desses serviços, observada a Lei nº 11.445, de 2007;   
XIV - Metas de redução, reutilização, coleta seletiva e reciclagem, entre 
outras, com vistas a reduzir a quantidade de rejeitos encaminhados para 
disposição final ambientalmente adequada; 
 

A questão 13 levanta a origem do investimento para custeio dos tambores de 

compostagem e de armazenamento de matéria orgânica, e os recipientes para 

armazenamento de materiais inorgânicos. Como falado anteriormente, os únicos 

investimentos financeiros, partiam da SEMA e do banco Sicoob para custear os 

recipientes para armazenar resíduos inorgânicos. 

 A questão de número quatorze perguntou onde fica a estrutura física da 

Cooperativa, a mesma tem sua sede administrativa localizada no bairro Jardim Porto 

Alegre, Rua Ivaí número 1138, e conforme consta no capítulo 1 do estatuto da 

Cooperativa, “(...) sede industrial, futuramente, na Rua Eroni Becker nº20, ambas no 

bairro Jardim Porto Alegre, cidade e Comarca de Toledo, Estado do Paraná” 

(ESTATUTO COOPERATIVA, 2014).  A viabilização desse espaço pela Cooperativa 

permitiu que fossem discutidas ações e tomadas de decisão. 

    Na reunião de 25 de fevereiro de 2016, foi declarada que as atividades da 

Cooperativa ficarão suspensas no ano de 2016, a partir do mês de abril, assim que a 

mesma realizar a prestação de contas. O presidente afirmou que obtiveram poucos 

avanços nestes dois anos devido à falta de incentivo da prefeitura para com os 



62 

 

projetos realizados pela Cooperativa. Além do mais, não houve retorno financeiro 

nenhum nestes dois anos, sendo que a Cooperativa apenas a repassou os materiais 

para os catadores, sem nenhuma ação mais profunda, tornando as ações, meras 

repetições, sem o olhar crítico que a questão ambiental almeja. Uma vez que 

organizações como essa poderiam proporcionar a solução de problemas ambientais 

no âmbito local, nacional e global e partindo de ações coletivas, por parte de 

indivíduos motivados, com participação em atividades e projetos organizados para 

este fim (MONTEIRO, 2006). 

  

4.3 Aspectos organizacionais: A visão dos associados da Cooperativa  

 

Conforme se sabe, a sociologia humana acreditava-se sem precedentes no 
mundo vivo e as únicas sociedades reconhecidas, as das formigas, cupins e 
abelhas, pareciam ser não só exceções extraordinárias, como também 
exemplos monstruosos da anti-sociedade, por serem fundadas unicamente 
sobre a obediência de um “instinto cego” (MORIN, 1979, p 33). 

 

A consolidação da Cooperativa se deu graças a pessoas com a ausência 

desse instinto cego.  Conseguiram identificar um problema em comum, no caso o 

descontento com a questão dos resíduos sólidos, para assim se organizarem e 

contestar a partir da ação. 

O que se pode observar nesses dois anos acompanhando as atividades da 

Cooperativa, foi a grande participação dos associados às reuniões. Trabalhadores, 

aposentados, uma jovem, e alguns velhos estudantes sempre estavam presentes 

nas reuniões realizadas.   

Desses doze participantes, oito responderam que frequentavam as reuniões 

sempre que solicitados, quatro disseram ir ás vezes, e nenhum respondeu que não 

participava. No entanto, ao participar das reuniões se pode notar, que faltavam 

abordar aspectos motivacionais e formativos para que as ações se fundamentassem 

em reflexões mais profundas e concretas, tais como, pensar alternativas para 

realizar outras formas de transformar resíduos sólidos orgânicos em adubo. Como 

Layrargues (2002, p.20) diz, é preciso “um trabalho de internalização de novos 

hábitos e de atitudes para que, num futuro próximo, não haja mais lixo excessivo e a 

sua causa, o consumo desmedido, tenha sido controlada”. O trabalho de 

internalização de novos hábitos, pode ser trabalhado em palestras, oficinas e maior 
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diálogo sobre consumismo, meio ambiente e resíduos sólidos, ou seja, formar atores 

que atuem na luta de um ambiente mais justo e equilibrado, 

A decisão em formar a Cooperativa nasceu no momento em que o atual 

presidente participava de um Seminário Ambiental na Unioeste, no qual um 

professor pesquisador sugeriu a utilização do biodigestor anaeróbio como forma de 

destinar resíduos orgânicos. A princípio a riqueza da formação em Cooperativa se 

situava nessa iniciativa, uma vez que permitiria a autogestão e sustentabilidade da 

mesma. 

Por esse motivo foi importante identificar como essa prática foi orientada, 

assim, quando solicitado se a Cooperativa deu suporte técnico quanto ao manuseio 

do biodigestor anaeróbio, os resultados foram os seguintes: 

 

Quadro 3: Quanto a orientações ao manuseio do biodigestor. 
 
Respostas obtidas Indivíduos  Total de 

indivíduos 

Reuniões A1, A2, A3, A4, A5, A7, A8, A9, A10, 
A12 

10 

Troca de informações entre 
membros da cooperativa 

A12 1 

Assessoramento técnico A8, A3, A1, A12 4 

Orientações bióloga A11 1 

Observações da decomposição A11 1 

Não respondeu A6 1 

Fonte: Própria do autor (2016) 

 

De acordo com as respostas citadas acima pelos entrevistados, o consenso 

maior foi na orientação feita pela Cooperativa nas reuniões, pois estes eram os 

momentos de troca de ideias e sugestões entre os membros. No entanto, a duração 

das reuniões não excedia mais que uma hora e ocorriam esporadicamente.  

Outra forma de orientação citada por 4 membros entrevistados, foi a de que 

houve um assessoramento técnico, isso porque a parceria realizada entre a Sala de 

Estudos e Informações em Políticas Ambientais e Sustentabilidade – SEIPAS trouxe 

a proposta de realizar esse monitoramento, a partir da elaboração de um formulário 

técnico, o qual foi aplicado nas casas participantes, pelos alunos. 

As outras formas de construir o conhecimento acerca do biodigestor 

anaeróbio, também foram bastante relevantes, uma vez que partiu da observação e 

da troca de idéias entre os integrantes. Um dos integrantes era formado na área de 
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Biologia, o qual tinha bastante experiência com a compostagem, de forma que pode 

prestar maiores informações acerca do processo. 

