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RESUMO 

 

 

O crescimento e a expansão municipal não foram acompanhados por investimentos em 

saneamento básico, assim como na maioria das cidades amazônicas. Assim existe um déficit 

no gerenciamento adequado dos RSU, assim como disposição final adequada. O estudo sobre 

a Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis de Ji-Paraná (COOCAMARJI) visou 

efetuar triangulação de análises com os documentos da cooperativa, documentos oficias 

municipais com a finalidade de obter um panorama da gestão de resíduos municipais e 

compreender o papel da cooperativa, questionários, entrevistas e idas a campo, nesta gestão 

integrada dos resíduos. Esta análise foi facilitada pelos softwares ATLAS.TI e IRAMUTEQ. 

Assim, foi possível discutir quais as consequências do fortalecimento da instituição no que 

tange a compensação ambiental, instrumentos públicos legais necessários para incubação, 

coleta seletiva e compostagem e alternativas viáveis para a cooperativa. Contudo, foi possível 

observar que existe uma problemática em relação aos rejeitos, ademais, alguns catadores se 

retiraram da cooperativa e retornaram à célula do lixão por aumentos do custo com 

segregação. O uso de indicadores de sustentabilidade, com base em Milanez (2002) mostrou a 

necessidade de melhorias ao gerenciamento dos resíduos na cooperativa. 

 

Palavras chave: políticas públicas de saneamento; indicadores de sustentabilidade; 

gerenciamento de resíduos; educação ambiental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

The growth and the municipal expansion were not accompanied by investments in 

basic sanitation, as well as in most Amazonian towns. Thus, there is a deficit in the proper 

management of RSU, as well as appropriate final disposition. The study on the cooperative of 

collectors of recyclable materials of Ji-Paraná (COOCAMARJI) aimed to triangulate analyses 

with the cooperative documents, municipal official documents for the purpose of obtaining a 

panorama of municipal waste management and Understand the role of the cooperative, 

questionnaires, interviews and field trips, in this integrated waste management. This analysis 

was facilitated by ATLAS software. You and IRAMUTEQ. Thus, it was possible to discuss 

what the consequences of strengthening the institution regarding environmental 

compensation, legal public instruments needed for incubation, selective collection and 

composting and viable alternatives to the cooperative. However, it was possible to observe 

that there is a problem with regard to the rejects, moreover, some scavengers withdrew from 

the cooperative and returned to the landfill cell for cost increases with segregation. The use of 

sustainability indicators, based on Milanez (2002) showed the need for improvements to 

waste management in the cooperative. 
 

Key words: public sanitation policies; Sustainability indicators; Waste management; 

Environmental education. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Durante um período de cinquenta anos o brasil passou por uma transformação social 

de um pais agrário se tornou um pais urbano, hoje aproximadamente 165 milhões de pessoas 

vivem em áreas urbanas, sendo 85% da população brasileira vivem em cidades (IBGE, 2016), 

a infraestrutura e acesso a serviços básicos como saneamento básico, não cresceu da mesma 

forma acarretando em problemas ambientais tais como gerenciamento RSU,  a economia do 

pais cresceu sem seguir no mesmo ritmo da capacidade de gestão dos problemas pelo 

crescimento da população urbana (ICLEI e MMA, 2012). 

Com a implementação da PNRS (Lei nº 12.305/2010), traz todo um arcabouço legal 

para gestão RSU dispondo regulamentação para extinguir lixões, implementação da coleta 

seletiva e a responsabilidade do estado, consumidores e indústrias nos canais de logística 

reversa, destinação final adequada, sobre princípio da não geração, reutilização e reciclagem. 

Um dos objetivos fundamentais estabelecidos pela Lei 12.305 é a ordem de prioridade 

para a gestão dos resíduos, que deixa de ser voluntária e passa a ser obrigatória: não geração, 

redução, reutilização, reciclagem, tratamento dos resíduos sólidos e disposição final 

ambientalmente adequada dos rejeitos (ICLEI e MMA, 2012). 

Aspectos relevante nas diretrizes da PNRS do apoio legal da inclusão produtiva dos 

catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis, priorizando a participação de cooperativas 

ou de outras formas de associação destes trabalhadores.  

Através do Decreto 7.404, detém que o sistema de coleta seletiva, gerenciamento dos 

RSU e logística reversa, devem priorizar a participação de catadores de materiais recicláveis, 

e nos planos municipais a inclusão de programas que incluem eles no processo.  

Deverá ser observada a dispensa de licitação para a contratação de cooperativas ou 

associações de catadores; o estímulo ao fortalecimento institucional de cooperativas e à 

pesquisa voltada para sua integração nas ações que envolvam a responsabilidade 

compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, e a melhoria das suas condições de trabalho. 

(ICLEI e MMA, 2012). 
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Tem disposição em lei que institui políticas públicas para pesquisas em gerenciamento 

RSU das cooperativas de catadores para integração deles na sociedade, como agentes nos 

RSU. 

Junto com PNSB (Lei nº 11.445/2007) e com a lei dos consórcios (Lei nº 11.107/2005) 

trazendo repasses das esferas federativa aos municípios colocando a eles a responsabilidade 

sobre gestão RSU. 

Segundo Ministério do Meio Ambiente (2012) houve um aumento de 120% no 

número de municípios que desenvolvem programas de coleta seletiva de materiais recicláveis. 

Sendo que entre 2000 e 2008 chegaram a 994, estando a maioria localizada nas regiões Sul e 

Sudeste. Este é interessante marco, todavia ainda não ultrapassa 18% dos municípios 

brasileiros incluindo município de estudo. 

Contudo, é importante propor e promover ações para a coleta seletiva através de 

processos de mobilização e sensibilização, como a elaboração de planos educação ambiental 

que sejam verdadeiramente sustentáveis e coloquem em prática a coleta segregada e a 

reciclagem. 

O saneamento no Brasil especialmente na região norte na ótica de Rondônia se torna 

mais precário sendo o estado da federação com menor índice de saneamento básico do Brasil 

(SNIS,2017); a Lei n º. 11.445/2007 prevê, entre outras definições, o Plano Nacional de 

Saneamento Básico – PLANSAB. Este apresenta “objetivos e metas nacionais e 

regionalizadas e estabelecer o engajamento de todos os entes federados pela universalização 

do saneamento básico nas áreas urbana e rural”. Além disso, a Lei 12.305 de 2010 instituiu a 

Política Nacional de Resíduos Sólidos e serve como referência para o debate concernente à 

gestão dos resíduos no país. 

Segundo a CF 1988 e PNSB a responsabilidade pela realização dos serviços públicos é 

do município. 

Decreto 7.404 que dispõe isenções de impostos, de prioridades a cooperativas para 

reciclagem, institui política pública para pesquisa, para inseri-los na gestão RSU; a Lei dos 

consórcios (Lei nº 11.107/2005); bem como o Plano nacional de educação ambiental 

(PRONEA, 2014). 

Política Nacional de Educação Ambiental - Lei nº 9795/1999 que institui a Política 

Nacional de Educação Ambiental e no inciso IV do seu artigo 5 incentiva “à participação 

individual e coletiva, permanente e responsável, na preservação do equilíbrio do meio 

ambiente, [...] como um valor inseparável do exercício da cidadania”. 
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O crescimento e a sofisticação das necessidades básicas produzem cada vez mais 

resíduos (BERRÍOS, 1999) e sua má disposição dinamiza os impactos tendo em vista que os 

rejeitos têm se tornado cada vez mais tóxicos (PINHEIRO; FRANCISCHETTO, 2016). 

Enquanto a gestão de resíduos sólidos digna desse nome praticamente inexistiu no 

Brasil até 2010 (BARROS, 2012), há décadas surge a figura dos catadores nas ruas e nos 

lixões praticando uma economia marginal (NÓBREGA, 2006), que os permite sobreviver a 

partir da porção reciclável do lixo rejeitado pela sociedade.  

O catador atua como elemento base de um processo produtivo bastante lucrativo, no 

entanto, paradoxalmente, trabalha em condições muitas vezes precárias, sub-humanas, e não 

obtém ganho que lhe assegure uma sobrevivência digna (Leal et al., 2002 apud ALVES; 

MEIRELES, 2013).  

A Lei 12.305/2010 - Política Nacional de Resíduos Sólidos, ainda que tardia, 

promulga a instituição de metas para a eliminação e recuperação dos lixões, associadas à 

emancipação econômica dos catadores de materiais recicláveis.  

Neste contexto o presente trabalho busca verificar a hipótese de melhoria de renda dos 

catadores de material reciclável no lixão de Ji-Paraná e a partir de aí perceber algumas 

direções da evolução do processo de adaptação à preconizada gestão integrada dos resíduos 

sólidos. 

Assim o objetivo do trabalho buscou avaliar e caracterizar, as modificações da 

cooperativa ocorridas no período 2015 a 2017 como propor potenciais melhorias na estrutura 

organizacional da cooperativa de materiais recicláveis de Ji-Paraná, sob a perspectiva da 

gestão dos resíduos e a luz da sustentabilidade socioambiental. 
O estudo foi desenvolvido atendendo os seguintes objetivos específicos: 

a) avaliar o panorama da cooperativa, da reciclagem em Ji-Paraná; 

b) estudar as adequações técnicas da gestão de resíduos ao sistema de educação ambiental; 

c) avaliar o papel sócio econômico dos catadores na sociedade, assim como ação de 

capacitação realizada; 

d) acompanhar por meio de indicadores de sustentabilidade a gestão dos RSU; 

e) realizar análise múlti temporal de forma quali-quantitativa da cooperativa antes e depois da 

compensação ambiental. 
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1 REFERENCIAL TEÓRICO 
 

1.1 RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS – RSU NO BRASIL 

 

Considera-se Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) como sendo os “resíduos sólidos 

produzidos em edificações residenciais, estabelecimentos e logradouros públicos, comércio 

em geral e os resultantes dos serviços públicos de manejo de resíduos sólidos, sempre que 

não sejam considerados em legislação específica como resíduo especial ou diferenciado 

(Barros,2012). 

Nesse contexto, existem vários sistemas de disposição final de resíduos sólidos 

como; aterro sanitário e aterro sanitário energético; compostagem; reciclagem e; 

incineração. Tais processos são utilizados no Brasil.(ABRELPE,2016). 

 Montante coletado em 2015 era de 78,3 milhões de toneladas anuais, havendo 

decréscimo de 2% para 71,3 milhões de toneladas em 2016, deste montante taxa de 

cobertura é 91%, com esta pequena redução demonstra fatores como diminuir os custos 

com a coleta, e o investimento não proporcional ao crescimento da geração de resíduos, 

sendo assim 7 milhões de toneladas tiveram destinação inadequada (ABRELPE,2016). 

Neste sentido a disposição final correta dos resíduos decaiu de 58,7% a 58,4%, 

desse montante 41,7 milhões de toneladas foram para aterro sanitário, assim ainda existe 

3.331 municípios brasileiros com disposição inadequada, gerando impactos ao ambiente. 

Assim como o município de Ji-Paraná, nesses municípios são 41,6% da coleta no 

brasil em 2016, 29,7 milhões toneladas de resíduos sólidos urbanos RSU, indo para 

disposição inadequada, lixões ou aterro controlado como no caso de estudo. 

Como relatado anteriormente, os gastos com a gestão municipal de RSU, no Brasil 

em média decaiu, 0,7% de 2015 a 2016, o valor de R$9,92 mês/hab. de 2016, o que vai 

contra PNRS e PNSB, que condiz que a gestão de resíduos deve seguir investimento no 

crescimento proporcional (ABRELPE,2016). 

Segundo SNIS (2017), a coleta dos resíduos sólidos em Ji-Paraná no ano de 2015, 

atendia 100% da população urbana do município, 97% em 2016 visto que o aumento 

populacional e o investimento não acompanham tal crescimento segundo último censo do 

IBGE em 2010 foi 103.256 hab. em 2017 estimado pelo IBGE 132.667 aumentos de 

28,48% e a destinação final dos resíduos é feita em um aterro controlado lixão segundo 

PNRS e localizado a cerca de 10 km da cidade. A forma de disposição dos resíduos sólidos 

está em desacordo com a legislação vigente no país. 
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1.2 GERAÇÃO DE RSU 

 

Geração de RSU, com o aumento populacional de 0,8% de 2015 a 2016 (IBGE,2016), 

mas a geração per capita dos RSU decaiu 3%, segundo Barros 2012 em anos de crise 

econômica tentem a reduzir o consumo, no montante de população decaiu para 2% 214.405 

t/dia gerado no país em 2016 dados da ABRELPE em 2016. 

 

1.3 COLETA DE RSU 

 

Em relação a coleta de RSU, há uma discrepância das regiões do país sendo a região 

sudeste corresponde 52,7% 2016, contraponto a região norte como menor região com coleta 

6,4%, em 2015 a região norte coletou 12.692 t/dia, 2016 12.500 t/dia decréscimo, na região 

sudeste 2015 104.631 t/dia, 2016 102.620 t/dia, total do Brasil, 2015 198.750 t/dia e 2016 

195.452 refletindo a redução do consumo devido à crise. 

Coleta total de RSU diária no brasil segundo (IBGE,2016 e ABRELPE,2016) em 2015 

198.750 t/dia decaiu 1,7% para 195.452 t/dia em 2016, em dados per capita 2015 0,972 kg/hab/dia 

decaiu 2,5% 0,948 kg/hab./dia em 2016. 

No índice de coleta dos RSU a região amazônica tem eficiência de 81% dos seus 

resíduos coletados, em contrapartida o Sudeste 95%, e no brasil 91% em 2016, segundo 

Panorama dos RSU no Brasil em 2016, realizado pela ABRELPE. 

 

1.4 COLETA SELETIVA 

 

No Brasil em 2016, dados da ABERLPE foram contabilizados 3879 municípios 

apresentam iniciativa de coleta seletiva, não necessariamente abrange toda a população. Em 

2015 69,6% no Brasil, na região norte 58,4%, contrapartida sudeste maior taxa 89,8% taxa de 

coleta seletiva. 

Barros em 2012, condiz que a coleta seletiva é umas das melhores ferramentas para 

gestão de RSU, funcionando principalmente melhorar a qualidade dos resíduos sendo triados 

por classes e qualidade, para a reciclagem e favorecendo seu mercado. 

Dos 3879 municípios, com coleta seletiva em 2016, cresceu minimamente em relação 

a 2015 3859, na região norte 258 e 263 em 2016, no Sudeste 1450 e 2016 1454, seguiu a 

média nacional e cresceu minimamente, ao contrário da produção de resíduos reduzi-o, mas 

decaiu a taxa de coleta e destinação final inadequada. 
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1.5 CLASSIFICAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 

 

Os resíduos são classificados conforme a identificação do processo ou atividade que 

lhes deu origem e características físicas e de seus constituintes, e relacionado com seu grau 

de impacto à saúde e ao meio ambiente. 

