
1. INTRODUÇÃO

O lixo  -  ou melhor,  o  que fazer  com ele,  que destino dar  aos resíduos e

rejeitos das atividades humanas - tornou-se uma questão há cerca de dez mil anos,

quando, no alvorecer do período Neolítico, o homem deixou de ser nômade, passou

a  se  fixar  em  determinadas  áreas  e  a  se  dedicar  à  produção  agrícola,  à

domesticação  dos  animais  e  ao  desenvolvimento  cultural.  Até  então,  os  restos

ficavam para trás; a partir de então, a preocupação em relação a eles só cresceu –

de forma exponencial desde a Revolução Industrial, quando os resíduos deixaram

de ser “apenas” ameaças à saúde (por causa do mau cheiro e da propagação de

doenças)  e  passaram  a  representar  riscos  também  ao  ambiente  e  aos  cofres

públicos.  Um problema proporcional  ao  dinamismo econômico  e  ao  crescimento

urbano.

Assim, a questão da gestão eficaz e ambientalmente adequada dos resíduos

sólidos domiciliares nas grandes cidades é hoje um dos principais desafios a serem

enfrentados  pelos  países  em  desenvolvimento  porque  envolve  não  somente

variáveis econômicas e de saúde pública mas também as da sustentabilidade e do

próprio futuro dos padrões de produção e consumo. É também, dentro da esfera dos

problemas ambientais urbanos, um dos que mais diretamente afetam a população

em geral – já que tem uma influência direta sobre seus padrões de qualidade de

vida1 -  e  o  que melhor  exemplifica  as  possibilidades  de  formulação  de políticas

públicas minimizadoras ou preventivas (JACOBI, 2001, p.387). 

Ainda  que,  de  certa  forma,  já  façam  parte  da  agenda  internacional  de

discussões, os problemas relacionados ao lixo urbano2 e as especificidades de que

1 Basta, por exemplo, lembrar, como faz Jacobi (2001, p.386), que, entre os impactos da destinação
inadequada do lixo, está a intensificação das conseqüências das enchentes - em grande parte pelo
entupimento das vias de escoamento - e acompanhar os protestos constantes de moradores vizinhos
ao aterro  Bandeirantes,  em Perus,  na  zona norte  da cidade de  São Paulo,  contra  sua eventual
ampliação. Para eles, o local, mesmo tendo uma operação considerada excelente, não deixa de ser
um “lixão” (GÓIS, 2001). Miziara (2001, p.151, 152) conta que o início da era dos aterros sanitários na
cidade de São Paulo, nos anos 70, foi marcado por conflitos com as populações das áreas próximas
aos locais e até por acidentes. Esse histórico de conflitos também é mencionado por Schneider e
Philippi Jr. (2004, p.225).
2 Este trabalho usará os termos “lixo” e “resíduo (sólido)” como sinônimos, embora Miziara (2001) faça
uma distinção interessante, afirmando, em linhas gerais, que a popularização da expressão resíduo
sólido se relacionou à crescente especialização do discurso em relação ao lixo e também a uma
mudança  sociocultural  e  econômica  na  forma  de  encarar  os  restos,  que  deixaram  de  ser
simplesmente imundícies para se tornar algo passível de ser reaproveitado e gerar lucros financeiros
(sobretudo para as empresas que cuidam da limpeza urbana) e ambientais. A partir daqui também,
sempre que se mencionar lixo ou resíduo, está subentendido que é o de origem domiciliar urbana.
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eles se revestem em países como o Brasil, e em metrópoles como São Paulo, ainda

enfrentam uma abordagem essencialmente retórica (JACOBI, 2001, p.388).

Ações municipais que buscam resolvê-los esbarram em obstáculos de toda

ordem.  No  campo  econômico,  as  principais  alegações  dão  conta  da  eterna

insuficiência  de  recursos  financeiros  públicos  para  a  implantação  das  soluções

necessárias.  Na  esfera  técnica,  as  polêmicas  giram em torno  da  relação  custo/

benefício das alternativas existentes para minimização, destinação final e tratamento

dos  resíduos,  da  sua  adaptação  e  adequação  à  realidade  local  e  da  formação

profissional deficiente - e deficitária - dos quadros do funcionalismo público. Já no

campo político, as dificuldades partem da não-priorização do assunto por parte das

administrações  e,  passando  pela  pressão  das  grandes  empresas  do  setor  de

limpeza pública - as quais buscam maximizar seus ganhos por tonelada de resíduo

recolhido, resistindo, portanto, a qualquer iniciativa que tire de suas mãos o domínio

cartelizado dessa atividade -, desembocam em incontáveis e constantes denúncias

de  irregularidades  e  corrupção,  que  geralmente  fazem  da  gestão  dos  resíduos

urbanos um problema da Justiça, quando não da polícia3.

Apesar das melhorias constatadas principalmente ao longo dos anos 90 pelo

Instituto  Brasileiro  de  Geografia  e  Estatística  (IBGE),  o  quadro  nacional  da

destinação final dos resíduos sólidos urbanos, de uma forma geral, ainda é bastante

ruim. 

Embora cerca de 95% dos moradores de áreas urbanas do Brasil tivessem

seu lixo coletado em 2002 (IBGE, 2004, p.138) e que uma análise comparativa dos

dados das Pesquisas Nacionais de Saneamento Básico (PNSB) de 1989 e 2000

mostre que o percentual de resíduos com destinação final considerada adequada

(aterro sanitário4) no país cresceu de 28,8% para 40,5% nesse intervalo de tempo

(IBGE, 2004, p. 144), quase 60% do que era coletado no início desta década ainda

ia  parar  em  destinos  inadequados,  entre  eles  lixões  a  céu  aberto  e  aterros

controlados, onde não há nenhum tipo de prevenção contra os possíveis impactos

que a degradação do material venha a causar ao ambiente e ao homem.

3 Sobre as denúncias de cartelização e corrupção envolvendo a limpeza urbana na cidade de São
Paulo, ver Tiveron (2001). Miziara (2001) também aborda o assunto sob o ponto de vista histórico.
4 A PNSB/IBGE adota a seguinte definição de aterro sanitário: “local utilizado para disposição final do
lixo,  onde são aplicados critérios de engenharia e normas operacionais específicas para confinar
resíduos com segurança, do ponto de vista do controle ambiental e proteção à saúde pública” (IBGE,
2002, p. 380). Isso significa, na prática, sistemas de coleta e tratamento do chorume (líquido que se
forma com a decomposição do lixo orgânico) e coleta e extravasamento de gases, entre outros. 
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A análise da figura 1, abaixo, permite constatar que apenas nos estados de

Santa Catarina, Ceará e Goiás, a quantidade de lixo que ia para locais adequados

em 2000 superava a que tinha, então, destino impróprio.

Figura 1. Destinação final do lixo no Brasil em 2000

Fonte: IBGE, 2004, p. 145

No município de São Paulo, a situação da coleta domiciliar de lixo em 2000

era bastante confortável  em comparação com o restante do país,  já que parcela

significativa da área da cidade, onde se concentra praticamente a totalidade da sua
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população, tinha mais de 96,5% dos domicílios atendidos pelo serviço, como mostra

a figura 2, a seguir. 

Figura  2. Mapa dos distritos da cidade de São Paulo por faixa de percentual de domicílios
atendidos por coleta de lixo

 

Fontes: Fundação Seade e Centro de Estudos da Metrópole

Entretanto,  a  destinação  final  correta  dos  resíduos  é  também  o  principal

problema na capital paulista – para não falar nos custos de manutenção do sistema

como um todo.

Apesar de a cidade [de São Paulo] ter, historicamente, um sistema
de destinação final de lixo bastante adequado em termos sanitários,
sobretudo  quando  comparada  a  outras  metrópoles  do  mundo  em
desenvolvimento,  o  imenso volume gerado e a carência  de áreas
vazias  têm  complicado  as  soluções.  Segundo  o  Limpurb
[Departamento  de  Limpeza  Urbana],  todas  as  unidades  de
recebimento  de  lixo  em  operação  no  município  apresentam
problemas com relação a incômodo à vizinhança, controle ambiental
insuficiente,  obsolescência  ou  comprometimento  da  vida  útil
(SOBRAL, 1996, p.66).

Além da falta de locais livres numa cidade densamente urbanizada como São
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Paulo5, o solo de terrenos para a implantação de aterros deve ter certas qualidades6

que reduzam o perigo de contaminação das águas subterrâneas e do solo pelo

chorume,  o  que  limita  ainda  mais  as  opções  de  destinação  adequada  do  lixo

domiciliar. 

A  coleta  seletiva  de  materiais,  no  lixo,  que  podem  ser  reciclados  ou

reaproveitados, deixando, portanto, de ir para os aterros, é apontada unanimemente

como um pilar importante da gestão adequada dos resíduos sólidos urbanos. 

O  Instituto  de  Pesquisas  Tecnológicas  (IPT)  considera  que,  em média,  a

fração do lixo domiciliar  urbano passível  de reciclagem fica em torno de 30% do

peso  total,  sendo  por  volta  de  60%  do  lixo  constituído  de  material  orgânico

(MAGERA, 2003, p.29). A parcela reciclável, porém, aumenta proporcionalmente à

renda dos geradores do lixo7.

Nos Estados Unidos, a percentagem de papel, papelão, vidro e plásticos nos

resíduos domiciliares fica em torno de 75%; no Japão, é mais de 90%; na Europa,

por volta de 70% - segundo dados citados por Neder (1998, p.160) e atribuídos à

Organização Pan-Americana da Saúde (Opas). Na Alemanha, a parte reciclável do

lixo domiciliar urbano fica em cerca de 45% (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE DA

ALEMANHA, 2005, p. 16). 

Na cidade de São Paulo, uma análise de 2004 mostra que, a despeito do

programa municipal de coleta seletiva e das iniciativas não-oficiais de separação do

material reciclável, ainda era possível, ao menos em tese, reciclar cerca de 28% dos

resíduos coletados regularmente (PMSP, 2004), como se pode ver no quadro da

página seguinte. 

5 Segundo Hereda (2004),  um aterro  deve estar  a  pelo  menos 500 m de distância  de qualquer
residência. 
6 Boa capacidade de suporte, baixo potencial hidrogeológico, litologia predominante de anfibolitos,
filitos, xistos e micas-xisto (SOBRAL, 1996, p.69).
7 Cohen (2003, p.256) cita um estudo do Banco Mundial que faz essa constatação e verifica, por
exemplo,  que,  enquanto a quantidade de vidro  no lixo cresce com o poder  aquisitivo,  a  matéria
orgânica se comporta de maneira inversa.
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Quadro 1. Composição média ponderada dos resíduos sólidos do miciliares na cidade de São
Paulo em 2004

Fonte: PMSP, 2004, p. 67

Neder  (1998,  p.156)  é  apenas  uma  dos  que  lembram  que  “uma  das

alternativas para minimizar os problemas causados pela disposição final de resíduos

sólidos consiste na separação de materiais  aproveitáveis  [...],  reduzindo assim a

percentagem  não-degradável  que  se  acumula  nos  aterros  e  poupando  o  meio

ambiente da extração de novos recursos naturais para a fabricação de produtos”.

O discurso, entretanto, encontra dificuldades para ser colocado em prática.

Em 2000,  segundo  a  PNSB/  IBGE,  dos  5.475  municípios  brasileiros  com coleta

domiciliar regular de lixo, apenas 451 (8,23%) tinham coleta seletiva em andamento

e, desses, só 178 (3,25% do total de cidades com coleta regular) disseram que a

abrangência  da  coleta  seletiva  era  de  100% da  cidade.  Dos  50  municípios  que

declaram8 ter tido e interrompido a coleta seletiva, 20 citaram como razão a falta de

local adequado, 15 disseram que houve má aceitação por parte da comunidade, 13

afirmaram que faltou campanha de conscientização (IBGE, 2002, p. 345-348 e 357).

Uma  pesquisa  mais  recente,  o  Suplemento  de  Meio  Ambiente  do  Perfil  dos

Municípios  Brasileiros,  com  dados  de  2002,  revelou  que,  das  5.560  cidades

existentes  naquele  ano,  1.654  (quase  30%)  informaram  ter  programa  de  coleta

8 A PNSB é feita com base no que as prefeituras informam ao IBGE.
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seletiva e 1.082 (19,5%) disseram fazer a reciclagem do lixo (IBGE, 2005, p. 345 e

346).

A  título  de  comparação,  na  Alemanha,  considerada  quase  sempre  um

exemplo em gestão de resíduos sólidos, em 2001, foram produzidos cerca de 40

milhões de toneladas de lixo municipal. Por volta de 20,5 milhões de toneladas (52%

do  total)  foram separadas.  Dessas,  8  milhões  de  toneladas  eram lixo  orgânico,

reaproveitado por meio da compostagem (transformação dos resíduos em adubo),

enquanto as embalagens, vidros e papéis enviados para a reciclagem somaram 12,5

milhões de toneladas - o equivalente a 31,3% do total de resíduos (MINISTÉRIO DO

MEIO AMBIENTE DA ALEMANHA, 2005, p. 19). No Brasil, em 2000, das 228,4 mil

toneladas de lixo recolhidas por dia, apenas 4.290 toneladas (ou quase 2%) foram

alvo da coleta seletiva (IBGE, 2002, p.309 e 359).

Os programas de reciclagem via coleta seletiva do lixo domiciliar começaram

a surgir, nos países desenvolvidos, nos anos 70. No Brasil, a experiência pioneira

ocorreu justamente na cidade de São Paulo, no início da década de 90, na gestão

da  prefeita  Luiza  Erundina  (1989-1992),  eleita  na  época  pelo  Partido  dos

Trabalhadores (PT). Estudos dessa e de outras iniciativas nacionais já encerradas

ou em andamento revelam alguns percalços no caminho da viabilização de projetos

oficiais de coleta seletiva e reciclagem. 

Neder  (1998,  p.180-183)  faz  pelo  menos  três  recomendações  a  partir  da

análise das experiências de São Paulo,  Santos (SP), Curitiba (PR), Porto Alegre

(RS)  e  Santa  Catarina  (SC):  i)  realização  de  um  estudo  de  balanceamento

econômico (custo/  benefício)  dos projetos;  ii)  análise do mercado de reciclagem,

para  assegurar  que  haverá  fluxo  de  venda  do  material  separado9;  e  iii)

desenvolvimento,  em  paralelo  à  coleta  seletiva,  de  projetos  de  educação  e

informação da população. 

Ressalvas  parecidas  são  feitas  por  Grimberg  e  Blauth  (1998,  p.13  e  14).

“Tanto pelo lado econômico quanto pelo ambiental, é necessário que se realizem

estudos mais  aprofundados dos processos  de reciclagem antes de intensificar  a

separação  dos  resíduos domésticos.”  As autoras  não recomendam,  porém,  uma

“moratória” das iniciativas de coleta seletiva, mas que os projetos sejam colocados

9 “[...] determinados locais são totalmente inapropriados para a implantação de um projeto de coleta
seletiva [...] ou por sua distância do mercado consumidor, ou dada a escala que o projeto venha a
atingir,  ou pelo  alto  custo  de  implantação diante da arrecadação municipal  etc.”  (NEDER,  1998,
p.181).
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em prática ao mesmo tempo em que os estudos sejam feitos. Na avaliação delas,

seria mais problemático continuar desperdiçando reservas de recursos até que se

tenham esquadrinhado todos os impactos da reciclagem. 