Nesse inicio das atividades da Cooperativa, a aceitação do projeto do 

biodigestor anaeróbio foi bastante grande. Na ata da Cooperativa, o número de 

pessoas que adotaram o método foi de aproximadamente 100 pessoas, é importante 

ressaltar que nem todas as pessoas que participavam eram associados, muitos 

eram apenas voluntárias do projeto. As reuniões passaram a ser ineficientes nesse 

processo, e as composteiras passaram a apresentar resultados indesejáveis, tais 

como a demora na obtenção do composto e o mau cheiro, ficando evidente a falta 

de um planejamento mais aprofundado acerca dessa questão.  

A questão 4 da entrevista pediu quais retornos que a adesão a Cooperativa 

trouxe ou poderia trazer para os associados. As contribuições foram as seguintes: 

 

Gráfico 1: Retornos quanto a adesão a Cooperativa  

 
Fonte: Própria do autor (2016). 
 

Fontes (2006, p.358) diz que: 

 

Há uma preocupação desde o início, sobre a possibilidade de que a 
transmissão de informações e de factos sobre o ambiente, e sobretudo 
sobre os problemas do ambiente – a poluição, o aquecimento global, os 
buracos na camada de ozônio, a perda da biodiversidade – separada de 
experiência positivas do ambiente e oportunidades de agir positivamente no 
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ambiente, poderia ter o efeito perverso de criar sentimentos negativos, de 
ansiedade e de uma certa paralise ara ação em relação ao meio ambiente. 

 

A maioria dos entrevistados respondeu que a adesão à Cooperativa trouxe 

retornos ambientais, essa resposta indica certo otimismo para questão ambiental, 

uma vez que apresenta ganhos: tais como a redução do lixo nas ruas e resíduos 

destinados ao aterro, além de maior vínculo com a natureza, o que traz “uma 

experiência aliciante daquele que o ambiente pode providenciar em termos de 

prazer, de sustento, de criação e recriação e com experiência positivas da 

capacidade humana” (FONTES, 2006, p.358). Oito pessoas citaram que a adesão à 

Cooperativa trouxe retornos sociais, esses retornos estão relacionados à melhor 

interação entre os vizinhos, de maneira que fortaleceu as relações interpessoais no 

bairro, bem como aumento dos benefícios para sociedade como um todo. No 

entanto, não houve nenhuma citação relacionada à melhoria da qualidade de vida 

dos catadores de materiais recicláveis, o que demonstra uma visão não muito 

aprofundada do ambiente e sua intrínseca relação com a questão social.  É por meio 

das mãos do catador que o lixo volta a ter valor de uso e de troca, só que o valor 

maior não fica com eles (MÁGERA, 2003, p.23), mas sim no lado dos compradores 

desses materiais. Essa questão social do catador fica bem evidenciada no trecho de 

Legaspe (1995) apud Mágera (2003, p.34) o qual diz: 

 

 
Na tristeza do crepúsculo, uma criança mistura-se ao lixeiro onde o 
supermercado jogou o que apodrecera. E a sombra pequenina agarra 
faminta algo para seu estomago vazio. Morde sem apreciar o gosto já que 
está acostumada com o cheiro... Miséria criança-velha! Para ela é espada 
de dois gumes: ou come ou morre ou morre porque comeu. Não. Não 
morre. Continua semi viva vive semimorta. Os vermes não a matam, pois 
elas têm nela seu lixeiro vivo (...)  
 
 

Esse trecho se torna tocante pelo fato de evidenciar o ferimento dos direitos 

humanos e de expor as mazelas humanas. Portanto, é preciso redimensionar a 

questão do catador dentro das ações da Cooperativa.  Uma vez que: 

 

Os catadores submetem-se a uma rotina diária de trabalho que muitas 
vezes ultrapassa doze horas ininterruptas; um trabalho exaustivo, visto que 
as condições a que estes indivíduos se submetem com seus carrinhos 
puxados pela tração humana, carregando por dia mais de 200 quilos de lixo, 
e, percorrendo mais de vinte quilômetros por dia, sendo, no final, muitas 
vezes, explorados pelos donos de depósitos de lixo... (MÁGERA, 2006, 
p.34) 
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Quanto ao retorno pessoal, seis associados manifestam esse sentimento, 

“que está associado a uma razão para acreditar que esta ação neural, seja 

profundamente afetada pelas emoções e afetos que acompanham a experiência e 

transmissão de informações e de fatos” (FONTES, 2006, p.358).  

O indivíduo A5 fez um importante apontamento ao relacionar que a adesão à 

Cooperativa trouxe mais saúde. Isso corrobora com a fala de Moraes (2012, p.19), o 

qual diz que práticas inadequadas poluem corpos d’água, ferem a estética e exalam 

odores perniciosos e são formadores de vetores de doenças como ratos, moscas e 

barata. 

Quanto ao retorno financeiro levantado ao indagar os associados na questão 

de número 4, nenhum dos associados disse que houve algum retorno. Um 

associado defendeu que “(...) a Cooperativa trouxe muito mais que dinheiro, 

trazendo amizade social entre os vizinhos”. 

No entanto isso é algo bastante preocupante, uma vez que as cooperativas 

dever ser autogestionáveis e auto sustentáveis e portanto devem ser independentes 

financeiramente. O não retorno financeiro demonstra a necessidade de um 

planejamento, uma vez que, tem por finalidade planejar todos os aspectos do 

negócio antes dele ser instituído, com intuito de prever as dificuldades e os riscos a 

que será submetido, bem como analisar a viabilidade ou não de sua implantação 

(DREHER, 2005). 

A quinta questão buscou identificar quais aspectos foram levados em conta 

na hora de adotar a coleta seletiva pelos associados. Dos doze entrevistados, dez 

responderam que adotaram a coleta seletiva pela melhoria do meio ambiente, e 

utilizaram termos em suas falas como: melhoria meio ambiente, preservação 

ambiental, mundo ambientalmente correto, cuidado com o planeta, sustentabilidade 

planetária, cuidado com a natureza, questão ecológica. A preocupação com o 

desenvolvimento sustentável representa uma possibilidade de garantir, mudanças 

sociopolíticas que não comprometam os sistemas ecológicos e sociais que 

sustentam as comunidades (JACOBI, 2006). 

A sexta questão questiona qual procedimento adotado na separação de 

resíduos orgânicos e inorgânicos. Quanto aos resíduos inorgânicos, todos disseram 

que separavam os resíduos, deixavam-nos limpos e separavam nas caixas 
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identificadas, e que vez na semana esses resíduos eram recolhidos. Quando 

questionados sobre a destinação dos resíduos orgânicos, as respostas também 

foram unânimes, seguindo o procedimento de jogar orgânicos em uma lixeira 

pequena na cozinha e ao encher despejavam o conteúdo na bombona de 200 litros, 

que realizava a biodigestão anaeróbia. 