Dessa a normativa 10004 de 1987 da ABNT, classifica os resíduos sólidos e os 

organiza em classes, podendo ser: CLASSE I – perigosos: são aqueles que, em função de 

suas propriedades físicas, químicas ou infectocontagiosas, podem apresentar riscos à saúde 

pública ou ao meio ambiente, ou ainda os inflamáveis, corrosivos, reativos, tóxicos ou 

patogênicos. 

CLASSE II – não-inertes: são aqueles que não se encaixam na classe I e III, e que 

podem ser combustíveis, biodegradáveis ou solúveis em água e CLASSE III – inertes: são 

aqueles que, ensaiados segundo o teste de solubilização da norma ABNT NBR 10006/1987, 

não apresentam qualquer de seus constituintes solubilizados em concentrações superiores 

aos padrões de potabilidade da água, executando-se os padrões de cor, turbidez, sabor e 

aspecto. 

 

1.6 DISPOSIÇÃO FINAL DE RSU 

 

A PNRS lei 12.305, traz disposição legal para responsabilidade compartilhada, dos 

resíduos, assim como ordem de prioridade de reciclagem e logística reversa prioritárias a 

destinação final adequada, sendo assim também traz disposição em lei para extinguir lixões, 

aterros controlados, ao qual são disposições inadequadas com impactos ambientais 

(Teixeira,2013). 

Nos últimos anos segundo a ABRELPE, houve um retrocesso na disposição final 

adequada de RSU coletados, ao qual de 58,4% 114.189 t/dia anual é disposto em aterro 

sanitário em 2016, havendo decréscimo pois 2015 era 58.7% 116.631t/dia, já a destinação 

inadequada em aterros controlados, lixões foram de 81 mil toneladas, gerando impactos 

ambientais e doenças veiculação hídrica e risco a saúde humana (Barros,2012). 

Relacionando com a destinação inadequada em 2015 24,1% 47.942 t/dia e 24,2% 

47.315 t/dia 2016 em aterros controlados, e lixões 17,2% 34.177 t/dia 2015 e 17,4% 33.948 

t/dia em 2016, além de haver decréscimo da destinação adequada no brasil nos dados da 

ALBRELPE. 

A realidade da gestão dos resíduos sólidos, não condiz com todo os fundamentos 
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preconizados na PNRS e PNSB, nos dados de 2015 e 2016 (ABRELPE,2016). 

Dados, quantificados em t/ano no Brasil, em 2015 aterro sanitário 42.570,315, 2016 

41.678.985, lixões 12.474.605 em 2015 e 2016 12.391.020 e aterro controlado 17.498.830 e 

2016 17.269.975.  

No quesito de recursos aplicados, no Brasil em 2015 R$ 9.827 milhões/ano e R$ 4,00 

per capita/mês, no ano de 2016 R$ 9.759 milhões/ano e 3,95 per capita/mês, na região norte 

R$ 685 milhões/ano e 3,28 per capita/mês em 2015 e 2016 R$ 680 milhões/ano e 3,19 per 

capita/mês. 

Este decréscimo de investimento na destinação final adequada reflete no aumento 

proporcional na destinação inadequada de resíduos, indo contra as políticas públicas de 

resíduos (Heller,2013). 

Até mesmo em regiões aonde há alto desenvolvimento econômico e índice de 

desenvolvimento humano elevado e maiores taxas de coleta e destinação final adequada, 

como a região do Sudeste (Teixeira,2013), R$ 5.117 milhões/ano e 4,97 per capita/mês em 

2015 e 2016 R$ 5103 milhões/ano e 4,92 per capita/mês (ABRELPE,2016).  

 

1.7 RECICLAGEM 

 

No quesito da produção mundial de reciclagem de alumínio, o Brasil é oitavo maior, 

com 38,5% do valor mundial, sendo a média mundial 27,1%, já na reciclagem de latinhas de 

bebidas o país é líder mundial aonde em 2015 foi 97,9% índice de reciclagem, 292,5 mil 

toneladas recicladas, este dado vem do contexto histórico, de catadores no Brasil aonde o 

alumínio e latinhas são uma das principais qualidades comercializadas (ABRELPE,2016). 

Na qualidade de papel em 2015 taxa de recuperação de papeis com potencial para 

reciclagem foi de 63,4% aumento de 4% de 2014 e 7% de 2013 (ABRELPE,2016). 

Plástico, em 2015 índice de reciclagem no Brasil foi de 51%, dados em Toneladas em 

2012 era 331, decaiu para 314 em 2013 e houve uma queda brusca em 2016 para 274; nos 

últimos anos esse decréscimo da reciclagem de plástico adveio da queda do valor de mercado 

do plástico. (ABRELPE,2016 e ABIPET,2015). 
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2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA E OBJETO DE ESTUDO 

 

O estudo foi realizado no município de Ji-Paraná situado na porção centro-leste do 

estado de Rondônia, região norte do país (FIGURA 1). Segundo o instituto brasileiro de 

geografia e estatística IBGE (2017), o município de Ji-Paraná tem uma população para 2017 

estimada em 132.667 habitantes, economia mista voltada a serviços e agropecuária. 

 

 

Figura 1 - Localização do estado de Rondônia e do município de Ji-Paraná. 

 

Atualmente a COOCAMARJI, cooperativa de catadores de material reciclável de Ji-

paraná atualmente opera entre 17 a 20 catadores no período de junho de 2017, em 2015 

chegou a seu ápice de 52 catadores devido compensação de um projeto socioambiental via 

BNDS banco nacional do desenvolvimento, esta debanda ocorreu principalmente pelo 

aumento dos custos e fase de” incubação” da mesma passando por um período de adaptação 

em priori pelo aumento dos custos. 
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Figura 2 - Localização da Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis no município de Ji-

Paraná. 

 

 

Figura 3 - Localização da Cooperativa COOCAMARJI ao sul, ao norte o lixão do município de Ji-

Paraná, e a leste aterro sanitário embargado pelo MPF, em construção em Ji-paraná. 
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2.2 MÉTODO DE COLETA DE DADOS: ANÁLISE DOCUMENTAL E DE 

CONTEÚDO   

 

Orientada segundo a perspectiva de Bardin (1977). Tratam-se de procedimentos 

sistemáticos que consistem na descrição do conteúdo das mensagens nos textos analisados.  

Estes procedimentos foram realizados em quatro etapas: pré-análise; codificação; 

categorização, e analise. 

 

 

Figura 4 -  Esquematização método Bardin,1997. 

Fonte: adaptado de Bardin,1997 

 

A pré-análise consiste da leitura flutuante ou contato com os documentos da 

cooperativa de materiais recicláveis; seguida da delimitação dos dados que constituíram o 

corpus da pesquisa ou o material a analisar. A preparação do material foi facilitada pelos 

programas ATLAS.TI e IRAMUTEQ, sendo em cada grupo de documentos armazenado em 

pastas que fazem referência aos diferentes escopos semelhantes e temáticos. Se faz necessário 

a formatação do corpus conjuntos de textos proposto para analise, assim como texto centrado 

em categorias referentes ao tema comum para analises, e por fim segmentos de textos não 

ultrapassam três linhas sendo ambientes das palavras principal na faixa para análise. 
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Figura 5 - Noções sobre o Corpus, texto e segmento de texto. 
Fonte: adaptado de Cros (1993). 

 

A categorização é uma “operação de classificação de elementos constitutivos de um 

conjunto, por diferenciação e, seguidamente, por reagrupamento segundo analogia, com os 

critérios previamente definidos” As categorias são “[...] rubricas ou classes, as quais reúnem 

um grupo de elementos (unidades de registro, no caso da análise de conteúdo), sob um título 

genérico, agrupamento este efetuado em razão dos caracteres comuns destes elementos” 

(BARDIN, 1977, p. 117). 

 

 

Figura 6 - Infográfico esquematizando metodologia utilizada analise de conteúdo. 
Fonte: adaptado de (SILVA; FOSSÁ, 2013). 
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2.3 TRATAMENTO DOS DADOS QUALI-QUANTITATIVOS 

 

Técnica de agrupamento das categorias, além de revelar similaridades dentro de um 

mesmo conjunto, evidencia as heterogeneidades entre todos os conjuntos. Esta análise reduz o 

número de objetos e não o número de categorias, concentrando-os em um quantitativo menor 

de grupos. Hair et al (2009) observa que a análise de agrupamentos é uma técnica analítica 

para desenvolver subgrupos significativos. Os programas IRAMUTEQ e Atlas Ti auxiliaram 

na demonstração de quais categorias estão próximas ou distantes, segundo cada temática, com 

base na prévia análise de conteúdo dos documentos por gráficos de similaridade e 

dendrogramas. 

O tratamento do material, a inferência e a interpretação computam a última etapa de 

análise dos dados que para dar visibilidade aos resultados organizados quantitativamente 

representados através de dendrogramas “[...] os quais põem em relevo as informações 

fornecidas pela análise” Método da Classificação Hierárquica Descendente (CHD), permite 

analise lexical do material com contexto e classes de segmentos de texto, ilustrando relações 

entre classes presente com analises estatísticas sendo reforçada pela análise de similitude. 

Tratam-se de procedimentos sistemáticos que consistem na descrição do conteúdo das 

mensagens nos textos analisados. Estes procedimentos serão realizados em três etapas: pré-

análise; exploração do material; e tratamento do material, inferência e interpretação. 

A pré-análise consiste da leitura flutuante ou contato com os documentos da 

cooperativa de materiais recicláveis; seguida da delimitação dos dados que irão constituir o 

corpus da pesquisa ou o material a analisar. A preparação do material será facilitada pelo 

programa ATLAS.TI, sendo cada grupo de documentos armazenado em pastas que fazem 

referência às diferentes dimensões do corpus da pesquisa.  

A exploração do material versa sobre “[...] operações de codificação em função de 

regras previamente formuladas” (BARDIN, 1977, p. 101). Para tanto, desde a fase da pré-

análise será realizada “operações de recorte do texto em unidades comparáveis de 

categorização para a análise temática e de modalidade de codificação para o registro dos 

dados” (BARDIN, 1977, p. 100). A codificação, portanto, é a unidade base de significação 

visando à categorização e à contagem de frequência.  

Vale ressaltar que temáticas relacionadas ao saneamento, transporte, financeiro, 

energia, consumo de água poderão ser encontradas nos documentos. Assim, serão passíveis de 

análise no âmbito desta pesquisa. Em seguida realiza-se a passagem de dados em estado bruto 
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para dados organizados, ou seja, a categorização propriamente dita.  

A categorização é uma “operação de classificação de elementos constitutivos de um 

conjunto, por diferenciação e, seguidamente, por reagrupamento segundo analogia, com os 

critérios previamente definidos” (BARDIN, 1977, p. 117). As categorias são “[...] rubricas ou 

classes, as quais reúnem um grupo de elementos (unidades de registro, no caso da análise de 

conteúdo), sob um título genérico, agrupamento este efetuado em razão dos caracteres 

comuns destes elementos” (BARDIN, 1977, p. 117). 

O tratamento do material, a inferência e a interpretação irão compor a última 

etapa de análise dos dados que para dar visibilidade aos resultados organizados 

quantitativamente representados através de dendrogramas “[...] os quais põem em relevo as 

informações fornecidas pela análise” (BARDIN, 1977, p. 101).  

Os dendrogramas são obtidos por meio da reunião das categorias similares por grupo, 

formando assim grupos heterogêneos entre si. A análise de agrupamento constitui-se em 

metodologia numérica multivariada, pois propõe uma estrutura classificatória, ou de 

reconhecimento da existência de grupos, “objetivando, mais especificamente, dividir o 

conjunto de observações em um número de grupos homogêneos, segundo algum critério de 

homogeneidade” (REGAZZI, 2001 apud VICINI, 2005, p. 14). O dendrograma representa 

uma sumarização gráfica dos dados, sintetizando a informação. Embora aconteça perda de 

informação (por se tratar de uma síntese), esse gráfico é muito útil para a classificação, 

comparação e discussão de temáticas que representam o universo do banco de dados da 

triangulação dos dados em documentos públicos e da cooperativa, questionários, entrevista e 

analises em campo, em estudo.  
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Figura 7 – Interação com Corpus da pesquisa com as variáveis e tipos de análises realizadas no 

trabalho. 

 

A técnica de agrupamento das categorias, além de revelar similaridades dentro um 

mesmo conjunto, evidencia as heterogeneidades entre todos os conjuntos. Esta análise reduz o 

número de objetos e não o número de categorias, concentrando-os em um quantitativo menor 

de grupos. Hair et al (2009) observa que a análise de agrupamentos é uma técnica analítica 

para desenvolver subgrupos significativos. O programa Action da Statsoft auxiliará em 

conjunto como segunda analise do IRAMUTEQ, na demonstração de quais categorias estão 

próximas ou distantes, segundo cada temática, com base na prévia análise de conteúdo dos 

documentos. Como resultado de uma análise utilizando o método de agrupamento, constata-

se, por exemplo, quais categorias foram mais relevantes no desenvolvimento das ações dos 

aspectos quali-quantitavivos da cooperativa e gestão municipal de resíduos em análise. A 

análise de agrupamentos envolve os seguintes passos: medida de alguma forma de 

similaridade ou associação entre as categorias para determinar grupos realmente existentes na 

amostra; o real processo de agrupamento, onde categorias são particionadas em grupos; por 

fim, estabelecer o perfil das categorias para determinar sua composição. 
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2.4 INDICADORES DE SUSTENTABILIDADE 

 

Avaliando o gerenciamento dos RSU neste trabalho utilizou-se indicadores de 

sustentabilidade específicos para gestão dos RSU proposto por MILANEZ (2002). Assim 

como utilizado por Polaz e Teixeira (2009) que também propõem primeiramente um 

levantamento dos problemas na gestão e gerenciamento RSU e no sistema de educação 

ambiental para sua formulação. 

Nesse contexto figura 8, demonstra os indicadores como uma forma de representar o 

corpus da pesquisa, de maneira de fácil compressão compreendendo a dinâmica do escopo 

dos dados, mas perdendo certa quantidade de informação. 

 

 

Figura 8 - Pirâmide da informação. 

Fonte: adaptado de Ratinaud (2012). 

 

 

Para avaliar a gestão dos RSU neste trabalho será utilizado indicadores de 

sustentabilidade específicos abaixo, para gestão dos RSU proposto por MILANEZ (2002). 