Nos países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, caso do Brasil, além

dos ganhos ambiental e econômico, há ainda um terceiro importante benefício a ser

levado em consideração na coleta seletiva e conseqüente reciclagem dos resíduos

domiciliares: o social. Não reciclar significa desperdiçar também “uma extraordinária

fonte de receita para alguns setores mais carentes da população” (NOVAES, 2002,

p.165), que historicamente sobrevivem da catação e da venda do que, no lixo, não é

lixo. É aí que entra em cena a figura do catador.

Os catadores de rua, que recolhem ou retiram do lixo urbano os materiais

recicláveis  para,  revendendo-os,  obter  renda,  não  são  um  fenômeno  recente,

tampouco  exclusivo  das  cidades  brasileiras.  Mas,  desde  o  fim  dos  anos  80,

começaram a ocupar um papel cada vez mais importante num sistema informal de

reciclagem e, por conseqüência, de coleta seletiva e gerenciamento dos resíduos

domiciliares. 

Já  no  início  do  século  20  (1919),  há  registros,  inclusive  fotográficos,  da

atuação  de  trapeiros,  sucateiros  e  carroceiros  na  cidade  de  São  Paulo,  que,

segundo Miziara (2001, p.71-73), já faziam parte de uma “economia do cotidiano,

muitas vezes baseada na troca” e que subvertia  a nascente lógica higienista  da

cidade. Na maior parte dos casos, os acordos de coleta eram feitos diretamente

entre os moradores de uma determinada área e os carroceiros,  que compravam

parte  do  lixo  das  donas-de-casa,  garrafas,  sacos  vazios,  latas  e  materiais

descartáveis  em  geral  -  pelos  quais  pagavam  muito  pouco  e  que  revendiam  à

indústria. A sistematização da coleta domiciliar  e do tratamento do lixo na capital

paulista  foi,  em parte,  uma resposta das autoridades  sanitárias  às condições de

higiene  desses  trabalhadores  informais.  A  atuação deles  foi  então  condicionada,

mas não eliminada.

No documento “Nossa Própria Agenda” - cuja data de elaboração remete ao

fim dos anos 80, início dos 90 - a Comissão de Desenvolvimento e Meio Ambiente

para a América Latina e o Caribe afirma que uma das formas de atacar o problema

conjunto da pobreza e da degradação ambiental nos centros urbanos é fazer melhor

uso dos resíduos sólidos produzidos pelas cidades, tanto para reduzir os custos com

saneamento como gerar renda para o setor informal da população. 

21



[...] a reciclagem do lixo sólido doméstico foi uma atividade pioneira
dos trabalhadores latino-americanos do setor informal e atualmente é
prática comum em diversas cidades. Estudos recentes indicam que
25% dos  resíduos  domésticos  e  70% dos  resíduos  industriais  da
Cidade do México são reciclados e que quase 40% do lixo urbano de
Montevidéu são ‘revisados’ por recicladores informais (Comissão de
Desenvolvimento e Meio Ambiente da América Latina e do Caribe,
s.d., p. 64)

Citando  pesquisa  coordenada  por  Jean-Jacques  Guibert  e  publicada  na

revista  “Industry  and  Environment”,  da  ONU (Organização  das  Nações  Unidas),

Novaes  afirma  que  em  Dacar,  no  Senegal,  a  coleta  seletiva  e  a  reciclagem

empregam  12,5  mil  pessoas  em  bairros  populares  (NOVAES,  2002,  p.165).  A

experiência  bem-sucedida  de  uma  cooperativa  de  catadores  em  Medellín,  na

Colômbia,  também é relatada nos anais do seminário Lixo Como Instrumento de

Resgate Social (ASSOCIAÇÃO DOS EX-BOLSISTAS DA ALEMANHA, 1989, p. 155-

170).  Rodríguez  (2002,  p.  329-361),  por  sua  vez,  analisa  um  conjunto  de  94

cooperativas de recicladores colombianos que se organizaram em rede, tendo em

vista transformar as condições de exploração do mercado e melhorar a qualidade de

vida dos que trabalham com reciclagem. 

No  Brasil,  não  há  dados  oficiais  sobre  o  número  nem  a  distribuição  de

catadores de rua nas grandes cidades10, mas estimativas do Fórum Lixo & Cidadania

da Cidade de São Paulo11 dão conta de que, na verdade, seriam em torno de 20 mil

catadores em atividade apenas na capital paulista (VIVEIROS, 2001).

A primeira experiência oficial  de coleta seletiva no país empregando parte

desse contingente se deu em Belo Horizonte (MG), no início dos anos 90, também

durante a gestão do PT na prefeitura. Depois dela, outras se seguiram, algumas das

quais  já  foram  de  certa  forma  investigadas  e  tiveram  seus  resultados  e  limites

relatados12.

Na cidade de São Paulo, o projeto de coleta seletiva da gestão Erundina não

incorporava oficialmente a atividade dos catadores. O êxito da iniciativa-piloto na

10 A PNSB/IBGE pesquisou apenas a existência de catadores nos locais de destinação final do lixo.
11 O Fórum Lixo & Cidadania reúne órgãos governamentais, ONGs, universidades, empresas do setor
de reciclagem, entre outras entidades, com o objetivo de formular e negociar propostas em relação à
gestão dos resíduos sólidos. 
12 O programa de Belo Horizonte foi analisado por Jacobi e Teixeira (1997) e por Batista (2004), entre
outros. Grimberg e Blauth (1998) também trataram da iniciativa mineira, bem como de casos como o
de Embu (Grande São Paulo),  Porto Alegre (RS) e Rio de Janeiro (RJ).  O programa gaúcho foi
esquadrinhado ainda por Martins (2003). A inserção dos catadores de rua em programas de coleta
seletiva, ainda que não necessariamente em parceria com o poder público municipal, foi avaliada por
Mancini (1999), na cidade de São Carlos (SP), e por Magera (2003), em cinco municípios do interior
paulista.
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região da Vila Madalena (zona oeste), que obteve até 70% de adesão da população

atendida, levou à expansão do programa. Em 1990, eram atendidas cerca de 60 mil

casas, divididas em 17 circuitos de coleta, e recolhidas dez toneladas de materiais

recicláveis  por  dia  -  na  época  0,001%  do  lixo  produzido  no  município.  Foram

instalados  também cerca  de  50 Pontos  de  Entrega  Voluntária  (PEVs)  em locais

públicos como parques, supermercados e escolas (NEDER, 1998, p.174). 

O projeto, porém, foi  encerrado pela gestão municipal  que se seguiu à de

Erundina  e  que  teve  Paulo  Maluf  como  chefe  do  Executivo.  O  fato  de,  na

administração Maluf  (1993-1996),  ter-se descoberto que os recicláveis  recolhidos

nos PEVs eram misturados com o lixo comum e jogados no aterro Bandeirantes

(CHAGAS, 1994; CASTRO, 1994) contribuiu para criar um clima de descrédito e

desmotivação em relação à coleta seletiva entre os paulistanos. Ao mesmo tempo,

sempre  houve  uma  certa  cobrança  em  torno  da  retomada  da  atividade.  O

envolvimento popular em iniciativas locais, de condomínios, associações de bairros,

entidades  beneficentes,  universidades  e  redes  de  supermercados,  por  exemplo,

mostrava que havia, apesar do esvaziamento do projeto oficial e das dificuldades em

tornar a reciclagem economicamente viável, um nível de conscientização em relação

ao problema do lixo urbano e um desejo de contribuir para a sua melhor gestão.

Com uma população fixa de cerca de 11 milhões de habitantes, a cidade de

São Paulo é a maior metrópole da América Latina e o pólo central da quarta região

metropolitana  do mundo.  Seu gigantismo populacional  e  econômico  -  sozinho,  o

município é  responsável por 10,4% do  Produto Interno Bruto (PIB) nacional13 - se

reflete na dimensão dos problemas urbanos e socioambientais que, ano após ano,

eleição após eleição, desafiam os administradores públicos e a própria sociedade. A

gestão sustentável  dos resíduos sólidos urbanos é um deles -  e por sustentável

entenda-se economicamente viável, socialmente justa e ambientalmente adequada. 

Estima-se que atualmente cada morador de São Paulo produza por dia, em

média, algo próximo de 1 kg de lixo domiciliar. Em 2004, foram recolhidas, por mês,

em torno de 9.000 toneladas por dia nas casas e ruas da capital paulista, quantidade

que inclui o lixo de varrição e das feiras livres. Embora esse volume venha caindo ao

longo dos anos - seja pela crise econômica, que inibe o consumo; seja pelo desvio

de materiais recicláveis por meio das coletas seletivas informal e oficial; seja pela

maior precisão na pesagem do lixo, em virtude das acusações de fraude e pelo fato

13 IBGE, 2005b, p. 14.
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de o pagamento dos serviços de limpeza urbana não ser mais feito por tonelada

recolhida14 -, ainda tem dimensões únicas e impressionantes. É, por exemplo, pouco

mais do que a soma de todo o lixo que se coletava em 2000 em Belo Horizonte,

Salvador e Recife juntas15. 

O tamanho do problema aumenta quando se avalia a conjuntura que o cerca.

Como visto anteriormente, de tudo o que é coletado nas residências, cerca de 30%

são materiais passíveis de serem reciclados. E, mesmo tendo dois aterros sanitários

em vias de esgotamento, sem muitas perspectivas de novas áreas disponíveis para

receber resíduos, a cidade reciclava em 2004, por meio do seu projeto oficial  de

coleta seletiva, batizado de Coleta Seletiva Solidária, na melhor das hipóteses 0,9%

de  tudo  o  que  era  coletado16,  desempenho  ainda  abaixo  do  1%  previsto  pela

prefeitura quando do lançamento do programa em 2003. 

No aspecto econômico do tripé da sustentabilidade, o quadro não é muito

melhor.  Coleta,  transbordo,  transporte,  destinação  final  e  tratamento  do  lixo

domiciliar de São Paulo consumiram, em 2004, cerca de R$ 211 milhões17, o que

representou 1,5% do Orçamento municipal para aquele ano (de cerca de R$ 13,2

bilhões).  Pode parecer  pouco, mas não é.  Esses recursos saíram dos cofres da

Secretaria Municipal de Serviços e Obras (SSO), mesmo após a entrada em vigor,

em 2003, da taxa de lixo18, que deveria custear o novo modelo de limpeza urbana,

baseado na concessão dos serviços a empresas privadas por até 20 anos. 

A questão social em torno do lixo também é complexa. Cerca de 18% das

pessoas economicamente ativas19 da cidade de São Paulo estavam desempregadas

em 2004.  Segundo dados de uma pesquisa da Fundação Instituto de Pesquisas

Econômicas (Fipe), feita em 2000 a pedido da Secretaria Municipal da Assistência

Social,  ao  menos 8.704  desempregados  viviam então  nas  ruas  apenas  da  área

14 A mudança ocorreu com a concessão dos serviços, que passou a funcionar em outubro de 2004.
15 A soma do lixo coletado nessas três capitais ficava em 8.787 toneladas por dia (IBGE, 2002, p.309-
312).
16 Trata-se de uma estimativa otimista porque leva em consideração a média de material que chegou
por mês às 15 centrais de triagem do projeto em 2004, 2.340 toneladas, segundo a prefeitura, em
comunicação pessoal  em dezembro  de  2004.  Não considera,  portanto,  a  parte  de rejeito  nesse
material, que voltava aos aterros. Para chegar ao percentual, leva-se em conta a coleta convencional
de 9.000 toneladas por dia, ou 270 mil toneladas por mês.
17 A  execução  orçamentária  da  Prefeitura  de  São  Paulo  está  disponível  em
<http://ww2.prefeitura.sp.gov.br//secretarias/financas/execucao_orcamentaria/execucao_orcamentaria
.asp>. Acesso em: 18.jul.2005.
18 Em 2006, a taxa do lixo foi extinta pela prefeitura.
19 Segundo o IBGE, a População Economicamente Ativa (PEA) é a parcela das pessoas de 10 anos
ou mais que estão empregadas ou procurando emprego.
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central da cidade e, desse total, pelo menos 4.230 (ou quase metade) sobreviviam

informalmente da coleta e venda de produtos recicláveis retirados do lixo. 

Descrita dessa forma, São Paulo se mostra,  portanto,  como a antítese da

idéia de sustentabilidade em termos de gestão dos resíduos sólidos, na medida em

que  tal  noção  implica  uma  inter-relação  entre  justiça  social,  qualidade  de  vida,

equilíbrio  ambiental  e  desenvolvimento  que  respeite  a  capacidade  de  suporte

(HOGAN,  1993,  apud  JACOBI,  2001,  p.386).  Nesse  contexto,  entregar  a  coleta

seletiva  a  quem  dela  já  tira  seu  sustento,  ainda  que  de  modo  informal  e

desestruturado,  é  uma  proposta  que  se  investe  de  grande  importância

socioambiental. 

Desde 2001,  vem crescendo uma mobilização  dos catadores de  materiais

recicláveis em todo o Brasil, ou, pelo menos, vem tomando forma um movimento

que  reúne  representantes  da  Igreja  Católica,  organizações  não-governamentais

(ONGs),  sindicatos  e  lideranças  de associações  mais ou menos organizadas  de

catadores.  Tal  fato  é  evidenciado  por  eventos  como  o  Primeiro  Congresso  dos

Catadores (KOTSCHO, 2001), em Brasília, o Primeiro Congresso Latino-Americano

dos Catadores,  em janeiro de 2003,  em Caxias  do Sul  (RS),  os festivais  Lixo e

Cidadania e pelo surgimento e consolidação de diversos grupos (a maioria não tem

status legal  de cooperativa),  cujos discursos buscam sensibilizar  governos locais

para o duplo papel da atividade do catador de rua: melhoria ambiental e superação

da pobreza. 

Também  desde  o  fim  de  2001,  a  administração  municipal  paulistana,

sensibilizada e pressionada pelo Fórum Lixo & Cidadania da Cidade de São Paulo,

adotou a retórica do movimento dos catadores e, no fim daquele ano, começou a

elaborar uma política de gestão de resíduos que afirmava ter no programa Coleta

Seletiva Solidária um dos seus pontos centrais. 

Para colocá-la em prática, o poder público construiu um arcabouço legal que

permitiu a possibilidade de convênio com cooperativas de catadores e deu a elas a

prioridade  para  atuar  no  recolhimento,  triagem  e  posterior  venda  de  material

reciclável. Pelo convênio, o município fornece a infra-estrutura de trabalho (galpões,

equipamentos,  caminhões  etc.)  e  oferece  cursos  de  capacitação  para  os

cooperados, aos quais cabe manter a estrutura recebida, pagar algumas contas e
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tirar  seu  sustento  da  venda  dos  recicláveis  recolhidos,  aproveitando  os  valores

auferidos como desejem.