A unanimidade das respostas se deu graças á orientação dada nas reuniões, 

e a rotina da coleta dos resíduos inorgânicos era sempre respeitada. A rotina de 

coleta dos resíduos orgânicos permaneceu a mesma, mesmo depois que o projeto 

das bombonas foi substituído pela coleta semanal da empresa de compostagem 

aeróbia. 

 

4.4 Aspectos práticos: A visão dos associados da Cooperativa  

 

 Os aspectos práticos estão relacionados a ações pontuais que refletem na 

participação como um todo, e permite ver de maneira mais sucinta, quais pontos não 

deram certo e que podem ser melhorados, de forma a auxiliar a se ter uma gestão 

ambiental mais eficiente.  

Quando questionados sobre o manuseio do biodigestor, na questão sete, as 

respostas foram:  

 

Quadro 4: Manuseio do biodigestor anaeróbio 
 

Respostas obtidas Indivíduos Total de indivíduos 

Fácil  A1,A3,A4,A5,A8,A10,A11 7 

Mais ou menos A6,A12 2 

Difícil A2,A7,A9 3 

Fonte: Própria do autor (2016). 

 

A maioria dos associados achava que o manuseio do biodigestor era bastante 

prático, o que era verdade, pois apenas se abria a bombona e jogava os resíduos 

dentro, quando a fechava a mesma não dava cheiro e os restos não ficavam 

esparramados, evitando que animais indesejados se proliferassem. No entanto, 

muitos acharam difícil o manuseio por diversos motivos, conforme apresentado no 

Gráfico 2. 
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Gráfico 2: Aspectos que dificultaram o manuseio do biodigestor 
 

 
Fonte: Própria do autor (2016). 
 

A maior dificuldade encontrada era de que o recipiente de 200 litros era muito 

difícil de ser manuseado quando estava cheio de resíduos. Essa dificuldade foi 

identificada, quando os resultados do biodigestor começaram a evidenciar que o 

processo estava sendo demorado demais e o cheiro mostrava que o resultado não 

estava como o esperado, apesar das recomendações propostas. Dessa forma, 

quando foi preciso esvaziar as bombonas no terreno da empresa de compostagem 

aeróbia, verificaram que o peso do recipiente era muito grande, e a partir dai 

passaram a guardar os resíduos orgânicos que iriam para a empresa de 

compostagem em recipientes de 20 litros.  

Três pessoas relataram que acharam o manuseio difícil porque o método de 

compostagem não havia dado certo. No entanto, não se buscou outra alternativa 

que possibilitasse a auto gestão dos resíduos domiciliares, tal como a da 

compostagem aeróbia em baldes, ou mesmo a compostagem em leiras, sendo que 

a solução encontrada mais rapidamente foi a parceria com a empresa de 

compostagem aeróbia.  

Pode-se dizer que essa parceria trouxe consequências irreversíveis para 

Cooperativa, uma vez que tirou sua autonomia, e a coleta dos materiais orgânicos 
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passou a depender da empresa de compostagem. Os associados passaram apenas 

a ser repassadores dos resíduos, não exercendo atividade que fosse realmente para 

tomada de consciência, e sim de reprodução automática e acrítica, pois o manuseio 

do biodigestor se consolidava como elo de ligação do homem com a natureza, pois 

dava a noção de consumo, mas também uma maneira de resolução de problema 

local. Conforme diz Layrargues (2002, p.17) “A reciclagem pode mesmo ser o traço 

de união entre produção e consumo, mas é também a alienação do consumismo 

como fator de degradação ambiental e engrenagem dos mecanismos sociais de 

acumulação de capital e concentração de renda”. 

Quando solicitado qual o grau de eficiência do método do biodigestor 

anaeróbio, na questão 8, o que fica evidente é que responderam ao que esperavam 

do biodigestor, e não ao que realmente aconteceu, o Gráfico 3 representa esses 

resultados. 

 

Gráfico 3: Eficiência  do biodigestor anaeróbio 
 

 
Fonte: Própria do autor (2016).  

 
Os indivíduos A1, A3, A5, A6, A10 e A11, que representam 42% da amostra, 

disseram que o grau de eficiência da composteira foi bom, e defenderam isso 

dizendo “serve de adubo”, “evita acúmulo no lixão e proliferação de insetos”, “ajuda 
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a cuidar melhor do meio ambiente”, “porque ensina a separar os resíduos”, “atinge 

os objetivos”.  

Ao dizerem isso, os entrevistados deixam claro a reprodução automática de 

palavras, semelhante a um adestramento ambiental, em que a única resposta 

possível é a positiva e com palavras vazias de reflexão. É preciso superar a mera 

transmissão de conhecimentos ecologicamente corretos, a partir de uma reflexão 

profunda e complexa sobre a práxis, de forma a instrumentalizar para intervenção, 

onde o conflito se faz fundamental para uma prática criativa que ofereça outras 

saídas para problemas antigos (GUIMARÃES, 2004). 

Quatro pessoas responderam que o funcionamento do biodigestor anaeróbio 

foi ruim, uma vez que não atendeu ao resultado esperado o qual prometia obter um 

composto orgânico em 90 dias. Ao contrário disso, “se passaram 180 dias, e haviam 

alimentos ainda inteiros em recipientes de 200 litros, que se enchiam cada vez mais, 

e  o cheiro era desagradável”(A4). Rocha et al (2008) afirma que esse tipo de 

compostagem apresenta a exalação de fortes odores e leva mais tempo até que a 

matéria orgânica se estabilize. No entanto, não se tinha um acompanhamento 

técnico mais aprofundado, a fim de analisar os aspectos físico-químicos dos 

resíduos da bombona, os quais exercem grande influência no metabolismo de 

bactérias anaeróbias.    

A questão nove buscou identificar os aspectos práticos da separação de 

resíduos inorgânicos, uma vez que exigiu a separação desses materiais em 

diferentes caixas. A maioria de 83% disse ser bastante prática esta separação, e 

16% responderam ser medianamente prático, devido a necessidade de higienizar 

esses materiais antes de guardá-los nos recipientes diferenciados para resíduos 

inorgânicos. 