Deste modo é importante contextualizar quais foram princípios como ponto de partida para 

que o autor utilizou para criar o Índice de Sustentabilidade: 

 

1) Garantia das condições adequadas de trabalho: trabalhadores do sistema de RSU (formais 

ou não-formais) devem trabalhar em um ambiente seguro, salubre e motivador. 
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2) Geração de trabalho e renda: entre as alternativas tecnológicas para gestão dos RSU deve-

se optar por aquelas intensivas em mão de obra, sendo dada prioridade às pessoas que já 

desenvolvem atividades relacionadas com os RSU. 

3) Gestão solidária: a gestão dos RSU, especialmente os processos decisórios, deve ser 

realizada com ampla participação dos diversos agentes da sociedade. 

4) Democratização da informação: as informações relativas à gestão dos RSU devem ser 

sistematizadas e divulgadas à população. 

5) Universalização dos serviços: todas as pessoas devem ser atendidas pelo serviço de gestão 

dos RSU adequadamente, de forma a garantir as condições de saúde pública. 

6) Eficiência econômica da gestão dos RSU: tendo sido garantidas as condições de saúde 

pública e ambiental, bem como a geração de trabalho e renda, deve-se procurar oferecer os 

serviços de limpeza pública com o menor gasto possível. 

7) Internalização pelos geradores dos custos benefícios: os custos da gestão dos RSU devem 

ser assumidos pelos geradores. 

8) Respeito ao contexto local: as soluções para a gestão dos RSU devem sempre considerar 

características locais com relação a sociedade, economia, cultura e meio físico. Antes da 

implantação das tecnologias, deve-se avaliar sua eficiência e eficácia para a realidade 

apresentada pelo município. 

9) Recuperação da degradação devida à gestão incorreta dos RSU: deve-se recuperar os 

impactos (passivo ambiental) decorrentes da má gestão dos resíduos realizadas no passado. 

10) Previsão dos impactos socioambientais: Os impactos das soluções relativas à gestão dos 

RSU devem ser identificados e minimizados. 

11) Preservação dos recursos naturais: os RSU consistem em matéria-prima para diversas 

atividades. Deve-se procurar mantê-los no ciclo, de acordo com a hierarquia da gestão dos 

RSU, o maior tempo possível. 

Para orientar as discussões, serão adotados os indicadores estabelecidos no Quadro 1. 

 

Quadro 1 - Modelo de indicadores específicos para monitorar a gestão de RSU e respectivos 

parâmetros de avaliação de tendência à sustentabilidade  

Indicadores Propostos Tendência à Sustentabilidade 

(1) Participação da 

população através de 

canais específicos 

(MD) Inexistência dos canais de participação específicos 

para RSU 

(D) Existência dos canais de participação específicos, sem 
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para gestão dos RSU sua utilização pela população 

(F) Existência de canais específicos e sua utilização pela 

população 

(2) Existência de 

parcerias com outras 

esferas do poder 

público ou com a 

sociedade civil 

(MD) Inexistência de parcerias 

(D) Existência de parcerias, mas apenas dentro do 

município 

(F) Existência de parcerias tanto dentro quanto fora do 

município 

(3) Informações 

sistematizadas e 

disponibilizadas para 

a população 

(MD). As informações não são sistematizadas 

(D). As informações são sistematizadas, mas não estão 

acessíveis à população 

(F). As informações são sistematizadas e divulgadas de 

forma proativa para a população 

(4) Percentual da 

população atendida 

pela coleta 

convencional de 

resíduos 

(MD) Parte da população não é atendida 

(D). Toda população é atendida, mas nem todos 

regularmente ou na frequência necessária 

(F). Toda população é atendida na frequência necessária 

(5) Percentual em 

peso dos resíduos 

recuperados pela 

cooperativa 

(MD) Inexistência de programa para recuperação de RSU 

(D) Recuperação parcial dos materiais reaproveitáveis 

presentes nos RSU 

(F) Recuperação significativa dos materiais 

reaproveitáveis presentes nos RSU 

Fonte: Adaptado de MILANEZ (2002). 

 

2.5 MÉTODO DE COLETA DE DADOS: ENTREVISTA E QUESTIONÁRIO 
 

Neste trabalho foram utilizadas entrevistas semiestruturadas de natureza não diretiva, 

conforme proposto por Michelat (1975). 

No dia 22/06/2016, foi realizada visita in loco na cooperativa, e aplicados 

questionários com os catadores presentes no dia, como modelo de trabalho no horário 

realizado aproximadamente 9 horas da manhã, estavam 32 catadores trabalhando dos quais 24 

responderam questionário com perguntas claras e objetivas de múltipla escolha, sendo uma 

dissertativa. Com os questionários visou-se observar as etapas de gerenciamento e a educação 
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ambiental.  

O roteiro de entrevista foi realizado no dia 22/06/2016 as 11 da manhã, com o 

presidente da cooperativa e foi gravado, digitalizado e guardado, com autorização do mesmo 

buscando a flexibilidade da questão com um roteiro de entrevistas. 

Segundo o mesmo autor, o roteiro exige poucas questões, no entanto, suficientemente 

amplas para que a discussão possa acontecer em profundidade, que consiga obter respostas e 

perguntas sobre o “corpus da pesquisa’’. 

A categorização em famílias e códigos dos documentos junto triangulação dessas 

informações nos questionários e nas entrevistas semiestruturadas de natureza não diretiva, 

dará suporte a avaliação do sistema de educação ambiental adotado pela cooperativa, como 

gerenciamento dos RSU e com os indicadores de MILANEZ (2002). 

Basicamente extração de informação veio da triangulação da análise documental, 

entrevista e questionários para trabalhar nos resultados da pesquisa. 

Organização dos dados questionário e seus gráficos foram realizados no Microsoft. 

Excel 2016. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1 PANORAMA DA COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS 

RECICLÁVEIS DE JI-PARANÁ 

 

Ações de catação em lixões no município de Ji-Paraná são realizadas desde 1997, por 

alguns membros da cooperativa em tela, sendo que houve uma tentativa de consolidação no 

ano 2000, sem êxito. Em 2010, com 17 catadores, após participação de alguns membros do 

primeiro encontro estadual de catadores de Rondônia, em Porto Velho, além de incentivo do 

Juizado Especial de Rondônia, a cooperativa formalizou suas ações, e desde 2016 os 

cooperados não desenvolvem suas atividades nas células do lixão, evitando assim exposição a 

insalubridade do lixão, mas o trabalho no centre de triagem não o ideal, ocorrendo essa volta a 

célula devido ao alto custo de manutenção da estrutura da cooperativa pôs compensação 

ambiental via BNDS, diante da fase de “incubação’’. 

A infraestrutura existente da cooperativa advinda da compensação ambiental, é um 

centro de triagem onde são realizadas as atividades de segregação do material, contando com 

três prensas, esteira três caminhões. 

De acordo com os dados observados, são recuperados na cooperativa cerca de 45 t/mês 

de resíduos em 2016, sendo que em 2015 chegou de 60 a 100 t/mês, e, devido à redução de 

mão de obra reduziu-se a quantidade de material segregado. 

O horário de trabalho é das 6 da manhã as 6 da tarde com 2 horas de almoço, de 

segunda a sábado. Os caminhões da coleta resíduos municipais com uma quantidade total de 

30 t/dia transportam os resíduos coletados e dispõe no galpão da cooperativa realocada para 

esteira de triagem e segregação. Do total, é segregado 6,25% do material, em média de 2017. 

Segundo o IPEA (2012), a faixa média de reciclagem no Brasil é de 37%. Assim, pode-se 

considerar o percentual atual alcançado ínfimo, pelo seu potencial, visto que são produzidos 

100 t/dia no município, desse valor 85 t/dia são da área urbana, e 15 t/dia advindo de distritos 

e área rural. Ressalta-se que no ano de 2015 foi identificada nessa mesma cooperativa a 

estimativa de 18% de aproveitamento, havendo, portanto, decréscimo. 

Tal redução ocasionou uma dissociação por parte dos catadores cooperados, pelo 

aumento de custo da formalização e ampliação da cooperativa, além da crise financeira 

decorrente de 2014, o que diminuiu os valores no mercado da reciclagem, e, principalmente, 

devido aos custos com diesel, o que veio a afetar a renda dos catadores. 

Visando sanar tal lacuna, está em tramitação um projeto de parceria com município 

para subsidio dos custos operacionais, visto que segundo a Lei nº 12.305/10, que institui a 
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Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), tal serviço de saneamento básico é de 

responsabilidade do município. Ademais, em um terreno adjacente à área de disposição e 

galpão da cooperativa, está em construção um aterro privado.  Este aterro tem a previsão de 

receber os resíduos de Ji-Paraná e sua região de influência que fazem parte do Consórcio 

Intermunicipal, aonde se encontra embargado pelo ministério público federal por 

irregularidade. 

 Estima-se que cada município pagará o equivalente a R$ 100,00 por tonelada aterrada 

(SocialZink,2016). Ou seja, um município de Ji-Paraná deverá dispor de aproximadamente R$ 

300.000 por mês para dispor seus resíduos. 

Assim o fortalecimento da cooperativa, além de benefícios sociais geração de emprego 

e renda para os catadores e ambientais devido suas atividades reduzirem o percentual de 

resíduo a ser disposto. (Barros,2012). 

Um exemplo de êxito em ações foi o projeto piloto de seis meses de funcionamento da 

coleta seletiva em Ji-Paraná, realizada pela cooperativa em 2015, com projeto e subsídio de 

uma compensação ambiental, os 52 catadores naquele ano obtinham renda média mensal de 

R$ 1.200,00. No segundo semestre de 2016, já sem os subsídios, eram 32 catadores, com 

renda de R$ 900,00 e, e, atualmente, são 20 catadores com renda de R$ 700,00; o projeto 

supracitado poderia ser retomado, servindo como uma perspectiva de solução para 

problemática do rejeito e na baixa eficiência da segregação; no momento, a cooperativa está 

se expandindo para outros municípios da região devido à falta de incentivo em seu local de 

origem, e buscando novas parcerias para seu funcionamento, pretendendo sair do município.  

A Lei Federal n° 12.305/2010 do PNRS vem para modificar essa estrutura do 

comercio de reciclagem, visando sanar as carências estruturais vivenciadas pelos catadores; 

segundo Cantoía (2009), a falta de qualificação profissional, idade e escolaridade são 

determinantes para a vulnerabilidade social que os catadores sofrem, sendo as cooperativas 

uma forma de fortalecimento da luta de classes, melhorando os interesses dos catadores, 

melhorando a gestão dos RSU, e possuindo um espaço mais moderno.  

Dessa forma, se faz necessário a implementação de políticas públicas e atuação do 

estado para inseri-los como agentes ambientais na problemática RSU. Nessa fase de 

incubação ao qual apresenta com aumento dos custos pela ampliação e formalização, um 

modelo viável seria a economia solidária (Lima e Dagnino, 2011), pelos serviços sócio 

ambientais prestados, como conservação de matéria prima e de energia, sistema cíclico 

voltado a economia ambiental, dentre outros. 
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Na análise documental foram encontrando alguns documentos correlação a construção 

e benfeitorias da cooperativa, como materiais de construção e nota fiscais e com respeito ao 

armazenamento a construção do centro triagem que permite trabalhar os processos de 

diferenciação, embalagem e armazenamento. Os questionários de 2015 apontam que 88,47% 

dos entrevistados consideram que poderia melhorar a comercialização de materiais. Há espaço 

no mercado para melhorar o preço e quantidade com os instrumentos técnicos corretos, 

melhor gerenciamento aumentando quantidade tanto por via de otimização técnica como de 

conscientização da sociedade, educação ambiental propriamente dita (Godoy, 2005). 

No plano de negócios da cooperativa, observa-se que antes do aperfeiçoamento eram 

vendidos e triados materiais plásticos de 4 qualidades, ferro, papelão, cobre e alumínio. 

No primeiro semestre de 2016 em diante, são 16 materiais PET, PEAD, filme PEDB, 

PP, ferro, três tipos de alumino latinha, chaparia, panela, cobre, antimônio, bronze, bateria, 

broco, metal, papelão, eletrônico radiador, cobre e papel branco. 

Ainda, foi realizado projeto de educação ambiental da cooperativa, assim como o 

plano de marketing.  O mesmo funcionou no primeiro semestre do ano de 2016, ainda com 

verba da compensação ambiental. Em entrevista, o presidente da cooperativa relata sobre o 

programa com a temática “Lixo é fonte de riqueza” ele avaliou da seguinte forma:  

[...]é uma ideia maravilhosa, colocá-la em prática. Porém, até agora não foi feito isso. 

A ideia foi levada em frente até o momento em que havia recursos [...] (informação pessoal - 

Presidente da cooperativa, 2016). 

Com o fim do aporte financeiro externo para fazer essas atividades, a cooperativa não 

deu continuidade no projeto de educação ambiental. Entretanto, o presidente da cooperativa e 

os demais cooperados, confirmam a importância de recolocar o projeto em prática.  

Contudo, é importante propor e promover ações para a coleta seletiva através de 

processos de mobilização e sensibilização, como a elaboração de planos, em educação 

ambiental que sejam verdadeiramente sustentáveis e coloquem em prática a coleta segregada 

e a reciclagem. 

Um levantamento importante é a rede de influência da COOCAMARJI, sobre as 

outras cooperativas do estado, sendo a mesmo um modelo norteador para outros municípios 

do estado de Rondônia, sendo assim o fortalecimento da cooperativa em Ji-Paraná, tem um 

impacto direto no fortalecimento da reciclagem no estado de Rondônia, sendo a mesma um 

modelo e exemplo para fortalecimento dos catadores sejam eles cooperados ou não. 

O presidente da COOCAMARJI e da rede de cooperativas de catadores do estado de 
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Rondônia Celso Luiz Moulais, também representante de Rondônia no Movimento Nacional de 

Catadores de Materiais Reutilizáveis e Recicláveis M.N.C.R, que orienta a representatividade 

e a autogestão dos catadores, bem como o trabalho em rede, os representantes dos 

empreendimentos regionais: Ouro Preto do Oeste; Ji-Paraná; Cacoal; Rolim de Moura; São 

Miguel, Porto velho e Guajará Mirim, sendo a sede do movimento no estado na 

COOCAMARJI. 

Uma forma de observar esse efeito de incubação e debandada de catadores e falta de 

eficiência em uma estruturação com seu objetivo oposto pode resultar, na figura 9, uma 

síntese desse efeito. 

 

 

Figura 9 – Síntese da linha temporal da cooperativa sobre as variáveis da compensação ambiental e 

aspectos socioeconômicos. 