A SSO tinha, no início de 2002, o plano de colocar para funcionar naquele

ano  sete  centros  de  triagem  de  material  reciclável,  que  seriam  operados  pelos

catadores  organizados  em  cooperativas.  Por  problemas  com  o  andamento  das

licitações  para  compra  de  equipamentos  e  veículos,  porém,  nenhum  local  foi

entregue. Com quase um ano de atraso e às vésperas de iniciar a cobrança da taxa

do lixo,  a prefeita Marta Suplicy (PT) entregou, em fevereiro de 2003, a primeira

central  de triagem, beneficiamento e venda de materiais  recicláveis do programa

Coleta Seletiva Solidária.

A proposta inicial era implantar, até o fim da gestão, em 2004, 31 centrais de

triagem na cidade, uma em cada subprefeitura. Cada central teria capacidade para

receber em média 50 toneladas diárias de material reciclável. Esses produtos seriam

recolhidos em PEVs - estavam previstos 8.000 inicialmente - e em circuitos porta a

porta.  Embora  o ritmo de implantação da proposta  tenha sido mais  lento  que o

previsto,  no fim de 2003 havia dez centrais  inauguradas.  Em 2004,  outras cinco

foram instaladas, totalizando 15 em funcionamento no fim da gestão Marta Suplicy,

onde trabalhavam cerca de 660 cooperados. 

A  Coleta  Seletiva  Solidária  é  ameaçada,  no  entanto,  pela  sua  fraqueza

institucional  enquanto  política  pública,  que  se  reflete  no  seu  índice  de

sustentabilidade apenas médio, como se pretende provar neste trabalho. 

Para comprovar essa hipótese, a pesquisa se propôs os seguintes objetivos:

i)  identificar  quais  são  os  indicadores  que  atestam  a  sustentabilidade

socioeconômica e ambiental de programas oficiais de coleta seletiva e reciclagem de

resíduos  sólidos  domiciliares  colocados  em  prática  por  meio  do  trabalho  de

catadores de rua organizados em cooperativas; ii)  avaliar,  por meio da aplicação

desses  indicadores,  se  a  Coleta  Seletiva  Solidária  dispõe  de  tais  condições

fundamentais  para  obter  resultados  que  garantam  sua  efetiva  viabilização  e

continuidade; iii)  compreender por que o projeto enfrentou, na gestão em que foi

concebido  e  implantado,  dificuldades  de  atingir  suas  metas  em  termos  de

abrangência  e volume coletado;  e,  por  fim,  iv)  especular  se o modelo  da coleta

seletiva via catadores é mesmo a melhor alternativa para integrar uma política de

gestão adequada do lixo em grandes cidades do mundo em desenvolvimento.
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O questionamento da viabilidade de um projeto cuja retórica está em sintonia

com diversas visões  do que seria  a sustentabilidade urbana aplicada  à  área de

resíduos sólidos é necessário e pertinente porque, como lembra Acselrad (1999),

existem diversas matrizes discursivas da sustentabilidade no que diz respeito ao

meio urbano e inúmeros atores sociais que fazem uso dessa noção para, de alguma

forma, interferir nas práticas de construção do espaço das cidades. Os diferentes

discursos da sustentabilidade competem, portanto, entre si por legitimidade. “O que

prevalece são,  porém, expressões interrogativas recorrentes”  (ACSELRAD, 1999,

p.80).

Acselrad também defende que a noção de sustentabilidade está submetida à

lógica das práticas. Portanto, talvez a melhor forma de avaliar se um projeto ou idéia

é  sustentável,  fora  das  especulações  meramente  teóricas,  seja  verificar  seus

resultados práticos. 

Tal verificação se deu, durante o trabalho de campo, por meio de visitas às 15

centrais de triagem da Coleta Seletiva Solidária em funcionamento na cidade de São

Paulo  em dezembro de  2004,  fim da gestão Marta  Suplicy.  Em cada central  foi

aplicado um questionário semi-estruturado (com questões objetivas, mas que, em

alguns  casos,  abriam  espaço  para  comentários  subjetivos)  ao  presidente  da

cooperativa  que  operava  o  local  ou  a  um  responsável  por  ele  indicado.  O

representante  do  poder  municipal  diretamente  responsável  pelo  programa  na

administração pública respondeu um questionário semelhante, para estabelecimento

dos indicadores mais gerais em relação ao projeto e também para que algumas

respostas pudessem ser comparadas. 

Com essas respostas em mãos, buscou-se avaliar o programa como um todo

e as centrais de triagem, em separado, à luz dos indicadores de sustentabilidade

elaborados para esse fim específico no âmbito do projeto “Programas municipais de

coleta  seletiva  de  lixo  como  fator  de  sustentabilidade  dos  sistemas  públicos  de

saneamento ambiental na região metropolitana de São Paulo – Coselix”, realizado

em  convênio  pela  Faculdade  de  Saúde  Pública  da  USP,  o  Programa  de  Pós-

Graduação  em  Ciência  Ambiental  (Procam)  e  a  Faculdade  Senac  de  Gestão

Ambiental, sob coordenação da profa. dra. Helena Ribeiro.

Financiado pela Fundação Nacional da Saúde (Funasa), que concedeu uma

bolsa de estudos fundamental para que o trabalho de campo desta pesquisa fosse

finalizado,  o  Coselix  teve  exatamente  os  objetivos  de,  analisando  experiências
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oficiais de coleta seletiva na Grande São Paulo, fixar indicadores e parâmetros de

sustentabilidade  para  tais  iniciativas,  almejando  fornecer  aos  administradores

municipais  instrumentos  para,  caso  queiram,  trilhar  de  forma  bem-sucedida  o

caminho da retórica à prática.

A  análise  da  política  pública  encontra  respaldo  ainda  nos  postulados  e

discussões teóricas do institucionalismo, bem como no instrumental fornecido pela

corrente de pensamento da economia solidária e ainda nos preceitos da idéia de

sustentabilidade urbana.

Assim, no capítulo que se segue a esta introdução, serão apresentados os

conceitos  de  políticas  públicas,  sua  importância,  como  elas  são  pensadas  e

elaboradas,  a  que  interesses  obedecem  e  como  é  possível  avaliá-las.  Serão

discutidas  também  noções  de  sustentabilidade  aplicadas  ao  meio  urbano,  a

diferença entre o ideal e o real e por que tal noção deve ser perseguida por meio de

políticas  públicas. A  análise  se  deterá  ainda  nas  perspectivas  e  desafios  das

políticas públicas ambientais como efeito e instrumentos de mudança institucional.

O capítulo 3 dá lugar à discussão de como a gestão adequada dos resíduos

sólidos pode contribuir para atingir um certo nível de sustentabilidade urbana. Serão

expostas as dificuldades e limites geralmente encontrados por projetos de coleta

seletiva,  bem como será resgatado o papel histórico dos catadores de materiais

recicláveis no cenário do lixo urbano, em especial na cidade de São Paulo.

O capítulo  4  irá  apresentar  os  argumentos  da  economia  solidária  para  a

inclusão das cooperativas de catadores no processo de gestão dos resíduos sólidos

e  três  modelos  de  coleta  seletiva  envolvendo  essa  mão-de-obra:  o  de  Belo

Horizonte, o de Porto Alegre e o do Rio de Janeiro. Ele se encerra com um breve

histórico  dos  projetos  municipais  de  coleta  seletiva  na  cidade  de  São  Paulo  e

especificamente da Coleta Seletiva Soldiária.

Por  fim,  no  capítulo  5,  é  apresentada  a  metodologia  de  indicadores  de

sustentabilidade  desenvolvida  pelo  Coselix,  os  quais  possibilitaram  a  análise

detalhada  do  programa  Coleta  Seletiva  Solidária  e  das  15  cooperativas  que  o

integravam em 2004. Os dados e informações resultantes de tal análise cimentam

as conclusões do trabalho.

2.  POLÍTICAS  PÚBLICAS:  UM  CAMINHO  PARA  A  SUSTENTABI LIDADE
POSSÍVEL
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Neste capítulo, inicialmente serão passadas em revista crítica as idéias de

desenvolvimento  sustentável  e  de  sustentabilidade  ambiental  aplicada  ao  meio

urbano. Busca-se assim, por um lado, identificar as ambigüidades conceituais em

ambos os casos e, principalmente, como elas se refletem em práticas via de regra

rarefeitas,  inconstantes  e,  por  que  não  dizer,  insustentáveis.  Por  outro  lado,

recorrem-se a propostas, formulações e “receitas” dos mais variados autores20, na

tentativa de apontar trilhas teóricas para alcançar o possível dentro do ideal.

O trabalho advoga que essas trilhas  levam a um mesmo caminho:  o  das

políticas  públicas  ambientais.  Um  caminho  tortuoso,  que  enseja  profundas

mudanças institucionais e que, de alguma forma, já começou a ser percorrido. A

análise das políticas públicas ambientais já em prática, a partir da elaboração de

indicadores que permitam não apenas avaliar um caso particular mas estabelecer

parâmetros gerais  de sucesso e meios  para alcançá-lo  é uma das formas mais

imediatas de tentar aos poucos superar os obstáculo e tropeços no meio da estrada

rumo à sustentabilidade21. 

2.1.  DESENVOLVIMENTO  SUSTENTÁVEL  E  SUSTENTABILIDADE  URBANA:
ENTRE O IDEAL E O POSSÍVEL

O termo sustentável é importado da ecologia de populações - onde se aplica

sobretudo  ao  manejo,  possível  por  um  tempo  indefinido,  de  florestas  e

agrupamentos  de  peixes22.  Ele  entrou  depois  da  palavra  desenvolvimento  pela

primeira vez num documento da International Union for the Conservation of Nature

and Natural Resources (IUCN), ainda aplicado à manutenção de áreas florestais. 

Antes dessa origem estritamente ligada às ciências biológicas, Sachs23 já

20 Essa revisão bibliográfica não pretende, claro, dar conta da totalidade de abordagens sobre os
temas, mas ambiciona ser completa e levantar os autores e idéias mais relevantes. 
21 Palsule (2004, p. 40) lembra que, muito antes de o termo desenvolvimento sustentável virar a
“panacéia” do fim do século 20, o fenômeno da sustentabilidade – “tão antigo quanto a própria vida” -
já  podia  ser  observado  nos  sistemas  naturais.  O  autor  defende  que  a  sustentabilidade  é  uma
“herança evolucionária” e qualquer outro modo de vida que não seja sustentável é uma aberração –
um argumento cuja lógica é indiscutível, qual seja, só sobrevive no tempo o que é sustentável.
22 Para uma discussão sobre a aplicabilidade do termo sustentável a outras áreas, fora da ecologia,
ver Rebelo (1996).
23 O conceito de ecodesenvolvimento lançado por Sachs é considerado um dos principais precursores
da idéia por trás da expressão desenvolvimento sustentável, na acepção que ela adota no relatório
“Nosso Futuro Comum”.
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falava, porém, no ecodesenvolvimento como “um estilo de desenvolvimento que [...]

insiste  nas  soluções  específicas  [...]  levando  em  conta  os  dados  ecológicos  da

mesma forma que os culturais, as necessidades imediatas como também aquelas a

longo prazo” (SACHS,1986, p.18).  E foi  com significado muito semelhante que o

documento “Nosso Futuro Comum” (CMMAD, 1988), também chamado “Relatório

Brundtland”24, elaborado em meados dos anos 80 pela Comissão Mundial de Meio

Ambiente e Desenvolvimento da ONU (CMMAD), o celebrizou. 

No texto é consolidada a definição “clássica” de desenvolvimento sustentável

como o que atende “às necessidades do presente sem comprometer a capacidade

de as gerações futuras atenderem também às suas” (CMMAD, 1988, p.9),  numa

tentativa de coroar um debate que se iniciara no início dos anos 70, nas reuniões

preparatórias para a Conferência de Estocolmo (1972),  quando começaram a se

tornar claros, sobretudo entre as nações desenvolvidas, os dilemas da relação entre

crescimento econômico e degradação do ambiente e de como manter o primeiro - e,

inclusive,  ampliá-lo  aos  países  subdesenvolvidos  ou  em desenvolvimento  -  sem

destruir o segundo. 

À primeira vista, a formulação soa simples e certamente ela alcançou relativo

sucesso. Por um lado, tornou a expressão desenvolvimento sustentável onipresente,

uma  referência  obrigatória  em  trabalhos,  investigações  e  teorizações.  Em  sua

generalidade,  assumiu,  porém,  um  caráter  de  guarda-chuva,  sob  o  qual  cabem

interesses  e  discursos  tão  diversos  quanto  vazios  de  sentido  e,  principalmente,

descolados de uma prática sistemática e disseminada que comprove a existência e

indique a viabilidade do novo caminho que propõe. Sustentabilidade tornou-se uma

“palavra que pode ser utilizada para significar quase qualquer coisa que se deseje”

(O’CONNOR, 2002, p.27).

A complexidade da definição se torna progressivamente evidente à medida

que, às questões sobre o que realmente venha a ser desenvolvimento, se é possível

disseminá-lo no mundo e de como fazê-lo - nunca totalmente equacionadas -, se

incorporam  o  fator  natureza  e  suas  dimensões.  O  resultado  é  que  hoje  o

desenvolvimento sustentável está em todo lugar, mas não está verdadeiramente em

lugar  nenhum,  já  que  ainda  não  se  mostrou  capaz  de  superar  a  visão

desenvolvimentista  tradicional.  Sem  essa  ruptura,  ele  é  mera  figura  retórica  e

24 Em homenagem a Gro Harlem Brundtland, à época primeira-ministra da Noruega e presidente da
CMMAD.
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convenientemente  ambígua.  Conciliar  crescimento  econômico  e  preservação

ambiental é, sem dúvida, um dos maiores desafios deste século. A questão-chave é

como  fazê-lo,  e,  na  tentativa  de  respondê-la,  a  polifonia  indica  que  não  há

unanimidade.

Os vários usos que se tem feito da expressão desenvolvimento sustentável -

sustentar o bem-estar econômico para as futuras gerações; a existência da espécie

humana;  a produtividade dos sistemas econômicos;  a biodiversidade;  o potencial

evolutivo das espécies - levaram à defesa de diferentes políticas para colocá-la em

prática:  i)  a  promoção  do  crescimento  econômico,  tendo  em vista  reverter  seus

ganhos  à  proteção  ambiental  (pregada  pelo  próprio  relatório  Brundtland);  ii)  a

estabilização  do  processamento  dos  bens  naturais  pela  economia  (o  “estado

estacionário” de Daly25); e iii) a redução da população e da atividade econômica em

si  (defendida  por  Georgescu-Roegen26)  (GOWDY,1999,  p.163-164).  É  possível

adicionar  a  elas  uma  quarta  política,  a  qual  deriva  da  hipótese  sustentada  por

Grossman  e  Krueger  (1995,  p.370)  de  que,  embora  o  crescimento  econômico

ocasione inicialmente uma inevitável degradação natural, a partir de um determinado

ponto  -  em média,  quando  a  renda  per  capita  atinge  US$  8.000  -,  a  curva  de

deterioração27 se inverte  e  passa a  cair,  assumindo a  forma de um U invertido.

Aceitando-se ela como verdadeira, o crescimento seria defendido, ele mesmo, como

forma de atingir a sustentabilidade.