Ao questionar sobre o grau de eficiência da separação de resíduos 

inorgânicos domiciliares na questão dez, 58% dos entrevistados relatou que a 

eficiência é boa, sendo que 42% disse ser excelente. O entrevistado A11 disse que 

não é excelente pelo fato de que “não há suporte para a melhor reciclagem, pois há 

vários materiais com várias composições químicas.” Este se refere a resíduos 

inorgânicos constituídos por diferentes materiais, tais como a caixa de leite tetra park 

que é formada de alumínio e papelão, o que dificulta o processo de separação 

primária. No entanto, essa separação primária permite uma maior economia de 

energia no processo da reciclagem dos resíduos secos. 
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 Já o entrevistado A7, afirma que a eficiência da separação é boa porque 

“nessa modalidade os resíduos já vão separados para o barracão dos catadores de 

lixo, não é igual aos amarelinhos que é tudo misturado”. Os “amarelinhos” ao qual se 

refere o indivíduo A7, são containers de cor amarela, que fazem parte de um projeto 

da Prefeitura de Toledo chamado “Lixo útil”, essa modalidade conta com 150 

containers distribuídos em pontos estratégicos dos bairros, onde os moradores 

podem armazenar os resíduos inorgânicos recicláveis, e uma vez por semana são 

enviados a Central de Triagem no aterro sanitário da prefeitura, para que assim os 

catadores possam fazer a separação. Realmente, esses dispositivos não separam 

os materiais de acordo com seu tipo, conforme a Cooperativa o faz, e correm o risco 

de serem retirados, uma vez que a população joga dejetos animais, resíduos 

orgânicos e vem sendo subutilizada. .  

 

 

    Figura 11: Containers projeto “Lixo útil” desenvolvido pela Prefeitura de Toledo-Pr 
 

 Fonte: Própria do autor (2016). 
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4.5 Aspectos Socioambientais: A visão dos associados da Cooperativa  

 

  A questão “De que maneira você entende que a iniciativa da Cooperativa e 

sua participação nas ações fortalecem a sua relação com a natureza?”, pretendeu 

investigar como os associados entendem que a participação nas ações da 

Cooperativa fortalecem sua relação com a natureza. Para discussão dessa questão, 

serão utilizadas três macrotendências construídas por Layrargues e Lima (2011), os 

quais identificam três tipos: A conservacionista, pragmática e a crítica. 

A Conservacionista refere-se a uma prática educativa que tinha como 

horizonte o despertar de uma nova sensibilidade humana para com a natureza, 

desenvolvendo-se a lógica do “conhecer para amar, amar para preservar”, orientada 

pela conscientização “ecológica” e tendo por base a ciência ecológica 

(LAYRARGUES E LIMA, 2011,p.5). 

Quando refere-se a vertente Pragmática, já se entende pela palavra, que 

busca soluções para problemas ambientais de maneira rápida e acrítica, surge no 

período pós-guerra, e usa termos como Desenvolvimento Sustentável e Consumo 

Sustentável, e serve “como um mecanismo de compensação para corrigir a 

“imperfeição” do sistema produtivo baseado no consumismo, na obsolescência 

planejada e nos descartáveis” (LAYRARGUES E LIMA, 2011, p.9). 

Já a última vertente, denominada Crítica traz valores sociais e políticos e dá 

“ênfase a revisão crítica dos fundamentos que proporcionam a dominação do ser 

humano e dos mecanismos de acumulação do capital, buscando o enfrentamento 

político das desigualdades e da injustiça socioambiental” (LAYRARGUES E LIMA, 

2011, p.11). 

Esclarecido isso, podemos passar para apresentação dos resultados e 

encontrar esses valores nas vertentes, que serão apresentadas no Quadro 5. 
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Quadro 5: Macrotendências educação ambiental 
 

Categoria  Indivíduos Total Falas entrevistados 

Vertente 
Conservacionista 

A1, A3, 
A5, A6, 
A8, A9, 
A11 

7 “A natureza merece nosso cuidado permanente” 
(A1) 
“ A natureza merece todo esforço para preservá-la” 
(A3) 
“A natureza precisa viver e favorecer o meio 
ambiente” (A5) 
“Ajuda no equilíbrio da natureza” (A6) 
“Fazer com que a natureza seja realmente 
cuidada” (A8) 
“A natureza não consegue dar conta eliminar o lixo 
que o homem produz” (A9) 
“[...]respeito e educação pela natureza” (A11) 
 
 
 

Vertente 
Pragmática 

A2, A4 3 “Cada um pode fazer a sua parte” (A2) 
“bem estar das pessoas e das futuras gerações” 
(A4) 

 Vertente Crítica A7, A12 2 “Conscientização e responsabilidade na mudança 
de hábitos, cada um de nós somos responsáveis 
pelo lixo que produzimos e temos o dever de 
repassar isso para as pessoas que convivemos no 
dia a dia” (A7). 
“Só pelo fato de mudança nos hábitos da família já 
mudamos a relação, pois estamos trocando 
informações e demonstrando que podemos mais 
pelos futuros habitantes do planeta” (A12) 
 

Não respondeu A 10 1  

Total  12  

Fonte: Própria do autor (2016). 

Os indivíduos que se enquadraram na vertente conservacionista 

demonstraram não abordar o caráter social e dialético da educação ambiental, a 

qual busca interagir de maneira interdisciplinar com os vários segmentos da 

sociedade, ficando restrita apenas ao sistema ambiental e não adentrando do campo 

educacional. Assim Layrargues e Lima (2011, p.9), afirmam que esse tipo de 

vertente “não questiona a estrutura social vigente em sua totalidade, mas apenas 

reforma as partes ou setores sociais”. 

Pode-se dizer que um grande problema para não continuidade da 

Cooperativa se encontra nesse tipo de paradigma, onde não se buscam outras 

alternativas para as dificuldades encontradas, não havendo criatividade para lidar de 

outra forma com a questão dos resíduos orgânicos por exemplo. 

Quando as falas foram classificadas na vertente pragmática, escolheu-se as 

que relatavam que basta a mudança individual para a mudança desejada, e a fala 
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que defendeu que suas ações promoveriam o bem estar das futuras gerações, 

desconsiderando que a atual geração também necessita de cuidados, ficando 

sempre na visão do futuro. A mudança deve partir de uma ação com viés sociológico 

e político, baseado em um pensamento da organização sistêmica e complexa. 

Quanto à categoria da vertente crítica, duas pessoas manifestaram essa 

visão, relataram que é preciso socializar esse saber para que todos possam 

trabalhar em conjunto, uma vez que a “alta modernidade não comporta fraturas e 

reduções, exige, ao contrário, abertura, inclusão, diálogo e capacidade de ver o novo 

e de formular respostas para além do conhecido” (LAYRARGUES E LIMA, 2011, 

p.12). 