 

 

3.2 GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DA COOPERATIVA DE 

CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE JI-PARANÁ 

 

Em 2002 oficializou a profissão do catador, com um valor aproximado de 500 mil 

catadores no Brasil, mesmo assim não melhorou as condições de trabalho ou valor agregado 

no material segregado no qual trabalham sem vínculo empregatício e sem direitos trabalhista e 

salário inferior ao mínimo, as cooperativas advém para mudar essa realidade (BORTOLI, 
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2009). 

Possuindo um espaço mais moderno e com suporte melhor como o caso da pesquisa 

sobre fortalecimento com a estruturação da cooperativa, necessitando mais de políticas 

públicas e do estado para inseri-los como agentes ambientais na problemática RSU, o 

presidente da cooperativa sendo entrevistado pelo tema; 

Todo lixo que chega da cidade pelos caminhões é descarregado na rampa e a partir 

daí começa o gerenciamento, que no caso é a triagem[...] depois passa pela prensa e 

o material é levado para as empresas de destinação para reciclagem[...] (presidente 

da cooperativa) 

 

Na análise documental foram encontrando alguns aspectos com respeito 

armazenamento a construção centro triagem que permite trabalhar os processos de 

diferenciação, embalagem e armazenamento, seguindo isso em entrevista foi solicitado para 

responder sobre importância novas instalações na cooperativa; 

[...]mudou tudo melhorou 100%, mudou a forma de trabalho, a renda dos catadores. 

Antes os catadores trabalham expostos ao sol e chuva. [...] Devido a isso, 

trabalhavam pouco e reclamavam. A renda era menor, não tinha esteira  

Para triagem [...] (presidente da cooperativa) 

 

A construção do centro de triagem no ano de 2015, trouxe um novo panorama nas 

etapas RSU sendo que a realidade na cooperativa, os catadores trabalham ao ar livre sobre sol 

e chuva e realizando triagem manualmente em pilhas, projeto do centro de triagem tem espaço 

de 649,40 m2 cujo objetivo é 1) armazenagem e estoque, uma capacidade de conter grande 

volume durante dias de coleta, 2) triagens primaria podendo separar até 18 materiais em 

tambores, bags e sacos próximos aos trituradores. 

 Foi instalada esteira transportadora, e recomendado trabalho mínimo 14 pessoas, 3) 

triagens secundaria esta etapa é retirado alguns tipos específicos de materiais como papel, 

metal e plástico. e 5) estoques em fardos capacidade de projeto estocagem semanal de 

produção. 

Na parte administração e espaço social 200,48 m², junto no pátio exterior para caráter 

de educação ambiental, social, e expositivos para trabalhos com materiais recicláveis. 

100% dos cooperados que responderam, os questionários concordam que os resíduos 

chegam na esteira muito misturado. A esteira está funcionando desde inauguração do centro 

de triagem em abril de 2016, desse modo a cooperativa ainda não está familiarizada com o 

processo de trabalhar com a triagem automatizada, podendo ser um dos agravantes do 

problema. 

Foi observado que ocorre travamentos no sistema das roldanas da esteira, com 



33 

 

tecidos e alguns plásticos, quebrando as roldanas ou necessitando de trocá-las paralisando a 

triagem, diminuindo eficiência, assim se os princípios da PNRS e seus objetivos fossem 

cumpridos, o problema de triagem seria consideravelmente menor. 

Principal ponto da PNRS está dispondo reduzir a produção de matérias primas 

resíduos, colocando a coleta seletiva, reciclagem reaproveitamento e a logística reversa como 

caminho, a Lei 12.305 de 2010 dispõe diferença entre resíduo e rejeito. 

 Nessa perspectiva, resíduos se transformaram em graves problemas urbanos e 

ambientais. Tendo a escassez de área de deposição de resíduos causada pela ocupação 

urbana, em conjunto com os altos custos sociais no gerenciamento de resíduos, acarreta 

problemas de destinação final de resíduos e rejeitos, degradação ambiental são exemplos 

destes problemas (Barros, 2012)  

Do montante de resíduo que chega até a cooperativa 18% índice de materiais 

segregados retirados e comercializados depois da inauguração da triagem, é reciclado, 

segundo a própria cooperativa no final de 2015, depois esse valor caiu para 12% de média 

anual de segregação em 2016. Ou seja, volta a cadeia produtiva, neste sentido se aumentasse a 

eficiência com a coleta seletiva o que pode ser facilitado por meio de projeto de educação 

ambiental aumentaria essa porcentagem.  

Visto que, na formatação atual do gerenciamento no município cerca de 82% vai para 

vala do lixão em 2015 como rejeito e posteriormente reduzindo essa eficiência aumenta este 

dado. 

Segundo a constituição federal de 1988 e demais legislações vigentes a 

responsabilidade pela realização dos serviços públicos é do município. Isto posto, a coleta 

seletiva dos RSU deve ser meta de melhoria social e ambiental dos gestores municipais. 

Certamente ajudará a aumentar a vida útil do sistema de disposição de resíduo, como 

abordado no trecho a seguir:  

[...]nossa importância nos resíduos sólidos urbanos é de suma importância. Sem o 

nosso trabalho, o espaço tomado no lixão é imenso. Em 30 dias, a gente vendeu 

quase 30 toneladas de garrafas pet produzidas no município de Ji-Paraná. Se dessas 

30 toneladas, são retirados 2 kg de rejeitos, daqui um mês seria praticamente 60 

toneladas indo ao lixão [...] (Presidente da cooperativa,2015) 

 

Segundo Santos et al. (2011), as cooperativas de reciclagem têm como objetivo 

contribuir junto à iniciativa pública e privada no desenvolvimento social, econômico e 

ambiental, através da coleta de materiais recicláveis, que podem ser reaproveitados na 

confecção de novos produtos e consequentemente na melhoria da qualidade da vida dos 

envolvidos, pela redução dos resíduos sólidos dispostos na cidade. A Figura 10, representa 
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uma síntese gráfica da correlação das categorias da análise documental da cooperativa, elas 

são agrupadas por ordem de agrupamento em modelo dendrograma de arvore mostrando a 

altura, distância a fim de evidenciar proximidades das categorias e o ponto que elas inter-

relacionam com um conjunto de categorias. 

 

 

Figura 10 - Correlação entre as categorias encontradas nos documentos da cooperativa através de 

agrupamento em dendrograma.  

 

Verifica-se que na Figura 10, categorias como licenciamento e questão trabalhista são 

próximas visto que na análise dos dados do licenciamento evidenciava a segurança do 

trabalho e aspectos dos agentes ambientais que catadores estariam exposto.  

Na ramificação mais alta bloco 2, que engloba seis categorias, demonstra ligação entre 

financeiro e gestão ambiental que relaciona gerenciamento e impostos, sendo que a 

proximidade com parcerias. Isto está relacionado, pois, a SEMEIA (Secretaria de Meio 

Ambiente), Prefeitura e COMDEAM (Conselho Municipal de Meio ambiente) são famílias de 

documentos que teve maior ocorrência de parcerias pela isenção de impostos e no 

gerenciamento RSU sendo assim a proximidade está demonstrada no gráfico, sendo o 

dendrograma da figura 21, diferentes dos demais por esta demonstrando categorias principais, 

usando o ATLAS.TI, sem uso de gráficos de pizza. 

A ramificação mais alta na altura três se relaciona com os dois grandes blocos de 

categorias são os documentos da COOCARMARJI, pois a cooperativa obteve ocorrências em 
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toda as categorias, nos documentos analisados expeditos por ela. 

Nos documentos da COOCAMARJI encontrou-se parcerias, investimentos e 

melhorias nas etapas RSU, correlacionando com parcerias com outras famílias, sendo os 

documentos da prefeitura, são isenções de impostos como previstos em lei, como pedidos de 

parcerias para coleta seletiva, e autorizações para convênios de reciclagem de materiais em 

escolas, e órgãos municipais, SEMEIA e as emissões de licenciamento. 

A categoria gerenciamento RSU, aonde se encontro um projeto via boticário da 

CICLA BRASIL um programa de gerenciamento de negócios especifico para cooperativas 

de catadores segundo catadores uma das ferramentas mais eficiente na gestão de trabalho e 

para emissões de nota fiscal e controle da quantidade de horas e relação pesagem da triagem. 

No caso em estudo verificou-se em documentos, in loco e nos questionários que há 

pontos a serem ajustados no gerenciamento dos ‘’Big Bags’’ embalagens no caso, que elas 

estão dispostas muitas vezes aleatórias ou que é segregado no dia ou na semana, sendo 

empecilho no processo de otimização da cooperativa. 

 

 

Figura 11 - Em relação a organização de trabalho e dos resíduos segregados e distribuídos no pátio. 

 

A forma como e disposto os materiais no pátio afeta tanto o gerenciamento RSU, no 

acondicionamento, armazenamento como na logística, para ser carregados os caminhões para 

venda. Sendo uma parte do gerenciamento RSU, nada eficiente na cooperativa, que necessita 

ser ajustado e organizado para aumentar a eficiência nas etapas do gerenciamento. 

Demonstrando que catadores veem a tendência do mercado de crescimento econômico 

na cadeia de logística reversa, e comercialização materiais recicláveis, observado in loco 

próprios catadores argumentam que com uma fiscalização mais efetiva, sobre o arcabouço 

legal PNRS E PNSB, acreditam que pode dar mais ênfase ao seu trabalho. 
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Figura 12 – Com relação ao mercado da reciclagem, como consideraram em 2016/1. 

 

Nos questionários a opção se poderia melhorar comercialização materiais 88,47% 

respondeu dos catadores que sim, há espaço no mercado para melhorar o preço e quantidade 

com os instrumentos técnicos corretos, melhor gerenciamento aumentando quantidade tanto 

por via de otimização técnica como de conscientização da sociedade educação ambiental 

propriamente dita (Heller,2013). 

 

Figura 13 – Grupo de imagens da cooperativa com relação a segregação, triagem e organização de 

pátio. 

Fonte: Arquivo pessoal. 
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Figura 14 – Projeto arquitetônico, planta baixa do centro de triagem e mais ao norte o bloco 

administrativo, cozinha, refeitório e sanitários. 
Fonte: Social Zink,2016. 
 

Como observa-se na figura 13 nos itens FIG-1 e FIG-8, a matéria que encontrasse na 

esteira para segregação, vem misturado de resíduo e rejeito ao qual destinação correta seria a 

compostagem (GOUVEIA,2012), devido a economia do estado segundo (IBGE,2017) ser 

focada em  agropecuária assim como as políticas públicas estaduais e federais para o estado 

da federação, uma usina de compostagem poderia diretamente servir de adubagem e aumento 

da relação carbono88/nitrogênio assim como BRITO et al., 2010  diminuindo o uso de 

fertilizantes químicos fomentando agricultura sustentável.  

O que implica em diversos problemas no âmbito econômico para cooperativa 

ameaçando sua própria sobrevivência assim como fortalecimento dos catadores no estado de 

Rondônia, tanto pelos custos como falta de qualidade e quantidade de resíduos para a 

comercialização. 

O item FIG-2, é uma comparação do local aonde se encontra o centro triagem da 

cooperativa, a foto superior de 2012, e outra com o andamento da obra do barracão em 

2015/1, demonstrando as condições insalubres que a cooperativa estava alojada, assim como 

os catadores não cooperados na célula do lixão estão trabalhando de maneira informal, 
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autônoma, sobre essas mesmas condições em 2017/2, mesmo sendo extinto a garimpagem de 

resíduo em células de lixões e uso de lixões segundo a PNRS. 

Adaptação ao projeto inicial devidos aos rejeitos pode ser vista na FIG-3 e FIG-7, uma 

vala no centro de triagem ao lado da esteira de segregação, aonde é depositado o rejeito, 

depois levado por uma caçamba a célula do lixão, sendo principal gasto da cooperativa, com o 

combustível motivo da incubação ao qual a cooperativa sofre debandada de catadores. 

Antes da esteira é o ponto crítico de organização dos recicláveis e resíduos aonde 

verificasse que após a mesma na FIG-4, FIG-5 e FIG-6, a uma organização após a triagem e 

segregação dos resíduos conforme a qualidade nos big bags, mas mesmo assim carece de 

manutenção constante para a organização do pátio. 

 

3.3 AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL DA COOPERATIVA 

 

Projeto ECOCINSENTE (Ecologia Consciente), assim com o plano de marketing foi 

elaborado pelo Vilton Pinto da empresa de publicidade CHINOCO. No primeiro semestre do 

ano de 2016, funcionou com verba da compensação ambiental feita pela ONG SOCIALZINK. 

Em entrevista com o presidente da cooperativa relata sobre o programa ECONSCIENTE 

“Lixo é fonte de riqueza” ele avaliou da seguinte forma:  

Com o fim do aporte financeiro externo para fazer essas atividades a cooperativa não 

deu continuidade no projeto de educação ambiental. Entretanto, o presidente da 

COOCAMARJI e os demais cooperados, confirmam a importância de recolocar o projeto em 

prática.  

Existem eco pontos (totalizando 13 unidades) com recurso provido pelo município de 

Ji-Paraná que estão em funcionamento e são recolhidos mensalmente pela cooperativa. Plano 

de sensibilização e eco pontos é focado na reciclagem como fonte de renda e sua valorização 

através do marketing, eles têm duas visões a primeira a industrialização deixar de só realizar a 

segregação, aumentar e melhorar o processo de triagem para se poder agregar mais valor ao 

produto. 

Os locais onde existem o eco pontos estão nos bairros: Jardins dos Migrantes, Urupá, 

Novo Ji-Paraná e Jardim presidencial, escolas do município. Sendo as instituições parceiras no 

projeto de educação ambiental e plano de sensibilização DEA/UNIR, ULBRA, Igrejas 

católicas etc. 

Em relação ao projeto de educação ambiental da COOCAMARJI destaca-se que os 
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principais objetivos do plano de sensibilização tangem o trabalho de sensibilização em 

escolas.  Com intuito de discutir a problemática urbana na gestão RSU, buscando reflexão 

sobre hábito e consumo responsável na tentativa de reduzir, reutilizar e reciclar, como 

enfocado na PRONEA (2014). 

Para tanto as ações de educação ambiental foram realizadas vídeos, documentários, 

palestras sobre a temática da cooperativa de catadores na gestão RSU. Ademais, as 

ferramentas foram desenhos, infográficos sobre a importância da reciclagem com linguagem 

lúdica correta para ser trabalhada com educação básica e fundamental nas escolas, além de 

igrejas e nos bairros. 

A metodologia utilizada por eles foi o diagnostico rápido e participativo, visando 

alertar os alunos e pais da coleta seletiva e torna-los agentes multiplicadores, levando a 

comunidade e família em geral, a refletir sobre papel da reciclagem e o que apreenderam no 

projeto ECONSCIENTE nas escolas e bairros.  