Ao que parece, o caminho do desenvolvimento sustentável  está em algum

lugar  entre  o  questionável28 otimismo  de  Grossman  e  Krueger  e  o  imobilismo

aparentemente inviável de Daly e Georgescu-Roegen. Um lugar sobre o qual pairam

muitas  perguntas  sem  resposta,  mas  que,  sem  dúvida,  não  é  o  mesmo  do

desenvolvimento atual. 

Ao afirmar que “a necessidade de colocar o qualificativo ‘sustentável’ reflete,

em última  instância,  o  crescente  esgotamento  de  um dos  principais  paradigmas

sociais  dos  tempos  modernos”,  o  do  desenvolvimento  em  si,  como  utopia  da

civilização  ocidental,  como  a  única  possibilidade  de  viver  mais  e  melhor,  Veiga

25 Herman Daly em Steady-state economics . s.l.: W. H. Freeman & Co, 1978.
26 Nicolas  Georgescu-Roegen  em  Energy  and  economic  myths:  institutional  and  analytic al
economic essays . Nova York: Pergamon Press, 1976.
27 Foram analisados indicadores de poluição atmosférica urbana, nível de oxigênio, contaminação
fecal e por metais pesados nas bacias dos rios.
28 Segundo Veiga (2003), já há um indicador construído por pesquisadores das universidades de
Columbia e Yale que revela tragédias ambientais de países ricos como a Bélgica. 
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(1993) indica que há, na verdade, a necessidade cada vez mais imperiosa de negar

o  paradigma  tal  como  ele  vem  sendo  majoritariamente  encarado  até  então  e

encontrar  um outro  modelo,  que Sachs  (1999,  p.28)  chama de desenvolvimento

inteiro (whole development) e que prescinde de quaisquer adjetivos para especificá-

lo.  “O”  desenvolvimento  incluiria,  portanto,  as  dimensões  econômica,  social  e

ambiental,  em  igual  peso;  promoveria  um  crescimento  econômico  socialmente

igualitário e ambientalmente benigno.

Logo um ponto a ser esclarecido é o da vinculação entre desenvolvimento e

crescimento econômico. O primeiro ainda é visto, de forma geral, como sinônimo do

segundo,  ligado,  sobretudo,  à  maior  produção industrial  (VEIGA,1993),  e  romper

esse  laço  exclusivista,  o  que  só  agora  começa  timidamente29 a  ocorrer,  é

fundamental para alcançar o triplo efeito positivo. 

O  desenvolvimento  sustentável  não  é,  portanto,  uma  tentativa  de  “[...]

recuperar o desenvolvimento como categoria capaz de integrar desiguais  [...]  em

torno  de  um  futuro  comum”  (GONÇALVES,  1996,  p.43,  apud RIBEIRO,  2001,

p.113). Não se trata de um “esverdeamento” da visão desenvolvimentista atrelada

unicamente ao crescimento econômico, sob o risco de se inverterem os papéis: “[...]

em vez da natureza, o desenvolvimento passa a ser o objeto de preocupação e, em

vez do desenvolvimento,  a natureza passa a ser o fator crítico a ser observado”

(SACHS, 1999, p.73). 

Nesse  sentido,  o  caminho  da  apropriação  de  certas  ferramentas  do

paradigma a ser suplantado - como é o caso da busca de indicadores ambientais

confiáveis e da atribuição de valor econômico aos bens naturais, como pressuposto

para a internalização dos custos de sua degradação num processo produtivo que até

agora os via como externalidades - é apenas um engatinhar. Encontrar e aplicar os

mecanismos para completar a mudança num nível que ultrapasse o das iniciativas

pontuais e locais, de pequena e média escala, são os grandes problemas a serem

resolvidos. Sugestões de como fazê-lo não faltam.

O’Connor (2002) enxerga como caminhos o pagamento de impostos elevados

sobre  certas  matérias-primas  (carbono,  petróleo  e  nitrogênio)  e  produtos

29 Veiga (2002) e Sachs (1999, p.28) lembram que a noção de desenvolvimento só surgiu depois da
2a Grande Guerra e só começou a deixar de ser exclusivamente ligada ao progresso material quando
o  Programa  das  Nações  Unidas  para  o  Desenvolvimento  (Pnud)  organizou  o  Índice  de
Desenvolvimento Humano (IDH), em 1990, levando em conta também indicadores educacionais e de
saúde na definição do que é uma nação desenvolvida. Os indicadores ambientais, porém, ainda não
foram incorporados à classificação.
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(automóveis, plásticos, embalagens descartáveis), complementado por uma política

de  “selo  verde”;  os  subsídios  a  fontes  alternativas  de  energia;  a  investigação

tecnológica voltada para a eliminação de produtos químicos tóxicos dos processos

produtivos;  a  busca  de  inovações  em  transporte  público,  saúde  ocupacional  e

segurança no trabalho; e uma redefinição das prioridades em termos de ciência e

tecnologia. Mas conclui que isso não está sendo feito em nenhuma parte do mundo. 

Leff  (2001),  por  sua  vez,  defende  a  incorporação  do  fator  natureza  ao

processo produtivo não como um fardo, mas como um potencial, e que se levem em

consideração  os  saberes  tradicionais  das  comunidades  e  as  formas  que  elas

encontraram de se apoderar  e se relacionar  com os recursos naturais.  Um bom

exemplo da extrema dificuldade que a concretização de tais preceitos enfrenta é a

disputa pelas patentes de biodiversidade na Índia (SHIVA, 2001).

E o próprio Sachs dá sua receita: que a economia abdique da mão invisível

do mercado e  seja  fortemente regulada  e  que os países em desenvolvimento  e

subdesenvolvidos busquem alternativas próprias, saídas originais, na construção de

novos  projetos  de  civilização  -  enquanto  os  países  ricos  passem  a  limitar  os

desperdícios  de  bens  em  vias  de  esgotamento  (SACHS,  1986,  p.10).  A

sustentabilidade inteira (whole sustainability) teria de satisfazer concomitantemente

aos  seguintes  critérios:  social  (e  cultural);  ecológico;  ambiental  e  territorial;

econômico e político (SACHS, 1999, p.31-32). 

Por  fim,  Le Prestre  (2000)  ressalta  o  papel  do Estado na conciliação  dos

interesses  individual  e  coletivo,  de  forma  que  os  bens  comuns  esgotáveis  não

acabem destruídos pela superexploração de um indivíduo ou pequeno grupo. Ele

enumera  cinco  possíveis  tipos  de  intervenção  para  impedir  tal  tragédia:  i)

regulamentação;  ii)  imposições  fiscais;  iii)  subvenções;  iv)  educação;  e  v)

modificação do direito de propriedade. 

E  por  que,  se  há  tantas  alternativas  para  dar  concretude  à  expressão

desenvolvimento  sustentável,  ela  permanece  um  desejo  e  uma  demanda  não-

realizados? 

Sem menosprezar as implicações do endividamento externo dos países em

desenvolvimento para a constituição da sua moldura institucional  no que tange à

relação  entre  desenvolvimento  e  ambiente30,  o  nó  da  questão  parece  ser  a

necessidade  de mudanças  que ainda estão longe de ocorrer  -  talvez porque as

30 Yearley (1996:74-77) se aprofunda um pouco mais nessa questão.
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instituições,  de  uma  forma  geral,  ainda  não  se  convenceram  da  viabilidade

econômica  da  sustentabilidade,  pelo  menos  não  no  curto  e  médio  prazos.  E,

enquanto isso não ocorrer, alertas ambientalistas, pesquisas científicas, crises mais

ou  menos  freqüentes  não  encontrarão  o  eco  esperado  em  políticas  públicas  e

campanhas para mudanças socioeconômicas e culturais. Os custos envolvidos na

perseguição do desenvolvimento sustentável ainda são muito altos para a maioria

das  pessoas  e,  enquanto  arranjos  institucionais  não  conseguirem  reduzi-los,  a

superação do atual paradigma desenvolvimentista será apenas uma luz no fim do

túnel. 

De  qualquer  forma,  parece  claro  que  tais  mudanças  estão  “acontecendo

neste  preciso  momento  em  nossas  ciências,  em  nossas  atitudes  e  valores

individuais e coletivos e em nossos modelos de organização social” (CAPRA, 1982,

p.399,  apud  VEIGA, 1993). Mas trata-se de um processo em lenta construção. “A

hipotética  conciliação  entre  crescimento  econômico  moderno  e  conservação  da

natureza não é algo que possa ocorrer no curto prazo, e muito menos de forma

isolada, em certas atividades, ou em locais específicos” (VEIGA, 2003).

Por hora, o desenvolvimento sustentável já vem alcançando enorme sucesso

em substituir  o desenvolvimento tradicional  como a nova utopia ocidental,  mas é

uma utopia de uma urgência óbvia.  Por isso insistir  em alguns pontos que estão

debaixo  do guarda-chuva é fundamental,  sem deixar  de levar  em conta que  “no

mundo real,  a  definição  de  sustentabilidade  inteira  deve  ser  relativizada,  exceto

como  a  projeção  de  um  futuro  ideal,  oferecendo  uma  perspectiva  geral  para  o

planejamento  social  de longo  prazo.  Será  muito  difícil  atender  todos os  critérios

parciais ao mesmo tempo [...]. O mundo real é cheio de concessões [trade-offs]. Mas

isso não é razão para sermos complacentes [...] temos de rejeitar algumas dessas

concessões [...] e estar preparados para tolerar outras por um limitado período de

tempo” (SACHS, 1999, p.33).

Traçar a genealogia exata da expressão sustentabilidade urbana, que vem,

mais  recentemente,  sendo  substituída  de  forma  gradativa  pela  idéia  de  cidade

sustentável,  não é tarefa tão fácil  como no que diz respeito ao desenvolvimento

sustentável31. Não é tão difícil, porém, quanto determinar exatamente que preceitos

31 As  expressões  “cidades  sustentáveis”  e  “assentamentos  humanos  sustentáveis”  foram  muito
utilizadas na Habitat II, a segunda Conferência das Nações Unidas sobre Assentamentos Humanos
(também  conhecida  como  Cúpula  das  Cidades),  realizada  em  Istambul  (Turquia),  em  1996
(SATTERTHWAITE, 2004, p.131).
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estão por  trás dessa noção ou definir  com que atitudes,  medidas  e  políticas  se

poderá  conseguir  atingir  os  seus  ideais  -  os  quais,  ainda  que  vagos,  são

considerados  de  forma  praticamente  unânime  como  fundamentais  para  a

manutenção da qualidade  de vida  nos  grandes  centros  urbanos  do  mundo num

futuro próximo. 

Mesmo que haja imprecisão quanto à data em que apareceu pela primeira

vez  nas  discussões  sobre  os  impactos  ambientais  urbanos32,  a  idéia  de

sustentabilidade relacionada à cidade e seu ambiente, ao menos com essa sintaxe,

surge  certamente  na  esteira  da  eclosão  e  da  popularização  da  noção  de

desenvolvimento sustentável. Assim como seu predecessor, ela sofre, no entanto,

da síndrome da generalização: quer dizer tanta coisa que, na prática, não se sabe

bem ao certo o que realmente quer dizer. 

O “Relatório Brundtland” já abordava “o desafio urbano”, dando maior ênfase

para  as  suas  dimensões  nos  países  em  desenvolvimento.  Afinal,  previa

corretamente o texto, o mundo do século 21 será predominantemente urbano, o que,

então, significava que “o mundo em desenvolvimento” precisaria aumentar “em 65%

sua capacidade de proporcionar infra-estrutura, serviços e moradias urbanos apenas

para  manter  as  condições  atuais  [da  época],  quase  sempre  bastante  precárias”

(CMMAD, 1988, p.19). A receita geral da CMMAD para a sustentabilidade urbana

(ainda que a expressão não seja literalmente usada no relatório) é a seguinte:

Os governos  terão  de  formular  estratégias  de  assentamento  bem
definidas  para  orientar  o  processo  de  urbanização,  desafogar  os
grandes centros urbanos e erguer cidades menores, integrando-as
mais  estreitamente  às  áreas  interioranas.  Isto  significa  rever  ou
alterar  políticas  –  tributação,  fixação  de  preços  de  alimentos,
transporte, saúde, industrialização -, que se opõem aos objetivos das
estratégias de assentamento. (CMMAD, 1988, p.19)

A comissão dá mais duas sugestões de caminhos a seguir: descentralização

administrativa e apelo aos projetos “comunitários”, uma vez que “o desenvolvimento

sustentável das cidades depende de uma cooperação mais estreita com as maiorias

pobres urbanas [...] somando suas aptidões e recursos àqueles do ‘setor informal’”

(CMMAD,  1988,  p.19).  Planejamento  urbano,  descentralização  e  inserção

32 Uma das  primeiras  sistematizações  acadêmicas  sobre  o  tema data  de 1956,  em dois  artigos
publicados na obra “Man’s Role in Changing the Face of the Earth”. Um deles tratava das alterações
climáticas nas cidades, e o outro ligava a história da urbanização às transformações na natureza da
cidade e da região de sua influência (SOBRAL, 1996, p.12). 
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comunitária  formam  o  tripé  sobre  o  qual  surge,  portanto,  o  embrião  da

sustentabilidade urbana. 

O  tema  foi  tratado  com  um  pouco  mais  detalhamento  no  documento

elaborado pela Comissão Independente para a América Latina e o Caribe, instituída

em  outubro  de  1989  dentro  do  Programa  das  Nações  Unidas  para  o

Desenvolvimento  (Pnud).  “Nossa  Própria  Agenda”  tem  um  capítulo  para  tratar

especificamente da deterioração ambiental  nos assentamentos humanos e alerta

que  o  “colapso  urbano”  só  poderá  ser  evitado  com  um  trabalho  articulado  nas

cidades e nas áreas rurais. 

Tendo  como  foco  a  América  Latina,  o  texto  defende  a  tese  de  que  as

mudanças causadas pela urbanização acelerada, por sua amplitude e pelo modo

brusco como ocorreram, não podem ser abordadas por metodologias  importadas

dos países desenvolvidos. Afirma também que, caso o processo de urbanização não

seja  ordenado,  ele  continuará  a  ser  guiado  prioritariamente  pela  pobreza:  pela

ocupação de áreas inadequadas, onde há graves riscos ambientais (deslizamentos,

enchentes,  poluição,  falta  de  serviços  sanitários,  proximidade  com  indústrias)  e

sociais (desemprego, violência, ausência do Estado, falta de assistência social). É

preciso  atacar  a  pobreza,  cuidar  da  qualidade  ambiental  nos  bairros  periféricos,

estudar e avaliar as conseqüências das novas inter-relações entre áreas rurais e

urbanas  e  buscar  alternativas  próprias  para  atacar  de  forma  conjunta  questões

ambientais e sociais, resume. 

O texto conclui que há potencial para isso e dá também uma receita geral dos

caminhos para a sua visão de sustentabilidade urbana: i) os moradores dos bairros

pobres  podem  ser  empregados  em  programas  de  desenvolvimento  comunitário

(local)  ou  habitacionais  do  tipo  mutirão;  ii)  é  preciso  aperfeiçoar  o  cadastro  de

propriedades  e  a  coleta  de  impostos  de  imóveis  (aumentando  a  tributação  para

segmentos mais ricos da sociedade); e iii) é possível fazer melhor uso dos resíduos

sólidos  produzidos  pelas  cidades  tanto  para  reduzir  os  custos  com saneamento

como para gerar renda para um setor da população que, em grande parte, já vive do

aproveitamento informal desses resíduos. 