A questão onze teve respostas unânimes quando questionado de quem é a 

responsabilidade da gestão de resíduos sólidos, todos afirmaram que é dever de 

todos (governo municipal, estadual, federal e membros da sociedade civil).  

Atentando para este fato Jacobi (2006, p. 428), faz um importante apontamento 

quando diz: 

 

Há uma demanda atual para que a sociedade esteja mais motivada e 
mobilizada para assumir um papel mais propositivo, bem como de ser capaz 
de questionar de forma concreta, a falta de iniciativa do governo em 
implementar politicas ditadas pelo binômio da sustentabilidade e do 
desenvolvimento num contexto de crescente dificuldade na promoção da 
inclusão social” (JACOBI,2006, p.428) 

 

Nesse sentido, os associados passam a relacionar aspectos políticos a 

dimensão ambiental, o que permite que mais a frente possam cobrar por mais 

iniciativas e incentivos do poder público municipal. Além do mais, a PNRS, afirma 

deve haver a cooperação entre as diferentes esferas do poder público, o setor 

empresarial e demais segmentos da sociedade (BRASIL, 2012, p. 13). 

A questão doze procurou explorar se os associados levam em conta a 

realidade dos catadores de materiais recicláveis. O Quadro 6 foi formado a partir de 

categorias identificadas na própria fala dos entrevistados. 
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Quadro 6: Formas que a Cooperativa estimula suas ações com os catadores de 
materiais recicláveis 
 

Categorias Entrevistados Total 

Há desconfiança entre a Cooperativa de 
produtores e a de catadores de materiais 

A2,A12 2 

Cooperativa de produtores poderia fortalecer o 
trabalho dos catadores 

A3,A7,A11 3 

 A cooperativa ajuda muito, uma vez que já deixa 
limpo e separado 

A1,A4,A8 3 

Não deixou claro A5,A6,A9 3 

Não respondeu A10 1 

Total  12 

Fonte: Própria do autor (2016). 

  

Os catadores são aqueles que recolhem os resíduos descartados e 

caracterizados como inorgânicos e por conseguinte, separa-os para que sejam 

reciclados. Magera (2003, p.107), afirma que o capitalismo aceita a reciclagem como 

forma de suprir a falta de matéria prima, visto que o preço pago é bem menor do que 

se tivesse de comprar a matéria-prima virgem, (...) tendo assim a redução de custos 

de produção.  

Apesar da grande importância do catador no processo da reciclagem de 

materiais, essa forma de trabalho ainda não é oficializada como uma profissão, o 

que demonstra o grande desinteresse do estado burguês em oferecer condições de 

trabalho mais humanas. Dessa maneira, quando os entrevistados relatam a 

desconfiança dos catadores para com a Cooperativa de Produtores, essa dúvida 

tem fundamentos, pois ser catador nas condições de hoje se configura como uma 

atividade que enfrenta grandes dificuldades, inclusive de perder os poucos direitos 

que se tem. 

O estatuto da Cooperativa tem em seu nome social “Cooperativa de 

Produtores/Catadores de Lixo Orgânico e Reciclável de Toledo e Região Oeste do 

Paraná- Cooper Útil Toledo – Ecologia e Inclusão Social.” E tem a função de: 

 

a) defender o interesse social e econômico de seus cooperados, 
libertando-os da dependência de comerciantes intermediários e tratar de 
seus interesses junto ao poder público e a terceiro; 
b) Buscar a integração com outras cooperativas e associações desta 
mesma atividade profissional, visando à formação e fortalecimento de 
cooperativa de segundo grau e integrar-se com cooperativas similares e 
demais segmentos do cooperativismo, garantindo maior economicidade nos 
negócios desenvolvidos e o fortalecimento do cooperativismo como um 
todo; 
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c) Desenvolver serviços de apoio aos associados, de caráter jurídico, 
social e econômico, envolvendo a defesa de seus direitos, sua saúde e 
segurança no trabalho e bem estar no convívio comunitário; 
d) Desenvolver atividades de orientação, formação e apoio para o 
engajamento de novos associados, conscientizando-os dos valores e 
objetivos do cooperativismo; 
e) Desenvolver ainda atividades para a divulgação do cooperativismo e 
apoio a formação de novas unidades cooperativas. (ESTATUTO 
COOPERATIVA, 2014, p.1-2) 

 

  Atentando para os itens levantados pelo estatuto da Cooperativa, sugere-

se a ideia de inserção destes profissionais, e corrobora com a fala de A3, A7 e A11. 

No entanto, as ações realizadas com o catadores até o momento foram apenas o 

encaminhamento dos resíduos inorgânicos recolhidos semanalmente para o 

barracão da prefeitura, onde os catadores realizam a separação desses materiais. 

Conforme os indivíduos A1, A4 e A8 dizem, os materiais que saem da Cooperativa 

são “doados” para os catadores, não havendo nenhuma interação mais 

aprofundada entre esses dois personagens. Assim, os catadores apenas ajudam a 

tirar o lixo que os moradores do bairro Jardim Porto Alegre não querem ver. 

Layrargues (2002) afirma que deve-se combater isso, a fim de que o consumismo 

não traga a desejável mas improvável inclusão dos excluídos. 

Por esse motivo, muitos catadores sentiram insegurança quanto às ações da 

Cooperativa, pois não foi tomada nenhuma medida mais concreta no sentido de 

orientar os catadores para associarem-se à organização.   

No I Encontro Regional de Catadores de Materiais Recicláveis, realizado em 

outubro de 2001, município de Votorantim-SP, foram delineadas oito possíveis 

soluções para melhor gestão das cooperativas de catadores, tais como: legalização 

da profissão catador, criação de Coordenações Regionais de Catadores, criação de 

fundos de reserva, acesso às linhas de financiamento, e o principal: Cooperativas e 

Associações devem buscar aproximação com os catadores individuais e trazê-los 

para as organizações, visando o fortalecimento da categoria.  

Ao solicitar se os associados tinham conhecimento de ações voltadas para 

proteção ambiental no município de Toledo, as respostas foram as seguintes: 
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Quadro 7: Conhecimento das ações voltadas para proteção ambiental 
 

Respostas Indivíduos Total 

Os “amarelinhos” A2,A4,A5,A7 4 

Educação nas escolas A7, A12 2 

Toledo realiza ações, mas 
não sabe quais 

A1,A3,A8,A9 4 

Não conhece A6,A11 2 

Não respondeu A1,A10 2 

Fonte: Própria do autor (2016). 