Contato com escolas municipais sobre a abordagem sócio ambiental, depois 

trabalharam com Workshop de debate sobre ‘’lixo urbano’’ e discussão com especialistas na 

área RSU, conversa aberta de pergunta e repostas sobre reciclagem. 

Depois da exibição do material sobre a cooperativa e a reciclagem, e algumas visitas 

ao centro de triagem da cooperativa despertando a importância das cooperativas na gestão 

RSU, além das escolas foram trabalhados as empresas parceiras e futuros parceiros 

repassando seus resíduos a cooperativa numa linguagem comercial. 

 

 
Figura 15 – Nos aspectos sociais, qual mensagem passaria a sociedade. 

 

As repostas no gráfico são categorias principais aonde se enquadram pelo método de 

Bardin,1977 devido ter sido uma pergunta aberta, a reposta de maior porcentagem “separar 

RSU’’ é um reflexo de um dos maiores problemas de cooperativas de catadores, e coleta 
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seletiva (CANTÓIA,2007), no caso de Ji-Paraná, que os afetam desde gerenciamento de RSU 

a triagem própria mente dita, demandando mais tempo, recursos humanos e financeiro, que 

diminui a renda dos cooperados. 

Segundo Cantóia (2007) a educação ambiental é umas das ferramentas mais eficazes 

para que população atendida pela coleta de lixo, ou coleta seletiva separe o resíduo do rejeito 

e o seco do úmido (orgânico), e dos tipos de materiais recicláveis. 

Pode-se perceber que em geral, os documentos trazem sobre gestão, gerenciamento e 

alguns relacionados ao funcionamento da cooperativa, tais como compra de materiais, 

licenciamento, contratos e apoios. As parcerias que a COOCAMARJI contou com o apoio no 

período de 2014 a 2015 período de estruturação, do Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social (BNDES), no qual possui foco no impacto socioambiental e econômico. 

Cabe ressaltar que muitos cooperados alegam da importância dessa parceria, visto que fornece 

incentivos para os mesmos e para a cooperativa de um modo geral. Além disso, conta também 

com a JAURU, COMDEAM, SOCIALZINK, prefeitura e empresas privadas, sendo a 

principal a ECOPLAST, que desenvolve papel fundamental na compra dos materiais que são 

fornecidos. Os principais são os de cobre, metal e plásticos, tais como PEAD, PET e PP. 

 A segurança do trabalho é encontrada quando diz respeito aos licenciamentos, algo 

que possui destaque na documentação, tendo em vista que possui licença instalação em 2015, 

licença de construção em 2016. Mas a licença de operação só foi ser emitida em agosto de 

2017, o que causou problemas para cooperativas a concorrer em editais de projetos, licitações 

e o pedido ao município para subsidio ficou seis messes com processo parado por causa do 

mesmo. 

 Vale ressaltar a relevância da SOCIALZINK no acompanhamento da execução do 

projeto. As questões trabalhistas são de grande destaque, pois a mesma conta com isenções de 

impostos que facilitam o funcionamento e custos relativos. Deve-se atentar também ao 

programa CATAFÁCIL, que melhorou de forma significativa a gestão trabalhista, tendo em 

vista que as horas trabalhadas pelo cooperados são registradas, não havendo mais dificuldades 

e por ventura perda desses dados. Além disso, pode ser enquadrado no aperfeiçoamento, pois 

foi um grande avanço conquistado quando diz respeito às melhorias.   

A compensação ambiental diz respeito ao empréstimo realizado pela JAURU com o 

BNDS, no intuito de aperfeiçoar a cooperativa e melhorar a visão dos catadores em relação a 

sociedade. Esse aperfeiçoamento foi a estruturação da cooperativa. O decreto 7.404 da PNRS, 

ressalta que a prefeitura municipal deve dar prioridade na concessão do terreno para o 
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desenvolvimento das atividades da cooperativa, o que ocorreu segundo os dados. Além dessas 

melhorias econômicas e benefícios concedidos pela prefeitura, há também o fornecimento de 

caminhões e recursos para a compra de outros tipos de veículos, tais como tratores, alguns 

materiais, entre outros. 

 

3.4 PAPEL SOCIOECONÔMICO DOS CATADORES 

 

Posteriormente, com a realização do questionário, pôde ser verificado diversos 

aspectos importantes acerca dos cooperados. Primeiramente, foi analisado a faixa de idade 

dos mesmos, podendo ser visualizado através da figura 16. 

 

 

Figura 16 - Faixa de idade dos cooperados. 

 

Pode-se perceber que a maior quantidade de cooperados estão no intervalo de 35 a 45 

anos. Logo depois, vem a faixa de 25 anos, e em seguida o mesmo número de trabalhadores 

de 25 a 35 anos e 55 a 65 anos. A menor observada foi de 45 a 55 anos. Estudos realizados 

com populações de catadores apresentam um perfil semelhante (JUNCÁ, 2004; MEDEIROS 

e MACEDO, 2006; BOSI, 2008; SEVERO, 2008). Com relação à idade, o estudo de 

Medeiros e Macedo (2006) revelou uma predominância de catadores entre 30 e 60 anos; 

Ferreira (2007) encontrou 68% de catadores com idade superior a 30 anos; pelos dados de 

Puech (2008), a faixa etária mais prevalente foi de 30 a 40 anos de idade; Severo (2008) 

constatou que a maioria dos trabalhadores se encontra na faixa dos 40 aos 60 anos. Cerca de 

70% dos pesquisados por Bosi (2008) estavam entre 31 e 60 anos e, na faixa de idade mais 

avançada (entre 41 e 60 anos), quase 50% (FERRAZ et al., 2012). Portanto, corrobora com as 

idades encontradas no presente estudo. 

A escolaridade dos mesmos pode ser verificada na figura 17: 
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Figura 17 – Nível escolar dos catadores cooperados. 

 

Pode-se notar que dos 24 trabalhadores que participaram do questionário, a maior 

parcela possui ensino fundamental incompleto. Os que concluíram o ensino fundamental, 

totalizam em seis. Observou-se que os que não possuem nenhuma escolaridade, são os que se 

encontram com mais idade, e os que possuem ensino médio completo e incompleto são os 

mais jovens. Nesse sentido, Ferraz et al (2012) aponta que em estudo realizado com catadores 

por Medeiros e Macedo (2006), os mesmos eram predominantemente semianalfabetos ou 

tinham ensino fundamental completo. 

Após isso, foi questionado sobre o tempo de atuação como catador. Na figura 18 é 

demostrado esse tempo: 

 

 

Figura 18 - Tempo de atuação como catador dos cooperados. 

 

Foi possível analisar que a quantidade de trabalhadores que iniciaram há pouco tempo 

com a atividade na cooperativa é considerável devido à recente estruturação que ocorreu neste 
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período. A maior parcela dos mesmos encontra-se na faixa de um mês até cinco anos. Em 

seguida vem o mesmo número até um mês e de cinco a dez anos. Os que estão a mais tempo 

nessa atividade, estão entre dez a vente anos, totalizando quatro pessoas. Mais de vinte anos 

de trabalho, somente uma pessoa.  

Posteriormente, foram questionados sobre o papel socioeconômico dos catadores. A 

figura 19 mostra suas opiniões acerca do tema: 

 

 

Figura 19 - Papel socioeconômico dos catadores. 

 

A quantidade de trabalhadores que responderam sim é notável quando diz respeito ao 

reconhecimento pela sociedade de seu trabalho. São várias as justificativas: alguns 

responderam sim, mas que deveria ser mais divulgado na mídia; outros porque é um trabalho 

importante; outros que poderia ser melhorado. 

 Os cooperados que responderam não, alegam que ainda é pouco difundido no meio 

social e que ainda tem muitas coisas para melhorar. Para Trombeta (2012), no que se refere à 

implantação de sistemas de coleta seletiva que tragam em seus objetivos ações educativas, é 

essencial que haja a participação da sociedade em todas as fases de seu desenvolvimento, 

onde caberá à população separar os resíduos sólidos e os fornecer, voluntariamente, para os 

trabalhadores que irão recolhê-los dentro do processo do sistema de coleta seletiva.  

Logo, para que ocorra essa participação da sociedade, é necessário reconhecimento 

dos mesmos para que o trabalho dos cooperados seja feito de forma mais eficiente. É como se 

fosse uma reação em cadeia, uma ação interfere positivamente na outra. 

 Ao serem questionados sobre a remuneração, é possível observar que cerca de 15 

pessoas estão de acordo. Nenhum dos catadores respondeu não e nove responderam que 
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depende do dia ou mês; as vezes é melhor, as vezes um pouco menos. Então depende muito 

desse fator dia/mês. 

 Quando indagado se considera o trabalho dos cooperados reconhecido socialmente, o 

presidente da cooperativa disse que é reconhecido pela minoria. Principalmente porque não há 

tanta divulgação e apoio necessário dos órgãos públicos de Ji-Paraná. Segundo ele, se fosse 

avaliar o apoio prestado pela prefeitura numa escala de zero a dez, seria dois. Já quando diz 

respeito às universidades e empresas privadas, seria dez. O apoio dado é 100%. 

A cooperativa, pode-se dizer que existe dois tempos: o antes da implantação do 

barracão e esteira de triagem, e o depois. Por esse motivo, a percepção das melhorias de 

trabalho aumentou muito após esse tempo de estruturação da cooperativa, podendo ser 

observado na figura 20: 

Figura 20 - Modelo organizacional do trabalho na cooperativa. 

 

Foi possível observar que mais de 20 cooperados responderam que houveram 

melhorias nas condições de trabalho com a estruturação da cooperativa. Isso se deve a 

implantação do barracão e esteira de triagem, na qual foi a justificativa de praticamente todos 

que responderam sim. Antes, eles trabalhavam expostos às condições climáticas, como sol e 

chuva. Mas, em contrapartida, houve aqueles que, mesmo sendo minoria, disseram que as 

condições não melhoraram. Mesmo com a estruturação, acreditam que as coisas eram 

melhores no início, mas que depois pioraram novamente. 

As vantagens de ser catador cooperado podem ser inúmeras, mas também pode ser 

algo que de início gerem algumas dúvidas e anseios a respeito. Para Trombeta (2012), em seu 

estudo desenvolvido numa cooperativa de trabalhadores de materiais recicláveis em 

Presidente Prudente, quando abordado sobre os mesmos tornar-se cooperados,  

Houve muitos questionamentos, pois eles seriam inseridos em uma perspectiva de 

trabalho diferente das que conviviam diariamente.  
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Teriam que passar de uma relação de trabalho individual, para um processo de 

formação e mão-de-obra conjunta, onde seu emprego e sua renda dependeriam, sobretudo, da 

capacidade de articulação do grupo em torno de um trabalho comum a todos, ou seja, o 

trabalho com os materiais recicláveis. Porém, quando questionados sobre as vantagens de ser 

cooperado, 

 Cerca de 19 trabalhadores responderam de forma positiva, com argumentos de que 

passaram a ter melhores condições de trabalho; suas carteiras de trabalho foram assinadas, 

conferindo assim direitos trabalhistas, entre outros. Os demais, totalizando em cinco, não 

concordaram. A justificativa foi que o salário trabalhando por conta é significativamente 

maior. 

O modelo organizacional do trabalho na cooperativa, é feito de forma simples. São 

registradas as horas trabalhadas num sistema da cooperativa, que é o software CATAFÁCIL, 

e as tarefas são distribuídas de acordo com a necessidade do dia. Nem todo dia serão as 

mesmas equipes. Não há divisão de trabalho por sexo e todos trabalham igual. Normalmente é 

uma faixa de 32 cooperados trabalhando durante o dia e 11 trabalhando à noite, no início do 

projeto de compensação ambiental de 2015/1 a 2016/1.  

Segundo o presidente da cooperativa, tentarão remanejar o pessoal, diminuindo a 

quantidade de trabalhadores ao dia e colocando mais pessoas a noite, para que não fique com 

diferença nas atividades desenvolvidas. 

A atividade dos catadores é muito importante para a economia de recursos naturais e 

reutilização de produtos, em fim de vida, uma vez que é a maior responsável pelo retorno dos 

resíduos sólidos ao setor produtivo (BOURAHLI et al., 2011).  

A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), fomentada pela lei 12.305 de 2010, 

trouxe um marco estratégico e importante de inclusão socioeconômica dos catadores. Isso 

pode ser verificado em um dos seus objetivos, disposto no artigo 7º, inciso II, no qual aborda 

sobre a não geração, redução, reutilização, reciclagem e tratamento dos resíduos sólidos, bem 

como disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos (PNRS, 2010). 

A PNRS tem se mostrado um instrumento de conquista para catadores de materiais 

recicláveis, pois tem ampliado as oportunidades de inclusão socioeconômica a partir do 

crescimento das práticas de coleta seletiva (TROMBETA e LEAL, 2014). 

Trombeta (2012), ressalta que programas de coleta seletiva municipais, tem por 

objetivo realizar a separação prévia dos resíduos nas fontes geradoras, impreterivelmente, 

entre os que são considerados orgânicos e os inorgânicos, para que dessa forma seja possível 



46 

 

dar uma destinação ambientalmente correta aos mesmos. 

Dessa forma, é competência de os municípios desenvolver projetos que contemplem a 

PNRS, de forma a atender seus princípios. 

No município de Ji-Paraná, a situação pode ser considerada grave. Os incentivos aos 

catadores estão cada vez menores e as práticas de coleta seletiva estão caminhando 

lentamente. Ainda faltam ações de educação ambiental no âmbito populacional, que 

estimulem os mesmos a separar seus resíduos na fonte, por exemplo. Essa problemática tem 

afetado de forma negativa até mesmo o trabalho dos cooperados, visto que todo o lixo 

coletado no município, chega à cooperativa sem nenhum tipo de segregação, dificultando todo 

o processo de triagem. Dessa forma, demanda maior tempo para desenvolver o trabalho. 

Nota-se diante dessa situação, que é algo que também está fragilizando a 

COOCAMARJI, tendo em vista que a necessidade de tempo resulta em menos recursos, 

sendo um fator que não seria ideal para o momento em que se encontra. 

Os benefícios sociais e econômicos que os catadores conferem à Ji-Paraná são 

inúmeros. Além de dar um novo ciclo aos materiais através da reciclagem, cuidam da saúde 

pública e limpeza. Isso se torna ainda maior, quando são organizados em cooperativas. A 

formalização pode gerar emprego e renda para uma parcela da sociedade que de certa forma 

se sente discriminada. Logo, é de extrema importância expandir a coleta seletiva. Trombeta e 

Leal (2014) destacam sobre um Programa de Ampliação da Coleta Seletiva da Cidade do Rio 

de Janeiro, que objetivava estender os serviços a 160 bairros da cidade, promovendo a 

inclusão social de até 1.500 trabalhadores. São através de incentivos como esses que se 

consegue ter avanços e melhorias nos municípios.  