Inserção  comunitária,  desenvolvimento  local  e  melhor  arrecadação  de

impostos são, nesse caso, as diretrizes.

Ainda que os dois textos já lancem a discussão dos problemas ambientais

urbanos, ligando-os preponderantemente à pobreza, e proponham saídas para tais
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dilemas, eles não chegam a determinar o que seria a sustentabilidade das cidades

na prática. Na verdade, passam ao largo e não se preocupam sequer em reconciliar

os conceitos de ambiente e de urbano, separados historicamente em suas origens e

até vistos como antagônicos durante anos, como lembra Costa (2000). 

Apesar  de,  pelo  menos  desde  a  década  de  70,  a  noção  de  ambiente

estritamente  ligada  à  natureza  e  às  preocupações  preservacionistas  com  áreas

verdes, fauna e flora intocáveis ter dado lugar a uma visão muito mais ampla, que

inclui logicamente as cidades, Costa afirma que, por conta desse afastamento inicial,

muitos estudos e trabalhos ambientais ainda subestimam a dimensão urbana e até

mesmo a negam como não-ambiental (COSTA, 2000, p.57). 

É para tentar  dar  conta dessa lacuna conceitual  que Moreira (2000) faz a

seguinte sistematização. O ambiente urbano se constitui do conjunto de relações

dos homens com o espaço construído e com os remanescentes da natureza, em

aglomerações  constituídas  por  fluxos  de  energia  e  informação  para  nutrição  e

biodiversidade.  Tais  relações  se  dão  pela  percepção  visual  e  atribuição  de

significado  às  conformações  dos  aglomerados  e  pela  apropriação  e  fruição  do

espaço  construído  e  dos  recursos  naturais.  Os  impactos  ambientais  não  são

qualquer alteração no ambiente urbano, mas somente aquelas que, produzidas pelo

homem e suas atividades, nas relações que constituem o ambiente, ocorrem numa

intensidade tal que excedem sua capacidade de absorção. 

Na  última  definição,  fica  clara  a  fonte  em que  bebe  o  autor:  a  ecologia.

Continuando  nessa  linha,  Moreira  afirma  que,  por  analogia  aos  ecossistemas

naturais,  os ecossistemas urbanos obtêm energia e matéria do seu exterior,  e o

interesse que motiva e torna imprescindível a preservação do ar, da água, do solo,

dos microclimas etc. vem da noção de que esses fatores podem impor limites ao

desenvolvimento e, por que não dizer, à sobrevivência das cidades ecossistemas.

A analogia não é nova. Sobral (1996, p.12) lembra que a relação entre teoria

ecológica  e  cidade  foi  inicialmente  desenvolvida  por  sociólogos  da  Escola  de

Chicago, por volta de 1915. Nos primórdios, o modelo importado era aplicado ipsis

literis,  e prevalecia uma interpretação naturalista da sociedade e do espaço, não

havendo foco nos impactos humanos sobre o ambiente. Mas, ainda que haja críticas

à  abordagem  estritamente  ecológica  das  cidades33,  alguns  de  seus  preceitos,

33 Para evitar  o erro de transferir  de forma excessivamente mimética os conceitos ecológicos ao
estudo da cidade, Guillen (2004, p. 82) propõe a adoção da expressão sistema urbano, em oposição
a ecossistema urbano. A cidade não se comporta como um ecossistema, entre outras razões, porque
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tomados de forma mais ampla, ainda são aplicáveis quando se trata de definir os

critérios  de  sustentabilidade  urbana.  A  analogia  entre  cidade  e  ecossistema

ressurge, portanto, nos anos 70, no âmbito da geografia. 

De acordo com a visão mais recente, a cidade é vista como um ecossistema

aberto,  perpetuado  por  trocas  e  pela  conversão  de  grandes  quantidades  de

materiais e energia, funções que requerem uma concentração de trabalhadores, um

sistema de transporte e uma área de influência, fora do sistema em si, que forneça

os recursos requeridos pela cidade e absorva seus produtos (SOBRAL, 1996, p.13).

Nesse ecossistema urbano, além da modificação do ambiente, das inter-relações

entre  o  meio  físico  e  o  antropizado,  há  também uma constante  interação  entre

homem,  ambiente  e  cultura.  No  modelo  atualizado,  é  preciso  incluir  ainda  a

complexidade da teia de relações econômicas e sociais, que a remissão direta à

biologia não consegue explicar.

Dos  ecossistemas  urbanos,  o  homem  retira  recursos  naturais  (ou  já

alterados).  Devolve-lhes  em  troca  produtos  e  resíduos.  A  figura  a  seguir  pode,

mesmo que de forma simplificada e esquemática, traduzir essa relação.

Figura  3:  Representação  de  um  ecossistema  urbano,  segun do  Detwyller  e  Marcus  em
“Urbanization and Environment” (1972)

 

Fonte: SOBRAL, 1996
Tomando a visão mais recente da ecologia urbana, é possível dizer que o

discurso da sustentabilidade das cidades se divide basicamente em dois campos:

um que privilegia a sua articulação às formas de gestão dos fluxos de energia e

nesse  conceito  está  embutido  um  certo  determinismo  ecológico  -  as  coisas  ocorrem  porque
fatalmente têm de ocorrer -, enquanto uma das características da cidade, como de qualquer obra
humana, é a imprevisibilidade, fruto da capacidade de criação cultural.
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materiais  frente  ao  crescimento  urbano;  e  outro  que  define  a  insustentabilidade

como a incapacidade da produtividade e dos investimentos urbanos de acompanhar

o crescimento das demandas sociais (ACSELRAD, 1999). 

Desse ponto de vista, encontram-se três representações distintas de cidade,

que devem ser encaradas, ao mesmo tempo, de forma separada e integrada, visto

que nenhuma delas sozinha provou dar conta de explicar a sustentabilidade urbana,

muito menos de tirá-la do papel, e todas têm prós e contras. 

A  representação  tecno-material  está  associada  à  idéia  de  ecoeficiência

energética e à recusa ao antagonismo entre ambiente e economia. Pode encarar a

cidade como um sistema com metabolismo próprio, recorrendo à metáfora biológica

da resiliência (capacidade do sistema de, após uma intervenção, voltar ao estado

anterior)  para  pregar  a  noção  de  equilíbrio  “ecourbano”.  Favorece  uma  gestão

erudita do território, a cientifização da política. 

Já a representação da cidade como espaço da qualidade de vida leva em

conta componentes não-mercantis  da existência,  ligados às  noções de pureza e

ascetismo,  podendo estar  associada  a  um movimento de  cidadania.  Favorece a

formação de estruturas de diálogo e negociação no conjunto de políticas urbanas.

Geralmente  está  ligada  à  idéia  de  “cidade  compacta”;  podendo  estar  articulada,

assim, ao discurso anterior, da eficiência ecoenergética para a formação da noção

de sustentabilidade. Tal combinação resultaria na emergência de cidades cada vez

mais auto-suficientes (em oposição à globalização).

Por fim, a representação da cidade como espaço de legitimação das políticas

urbanas liga a idéia de sustentabilidade às condições de reprodução e legitimidade

das políticas urbanas, logo insustentabilidade é a incapacidade de essas políticas

oferecerem  serviços  que  acompanhem  as  demandas  sociais  em  quantidade  e

qualidade.

Também a partir de uma analogia com a biologia, Palsule (2004, p. 40-45)

lembra  que  as  cidades,  assim  como  os  sistemas  naturais,  atingem  a

sustentabilidade, ou seja, um estado de equilíbrio dinâmico (mas não estático), por

meio da simbiose e da autopoiese, quer dizer, pelo estabelecimento de alianças,

consórcios e outras ligações co-evolucionárias, no primeiro caso, e de uma auto-

organização  que  possibilite  manter  um  balanço  entre  a  individualidade  de  seus

componentes e sua interdependência, no segundo. 
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Numa primeira fase, o sistema experimenta o crescimento – identificado, no

caso das cidades,  com a passagem das tribos para os primeiros assentamentos

agrários.  Em  seguida,  ocorre  uma  expansão  nos  padrões  de  consumo  –

correspondente  ao  aumento  no  nível  de  complexidade  das  sociedades.  Tendo

aumentado  seu  tamanho,  sua  complexidade,  seu  consumo  de  recursos  e  seu

capital, o sistema, ou a cidade, chega ao limite da sua capacidade de absorção, a

partir do qual começa a decair ou tem de apelar para a simbiose e a autopoiese,

como  formas  de  manter  o  equilíbrio  dinâmico  e  garantir  sua  sustentabilidade,

caracterizada  pelo  aumento  dos  processos  de  reciclagem;  das  capacidades

retentivas; das alianças; da coesão; do mutualismo; e da diversificação. 

Em relação à simbiose, o autor ressalta ser preciso que iniciativas individuais

e a ação governamental (ou legislativa) sejam aspectos complementares. No que diz

respeito à autopoiese, ela se mostra como um processo de “tensão criativa” entre

estabilidade social e mudança cultural. Tal mudança se faz necessária, argumenta,

porque, com o advento da era industrial, houve uma mudança marcante na forma de

desenvolvimento  das  cidades:  a  troca  da  fonte  energética  para  os  combustíveis

fósseis e materiais minerais. A rápida relação de dependência que se estabeleceu

com  os  combustíveis  fósseis  criou  o  hábito  cultural  de  usar  hoje  a  energia  de

amanhã, sem preocupação com os processos de esgotamento e renovação naturais

e cíclicos dos estoques – vital para a sustentabilidade. A mudança se dará pela ação

coordenada  de  quatro  forças:  informação,  cultura,  comunidade  e  indivíduo

(PALSULE, 2004, p. 50).

Por fim, de uma forma mais prática,  Satterthwaite (2004, p.  136) enumera

cinco  categorias  gerais  de  ação  para  avaliação  do  desempenho  ambiental  das

cidades:  i)  controle  de  doenças  contagiosas  e  parasitárias,  ligada  à  chamada

“agenda marrom” ou à agenda sanitária,  onde se incluem a coleta,  destinação e

tratamento adequados do lixo urbano,  além do controle de doenças respiratórias

agudas e tantas outras transmitidas por animais; ii) redução dos perigos químicos

nas  casas,  locais  de  trabalho  e  na  cidade  em geral;  iii)  universalização  de  um

ambiente de qualidade, em termos, por exemplo, de áreas verdes, lazer e proteção

do  patrimônio  natural  e  cultural;  iv)  minimização  de  transferência  de  custos

ambientais para fora dos limites da cidade; e v) incentivo ao consumo sustentável. 

O mesmo autor estabelece algumas metas de desenvolvimento sustentável

aplicadas às cidades: i) econômicas – acesso a renda adequada e aos meios de
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produção e segurança econômica -;  ii)  sociais,  culturais e de saúde – habitação,

saneamento,  drenagem,  transporte,  educação,  saúde,  combate  à  poluição,  entre

outros -;  iii)  políticas – participação nas decisões,  respeito  ao direito  cívico -;  iv)

minimização do uso e do desperdício de recursos não-renováveis – minimização do

consumo de combustíveis fósseis, substituição de recursos renováveis, reciclagem,

recuperação e reutilização, entre outros -; v) uso sustentável de recursos renováveis

– reutilização da água, atenção à pegada ecológica -; e vi) produção de resíduos/

emissões  biodegradáveis  ou  que  não  imponham  sobrecarga  à  capacidade  do

sistema de absorvê-los (SATTERTHWAITE, 2004, p.154).

Embora tal  ideal  pareça impossível  de ser  atingido,  ao menos no curto e

médio prazos, a questão da sustentabilidade das cidades – que passa, como ficará

claro ao longo deste trabalho, pela gestão adequada do lixo domiciliar – é urgente.

Como resume Hopwood34: 

As  cidades  são  o  principal  grupo-teste  para  o  desenvolvimento
sustentável  real,  pois  é lá  que vive a maior  parte das pessoas e
onde estão as principais  fontes de problemas ambientais.  [...]  As
cidades  oferecem  oportunidades  de  sustentabilidade.  A  eficiência
energética, seja no transporte, seja no aquecimento doméstico, pode
ser  muito  maior  do  que  em  populações  dispersas.  Há  grande
potencial para o reuso e reciclagem de recursos. [...]  Já estão ao
menos delineadas as tecnologias para as cidades sustentáveis. [...]
O verdadeiro desafio não é tecnológico, mas as mudanças políticas,
econômicas e nas relações sociais. (HOPWOOD, 2001, p.4-5) 

2.2. POLÍTICAS PÚBLICAS AMBIENTAIS: PERSPECTIVAS E DESAFIOS PARA A
MUDANÇA INSTITUCIONAL

Analisadas  as  idéias  de  desenvolvimento  sustentável  e  sustentabilidade

urbana, suas ambigüidades e lacunas, mas também, ao mesmo tempo, verificada a

urgência em concretizá-las na medida do possível  e,  progressivamente, rumo ao

ideal,  a  pergunta  que  fica  é  a  seguinte:  como  conseguir  colocar  em  prática  o

discurso socioambiental? Quais são os caminhos para a sustentabilidade possível –

ou quais são os caminhos possíveis para a sustentabilidade? 

Romeiro (2003, p.2) lembra que “o desafio do desenvolvimento sustentável

não tem como ser enfrentado a partir de uma perspectiva teórica que desconsidera

as  dimensões  culturais  e  éticas  no  processo  de  tomada  de  decisão”  e  que  tal

34 A citação, tirada de um artigo apresentado pelo autor na 31ª Conferência Internacional “Fazendo as
Cidades Habitáveis”, em São Francisco (EUA), foi traduzida. O mesmo ocorre com todas as citações
em língua estrangeira usadas neste trabalho, tendo como objetivo torná-lo acessível e compreensível
ao maior número possível de leitores.
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processo  terá  de  ser  supra-individual,  ou  seja,  “baseado  em  ações  coletivas

altruisticamente motivadas, e não em decisões individuais maximizadoras do bem-

estar de cada agente econômico”. 

[...] para atingir a sustentabilidade, se faz necessária a reintrodução
de restrições de ordem ambiental  ao processo de acumulação de
capital e aos padrões de consumo que lhes são correspondentes. A
aceitação dessas restrições por parte da população pressupõe um
forte  componente  altruísta  de solidariedade intra  e intergerações.”
(ROMEIRO, 2003, p.26). 

Esta  pesquisa  defende  a  hipótese  de  que  tal  altruísmo  só  poderá  ser

conseguido com uma forte mudança institucional, a qual dificilmente será alcançada

(ou detonada, ao menos), senão por meio de políticas públicas. 

Há uma vasta literatura nas áreas econômica e da ciência social que estuda

as razões e, portanto, os mecanismos que levam – ou não - as pessoas a cooperar

ou a empreender ações coletivas altruístas, tendo em vista um bem comum. Essas

discussões vêm ganhando força como arcabouço teórico de inúmeros estudos de

fundo ambiental35, visto que, por hora, são as que mais bem conseguem dar conta

do vácuo teórico que sobrevive nas investigações dessa natureza. Não é propósito

desta pesquisa ir tão fundo nesse debate, mas é preciso abordá-lo ao menos de

uma forma panorâmica,  até  mesmo para  justificar  as  afirmativas  expressas  nos

títulos deste capítulo e, em especial, desta seção.