Os indivíduos A2, A4, A5, e A7 disseram ter conhecimento sobre essa 

proposta, sendo que o indivíduo A2 deixa claro que “esse projeto dos amarelinhos é 

um ‘desaprendizado’ daquilo que a Cooperativa ensina que é a separação”. Dessa 

forma, tudo que era recolhido na Cooperativa separadamente, era posto de forma 

junta para os barracões, deixando evidente que a população poderia fazer essa 

separação simples em casa. 

Os indivíduos A7 e A12, disseram que as atividades voltadas para proteção 

ambiental se resume em educação ambiental feita nas escolas. O que evidencia o 

desconhecimento destes com as políticas públicas em meio ambiente. O mesmo 

fazem os indivíduos A1, A3, 

 A6, A8, A9, e A11, dizem que o município não realiza essas ações, ou dizem 

que conhecem, mas não sabem descrever quais, essas falas vão de encontro ao 

que Jacobi (2006), afirma que é necessário que se multipliquem as práticas sociais 

baseadas no fortalecimento do direito ao acesso à informação e à educação 

ambiental em uma perspectiva integradora. Dessa forma, os sujeitos tem a 

oportunidade de participar e opinar sobre os projetos desenvolvidos, o que favorece 

a formação de uma comunidade participativa. 

O último questionamento aos associados foi acerca da relação do biodigestor 

com os hábitos de consumo, os resultados foram organizados no Quadro 8. 

 

Quadro 8: Relação do biodigestor com hábito de consumo 
 

Resposta Indivíduos Total  

Avanço ambiental e cultural A1 1 

Facilidade e praticidade na 
separação dos orgânicos 

A2, A4, A5 e A11 4 

Necessidade em cuidar do 
Meio Ambiente 

A3,A6,A8 e A12 4 

Dá para tirar proveito, uma 
vez que produz adubo 

A7 1 

Não respondeu A9 e A10 2 

Fonte: Própria do autor (2016). 
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Esse momento de transição de um método para outro, se configurou como 

uma grande perca do potencial elo de ligação entre homem e natureza, uma vez que 

não se reconhece o ciclo de decomposição e nem percebe a devolução dos 

nutrientes à terra.   

O biodigestor anaeróbio caseiro iria fomentar o cumprimento dos 3R’s, pois 

reduziria o consumo ao atentar para a quantidade de matéria orgânica destinada ao 

recipiente coletor, de forma a permitir tanto a reutilização de alimentos na culinária, 

como o reuso dos resíduos orgânicos na forma de adubo. Sendo que, o quesito da 

reciclagem também seria contemplado, uma vez que estaria respeitando o ciclo de 

nutrientes existente naturalmente na natureza. Assim, a relação de utilidade da 

composteira proposta pelo indivíduo A7 se torna ineficiente. 

A parceria da Cooperativa com a empresa de compostagem aeróbia teve 

algumas perdas, mas deve-se considerar que manteve um avanço ambiental e 

cultural conforme disse o indivíduo A1, pois ainda assim há a separação de resíduos 

orgânicos de inorgânicos, de forma a diminuir o volume de resíduos destinados ao 

aterro sanitário. Além de permitir a reflexão sobre o consumo exacerbado ao se 

dispor os restos de alimentos nos recipientes de 20 litros para empresa de 

compostagem recolher uma vez na semana.  

Permitiu, ainda, que os associados (A2,A4,A5 e A11) observassem que essa 

separação é uma maneira simples e eficiente de colaborar com a destinação 

adequada destes resíduos.  

Um fator importante de se destacar é que no inicio dos trabalhos da 

Cooperativa, algumas bombonas de biodigestão anaeróbia de 200 litros foram 

distribuídas amplamente no bairro do Jardim Porto Alegre, inclusive na escola 

municipal que funciona no bairro. Nesse espaço escolar, uma bombona encheu 

completamente em menos de um mês, o que fez com que adquirissem mais duas 

bombonas. As mesmas encheram rapidamente da mesma forma que a primeira, e o 

processo de decomposição não estava sendo eficiente. A vigilância não permite que 

a escola disponha lixo dentro de seu espaço, o que gerou um problema para retirar 

essas bombonas, uma vez que estavam extremamente pesadas devido a 

quantidade exorbitante de resíduos orgânicos recolhidos. 

 Esse fato levou os associados a uma grande reflexão nas reuniões acerca da 

quantidade de resíduos orgânicos descartados simplesmente como lixo, e por isso 
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os indivíduos A3, A6, A8 e A12 ressaltaram nessa relação da composteira e o hábito 

de consumo a importância do cuidado com o meio ambiente.  

O que se percebe é que os moradores dão mais ênfase aqueles aspectos de 

degradação ambiental que estão mais diretamente ligados a sua vida cotidiana, e 

são geralmente orientadas em direção a constrangimentos e desconfortos que estes 

problemas causam em suas atividades rotineiras (JACOBI, 2006). E somente a partir 

de ações é que se consegue ir contra um instinto cego conforme diz Morin (1979). É 

a mesma analogia de um quarto escuro que quando iluminado permite que a sujeira 

seja vista, ao mesmo tempo que a iluminação é boa, ela traz o desconforto de se ver 

tudo que está fora do lugar ou sujo. Assim é a Cooperativa, apesar de inúmeras 

tentativas de avanço sem sucesso, permitiu que os associados enxergassem o 

patamar da questão ambiental dos resíduos sólidos no município de Toledo. 
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5. CAPÍTULO: CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A cidadania tem a ver com o pertencimento e identidade numa coletividade. 
A educação ambiental como formação e cidadania e como exercício da 
cidadania tem a ver com uma nova forma de encarar a relação do homem 
com a natureza, baseada numa nova ética, que pressupõe outros valores 
morais e uma forma diferente de ver o mundo e os homens (JACOBI, 2006, 
p 431). 

 

Jacobi nos faz refletir o sentido de qual o papel da Cooperativa, no que se 

refere à construção da cidadania tão almejada dentro do campo da educação 

ambiental. O eixo axial que conduziu a Cooperativa desde sua consolidação ao 

momento de suspensão de suas atividades foi o apelo a diminuição de resíduos 

sólidos destinados ao aterro sanitário. As medidas tomadas pela organização apesar 

de simples estão inseridas em uma complexa rede de relações fora do sentimento 

de inconformidade pessoal de cada um, dessa forma exigem uma reflexão mais 

aprofundada ao querer-se uma solução pragmática. A dimensão ambiental nunca 

oportunizou respostas rápidas, e prova mais uma vez que precisa ser pensada de 

maneira interdisciplinar. 