 

3.5 GESTÃO DOS RESÍDUOS COM BASE EM INDICADORES DE 

SUSTENTABILIDADE 

 

Através do novo arcabouço legal tem-se um panorama propício à gestão dos RSU no 

Brasil. Existe, contudo, a necessidade de construções de novos modelos de indicadores que 

sejam capazes de ajudar a equacionar e incorporar de maneira simultânea esses atributos e 

dimensões específicos e regionalizados, do desenvolvimento sustentável. Estes por sua vez 

oferecem informações para facilitar avaliação de sustentabilidade da sociedade monitorar as 

tendências de melhor disposição de RSU, e monitoramento do desenvolvimento da 

sustentabilidade ambiental e facilitar definição de metas e gestão pública municipal para 
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cooperativa de catadores (POLAZ; TEIXEIRA, 2009).Polaz e Teixeira 2009 propõem 

primeiramente um levantamento dos problemas na gestão e gerenciamento dos RSU, e no 

sistema de educação ambiental para propor conjunto de indicadores de sustentabilidade para 

gestão municipal RSU, neste persente trabalho de estudo da cooperativa como agentes 

ambientais nesta gestão compartilhada de RSU, e no processo de segregação, triagem e 

projeto de coleta seletiva promovida pela cooperativa, ao qual se paralisou por falta de 

recursos. 

Através do modelo proposto por Milanez (2002), na gestão RSU, este trabalho atribui 

três parâmetros para tendência de sustentabilidade e indicadores ambientais, assim. Como 

Milanez (2002), Polaz e Teixeira (2009), propuseram em seus trabalhos 5 dimensões de 

sustentabilidade e 15 indicadores, foram usados neste trabalho 9 indicadores, que abordam 4 

dimensões, sendo elas; 1) dimensão ambiental/ecológica; 2) dimensão econômica; 3) 

dimensão social; 4) dimensão política/institucional e 5) Segurança do trabalho/organizacional. 

Modelo de indicadores específicos para monitorar a gestão de RSU e respectivos 

parâmetros de avaliação de tendência sobre a ótica da sustentabilidade ambiental através dos 

anos de 2015 a 2017. 

Sobre a Participação da população através de canais específicos para gestão dos 

RSU. Há parcerias entre a cooperativa e a Secretaria de Meio Ambiente (SEMEIA) e o 

Conselho Municipal de Meio Ambiente (CONDEAM) sobre a gestão RSU no município. 

Administração da cooperativa COOCAMARJI, existe abertura a participação popular, como 

próprio caso da universidade que tem total abertura para realizar trabalhos na cooperativa, 

assim como o sistema de educação ambiental deles há, iniciativas de pesquisas com catadores, 

em escolas municipais, e leva lós a cooperativa para compreender a destinação final é 

importância da reciclagem. 

População do município conhece o trabalho da cooperativa através dos ecos pontos, 

parcerias com as escolas e universidade, empresas públicas e privadas, na parceria de 

recolhimento resíduos recicláveis. 

Conforme os achados empíricos a cooperativa sugere que poderia ter maior 

participação popular e mais apoio da prefeitura a fim de fomentar a coleta seletiva, e ainda 

buscar maiores parcerias para promoção do seu projeto de educação ambiental que tem em 

seus objetivos participação da população na gestão RSU. 

Grande parte dos resíduos e rejeitos da coleta de lixo do municipal passa pelo centro 

de triagem da cooperativa sendo a população do município direta ou indiretamente 
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contemplado com seu trabalho, tendência deste indicador desfavorável de 2015 a 2017. 

Em relação a Existência de parcerias com outras esferas do poder público ou com 

a sociedade civil, os achados empíricos mostram diversas parcerias, como por exemplo, a 

CICLA BRASIL empresa de software específicos para gestão de catadores, financiada pelo 

Boticário, beneficiou a cooperativa, com o sistema.  

Além disso, foram observadas algumas parcerias públicas e consórcios para repasse de 

aperfeiçoamento na cooperativa, Juizado, ministério público federal, fomentando o 

fortalecimento dos catadores e fundação da cooperativa em 2010.  

Foi possível observar a existência de repasses financeiros do Governo do estado para 

melhorias da cooperativa. Além disso, o município de Ji-Paraná com a SEMEIA E 

COMDEAM também fazendo parcerias com a cooperativa para recolhimento de resíduos de 

órgãos públicos. 

A compensação ambiental via BNDS, realizado pela ONG ZOCIAL ZINK foi fator 

muito relevante, no processo de construção da cooperativa. Além disso, a ONG fez 

acompanhamento com a capacitação em vários âmbitos a fim de fomentar a melhoria da 

gestão ambiental e nas etapas de gerenciamento RSU. Bem como incentivando a criação do 

sistema de educação ambiental e organização do trabalho, sendo essas iniciativas e outras 

demostrando tendência favorável de 2015 a 2017. 

Sobre o indicador de Informações sistematizadas e disponibilizadas para a 

população. Destaca-se que antes do projeto de compensação a cooperativa não tinha 

infraestrutura, sistema de educação ambiental para divulgação sobre a temática RSU, suas 

informações, dados, plano de negócios, modelo de gestão e gerenciamento RSU, tais como 

organização de trabalho não eram sistematizados, com a mudança da situação da cooperativa 

suas informações estão sistematizadas, mas como marketing, programa de educação 

ambiental está paralisado. 

Por essa situação esse indicador se dá desfavorável de 2015 a 2017, as informações 

são sistematizadas, mas não estão acessíveis à população num contexto geral. 

Já em relação ao Percentual da população atendida pela coleta convencional de 

resíduos. A uma preocupação da cooperativa em ter capacidade de aumentar o volume que é 

segregado para atender a demanda do município aumentar as vendas, mas também na 

qualidade que esse resíduo, rejeito vem separado com uma separação seco e úmido (orgânico) 

aumentaria sua eficiência na triagem, e agregaria valor ao resíduo segregado, com o projeto 

da coleta seletiva melhoraria essas condições. 
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A população do município de Ji-Paraná direta ou indiretamente é atendida pela 

cooperativa seja nos ECOPONTOS, empresas, industrias, comércios, órgãos públicos e a 

coleta de lixo da COOLPEZA que grande parte é disposta no centro de triagem com resíduo 

não segregado aumentando os custos e diminuindo o lucro da cooperativa, necessitando da 

implementação do projeto de coleta seletiva. 

Seguindo essas informações desde a análise documental, entrevista e questionário, o 

parecer do indicador é desfavorável vistas que nem toda população é atendida pela 

cooperativa, não tem capacidade de suporte nem o resíduo de todos os bairros do município 

vêm com uma qualidade para segregação, e a coleta seletiva no projeto piloto está paralisada 

no momento. 

Sobre o Percentual em peso dos resíduos recuperados pela cooperativa. Segundo Plano 

Nacional de Resíduos Sólidos e o IPEA, (2012) no Brasil é coletado 183,5 mil toneladas de 

resíduos sólidos diariamente abrangendo 98% das moradias urbanas no país, desse montante 

51,2% matéria orgânica e 31,9% compõem matéria reciclável, 18% dos municípios tem coleta 

seletiva de materiais recicláveis, 10% dos catadores encontram-se em cooperativas. 

Conforme relatado anteriormente com centro de triagem em operação estipulou que 

100 toneladas de materiais sejam segregadas, vendidos e reciclados, esse montante é só 18% 

que a cooperativa consegue fazer segregação por problemas relatados, 555 toneladas de 

matérias são trabalhadas pela cooperativa dessas estimasse que 60 toneladas são retiradas das 

valas do lixão, por esses motivos esse indicador de sustentabilidade é desfavorável de 2015 a 

2017. 

Aproximadamente são recuperados certa de 45 t/mês segundo semestre de 2016, sendo 

que em 2015 chegou a 60 a 100 t/mês devido redução de mão de obra reduziu-se quantidade 

de material segregado, sendo que o turno de  trabalho das 6 da manhã as  6 da tarde com 2 

horas de almoço, de segunda a sábado, existia turno noturno, ao qual tem características mais 

favoráveis a saúde do catador, pelos custos foi inativado, os caminhões da coleta de resíduos 

municipal,  com uma quantidade de 30 t/dia e colocado no galpão para esteira de triagem e 

segregação gerando 720 t/mês sendo 6,25% do material segregado havendo redução da 

eficiência na segregação e na qualidade do resíduo, segundo IPEA (2013) faixa média de 

reciclagem no Brasil ficam em 37% , o que considera-se ínfimo pelo seu potencial visto que 

são produzidos 100 t/dia no município em um coleta de 24 dias no mês gerando media 2400 

t/mês para todo município o que seria excelente potencial para cooperativa se não fatores 

como a falta de segregação para reciclagem no município de ji Paraná a coleta seletiva 
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propriamente dita, no ano de 2015 encontrou-se na cooperativa a estimativa de 18% havendo 

decréscimo 12% em 2016 e depois para 6,25%. 

Este montante gera uma renda mensal média de R$ 700,00 em 2016 e renda média do 

(IPEA, 2012) era R$ 1100,00 e prevista no projeto e ocorrência de R$ 1200,00 em 2015 a 

início de 2016 com aditivos da compensação ambiental, com uma futura industrialização da 

cooperativa, previsão otimista de R$ 2200,00, deixando de só realizar a segregação ao qual 

encontrasse paralisado em 2017 este projeto. 

A infraestrutura existente da cooperativa é um barracão onde são realizadas as 

atividades de segregação do material. Três prensas e três caminhões de coleta, assim como 

uma esteira para triagem do material dispostos pela COOOLPEZA empresa prestadora coleta 

de resíduo do município. 

Uma pá carregadeira e caminhão caçamba aonde se trabalha com rejeito aonde foi uma 

modificação realizada no projeto de compensação na qual não havia se dimensionado os 

problemas com rejeitos, composto por matéria orgânica ou materiais contaminados, 

perfurantes, ou não trabalhados pela cooperativa pela difícil reciclagem, ao qual se leva a cada 

vinte minutos para célula do lixão. 

Há uma distância de 2,5 quilômetros da célula do lixão, ocorrendo em média vinte 

vezes no dia, acarretando no principal gasto da cooperativa com combustível, média de R$ 

10.000,00 sendo motivo do decréscimo de catadores devido ao custo, acordado pelo plano 

municipal de resíduos e a nacional PNRS 12.305/2010, que é de responsabilidade do 

município ao qual deve subsidiar cooperativa como agentes da gestão integrada dos resíduos 

municipais Decreto 7.404.  

Sobre o Percentual em peso dos resíduos recuperados pela cooperativa. 

Desfavorável em 2015 a 2016, Muito Desfavorável em 2017. 

Materiais segregados, que são vendidos e reciclados, do montante é só 18% que a 

cooperativa consegue fazer segregação decaiu para 6,25% sendo assim muito desfavorável. 

Bloco 2 da figura 21, demostra constituinte das classes mais se relacionam nos documentos da 

compensação ambiental ao qual ocorreu uma estruturação na cooperativa para aumentar 

resíduos reciclados mais devidos aos custos (energia, impostos, internet, combustível, 

administrativo etc.) se deu um período de “incubação” uma adaptação ao novo porte da 

cooperativa, 88,4% das classes demonstrando etapas do projeto, e quais variáveis foram 

importantes, fator para compreender a estrutura da cooperativa sobre ótica gestão dos RSU 

(PEREIRA, 2015) bloco 3 restringindo as benfeitorias e ao comprimento do cronograma das 
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etapas. 

 

Figura 21 - Classificação hierárquica descendente, da compensação ambiental e porcentagem das 

classes. 

 

Em 2002, Milanez propôs indicadores de sustentabilidade para a gestão de resíduos 

sólidos urbanos. Após buscar na literatura nacional e internacional por indicadores vinculados 

aos RSU, geralmente utilizados para monitorar e avaliar o desempenho de políticas 

institucionais, Milanez alcançou uma série de indicadores (POLAZ e TEIXEIRA, 2015). 

Dessa forma, é de extrema importância abordar os indicadores que resumem ou 

simplificam as informações relevantes, de maneira a expor os fenômenos da realidade se 

tornarem mais aparentes. Para o município de Ji-Paraná, os indicadores podem ser observados 

na Quadro 2: 

 

Quadro 2 - Princípios específicos para RSU e indicadores sobre dimensão da segurança do 

trabalho/organizacional proposto por MILANEZ (2002). 

 
Tema INDICADOR 

Garantia de 

condições adequadas 

de trabalho. 

 

Existência de situações de risco. 

Geração de trabalho e 

renda. 

 Percentual de pessoas que atuam na cadeia de resíduos que tem 

acesso a apoio ou orientação definidos em uma política pública 
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municipal. 

Gestão solidária. Participação da população através de canais específicos para gestão 

dos RSU. 

 Existência de parcerias com outras esferas do poder público ou com 

a sociedade civil. 

Democratização da 

informação. 

Existência de informações sistematizadas e disponibilizadas para a 

população  

Fonte: Adaptado de Polaz e Teixeira (2015). 

 

Em relação ao indicador existência de situações de risco, o ideal é que não tenha 

catadores trabalhando de forma precária em locais de disposição final nem nas ruas. Portanto, 

o desejável é que trabalhem em um ambiente seguro, salubre e motivador. No caso da 

COOCAMARJI, o ambiente não está totalmente seguro, há insalubridade e não é motivador. 

Esse fato pode ser explicado também pela ausência de capacitação sobre segurança do 

trabalho e organização no centro de triagem dos cooperados. 

O percentual de pessoas que atuam na cadeia de resíduos e que possui acesso e apoio 

ou orientação definidos em uma política pública municipal é pouco. O município de Ji-Paraná 

possui política que pode ser considerada eficiente. Porém, não é colocada em prática nem 

confere apoio às pessoas que trabalham na atividade de coleta, tornando-se assim, ineficiente. 

A participação da população através de canais específicos de gestão, poderia viabilizar 

o processo de inclusão social dos catadores. Além de ser extremamente importante a 

participação dos diversos agentes da sociedade na tomada de decisão, pode ser um 

instrumento de conscientização sobre o papel dos trabalhadores. A existência de parcerias 

com outras esferas do poder público ou com a sociedade civil pode conceder diversos 

benefícios, principalmente para a cooperativa, que passa por problemas e necessita de 

incentivos para permanecer com suas atividades. 

É possível afirmar que em relação a existência de informações sistematizadas e 

disponibilizadas à população, que Ji-Paraná não dispõe dessa ferramenta de forma prática e de 

fácil acesso. Logo, é de extrema importância a conscientização do município para que 

desenvolvam ações de melhoria nesses aspectos. 