Um  dos  pioneiros  na  tradição  dos  neo-institucionalistas  adeptos  do

individualismo  metodológico36 e  da  escolha  racional,  Olson  (1999)  busca

desmistificar  a  idéia  de  que,  uma  vez  parte  de  um  grupo,  indivíduos  agem

voluntariamente, visando alcançar interesses coletivos. Em vez disso, defende que,

quando um indivíduo resolve se unir a outros para realizar um objetivo comum, ele o

faz porque espera que a ação coletiva promova seus próprios interesses e aumente

o seu bem-estar pessoal de uma forma mais eficaz do que a ação individual. A ação

coletiva seria, assim, uma opção por ser um meio mais eficiente para alcançar um

determinado fim individual, ou seja, não haveria motivação natural para o interesse

comum. 

O  bem  comum,  público,  coletivo,  não  seria  estímulo  suficiente  para  o

dispêndio de energia ou dos recursos necessários à consecução da ação coletiva, e,

35 Uma consulta às dissertações e teses defendidas no próprio Procam pode comprovar isso.
36 Além de Olson, Fernandes (2002, p. 80) cita outros precursores dessa corrente: Anthony Downs,
James Buchanan, Gordon Tullock, Keneth J. Arrow e Richard D. Mckelvey. 
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por isso, os indivíduos tenderiam a evitar os custos da participação numa atividade

dessa natureza. A questão que se coloca seria mais ou menos a seguinte: se os

benefícios  da  ação  coletiva  vão  afetar  todos,  por  que  um  indivíduo,  que  será

beneficiado de qualquer forma, gastaria energia se engajando? Assim, Olson conclui

que a ação coletiva só se daria sob coerção ou incentivo.

Os  autores  da  corrente  do  institucionalismo  econômico,  que  também  se

utilizam da escolha racional e vêm da tradição da economia dos custos de transação

-  baseada,  por  sua  vez,  na  teoria  da  firma37 -,  buscam  resolver  o  dilema  dos

comportamentos oportunistas e maximizadores, num contexto em que se esperaria

uma  ação  coletiva,  por  meio  das  instituições,  vistas  como  sistemas  de  regras

capazes de reduzir as incertezas e os custos não-financeiros envolvidos nas ações

coletivas (custos de transação).

Ainda  entre  os  neo-institucionalistas,  os  que  aderem  ao  institucionalismo

sociológico38 - portanto os que não são adeptos do individualismo metodológico -

incorporam ao conceito de instituição as questões culturais. Elas teriam, além do

atributo de reduzir os custos de transação, a função de assegurar normas, valores,

códigos e crenças, ou seja, “não são apenas mecanismos capazes de aumentar a

eficiência  do  mercado”  mas  afetam  também  suas  preferências  e  identidades

(FERNANDES, 2002, p.81). 

Outra  linha  que  também não adota  o  individualismo metodológico  é  a  do

institucionalismo histórico. Enquanto o primeiro “trabalha com uma lógica dedutiva,

ou seja, a partir do comportamento maximizador universal dos indivíduos, buscam-

se explicar as escolhas e decisões institucionais num dado momento”, no segundo

segue-se  o  caminho  inverso:  os  estudos  de  caso  partem  das  instituições  para

explicar o comportamento dos indivíduos e grupos num certo momento da história

(FERNANDES, 2002, p. 82-83). Um dos principais representantes dessa corrente é

North (1990), para quem as instituições são constituídas de normas escritas formais

e  códigos  de  conduta  geralmente  não-escritos  que  se  complementam,  e  seus

objetivos são reduzir os custos de transação e aumentar a informação.

Uma das principais perspectivas de análise do institucionalismo histórico são

os  estudos  de  path  dependency (dependência  de  trajetória),  em  sua  origem

37 Cujo texto básico é o artigo “The nature of the firm”, de 1937, escrito por Ronald H. Coase.
38 Alguns dos principais adeptos dessa corrente são Walter W. Powel, Paul Dimaggio, James March e
Johan Olsen (FERNANDES, 2002, p. 81).
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aplicados à economia da tecnologia39, os quais estabelecem que “a história conta”

ou, mais apuradamente, que, uma vez iniciada uma determinada trilha por um grupo

(ou  um  país,  cidade,  ou  qualquer  outra  unidade  de  pesquisa),  os  custos  para

modificá-la  se  tornam  tão  maiores  quanto  mais  se  tiver  avançado  no  caminho

inicialmente  escolhido.  E,  mesmo  que  existam  outros  pontos  de  escolha,  as

barreiras  de  certos  arranjos  institucionais  obstruirão  a  mudança  de  trajetória

(FERNANDES, 2002, p.83).

Existe, entretanto, no conceito de path dependency, uma idéia importante: a

de  momento  crítico,  que  supõe  a  possibilidade  da  mudança,  causada  por  uma

revolução  ou  por  meio  da  reforma  institucional.  Essas  alterações  de  rumo,  que

podem demorar  anos  ou até décadas para se concluírem,  deixam,  por  sua vez,

como legado, uma nova trajetória a ser seguida.

Há, portanto, alguns pontos comuns entre as diversas correntes dos quais se

valerá este trabalho: i) a ação coletiva, altruísta, em prol do bem comum - imperativa

quando  se  trata  de  questões  ambientais,  de  desenvolvimento  sustentável  e

sustentabilidade urbana -, não é, via de regra, espontânea nos indivíduos; ii) esse

tipo de comportamento é estimulado e favorecido pela atuação de instituições fortes,

que conseguem reduzir  os custos individuais e as incertezas da participação nas

ações coletivas e, ao mesmo tempo, são capazes de influenciar de alguma forma a

cultura e os valores dos indivíduos, levando-os a ser menos egoístas e a evitar a

postura de free rider; iii) as trajetórias adotadas pelos grupos são tão mais difíceis de

serem modificadas quanto mais estabelecidas estão na história, mesmo que novos

caminhos sejam mais eficientes ou melhores; o custo (não apenas econômico) da

mudança muitas vezes impede que ela seja realizada;  mas iv)  o rompimento da

dependência de trajetória não é impossível e passa necessariamente, mais uma vez,

pela mudança institucional, que é, ela mesma, de longo prazo. 

Resumindo,  na  raiz  da  ação  altruísta  e  da  mudança  de  padrões  (de

comportamento, político, econômico, cultural etc.), está a mudança institucional. Isso

dito,  ainda  resta  uma  dúvida  crucial.  Como  se  dá,  na  prática,  essa  mudança

institucional, especificamente no que diz respeito às questões ambientais? Por meio

de uma ação coordenada entre governo (políticas públicas)  mercado (incentivos,

valoração, internalização de custos etc.) e comunidade (atuação de ONGs, grupos

organizados e da população em si). É o que advogam autores como Viola e Leis

39 Fernandes (2002) cita uma extensa bibliografia que se aprofunda nessa questão.
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(1995),  Ferreira  e  Ferreira  (1995),  entre  outros,  com  os  quais  esta  pesquisa

concorda, voltando seu foco para um dos pontos do tripé: as políticas públicas, ou

seja, a atuação dos governos, no caso específico do lixo, o municipal40. 

Afinal, conforme relata Jacobi (1999, p. 385), a partir dos resultados de uma

extensa pesquisa de campo na cidade de São Paulo em meados dos anos 90, para

os moradores dos grandes centros urbanos,  é significativa  a relevância  da ação

governamental  enquanto  controladora,  gestora-indutora  e  direcionadora  da

conservação  ambiental.  Outra  razão  importante  para  a  escolha  desse  viés  de

análise é bem explicitada por Vieira (1995):

[...]  a  credibilidade  do  enfoque  do  ecodesenvolvimento  junto  à
opinião  pública  parece  depender  também,  15  anos  após  a  sua
gênese,  de  um  manejo  mais  lúcido  e  analiticamente  rigoroso  de
fatores  ligados  às  pré-condições  de  viabilidade  política  das
estratégias sugeridas. [...] uma análise mais rigorosa de obstáculos
de natureza política, com ênfase para a elucidação de fatores ligados
à dinâmica institucional que condicionam a viabilização dos projetos,
deveria ser incorporada como elemento indispensável do trabalho de
concepção e implementação de estratégias regionalizadas (VIEIRA,
1995, p.131).

A  análise  de  políticas  públicas,  entendida  latu  sensu como  a  análise  do

Estado  em  ação41,  tem  forte  identidade  norte-americana,  remetendo  ao

progressivismo  e  ao  reformismo  republicano  do  início  do  século  20  e  sendo

fortemente marcada pela tradição empírica das ciências sociais nos Estados Unidos.

A  institucionalização  desse  campo  tem  sido,  entretanto,  mesmo  nos  EUA,

relativamente problemática e relativamente recente,  particularmente em razão do

caráter interdisciplinar da sua produção científica. 

No  Brasil,  por  exemplo,  a  própria  consagração  do  neologismo  “política

pública” no léxico político, ao longo da década de 90, pode ser vista como resultado

do processo de democratização (MELO, 1999, p. 61-65). 

40 A gestão dos resíduos sólidos no Brasil é uma atribuição dos municípios e se insere na categoria
de  serviço público, que é aquele instituído, mantido e executado pelo Estado, com o objetivo de
atender aos seus próprios interesses e de satisfazer as necessidades coletivas. A Constituição de
1988, em seu artigo 30, incisos I, II e V, estabelece que é competência do município legislar sobre
assuntos de interesse local,  suplementar as legislações federal  e estadual,  quando necessário, e
organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de
interesse local.
41 O que produzem os que governam,  para alcançar  que resultados e  por  que meios  (MENY e
THOENIG, 1992, p. 7)

45



A avaliação  das  políticas  públicas42 em  si  é  um dos  subconjuntos  desse

campo mais amplo, ao lado da análise do regime político, ou seja, do Estado, e das

políticas setoriais.  No Brasil,  esse tipo de abordagem experimentou um  boom na

década de 80, impulsionada pela transição democrática. Como afirma Melo (1999, p.

81),  foi  o  “desencantamento”  em  relação  ao  Estado  e  à  sua  capacidade  de

intervenção  social  que  levou  a  um maior  interesse  sobre  a  efetividade  da ação

pública. 

Embora não explicitamente informados por um quadro conceitual, os
estudos  de  avaliação  de  políticas  podem ser  entendidos  também
como um teste das hipóteses que são assumidas como verdadeiras
pelos formuladores de uma política pública, e nesse sentido a análise
pode  não  corroborar  tais  hipóteses  ou  ainda  revelar  efeitos  não-
antecipados no processo de implementação. (MELO, 1999, p. 69)

Por exemplo, o analista de políticas públicas pode concluir que nem sempre,

no decurso da implementação de tais políticas, houve ou há um genuíno desejo de

que as decisões sejam colocadas em prática. Isso porque não se pode esquecer do

caráter literalmente político das administrações públicas, que, obviamente, permeia

a elaboração e implementação das políticas, as quais não podem ser vistas apenas

do ponto de vista técnico-gerencial (SUBIRATS, GOMÀ, 1998, p. 31).

Especificamente  em relação  às  políticas  ambientais43,  é  possível  distinguir

três etapas históricas de sua caracterização. Segundo a divisão feita por Lustosa,

Cánepa e Young (2003, p.136 e 137), a primeira fase se estendeu do fim do século

19 até o período anterior à Segunda Guerra Mundial e teve como forma preferencial

de  intervenção  estatal  a  disputa  em  tribunais,  onde  as  vítimas  dos  prejuízos

ambientais  entravam em litígio  contra os agentes poluidores  ou devastadores.  A

longo prazo, porém, a disputa judicial se tornou custosa e excessivamente lenta, e

os casos começaram a se acumular. 

Houve  então  a  passagem  progressiva  para  a  segunda  fase,  a  qual  foi

denominada de “comando e controle” e tinha duas características bem definidas: i) a

imposição  por  parte  das  autoridades  de  regras  e  padrões  ambientais  e  ii)  a

determinação do uso da melhor tecnologia possível para evitar impactos sobre o

42 Neste trabalho, foi adotada a definição dada por Meny e Thoenig (1992, p.9): “política pública é o
programa de ação de uma autoridade pública. Esse programa e as atividades que implica compõem a
unidade base de que se serve o analista do trabalho governamental.”
43 Definidas por Lustosa, Cánepa e Young (2003, p.135) como conjuntos de metas e instrumentos que
visam reduzir os impactos negativos da ação antrópica sobre o meio ambiente. Necessárias para
“induzir ou forçar os agentes econômicos a adotarem posturas e procedimentos menos agressivos ao
meio ambiente” (p.139).
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meio.  Os  autores,  entretanto,  também  vêem  “sérias  deficiências”  nesse  tipo  de

atuação.  Ele  envolve  demoradas  negociações,  que  o  tornam  moroso  e  podem

também acabar em pendências judiciais. Muitas vezes, o uso da melhor tecnologia

possível  se  restringe  ao  fim  dos  processos  produtivos  e  de  controle,  enquanto

questões  envolvendo  matérias-primas  e  mudanças  do  processo  em  si  acabam

sendo proteladas ao máximo. Trata-se ainda de uma estratégia que não motiva os

atores  a  ficarem o  mais  abaixo  possível  em relação  ao  padrão  porque  não  há

incentivos para tanto.

Tentando solucionar esses problemas, surge uma terceira etapa das políticas

ambientais - principalmente nos países desenvolvidos -, que os autores chamam de

mista: os padrões e as regras ambientais deixam de ser meio e fim da intervenção

estatal e passam a ser alguns dos seus instrumentos. Entram em cena então os

instrumentos econômicos e também os instrumentos de comunicação.

Quadro 2. Tipologia e instrumentos de política ambiental

Comando e controle Instrumentos econômicos Instrumentos de comunicação

Controle ou proibição de 
produto Taxas e tarifas Fornecimento de informação
Controle de processo Subsídios Acordos
Proibição ou restrição de 
atividades Certificados de emissão Criação de redes

Especificações tecnológicas
Sistemas de devolução de 
depósitos Sistemas de gestão ambiental

Controle do uso de recursos 
naturais Selos ambientais
Padrões de poluição para 
fontes específicas Marketing ambiental

Fonte: LUSTOSA, CÁNEPA e YOUNG, 2003

Os  autores  lembram  que  todos  os  instrumentos  possuem  vantagens  e

desvantagens e, por isso, a análise de experiências exitosas em diversos países

mostra que elas combinam os diversos tipos de instrumentos. 

No  caso  brasileiro,  após  a  constatação  tardia  da  existência  da  questão

ambiental, nos anos 80, o conflito criado em torno da qualidade do ambiente deu

margem à formação de duas dimensões de conduta. Em uma delas, investiu-se na

politização  das  carências,  transformando-as,  por  meio  da  ação mobilizatória,  em

reivindicações  dirigidas  às  instituições  competentes,  para  que  fossem  por  elas

incorporadas. Num outro sentido, investiu-se na criação e politização do estigma de

“grande poluidor e devastador” (FERREIRA e FERREIRA, 1995, p.16), estampado

no imaginário político da época. 