O presente trabalho, fruto da observação, conversação e vivência teve como 

objetivos verificar quais contribuições a Cooperativa trouxe na sensibilização para 

melhor gestão de resíduos domiciliares no bairro Jardim Porto Alegre em Toledo-Pr. 

Notou-se que os objetivos da Cooperativa dialogam e ajudam a cumprir com os 

objetivos da PMGIRS de Toledo-Pr e com a PNRS, pois visam primordialmente 

reduzir a quantidade de resíduos destinados aos aterros sanitários por meio de 

ações de diferentes esferas da sociedade. 

Pode-se dizer que localmente, ela proporcionou uma redução quase 

imperceptível nos resíduos sólidos destinados ao aterro a partir da coleta seletiva 

efetuada no bairro Jardim Porto Alegre. Para melhor responder essa questão, seria 

necessário um estudo mais aprofundado e direcionado na composição gravimétrica 

dos resíduos coletados no decorrer desses dois anos. No entanto, configurou-se 

como um importante espaço para repensar a relação homem-natureza e demonstrar 

que ações coletivas são necessárias para promoção de um ambiente mais saudável 

e equilibrado. 



81 

 

Mas devido ao atual estágio de degradação ambiental  se fazem necessárias 

ações maiores e mais efetivas, por esse motivo foram levantados vários pontos que 

devem ser repensados para que a Cooperativa prospere.  

O primeiro refere-se à elaboração de um Plano de Ação, idealizado pela 

Cooperativa, que apesar de sua simplicidade, apresenta importantes eixos 

norteadores das atividades da Cooperativa. Um plano de ação deve levantar 

questões sobre o que precisa mudar; porque mudar; como mudar (proposição de 

ações); e quem pode mudar (delegar funções). Com um plano de ação há 

participação de todos membros associados e não apenas a direção da Cooperativa. 

O segundo ponto é a necessidade de desenvolvimento de um Plano de 

Negócios pela Cooperativa, o qual é considerado um elemento-chave para iniciar 

ou expandir um negócio, e visa comparar resultados que a empresa está obtendo 

com os que foram projetados (DREHER, 2005), esse plano ajuda a traçar 

estratégias que foram levantadas no plano de ação.  Dessa forma, favorece a 

comercialização dos resíduos coletados, o que permite uma auto-gestão e 

autonomia financeira, muito importantes para sustentabilidade da Cooperativa. 

Priorizar a abertura de espaços de diálogos fora das reuniões, a fim de 

proporcionar momentos de trocas de ideias e experiências e criar uma identidade 

local. Esses espaços podem se configurar como oficinas (hortas urbanas, 

compostagem caseira, reutilização de alimentos na cozinha...), organização de 

eventos pela Cooperativa, participação de eventos pelos membros da Cooperativa, 

capacitações, participação em conferências e conselho do meio ambiente 

Criar espaços para formação em educação ambiental, a fim de que os 

associados tenham uma reflexão mais aprofundada sobre as relações ambientais, a 

fim de que reconheçam o ambientalismo como um ato político e emancipatório, uma 

vez que indivíduo e coletividade só fazem sentido se pensados em relação, dentro 

da educação ambiental crítica (CARVALHO, 2004). Assim se faz necessário: 

planejar ações com escolas municipais e estaduais do bairro, a fim de divulgar os 

trabalhos da Cooperativa, e criar um espaço de educação ambiental formal; 

Valorizar sempre a consolidação da Pedagogia dos 3R’s, a fim de que a 

reciclagem nunca se sobressaia à redução e reutilização, de forma a substituir a 

devoção ao consumo pela busca de outros valores (LAYRARGUES, 2002). 
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Fomentar um diálogo de aproximação com os catadores de materiais 

recicláveis, a fim de esclarecer benefícios de associar-se a Cooperativa de 

Produtores de Lixo; 

Priorizar parcerias com órgãos públicos em detrimento das iniciativas 

privadas, uma vez que essas servem ao sistema e visa tão somente o lucro gerado 

da exploração da mão de obra, devendo ser a ação ambiental de contestar o 

sistema vigente e não o servir. Ocorrem diversas atividades individualizadas no 

município de Toledo, bem como ong’s e associações, assim deve-se mapear essas 

ações e buscar parcerias. 

Testar outras maneiras de realizar a compostagem caseira, a fim de que a 

relação homem e natureza fique cada vez mais estreita; 

Levar a proposta de abate do imposto do lixo para associados a frente, 

para que a mesma se torne autossustentável nesse quesito, isso pode ser 

consubstanciado com Art. 35 da PNRS. 

 

Sempre que estabelecido sistema de coleta seletiva pelo plano municipal de 
gestão integrada de resíduos sólidos e na aplicação do art. 33, os 
consumidores são obrigados a: I – acondicionar adequadamente e de forma 
diferenciada os resíduos sólidos gerados; II – disponibilizar adequadamente 
os resíduos sólidos reutilizáveis e recicláveis para coleta ou devolução. 
Parágrafo único. O poder público municipal pode instituir incentivos 
econômicos aos consumidores que participam do sistema de coleta seletiva 
referido no caput, na forma de lei municipal (BRASIL, 2012, p.32). 
 
 

Cobrar da prefeitura apoio para ações realizadas, subsídios para que 

consigam manter suas atividades, pois Waldman (2003) salienta que a gestão 

ambiental deve buscar estabelecer uma relação mais harmoniosa com a natureza, 

onde a participação das três esferas (administração pública, sociedade e individual) 

é fundamental, dependendo de mudanças e atitudes na coletividade.  Isso corrobora 

com a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, disposta no 

art. 36 da PNRS, 

[...] cabe ao titular dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de 
resíduos sólidos, observado, se houver, o plano municipal de gestão 
integrada de resíduos sólidos: I – adotar procedimentos para reaproveitar os 
resíduos sólidos reutilizáveis e recicláveis oriundos dos serviços públicos de 
limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos; II – estabelecer sistema 
de coleta seletiva; III – articular com os agentes econômicos e sociais 
medidas para viabilizar o retorno ao ciclo produtivo dos resíduos sólidos 
reutilizáveis e recicláveis oriundos dos serviços de limpeza urbana e de 
manejo de resíduos sólidos; IV – realizar as atividades definidas por acordo 
setorial ou termo de compromisso na forma do § 7º do art. 33, mediante a 
devida remuneração pelo setor empresarial; V – implantar sistema de 
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compostagem para resíduos sólidos orgânicos e articular com os agentes 
econômicos e sociais formas de utilização do composto produzido; VI – dar 
disposição final ambientalmente adequada aos resíduos e rejeitos oriundos 
dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos. § 
1º Para o cumprimento do disposto nos incisos I a IV do caput, o titular dos 
serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos 
priorizará a organização e o funcionamento de cooperativas ou de outras 
formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis 
formadas por pessoas físicas de baixa renda, bem como sua contratação. § 
2º A contratação prevista no § 1º é dispensável de licitação, nos termos do 
inciso XXVII do art. 24 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 (BRASIL, 
2012, p.31-32). 
 