 

3.6 PANORAMA DA RECICLAGEM NO MUNICÍPIO 

 

Em Ji-Paraná, as principais leis pertinentes e seus respectivos anos de elaboração 

podem ser verificados, no Quadro 3: 
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Quadro 3 - Ano de criação das leis e dos documentos de atos oficiais municipais. 

 

Fonte: Adaptados dos documentos municipais. 

 

Pode-se perceber que o Plano Diretor e o Plano de Resíduos Sólidos foram 

desenvolvidos mais recente que os demais.  

O Plano Diretor consiste em estabelecer estratégias de política e desenvolvimento 

urbano, de forma a atender tanto os setores privados como públicos do município. 

 Em agosto de 2012 foi criado o relatório final do Plano Municipal de Saneamento 

Básico de Ji-Paraná, mais precisamente de Resíduos Sólidos, no qual aborda sobre o plano 

setorial de limpeza urbana, manejo e gestão integrada de resíduos sólidos. Foi elaborado de 

forma a atender a Política Nacional de Saneamento, regulamentada pela lei 11.445 de 2007 e 

a referida PNRS.  

Politicas municipais com seus plano diretor e resíduo sólidos e do saneamento após 

11.445 e 12.305 veio para atualizar e adequar a gestão sendo em escopo as metas e objetivos 

desses planos, assim como descarte correto dos RCC, RSU e dos de saúde, tanto classe I e II, 

reciclagem, atuando na gestão e gerenciamento do mesmo, pratica na gestão de resíduos o 

único fator contemplado no município é a reciclagem de uma cooperativa, coleta de resíduos, 

segundo PRONEA (2014) a educação e sensibilização ambiental, sendo resíduos de saúde  e 

perigosos são estocados em valas separadas sem impermeabilização ao lado RSU material 

lixiviado, chorume acabam se encontrando tanto de classe I e II mostrando a ineficiência do 
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município em colocar em práticas os objetivos metas e ações contempladas em seu plano 

segundo (CANTÓIA, 2016; BESEN,  2010 e GOUVEIA, 2012)  

Muitas políticas públicas municipais vieram para contemplas PNRS e PNSB, mas com 

falta fiscalização e instrumentos das esferas superiores cobrando ações efetivas dos planos 

acabam as ações, não entrando em pratica. 

 
Quadro 4 - Leis e decretos de criação dos documentos de atos oficiais da municipalidade 

 

Fonte: Adaptados dos documentos municipais. 

 

A geração per capita de RSU segundo o plano municipal de Ji-Paraná é de 2,75 

toneladas por mês em 2017 e para 2024 será cerca de 2,94. A estimativa de geração é de 

33.083 a 35.298 toneladas por ano, dados per capita. 

Nos dados expedidos pelo município com um panorama favorável ao comercio de 

materiais recicláveis, o potencial de geração de resíduos recicláveis em t/ano para 2017 é de 

6,716 e 7,166 toneladas per capita em 2024.  

Segundo a prefeitura municipal, os serviços de coleta pública, realizado pelos 

catadores de forma a atender à demanda da população, teria atingido um índice de 99% no 

ano de 2010.  Atualmente, esses serviços atendem uma parte dos bairros, com frequência que 
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varia de uma vez por semana a diária, dependendo da região. Boa parte dos resíduos coletados 

nos domicílios podem ser reaproveitados, como vem sendo feito pela COOLPEZA, para 

depois que for levado para as valas do lixão, realizasse a separação dos mesmos pela 

Cooperativa de Catadores de Material Reciclável de Ji-Paraná (COOCAMARJI), juntamente 

com os demais trabalhadores que exercem suas atividades em outros pontos do lixão, 

catadores não cooperados. 

Pode-se observar na figura 22, que a maioria dos bairros, são três vezes na semana 

diurno, segundo (Trombeta,2012) cidades de médio porte com economia semelhante ao do 

município estudado encontrasse semelhantes essa distribuição, se preconiza nos estudos 

técnicos que bairros centrais, comerciais, com grande fluxo de pessoas e veículos, sejam 

realizadas as coletas a noite e de forma diário por isso o valor é menor. 

 

 

Figura 22 - Frequencia de coleta dos residuos municiapal. 
Fonte: AGERJI, agencia reguladora municipal 2016. 

 

Neste cenário, e considerando as premissas da sustentabilidade, um bom sistema 

municipal de resíduos sólidos urbanos deve medir, de alguma forma, a quantidade e a 

qualidade dos resíduos gerados pela sua população (POLAZ e TEIXEIRA, 2009; HELLER, 

2013). Destaca-se, portanto, a importância da gravimetria. O último dado fornecido pelo 

Plano Municipal é do ano de 2010, podendo ser observado a composição dos materiais 

recicláveis presentes, mas foi a última oficialmente realizado ao qual ao longo de sete anos 

mudou-se totalmente suas variáveis (GOUVEIA, 2012). 
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Figura 23 - Comparação gravimétrica das amostragens dos dias 23 a 25 de julho de 2010 segundo a 

classe de reciclagem dos resíduos. 
Fonte: Dados do Plano Municipal de Resíduos Sólidos 2010. 

 

 

Figura 24 - Comparação de qualidade de resíduo das amostragens dos dias 23 a 25 de julho de 2010 

segundo a classe de reciclagem dos resíduos. 
Fonte: Dados do Plano Municipal de Resíduos Sólidos 2010. 

 

Na política municipal  um dos objetivos e metas e dar subsidio e fortalecimento de 

cooperativa de reciclagem assim como aborda na política nacional de resíduos sólidos ao 

fomento da coleta seletiva, com prioridade às cooperativas de catadores, na qual não recebe 

suporte financeiro para implementa essa coleta, visto que essa cooperativa recebe caminhões 

da coleta do resíduo diretamente no sistema triagem, na qual a problemática da segregação no 

resíduo e rejeito, o que aumenta os custos da mesma passando por saída de cooperados pelos 

custos, que  é de responsabilidade do município. 

Sendo assim uma alternativa viável para panorama da coleta seletiva e da reciclagem 

no município segundo SINGER (2002) seria a economia solidaria, um modelo econômico 
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cíclico e alternativo ao qual modificaria, a gestão da cooperativa na qual proporciona 

melhores serviços preços e qualidade de vida dos cooperados, necessitando subsidio 

municipal para implementação da coleta seletiva ao qual eles realizaram por seis messes com 

subsidio externo de compensação ambiental, como estabelece PNRS que dispõe sobre 

isenções de impostos, de prioridades a cooperativas para reciclagem, institui política pública 

para pesquisa, para inseri-los na gestão RSU. 

Percebe-se então que a maior parte dos materiais que compõem o lixo são de natureza 

reciclável, como o plástico, papel e alumínio, que são encontrados em maior escala. 

Há vários destinos nos quais os resíduos podem ser levados, e nenhum deles é uma 

destinação final adequada, causando problemas sociais, de saneamento, de resíduos, de saúde 

pública, agentes, vetores e impactos ambientais (SILVA, 2012). 

 
Figura 25- Principais destinações dos resíduos em Ji-Paraná. 
Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010. 

 

Em dados do censo demográfico do (IBGE, 2010) percentual de endereços urbanos 

43.019, rurais 4.532, estabelecimentos comerciais 7.629 no município dá uma proporção da 

coleta de lixo realizada e o impacto da sua destinação inadequada. 

A maior parte do lixo é coletado diretamente por serviços de limpeza. Os demais, são 

em pequenas proporções, porém podem causar maiores danos ao meio, como é o caso da 

queima na propriedade. Tudo que é coletado é enviado para o aterro controlado, mais 

caracterizado como lixão pela PNRS, e passa pelo centro de triagem da COOCAMARJI. 

Infelizmente, a cooperativa passa por momentos difíceis, e possui somente 17 a 20 

cooperados atuando em 2017. Logo, a quantidade de resíduos que chegam ao aterro é 

demasiada e então repassada para os demais catadores que fazem a separação dos materiais 

em outros pontos. Entretanto, trabalham de forma totalmente desprovida de direitos e 
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legalidade. A justificativa de muitos é que não necessitam trabalhar tanto quanto na 

cooperativa e conseguem uma renda quase o dobro. 

A compensação teve uma participação bastante significa para a estruturação da 

cooperativa, pois levou o centro de triagem e o barracão, melhorando o trabalho dos catadores 

que antes ficavam expostos às condições climáticas, como sol, chuva, entre outros. Entretanto, 

um dos maiores desafios para a cooperativa é a falta de investimentos por parte das 

autoridades. 

A prefeitura, por exemplo, não está dispondo de nenhum tipo de recurso para manter as 

despesas, que são altas. Logo, todo o dinheiro que a cooperativa levanta, primeiro retira-se a 

despesa para posteriormente fazer o pagamento dos cooperados. Ou seja, sobra pouco para 

isso. Verifica-se então que a saída de muitos para trabalhar por conta é caracterizada como 

mais vantajoso.  

O Plano Municipal de Resíduos Sólidos destaca, que com a intensificação dos 

programas atrelados a gestão e ações de sensibilização, por parte da população de forma a 

dispor os resíduos de forma segura, considera que o atendimento tem sido de forma 

insatisfatória.  

Entretanto, atualmente a maior problemática que envolve essa realidade é a questão da 

coleta seletiva. Todo o lixo produzido é depositado nas lixeiras sem a menor separação dos 

mesmos.  

Dendrograma, na figura 26, percebe-se que a classe de maiores decorrências no 

documento é o gerenciamento dos resíduos que se associa com os dados levantados para os 

cálculos, dimensionamentos e projeções também encontrado em (PEREIRA, 2015). 
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Figura 26 - Classificação hierárquica descendente, do plano municipal de resíduos e porcentagem das 

classes. 

 

No bloco um os investimentos, projeto, financeiro e legislação pertinente na maior 

parte da analise pode correlacionar com universalidade, equidade, integralidade e 

intersetorialidade dos serviços prestados e gestão dos resíduos no plano municipais de 

resíduos assim como (PEREIRA, 2015; SILVEIRA et al, 2013 e PAIM, 2011). 

Bloco 2 precisamente, a classe 1 maior porcentagem se deve sua abrangência que 

interconectas outras classes do plano, assim como própria população atendida, 

correlacionando qualidade dos serviços públicos, política municipal saneamento, capacidade 

de gestão, sustentabilidade social e do município (BRASIL, 2007; BERNADES et al., 2009 e 

BORJA, 2011). 
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Figura 27 – Imagens georreferenciadas com polígonos de área e respectivos pontos da área do lixão 

do município de Ji-Paraná. 
Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Pode se observar na imagem P1, devidos aos custos com triagem e formalização a 

cooperativa teve debandada de catadores acarretou em problemas sociais ambientais e 

trabalhista que também refletem sobre a segurança do trabalho e saúde pública tanto para 

catadores como para sociedade pelos impactos ambientais do lixão (TROMBETA,2012). 

Já na imagem P2, maior célula do lixão no município acarreta maus odores, 

aglomerado de pombos e aves, assim como local ideal para proliferação de doenças e vetores 

ao qual principalmente os catadores estão vulneráveis. 

Um dos principais impactos do lixão do município é todo material lixiviado no ponto 

P3 das células do lixão ao qual, e inexistente monitoramento de aguas subterrâneas, fluviais e 

ventos, ou controle e queima por chaminés do excesso de gases explosivos ou drenos para 

lagoas de estabilização assim preconizado Von sperling,2005, ou ductos de recirculação o que 

gera um impacto ambiental ao qual não é contabilizado nos compartimentos ambientais agua, 

solo e ventos. 

O Ponto P6, pode se observar um conjunto de lagoas anaeróbicas e de estabilização,  
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um sistema australiano de tratamento, mas como no caso de estar em área de disposição final 

de resíduos seria para tratamento dos lixiviados e material percolados, mas no caso do 

município de Ji-Paraná, não ocorre assim, se trata da destinação final do esgotamento do 

município visto que apenas 3,6% do município tem coleta de esgoto (SNIS,2017), ao qual 

grande maioria é ligada ao sistema de drenagens  se auto depurando em igarapés e por final 

em rios caudalosos gerando impacto sobre os recursos hídricos (MOTA; SPERLING, 2009). 

Sendo o material destas lagoas, é a destinação final de grande parte do esgotamento de 

fossas sépticas e negras por caminhões “limpa fossas” do município de Ji-Paraná, a qual está 

sob responsabilidade do município, mas não se encontra nenhuma fiscalização para esgotar 

este material. 

 

 

Figura 28 – Foto retirada no dia 12/04/2017, localizando ponto P6. 
Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Pode se observar este vertedouro improvisado na figura 28, fora de todas as normas 

técnicas preconizadas por Von sperling,2005 ao qual se tornou ponto de esgotamento para 

caminhões esgotadores de esgoto sanitário. 

No lixão, não há uma guarita ou fiscalização e controle de quem entra ou sai, 

ocorrendo grande movimentação de caminhões de entulhos e de RCC, assim como resíduos 

comerciais e industriais, como estopas, e embalagens reprovadas no sistema de qualidade ao 

qual tem sua disposição final inadequada em uma montanha de diversos resíduos, que acaba 

sendo segregado por catadores que estão vulneráveis a materiais cortantes encontrados em 

loco no local, assim encontrasse o ponto P4 em 2017. 
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Figura 29 – Foto tirada no dia 04/04/2017 em frente ao ponto P4. 
Fonte: Arquivo pessoal. 

 

3.7 ESDUTAR ADEQUAÇOES TÉCNICAS AO GERENCIAMENTO RSU E NO 

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

 

Nos questionários a opção se poderia melhorar comercialização dos materiais 

recicláveis 88,47% respondeu dos catadores que sim, há espaço no mercado para melhorar o 

preço e quantidade com os instrumentos técnicos corretos, melhor gerenciamento aumentando 

quantidade tanto por via de otimização técnica como pela conscientização da sociedade, 

educação ambiental propriamente dita (Godoy 2005). 

Também visto no plano negócios da cooperativa, antes do aperfeiçoamento eram 

vendidos e triados 8 materiais plásticos de 4 qualidades, ferro, papelão, cobre e alumínio. 

Primeiro semestre de 2016 em diante; São 16 materiais PET, PEAD, filme PEDB, PP, 

ferro, três tipos de alumino latinha, chaparia, panela, cobre, antimônio, bronze, bateria, broco, 

metal, papelão, eletrônico radiador, cobre e papel branco. 

No modelo de organização do pátio a distribuição dos “big bags’’, organização do 

trabalho e turnos, modelo de triagem na esteira sem revezamento, principalmente o que afeta 

sua eficiência, devido à falta de organização do trabalho, assim como ações de 

aperfeiçoamento do trabalho com oficinas. 