47



Ferreira e Ferreira (1995) consideram que, mais que introduzida, a temática

ambiental  foi  autorizada  a  entrar  no  discurso  político  do  Estado,  do  movimento

sindical e de candidatos a cargos eletivos em geral. Isso não significa, porém, que

ela tenha sido incorporada a políticas públicas e ações consistentes e eficientes de

manutenção,  proteção  e  conservação.  Às  vésperas  da  Eco-9244,  as  autoras

afirmavam  que  nunca  havia  se  falado  tanto  de  meio  ambiente  no  país,  mas

superficialmente (FERREIRA e FERREIRA, 1995, p.17) e que, “[...] tal qual há 20

anos, o governo brasileiro em particular e seus aliados latino-americanos em geral

continua[va]m  centrando  suas  preocupações  na  retomada  do  crescimento  das

economias  regionais”  (FERREIRA  e  FERREIRA,  1995,  p.21),  quadro  que  não

parece ter mudado muito desde então, pelo menos na prática. Defendendo o papel

do Estado como indutor e gerenciador de uma parte importante das transformações

rumo a um novo estilo de desenvolvimento, as autoras ressaltam, porém, que uma

atuação pontual e corretiva não é satisfatória, uma vez que as questões ambientais

são indissociáveis do restante da pauta de prioridades (FERREIRA e FERREIRA,

1995, p.29).

É importante ressaltar também que, na área dos estudos ambientais, ainda

faltam investigações  sobre  a  concepção,  implementação  e  eficácia  das  políticas

públicas. Embora os estudos sobre valores, idéias e discursos dos atores tenham

sido largamente explorados, estudos sobre práticas ainda são escassos (ALONSO e

COSTA, 2002, p. 53).

É justamente esse tipo de análise  que esta pesquisa  se propõe fazer  em

relação  à  Coleta  Seletiva  Solidária  porque,  mesmo  que  as  políticas  existam  e

tenham sido elaboradas levando em consideração os diversos atores envolvidos,

isso não é garantia de que terão sucesso e sustentabilidade. Afinal não é à toa que

Ferreira lembra que as políticas públicas voltadas para as questões ambientais no

Brasil  estão “a meio caminho entre um discurso atualizado e um comportamento

social bastante predatório” (FERREIRA, 2003, p.107).

44 Como foi chamada a segunda Conferência Mundial para o Meio Ambiente e Desenvolvimento das
Nações Unidas, realizada no Rio de Janeiro, em 1992.
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3. O QUE O LIXO TEM A VER COM ISSO?

Este capítulo pretende mostrar como os resíduos sólidos deixaram de ser

mais  uma conseqüência  natural  dos  aglomerados  humanos  e  se  transformaram

num problema que adquiriu múltiplas feições ao longo da história e conforme as

cidades se adensaram; e, dessa forma, como a gestão adequada do lixo tornou-se

um  quesito  fundamental  da  sustentabilidade  e  da  qualidade  de  vida  urbanas,

sempre tendo como pano de fundo o caso específico -  mas não incomum - da

cidade de São Paulo. 

Como pilares de uma nova visão do gerenciamento do lixo, a coleta seletiva e

a  posterior  reciclagem dos  resíduos,  sobretudo  os  domiciliares,  passaram a  ser

essenciais.  Práticas  cotidianas  e  políticas  públicas,  porém,  ainda  mostram-se

difíceis de ser implantadas, seja por razões culturais, seja por razões econômicas -

e o desafio  não é apenas brasileiro,  como se verá adiante  nos relatos sobre o

assunto no Reino Unido. 

Se, no Brasil,  os dados indicam que a coleta seletiva oficial  ainda é uma

unanimidade apenas retórica, há números que apontam num outro sentido: mesmo

sem expressividade numérica em termos de projetos municipais de separação do

lixo,  os  índices  de  reciclagem  na  indústria  não  são  desprezíveis,  aparente

contradição  que  indica  a  importância  ambiental  e  econômica  do  exército  de

catadores/ recicladores informais, de pessoas que, impulsionadas pela crise, pelo

desemprego e pela falta de oportunidades, fazem coleta seletiva por conta própria e

para sustento próprio. 

Nesse  ponto,  é  feita  a  ligação  com  o  capítulo  seguinte,  que  tratará

especificamente  dos catadores de materiais  recicláveis  e  dos principais  projetos

municipais  de  coleta  seletiva  envolvendo-os  em  grandes  cidades  brasileiras,

inclusive a capital paulista. 

3.1.  REJEITO  NATURAL,  IMUNDÍCIE,  AMEAÇA  AMBIENTAL  E,  POR  FIM,
MATÉRIA-PRIMA EM POTENCIAL

A  passagem  do  lixo  da  condição  de  rejeito  natural  das  aglomerações

humanas  à  de  problema  de  saúde  e,  mais  tarde,  ameaça  ambiental  coincidiu

historicamente  com o próprio  crescimento,  adensamento  e  desenvolvimento  das

cidades.  Daí  a  clareza  de  que,  apesar  de  ter  surgido  como  questão  quando  o
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homem se sedentarizou e não pôde mais simplesmente deixar para trás os resíduos

de sua existência, há cerca de 10 mil anos, o lixo é um dilema tipicamente urbano,

que vem crescendo em dimensão desde a virada do século 19 para o 20.

Na São Paulo  dos  séculos  17  e  18,  por  exemplo,  a  preocupação  com a

limpeza da cidade concentrava-se nos espaços públicos, em dias de festejos, e a

identificação  do  que  era  sujo  ou  imundície  estava  relacionada,  em  geral,  a

elementos  naturais  como  restolhos  de  grama,  espinhos,  ervas,  matos  e

excrementos  de  animais.  Naquela  época,  não  havia  sequer  sistema de limpeza

organizado;  no  dia-a-dia  da  cidade,  tal  atividade  era  realizada  por  escravos  e

detentos,  portanto  por  excluídos  do  sistema  social,  como  forma  de  castigo.  A

necessidade de limpeza apoiava-se, assim, menos numa preocupação sanitária do

que em valores morais e intenções punitivas (MIZIARA, 2001, p.36-38).

Nas  grandes  cidades  brasileiras,  em  especial  em  São  Paulo,  só  com  a

ocorrência de epidemias, no último quartel do século 19, o lixo passou a ser fonte de

inquietações para as autoridades e potencial perigo para a saúde e a ordem pública.

Na capital paulista, a montagem e estruturação dos serviços de limpeza ocorreram

entre 1891 e 1893 (MIZIARA, 2001, p.41 e 47). No início do século 20, a reutilização

informal  de  materiais  encontrados  no  lixo,  então  largamente  praticada  pelos

trapeiros,  carroceiros  e  sucateiros  que  já  trabalhavam na cidade  de São Paulo,

passou inclusive a ser condenada abertamente pelos sanitaristas - ainda que isso

não tenha sido suficiente para acabar com tais atividades.

Miziara  (2001,  p.80)  afirma,  com  base  em  extenso  e  interessante

levantamento de documentos históricos, que o esforço higienista do começo dos

anos 1900 obedecia a um projeto de construção de uma “cidade civilizada” onde, a

partir de então, não só era preciso tirar o lixo do campo de vista nos dias festivos

mas também dar  aos resíduos um destino correto no cotidiano.  O progresso da

cidade começava a ser medido também pela existência em si dos resíduos e pelos

métodos de sua destinação final.

A partir da década de 70, o aumento da quantidade de lixo produzido nos

centros urbanos tornou-se um problema cada vez mais presente, despertando, por

um lado,  preocupações -  que acabaram por estimular  a  produção de estudos e

projetos técnicos sobre o tema - e, por outro, o interesse da mídia. De uma forma

geral,  o  lixo  se  apresentava,  então,  como  algo  “ameaçador  da  ordem  social”

(MIZIARA, 2001, p.19). 
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Na cidade de São Paulo, a preocupação com o lixo também passou a fazer

parte cada vez mais  intensamente das atividades  relacionadas  ao planejamento

urbano. No decorrer dos anos 70,  a questão foi  atacada por diversos projetos45,

inclusive um Plano Diretor para os resíduos sólidos, apresentado em 1977. Todas

as iniciativas buscavam dar conta, já há 30 anos, de uma mesma dúvida crucial:

para onde iria o lixo de São Paulo?

Ao mesmo tempo, os resíduos também começaram a ser encarados como

uma importante fonte de despesas públicas. Como relata Miziara (2001, p.171), em

1978, um relatório do Departamento de Limpeza Urbana de São Paulo veiculava

uma história em quadrinhos na qual uma personagem, ao ser questionada sobre o

custo  da  limpeza  pública,  respondia  que  “é  um  trabalho  que  só  dá  despesas,

mesmo quando o lixo é reaproveitado. Isso [o reaproveitamento ou reciclagem] só

serve para diminuir os gastos que a prefeitura tem para conservar a cidade limpa”.

Num tempo em que a preocupação ambiental ainda era incipiente no Brasil, para

não falar inexistente, a coleta seletiva já era vista como algo caro e cujos benefícios

mal se justificavam.

E os custos com os resíduos não eram só financeiros como também políticos

e sociais. Citando o caso do Reino Unido, mas lembrando ser essa uma realidade

em nível local de todo o mundo, Murray (2002, p.3) afirma que a implantação de

aterros  sanitários  e  incineradores,  para,  respectivamente,  depositar  e  queimar

resíduos,  provoca  um nível  de  oposição  civil  comparável  apenas  àquela  contra

novas rodovias e usinas nucleares.

Por outro lado, foi também na década de 70, nos anos que se seguiram à

Primeira  Conferência  Mundial  sobre  Meio  Ambiente  -  convocada  pelas  Nações

Unidas  e  realizada  em  Estocolmo  (Suécia),  em  1972  -  e  que  assistiram  ao

surgimento  dos  primeiros  órgãos  de  controle  ambiental  brasileiros  (entre  eles  a

Cetesb, Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental, do governo de São

Paulo),  que  as  questões  dos  resíduos  sólidos,  seu  tratamento  e  destinação

adequados  deixaram  a  esfera  exclusiva  da  saúde  pública  e  se  tornaram

preocupações para o ambiente e a qualidade de vida.

45 Remetendo a jornais da época, Miziara (2001, p.197) cita o projeto Recuperação de Áreas por
Resíduos Sólidos (Rares), que visava associar urbanização e áreas deterioradas à destinação final de
lixo em aterros sanitários; e o da Empresa Regional do Lixo, que seria uma empresa metropolitana
para cuidar do transporte e destinação final dos resíduos.
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Naquela  época,  a  contaminação  de  cursos  d’água  pelos  produtos  da

decomposição  do  lixo  em  aterros  veio  à  tona,  assim  como  passaram  a  ser

conhecidos os riscos de explosão e dos efeitos tóxicos das partículas presentes no

ar  das  vizinhanças  dos  equipamentos  de  destinação  dos  resíduos.  De  forma

análoga, descobriu-se que os incineradores, comuns em países onde não há áreas

disponíveis  para aterros  (a  exemplo  do  Japão,  Suíça,  Escandinávia  e  Holanda),

eram fontes de poluentes perigosos e persistentes, além de metais pesados voláteis

como mercúrio, chumbo e cádmio (MURRAY, 2002, p.6 e 7).

Enquanto durante a maior parte do século 20 o princípio básico em relação

aos resíduos, independentemente da sua origem, foi mantê-los longe da vista, nos

últimos  30  anos  o  tema  vem  ganhando  visibilidade,  inclusive  política.  Às

preocupações  sanitárias  e  de  poluição,  principalmente  por  conta  dos  resíduos

industriais e perigosos, seguiram-se, mais recentemente, duas outras: a depleção

dos recursos naturais e as mudanças climáticas - os aterros sanitários são uma das

principais fontes de metano (CH4), um dos gases com maior poder de estufa e que

contribui com 20% do aquecimento global (MURRAY, 2002, p.6 e 7)46. 

Há ainda um quinto elemento que impulsiona a gestão dos resíduos numa

nova direção: as oportunidades socioeconômicas criadas por um novo modelo de

gerenciamento  e  pela  inovação  tecnológica  que  ele  implica  nos  mais  diversos

setores e, em diferentes aspectos e medidas, tanto para os países desenvolvidos

como para aqueles em desenvolvimento. “Como poluente, o lixo demanda controle.

Como depósito de energia e materiais acumulados, ele convida a uma alternativa. A

primeira opção inibe o antigo modo de fazer as coisas; a segunda abre um caminho

para o novo” (MURRAY, 2002, p.6)

Aos poucos, a reciclagem do lixo passou a integrar o discurso público e dos

empresários  já  ligados  à  limpeza  urbana,  apontada como forma de reaproveitar

matérias-primas presentes nos resíduos e que, em sua fonte original, se tornavam

ou tendem a se tornar mais e mais escassas, portanto, caras. “[...] os equipamentos

de reciclagem dariam ao lixo  um passaporte  ao  meio  ambiente,  permitindo  seu

46 Estudo da Environmental Protection Agency (EPA), de 1998, apontou que a reciclagem dos quatro
principais materiais encontrados no lixo doméstico nos EUA (papel, ferro, vidro e plástico, que, juntos,
representam metade do volume total de resíduos), em vez do seu simples aterramento ou queima,
resultaria  na  economia  de  0,8  tonelada  métrica  de  carbono  equivalente  por  tonelada  de  lixo
reaproveitado, ou 17 milhões de toneladas métricas de carbono equivalente para cada 10% de lixo
reciclado  (MURRAY,  2002,  p.10  e  11).  No  Reino  Unido,  o  mesmo  modelo  de  cálculo  levou  a
resultados de igual impacto.

52



aproveitamento de uma forma pretensamente racional” (MIZIARA, 2001, p.194). Ou,

como coloca Murray (2002, p.17), “o lixo se tornou, de repente, uma questão muito

importante para ser deixada nas mãos da indústria do lixo. Ele não é mais visto

simplesmente como o assunto de um setor [...] mas se conecta a todas as áreas da

economia”. No Brasil, porém, o discurso da reciclagem só se intensificou realmente

nos anos 90. No início daquela década, a coleta seletiva de lixo virou até lei na

cidade de São Paulo47.

A coleta seletiva seguida da reciclagem ataca,  de uma forma geral,  cinco

questões centrais da sustentabilidade: i) redução da emissão de gases estufa; ii)

economia de energia; iii) economia de recursos naturais; iv) sustentabildade rural; e

v) urbana. Nos países em desenvolvimento em particular,  devem-se acrescentar

aos  menos  dois  outros  ganhos  específicos,  mas  não  menos  importantes:  vi)  a

geração de trabalho e renda; e vii) a redução dos custos públicos do sistema de

limpeza urbana48. 

Mas, ainda que nenhum governante ou político possa hoje em dia negar a

importância das questões ambientais, poucos sistemas conseguiram concretizar as

mudanças  que  muitos  gostariam  de  ver  ou  mesmo  já  esperavam  estar  vendo.

Enquanto metas e retórica ambientais são fáceis de serem adotadas, colocá-las em

prática é bem mais difícil. “Isso requer que mudemos a maior parte das instituições

nas  quais  confiamos e das  nossas  ações individuais  ao mesmo tempo”,  lembra

Murray (1999, p.9).