O artigo 19 da Lei Federal nº12. 305, de 02/08/2010, regulamentada pelo 

Decreto nº7. 404, de 23/12/2010, ressalta ainda que o Plano Municipal de Gestão 

integrada de Resíduos Sólidos deve abranger também “programas e ações para a 

participação dos grupos interessados, em especial das cooperativas ou outras 

formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis formadas 

por pessoas físicas de baixa renda”. Isso destaca a importância de ações como a 

Cooperativa de Produtores/ Catadores de Lixo para integralizar-se a gestão de 

resíduos sólidos do município, favorecendo a minimização da parcela de resíduos 

sólidos encaminhados à disposição final (MORAES, 2012). 

Apesar das dificuldades que a Cooperativa encontrou, a mesma configura-se 

como uma organização em potencial que visa o incentivo para consolidação de uma 

sociedade sustentável. Esse projeto piloto pode se configurar como um modelo 

importante para o futuro, pois apresenta uma inovação social e tecnológica para a 

gestão social dos resíduos sólidos domiciliares. E, portanto, deve basear-se na 

consciência do estado de inter-relação e interdependência essencial de todos os 

fenômenos – físicos, químicos e biológicos (CAPRA, 1982).  Assim, juntamente com 

essa visão sistêmica, pode tomar decisões mais justas para o ambiente como um 

todo. Betto e Barros (2009, p. 58) afirmam de maneira pertinente que “o que temos 

que fazer é trabalhar para transformar estruturas iniquas, e ao mesmo tempo, 

descobrir meios para transformar as consciências, de forma que o ser humano se 

sinta pertencendo ao universo e não o senhor absoluto de tudo”. 
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APENDICE A 
 

ROTEIRO ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA PARA PRESIDENTE 

COOPERATIVA  

ASPECTOS SOCIO-AMBIENTAIS 

1) De onde surgiu a ideia da formação da Cooperativa de “Produtores de Lixo”? 

2) Quais são os fundamentos, princípios e ações regimentais da cooperativa? 

3)  O que motiva as pessoas a se associarem a cooperativa? 

4) Como a cooperativa integra e estimula suas ações com os catadores  de 

materiais reutilizáveis e recicláveis? 

5) De que forma a cooperativa auxilia na gestão de resíduos sólidos domiciliares 

na cidade de Toledo? 

6) Quais as expectativas para o futuro da cooperativa? 

7) Quais as principais dificuldades que a cooperativa encontra para exercer 

livremente suas funções? 

 

ASPECTOS ORGANIZACIONAIS 

1) Quais atividades a cooperativa desenvolve até o presente momento? 

(Compostagem anaeróbia, separação resíduos orgânicos, mais?) 

2) Quantos associados a cooperativa possui? 

3) De que maneira os tambores de compostagem são entregues? (quais 

orientações são feitas)  

4) Quem pode participar da Cooperativa? 

5) Os integrantes participam ativamente das reuniões da cooperativa? 

6) Qual a frequência de reuniões? 
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7) O que é feito com o composto gerado nos tambores? (Tem tido 

aplicabilidade?) 

8) Os resíduos sólidos domiciliares (inclui orgânico e inorgânico) são 

comercializados? (questionar participação prefeitura) 

9)  De que forma os resíduos domiciliares orgânicos são coletados? 

10) De que forma os resíduos domiciliares inorgânicos são coletados? 

11)  O valor da venda desses resíduos é revertido para que fundos da 

cooperativa? 

12)  Quais parcerias públicas e privadas a Cooperativa tem? De que maneira 

contribuem para cooperativa? 

13)  De onde vem o material para produção dos tambores de compostagem? 

Eles tem algum custo para os associados? 

14) A cooperativa conta com uma estrutura física? Onde se localiza. 
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APENDICE B 
 

ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA PARA COOPERADOS COOPERÚTIL DE 
TOLEDO 

ASPECTOS ORGANIZACIONAIS 
1) É sócio da cooperativa? 

(   ) sim         (   ) não  
 

2) Participa das reuniões da cooperativa? 
(   ) Sim      (   ) As vezes           (   ) Não 
 

3) A cooperativa dá suporte técnico quanto ao manuseio da composteira e a 
separação dos resíduos inorgânicos? 
(     ) Sim            (   ) Não 
Se sim, de que maneira? 
 

4) Qual retorno que a adesão a cooperativa trouxe ou pode trazer para você? ( 
Financeiro, ambiental, social, pessoal) 
 

5) Qual motivo de adotar a coleta seletiva de resíduos sólidos em sua casa? 
 

6) Qual o procedimento adotado: 
a) Na separação dos resíduos domiciliares inorgânicos 
b) Na separação de resíduos domiciliares orgânicos 
 
ASPECTOS PRÁTICOS 
 

7) Quanto ao manuseio da composteira. Você acha: 
 
(   ) Fácil      (   ) mais ou menos         (    ) Acho difícil, PORQUE:  
 

8) Qual o grau de eficiência da composteira? 

(   ) Ruim             (    ) Bom          (    ) Excelente 
Por quê? 
 
9) Quanto ao separação dos resíduos domiciliares inorgânicos. Você acha: 

 
(   ) Fácil      (   ) mais ou menos         (    ) Acho difícil, PORQUE:  
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10) Qual o grau de eficiência da separação dos resíduos domiciliares 

inorgânicos? 

(   ) Ruim             (    ) Bom          (    ) Excelente 
Por quê? 

 
ASPECTOS SOCIO-AMBIENTAIS 
11) De que maneira você entende que a iniciativa da cooperativa  e sua 

participação nas ações fortalecem a sua relação com a natureza? 
 

12) No seu entendimento a gestão dos resíduos sólidos é responsabilidade de 
quem na sociedade? 
(    ) Governo Municipal          (     ) Governo estadual                  (   ) Governo 
Federal 
 
(   ) Membros da sociedade civil                  (    ) é dever de todos 

16) De que forma você compreende que a cooperativa integra e estimula suas 
ações com os catadores  de materiais reutilizáveis e recicláveis? 

 
13) Tem conhecimento de ações voltadas a proteção ambiental no município de 

Toledo? 

14)Qual a relação da composteira com seu hábito de consumo? 