Que se faz necessário coleta seletiva para melhorar a segregação, que necessita de um 

plano de conscientização ambiental e subsidio municipal, e melhor distribuição da destinação 

dos caminhões de lixo da COOPELZA na triagem, sistematizando esses descarregamentos. 



63 

 

O projeto de industrialização no modelo de economia solidaria (BESEN, 2010) seria 

viável, agregando valor as matérias primas. 

Mini carregadeira; Triturador de papel; Proposta de desenvolvimento técnico, ideias 

do grupo de trabalho, gestão pública, sociedade civil organizada e política; Maior 

investimento em projetos sócio ambientais; incentivos fiscais; Financiamentos e investimento 

em projetos; Apoio em diversas esferas e intuições para fomentar a autonomia da cooperativa 

na fase incubadora; Em 2016 de taxa dos resíduos municipais recebeu em caixa R$ 354 mil 

(SNIS,2017); Um subsidio entre R$ 10 mil a R$ 15 mil cobriria a despesas da cooperativa, 

advindas dos custos com elevada taxa rejeitos ou matérias secos e orgânicos misturados. 

Necessário incremento financeiro para os catadores cooperados obtiveram uma renda 

ao qual atualmente está R$ 700 em 2017 antes R$ 1200,00 a 1400,00 no pico de cooperados 

com recém compensação sócio ambiental e sua estruturação mais com subsidio relatado 

anteriormente pode se chegar ao valor R$ 1400. 

Catadores correlacionam que o trabalho autônomo e informal na célula do lixão 

trabalho insalubre, se ganha dobro da cooperativa devido aos seus custos e seu processo 

encubação. Manutenção de parcerias públicos privadas seja por meio do projeto 

“ECONSCIENTE’’ da CHINOCO, prefeitura, SEMEIA e CONDEAM. Buscar por apoio na 

câmara dos vereadores, buscar projetos para emendas parlamentarias para saneamento 

ambiental. 

Solução de algumas pendencias da cooperativa com o município, ao qual está sendo 

empecilho para recebimento e firmação de convenio municipal subsidiário, devedor solidário 

INSS dos trabalhadores de construção civil da empresa terceirizada contratada na construção 

do barracão que foi sanada a pendencia em julho de 2017. Uso do empreendedorismo; 

educação ambiental; divulgação nas redes sociais o trabalho de conscientização sobre 

temática do resíduo ao marketing usando o programa ‘’ECONSCIENTE’’. 

Eco pontos nas igrejas são únicos em funcionamento em 2017; CATA FACIL no 

gerenciamento do negócio e resíduos. Bazar em parceria com Hering do Brasil para recursos 

para cooperativa; Visão futura indústria de matérias primas deixando de só segregar, mas a 

fabricação de matérias primas exemplos lamina de alumínio advindo das latinhas, custo R$ 

3,10 kg em contrapartida R$ 35 kg/lamina, PET das embalagens para fabricações de 

vassouras, placas, sacolas; deixando o produto mais trabalhado para o aumento do lucro da 

cooperativa e a renda dos catadores cooperados. Procurar apoio institucional, JAURU, BNDS 

e SOCIAL ZINK. Preitear novas licitações e projetos. 
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Aproveitamento do rejeito, valor elevado para geração de energia captação do metano/ 

compostagem para adubação projeto para JAURU e ANEEL. Munícipio poderia criar 

responsabilidade sócio ambiental com empresas e indústrias do município para separação dos 

seus resíduos com parcerias da ACIJIP e CDL. 

Um dos principais problemas que a COOCAMARJI tem enfrentando nos últimos 

meses é em consequência das práticas da coleta seletiva no município, que ainda caminham 

de forma lenta e ineficiente. Todo o resíduo que chega ao lixão, não possui nenhuma 

segregação, e isso tem dificultado o trabalho dos catadores. Dessa forma, é imprescindível 

ações de sensibilização por parte da população através da educação ambiental, para que sejam 

incentivados a ter como hábito a separação do lixo em suas residências, de forma a facilitar 

quando os mesmos chegam ao aterro (lixão).  

Outro fator que necessita de atenção urgente é o suporte que a COOCAMARJI precisa 

para supressão das despesas para seu funcionamento. Está difícil mantê-la somente com os 

ganhos atuais, pois primeiramente retira-se o dinheiro para pagar as contas para 

posteriormente fazer o pagamento dos catadores. Isso os tem desmotivado na permanência na 

cooperativa, fazendo com que prefiram ingressar para outros pontos do lixão e trabalhar por 

conta, desprovidos de qualquer formalidade e direitos, mas simplesmente pelo fato da 

remuneração ser maior. 

Em relação a segurança do trabalho, é de grande importância propor controle dos 

fatores de risco a saúde e segurança do trabalhador, de acordo com os riscos ocupacionais. 

 

3.8 AVALIAÇÃO DA AÇÃO DE CAPACITAÇÃO DOS CATADORES 

 

Neste requisito, foi ineficiente, a cooperativa nunca recebeu capacitação sobre 

segurança e saúde do trabalhador, uso de EPI e trabalho insalubre, visto que eles trabalham 

diariamente com resíduos perfurantes,  e saúde que inadequadamente são dispostos junto com 

urbanos, houve uma capacitação de segregação por parte CEMPRE/CICLA BRASIL 

entidades nacionais responsável pela reciclagem, com secretaria de meio ambiente municipal 

e oficinas na compensação ambiental em 2015 e 2016, mas foram poucas capacitação e 

ineficientes, pois devido características vulnerabilidade social dos catadores difícil eles 

refletirem nessa pouca capacitação da organização do trabalho e na gestão dos resíduos e do 

pátio. 

Houve uma contadora e economista contratados pela SOCIAL ZINK, ONG contratada 
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para execução da compensação ambiental devido ao financiamento entre JAURU transmissão 

de energia e BNDS, houve plano de negócios, e oficinas sobre comercio de reciclagem e 

empreendedorismo para mercado de recicláveis em cooperativas, mas devido ao 

acompanhamento durante 2015/1 a 2016/2 e as oficinas funcionaram mensalmente durante 

um semestre no período de 2016/1, em escopo foi ineficiente para a realidade dos catadores 

cooperados devido sua realidade tanto social como educacional principalmente na gestão 

ambiental da cooperativa.  

A COOCAMARJI ainda não teve a oportunidade de passar por ações de capacitação 

específicas com seus catadores. O que pôde ser observado nos documentos coletados na 

cooperativa, foram os incentivos concedidos a mesma como forma de ampliação no trabalho e 

inclusão social. 

Dessa forma, pode ser citado o programa CATAFÁCIL, que veio para informatizar 

tudo o que é feito na cooperativa, ou seja, o cadastro dos trabalhadores, o que é feito no centro 

de triagem, o que foi vendido. Logo, é possível conferir melhoria no trabalho através desses 

meios. 

Outro fator importante foi o contrato de isenção de impostos concedido pela prefeitura 

no ano de 2015, como forma de incentivar o avanço da cooperativa. Além disso, verifica-se 

também o contrato da prestação de serviços por esses trabalhadores na feira agropecuária do 

município, mediante pagamento. 

É de grande valia salientar que o que foi feito até o ano de 2017, não foram ações de 

capacitação em si, que levassem o catador a ter maior conhecimento ou que pudessem 

melhorar no modo como trabalha na cooperativa. 

O Programa Pró Catador, instituído pelo Decreto nº 7.405, de 23 de dezembro de 

2010, tem por objetivo: 

Promover e integrar ações empreendidas pelo governo federal voltadas aos catadores 

de materiais reutilizáveis e recicláveis, destinadas ao fomento e apoio a organização 

produtiva dos catadores, melhoria das condições de trabalho, ampliação das 

oportunidades de inclusão social e econômica e expansão da coleta seletiva de 

resíduos sólidos, da reutilização e da reciclagem por meio da atuação desse 

segmento. 

 

Percebe-se, portanto, que o município de Ji-Paraná carece de tais iniciativas que 

poderiam motivar e incentivar os catadores.  
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3.9 PERIODO DE “INCUBAÇÃO” FASE DE ADAPTAÇÃO AO MERCADO E 

CUSTOS 

 

A COOCAMARJI tem enfrentado uma série de problemas nos últimos meses. Logo 

quando foi estruturada, muitos cooperados viram uma oportunidade de melhoria de vida, pois 

os benefícios que teriam na formalização do trabalho eram muitos. Pereira (2010) destaca que 

o trabalho informal é realizado habitualmente em condições precárias. Ao passo que os 

trabalhadores que não possuem proteção trabalhista, não participam dos benefícios da 

Previdência Social, do Fundo de Garantia, entre outros. Dessa forma, cerca de 52 cooperados 

atuavam e ainda havia uma lista de espera para que novos pudessem ingressar. A renda não 

era o que gostariam que fosse, mas devido à formalização, estavam contentes com o que 

estava sendo proposto em 2015.  

A compensação ambiental, teve uma participação bastante significativa para a 

estruturação da COOCAMARJI, pois levou o centro de triagem e o barracão, melhorando o 

trabalho dos trabalhadores que antes ficavam expostos às condições climáticas, como sol, 

chuva, entre outros. A universidade também confere apoio a mesma, contribuindo com 

pesquisas e incentivos. Segundo Pereira (2014), é extremamente importante firmar parcerias 

com diversas entidades civis e poder público. A prefeitura, por exemplo, é a principal 

responsável pelo gerenciamento dos resíduos sólidos municipais, sendo preconizado em seu 

Plano Municipal de Resíduos Sólidos.   

Diante disso, a COOCAMARJI passou a enfrentar diversas problemáticas, 

principalmente no custeio das suas despesas. A prefeitura não estava dando subsídios 

suficientes. Logo, todo o dinheiro arrecadado pela cooperativa era utilizado primeiramente 

para suprir as contas geradas, para posteriormente fazer o pagamento dos empregados. Dessa 

forma, os mesmos passaram a ganhar pouco para o tipo de trabalho que estavam fazendo. No 

questionário aplicado, muitos disseram que era mais vantajoso trabalhar por conta. E foi isso 

que fizeram quando perceberam o salário curto que estavam recebendo. O presidente entrou 

em contato com as autoridades solicitando maior apoio, pois caso o mesmo não fosse 

concedido, seria muito difícil continuar com as atividades.  

Dessa maneira, de 52 trabalhadores de 2015 a 2016, apenas 17 estão atuando. O 

restante, foram para outros pontos do aterro controlado, lixão propriamente dito e estão 

trabalhando de forma autônoma. Em visitas in loco, foi questionado sobre o porquê da 

mudança a um grupo. Os mesmos disseram que na COOCAMARJI era muito trabalho para 
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pouco salário. Preferiram trabalhar por conta, pois estavam recebendo quase o dobro e 

também podem fazer os próprios horários. 

Em relação aos documentos analisados, as categorias encontradas podem ser 

observadas na figura 30: 

 

 

Figura 30 – Categorias encontradas nos documentos. 

 

Os documentos analisados buscaram verificar as temáticas de coleta seletiva, 

segurança do trabalho e fatores econômicos. Percebe-se que 31,6% correspondem aos estudos 

de implementação da coleta seletiva. Para tais, verifica-se que é necessário a integração dos 

catadores socioeconomicamente. 

 Para isso é necessário análise dos custos para implantação e a criação de um projeto 

piloto que defina os principais pontos referentes a temática, tais como metas, tipos de 

resíduos, entre outros. Em relação a saúde e segurança do trabalho, 29,45% abordam sobre o 

tema. 

 Logo, verifica-se as categorias de Equipamento de Proteção Individual, treinamento, 

gestão, prevenção, entre outros. Verifica-se que tais categorias estão relacionadas a prevenção 

dos riscos aos quais os trabalhadores estão expostos. 

O Plano de Gestão integrado de Resíduos Sólidos Urbanos leva em consideração o 

Plano de Negócios e os aspectos municipais. O Plano de Negócios é um instrumento para 
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traçar um retrato fiel do município ou projeto que irá se desenvolver ou que já está em 

andamento. Dessa forma, aborda a questões econômicas, financeiras, o futuro, as projeções, 

para que atendam aos requisitos do Plano de Gestão Integrado de RSU. Ressalta-se também a 

importância dos aspectos municipais nesse processo, pois aborda sobre o funcionamento de 

Ji-Paraná em si, como os dados, os bairros, consumo, projeções, entre outros. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante dessa situação de aumento de custos (energia, imposto, combustível etc.), 

acentua-se a importância da implementação de trabalhos de conscientização sobre legislação, 

através de projetos de educação ambiental e que ressaltem a importância do papel dos 

catadores de matérias recicláveis nessa dinâmica de segregação dos resíduos. 

A importância de trabalhar políticas públicas para demonstrar a importância para os 

catadores no fortalecimento e criação de cooperativas a serem exemplos para futuras, bem 

como a reunião de práticas de sustentabilidade que podem ser melhoradas. 

Necessitando de um olhar da sociedade sobre a gestão ambiental no que tange a gestão 

dos resíduos sólidos urbanos que deve ser descentralizada e participativa, ao qual não segue 

investimento em saneamento básico conforme aumento populacional e econômico gerando 

problemáticas ambientais. 

Em escopo o saneamento básico em Ji-Paraná acompanha o quadro geral da região 

norte especialmente estado da federação Rondônia aonde o acesso a serviços de saneamento 

está mais alarmante, em escopo atuação de cooperativas e catadores da reciclagem em si é um 

de limitante para diminuir os impactos gerados na área do lixão no município, assim também 

transcendendo a uma economia ambiental, modelo cíclico assim como ocorre na natureza, não 

o modelo linear tradicional. 

Diante do exposto, nota-se que a situação atual da cooperativa é alarmante. Se nenhum 

apoio for prestado, os catadores de forma geral terão a tendência de migrar para atividade de 

coleta informal, fazendo com que a COOCAMARJI encerre suas atividades. 

A coleta seletiva é considerada o maior meio de apoio socioeconômico aos catadores 

na sociedade. Sem essa ferramenta, torna-se extremamente difícil esse processo. Deve-se, 

portanto, incentivar tal prática no intuito de melhorias. 

A segurança do trabalho na cooperativa ainda é realizada de forma precária. Pôde-se 

observar que os catadores estão expostos a uma série de riscos e é imprescindível o 

conhecimento dos mesmos pelos trabalhadores. 

Observou-se também a necessidade de capacitação dos cooperados, tais como 

incentivo ao trabalho realizado e dessa forma inseri-los na sociedade de maneira positiva. 

Ao adaptar os indicadores de sustentabilidade proposto por Milanez,2002 é possível 

verificar sua eficácia na exposição da realidade atual, dos resíduos sólidos urbanos na gestão 

municipal. 
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