A coleta seletiva seguida de reciclagem é uma dessas atividades que todos

apóiam a princípio, mas têm dificuldades de desenvolver, afirma o autor sobre o

caso específico do Reino Unido. O mesmo poderia facilmente ser dito em relação ao

Brasil e, mais especificamente, à cidade de São Paulo. E as explicações são duas,

segundo Murray (1999, p.10): i) diferentes atores do sistema de limpeza urbana têm

sistematicamente falhado em cooperar para que os padrões de gerenciamento do

lixo sejam efetivamente alterados; e ii) prevalece quase sempre o pensamento de

curto prazo sobre o de longo prazo no que se refere a esse assunto. 

47 Lei  10.954/91, que dispõe sobre a coleta seletiva do lixo industrial,  comercial e residencial,  de
autoria do então vereador pelo Partido dos Trabalhadores (PT) e mais tarde Secretário Municipal do
Verde e do Meio Ambiente da gestão Marta Suplicy, Adriano Diogo.
48 É claro, porém, que as vantagens socioeconômicas estão longe de se restringir aos países em
desenvolvimento. Uma série de dados levantados por Murray (1999, p. 73) atestam que, em estados
e  cidades  norte-americanas,  indicadores  de  reciclagem  crescentes  correspondem  à  criação  de
milhares de empregos em indústrias de reaproveitamento de materiais ou baseadas na reciclagem.
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E, como foi colocado para as questões ambientais em geral, no capítulo 2

deste trabalho, Murray (1999, p.22 e 23) lembra que, conquanto lixo e economia

estejam  ligados  e  o  primeiro  contribua  para  uma  profunda  reestruturação  da

segunda, “para gerenciar esse processo, a política pública é fundamental. Enquanto

as primeiras ondas de inovação foram originadas da economia, o redirecionamento

ambiental  é guiado por políticos e governos porque lida com custos externos ao

mercado”.  O  autor  lembra  que  a  lucrativa  e  crescente  indústria  de  reciclagem

européia  é  resultado  da  ação  do  movimento  ambientalista  por  um  lado  e  das

políticas de governo por outro (MURRAY, 1999, p. 62).

3.2. INTERLÚDIO FILOSÓFICO: LIXO COMO MORTE E RESSUREIÇÃO

Diversos autores49, ao abordar o tema do lixo, sobretudo o domiciliar urbano,

procuram explicar de que forma os resíduos foram e ainda são encarados cultural e

socialmente.  Embora  não  seja  objetivo  deste  trabalho  se  debruçar  com

profundidade nessa discussão, que tem até mesmo um interessante viés filosófico,

ela é útil na medida em que indica possíveis razões para a dificuldade generalizada

de implantação de projetos de coleta seletiva, sejam eles por meio de cooperativas

de ex-catadores de materiais recicláveis ou não, sejam eles no Brasil ou não.

A intenção de introduzir esta breve discussão aqui está em concordância com

o  que  defende  Eigenheer:  o  enfrentamento  do  problema  do  lixo  domiciliar  nos

grandes centros urbanos certamente requer projetos de gestão que rompam antigos

padrões, tecnologias inovadoras etc., mas “há questões mais profundas sugeridas

na relação entre ser humano e natureza, pelas quais, a partir de um determinado

momento, algo recebe o valor de lixo. Essa é uma dimensão da qual o discurso

técnico não pode dar conta” (EIGENHEER, 1992, p.37). Mas que precisa começar a

ser  seriamente  levada  em  conta  na  elaboração  de  programas  de  educação  e

conscientização  que  precedam  ou  acompanhem  projetos  de  coleta  seletiva  e

reciclagem que almejem ter sucesso em modificar certas instituições relacionadas

ao tema dos resíduos sólidos.

49 Murray (2002), Miziara (2001), Rodrigues (1992), Carregal (1992), Eigenheer (1992) são apenas
alguns deles. Os três últimos estiveram entre os participantes de um seminário ocorrido em 1990, no
Rio de Janeiro, para discutir a questão do lixo sob os mais diversos pontos de vista. O evento gerou
uma interessante coletânea de pequenos textos.
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Tradicionalmente o lixo sempre esteve associado à idéia de fim, morte, de

cadáveres  do  consumo  e,  como  tal,  por  despertar  os  mesmos  sentimentos  de

repúdio e até temor, deveria ser embrulhado e afastado do olhar o quanto antes. Os

resíduos são, portanto, coisas sem valor, que cheiram mal, representam sujeira e

ameaça à saúde; o lixo, como subproduto inevitável da civilização, é um dos mais

icônicos símbolos de não-civilidade. Por isso, como lembra Miziara (2001, p.20), o

arremesso da lata vazia de óleo na lixeira não requer um segundo de raciocínio nem

de arrependimento.

Indo mais fundo ainda. Como lembra Rodrigues, porque, em nossa cultura,

tratamos  a  nós  mesmos  como  se  tratam  os  objetos  funcionais  e  nos  vemos

corporalmente  como  se  vêem  os  produtos,  morrer  é  ir  para  o  lixo.  “Assim,  é

compreensível que queiramos nos livrar do lixo, como queremos nos livrar da morte”

(RODRIGUES, 1992, p. 9).

Outra faceta dos resíduos a ser considerada é a de paradoxo angustiante da

sociedade  industrial  de  consumo.  Como  “alter  ego  civilizacional”,  o  lixo,  que

aparentemente  se  opõe  à  lógica  funcional  e  utilitarista  da  produção,  não  é,  na

verdade,  nada  além  de  a  outra  face  dessa  produção.  Expõe  de  forma  crua  e

desafiadora  os  horizontes  e  limites  de  um  modo  de  vida  presidido  por  uma

“contradição  inconciliável:  explorar  em frenética  velocidade  industrial  um planeta

que se regenera em ritmo natural e, após ter dele absorvido o que o nutre, devolver

ao mundo seus dejetos indigeríveis” (RODRIGUES, 1992, p.10 e 11).

Citando Eigenheer, Miziara ressalta que lixo e desperdício também são faces

da  mesma  moeda  e  ambos  estão  igualmente  ligados  ao  medo  da  morte,  ao

efêmero.  Jogar  fora  algo  seria,  assim,  a  conseqüência  mais  direta  do  consumo

transformado em “tentativa inglória de escamotear a morte”, de manter-se vivo pelo

“máximo aproveitamento de um mundo que precisa se renovar permanentemente”

(MIZIARA,  2001,  p.20-21).  O  estigma  fúnebre  do  lixo  se  traduz  em  diversos

aspectos. Por exemplo, na forma como as áreas de destinação final dos resíduos

são definidas (locais distantes, afastados) e tratadas (locais “malditos”) e em como o

vocabulário e os conceitos tipicamente associados aos resíduos (não prestar, jogar

fora, escória, apodrecer etc.) transbordam para outras esferas da vida e por elas

são absorvidos (“pessoa que não presta”, “jogar alguém na prisão” ou “apodrecer na

prisão”, “escória humana” ou mesmo “boca do lixo”) (EIGENHEER, 1992, p.38). 

Ou, nas palavras de Murray:
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O lixo tem sido visto como o lado negro, como a oposição ao que é
bom. Tem sido o intocável no sistema de casta das commodities. A
idéia de que o lixo poderia ser útil, de que tomasse seu lugar entre
os vivos vai muito além das questões técnicas. Ela desafia toda a
forma de pensar sobre as coisas e seus usos e a maneira como nós
nos definimos em relação às  commodities: pelo que jogamos fora,
mais do que pelo que guardamos (MURRAY, 2002, p.18).

Mas,  assim  como  foi  associado  à  morte,  ao  fim,  o  lixo,  ao  se  mostrar

reciclável, também encerra a possibilidade de ressurreição, de recomeço. Acreditar

nisso e trabalhar/ cooperar para que isso ocorra requer, por analogia religiosa, uma

conversão que não deve ignorar o tamanho do seu desafio.

A hipótese de que o lixo tenha a ver com a questão da morte, ao
menos  na  maior  parte  das  tradições  religiosas,  pode  trazer
importantes  indicadores  para  o  enfrentamento  do  problema,  até
mesmo como informação básica para a revisão do nosso modelo
civilizatório. Quando o que pode estar em jogo já não é só a morte
(ou o temor da morte) individual, mas a morte da espécie e mesmo
do planeta [...] (EIGENHEER, 1992, p.45). 

Murray (2002) ressalta que há duas linhas de pensamento que buscam dar

ao lixo uma nova identidade: a que combina o utilitarismo e o puritanismo, mais

antiga, e, recentemente, a ambiental. 

A primeira advoga que nada deve ser desperdiçado e busca sempre novos

usos para os objetos, de forma a preservar o valor inerente a eles, particularmente

aquele advindo do trabalho empregado na sua fabricação50. 

A segunda revê o papel do lixo no ciclo natural da matéria: em vez de encarar

o resíduo pelo seu valor de uso, o faz pela sua capacidade de reciclagem. Lixo bom

é lixo reciclável, e o teste de cada commodity é saber se ela poderá virar um bom

lixo.  Essa  corrente  não  apenas  foca  na  reciclagem  pós-uso  mas  se  preocupa

também com o extremo oposto: a fabricação dos produtos, que, paulatinamente,

deve se livrar de materiais perigosos e não-recicláveis. Na última instância desse

estágio de pensamento, ainda distante da realidade brasileira, a questão central se

desloca para o redesenho dos processos industriais51.

50 Murray defende que tal ética em relação ao trabalho, ligada aos princípios puritanos, explica em
parte  por  que  a  reciclagem  (e,  portanto,  a  coleta  seletiva)  tem  mais  sucesso  entre  os  países
protestantes europeus. 
51 Em resumo, a política de “lixo zero” (“zero waste”) significa reciclabilidade e reciclagem máximas.
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3.3. COLETA SELETIVA NO BRASIL: UMA UNANIMIDADE RETÓRICA

Embora sejam defendidas no discurso, a coleta seletiva e a reciclagem de

lixo não avançam por razões que são também econômicas. Nenhum setor ligado à

limpeza urbana parece querer ou poder arcar com os custos de implantação de um

novo sistema. Há questões de incertezas no mercado de recicláveis, de restrição

orçamentária nos órgãos municipais, de a indústria de reciclagem não ser vista pelo

setor privado como lucrativa. 

Por outro lado, a utilização de aterros sanitários atinge o topo do ranking em

termos  de  lucratividade,  uma  vez  que,  depois  de  conseguidas  as  licenças

ambientais e de operação, os ganhos são certos e monopolizados. 

Os defensores da coleta seletiva argumentam, porém, que, conquanto ela não

esteja  dissociada  da  economia  e  não  possa  ignorar  questões  como eficiência  e

relação  custo  benefício,  um  programa  não  deve  ter  seu  sucesso  medido

exclusivamente por uma planilha financeira (GRIMBERG e BLAUTH, 1998, p.51).

Diversas  outras  preocupações  motivam um programa de  coleta  seletiva  de  lixo,

como as listadas a seguir:

i)  ambiental/  geográfica,  onde  estão  em  questão  a  falta  de  espaço  para

disposição do lixo, a preservação da paisagem, a economia de recursos naturais e a

diminuição do impacto ambiental de lixões e aterros sanitários;

ii) sanitária, afinal a disposição inadequada do lixo, às vezes aliada à falta de

qualquer  sistema  de  coleta  municipal,  traz  inconvenientes  de  saúde  pública  e

estéticos;

iii) social, quando o trabalho de coleta seletiva busca também a geração de

trabalho e o resgate da dignidade, estimulando a participação de catadores de rua e

de lixões;

iv) econômica, com o intuito de reduzir os gastos com a limpeza urbana e

investimentos em novos aterros; 

v) educativa, pois um programa de coleta seletiva é uma forma de contribuir

para  mudar  valores  e  atitudes  individuais  em relação  ao  ambiente,  incluindo  a

revisão de hábitos  de  consumo,  ou  para mobilizar  a  comunidade  e fortalecer  o

espírito de cidadania. 
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Os  dados  apresentados  a  seguir  são  da  pesquisa  Ciclosoft  200452 do

Compromisso  Empresarial  para  a  Reciclagem  (Cempre)53,  por  meio  da  qual  a

instituição  periodicamente  levanta  informações  sobre  os  programas  de  coleta

seletiva  desenvolvidos  por  prefeituras  brasileiras.  O  resultado  é  um  banco  de

informações sobre composição do lixo,  custos  de operação,  mercado comprador

para materiais recicláveis e participação popular. 

Entre 1993 e 1994, o Cempre estudou a coleta seletiva de oito municípios

brasileiros:  Curitiba  (PR),  Florianópolis  (SC),  Porto  Alegre  (RS),  Salvador  (BA),

Santo André (SP), Santos (SP), São José dos Campos (SP) e São Paulo (SP). A

partir de 1999, o estudo foi ampliado para mais oito cidades: Angra dos Reis (RJ),

Belo  Horizonte  (MG),  Brasília  (DF),  Campinas  (SP),  Embu  (SP),  Itabira  (MG),

Ribeirão Preto (SP) e São Sebastião (SP). 

Segundo  o  Ciclosoft,  embora  o  número  de  municípios  brasileiros  com

programas de coleta seletiva tenha praticamente triplicado em dez anos, passando

de 81 em 1994 para 237 em 2004, a fração das cidades que recolhem o material

reciclável  de  forma  separada  ainda  é  muito  baixa:  apenas  4,3%  dos  5.564

municípios existentes naquele ano, segundo o IBGE54. Além disso, tais cidades com

programas de coleta seletiva estavam concentradas nas regiões Sudeste e Sul do

país. Os números estão no gráfico a seguir.

Gráfico 1. Evolução do nº de cidades que operam programas de coleta seletiva

Fonte: Ciclosoft 2004

52 Apesar de haver dados mais recentes, de 2005, foram mantidos os de 2004 porque o recorte
temporal torna-se o mesmo do trabalho de campo desta pesquisa.
53 O Cempre é uma associação sem fins lucrativos dedicada à promoção da reciclagem dentro do
conceito  de  gerenciamento  integrado  do  lixo.  Foi  fundado  em  1992  e  é  mantido  por  grandes
empresas privadas de diversos setores. O Cempre trabalha para conscientizar a sociedade sobre a
importância  da  redução,  reutilização  e  reciclagem  de  lixo  por  meio  de  publicações,  pesquisas
técnicas, seminários e bancos de dados. Sua sede fica na cidade de São Paulo. Mais detalhes em
<www.cempre.org.br>.
54 A projeção oficial do número de municípios e sua população é feita anualmente pelo IBGE e está
disponível em <www.ibge.gov.br>. 
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Em termos de escala da coleta, em toneladas por mês, o Ciclosoft também

faz uma análise da evolução anual dos valores, na qual se percebe que não há uma

tendência clara de aumento na quantidade de material  reciclável  recolhido, como

seria de se esperar que ocorresse com a consolidação dos programas no tempo. 

Ao contrário, das 16 cidades pesquisadas pelo Cempre, em apenas 5 (São

Sebastião,  São Paulo,  Ribeirão Preto,  Itabira  e Belo Horizonte)  é verificada uma

curva ascendente em relação à escala. Em outras duas (Santo André e Salvador),

há um aumento em 2004 em relação a anos anteriores, mas uma estabilização face

a 2002 - o que já pode ser considerado um resultado positivo. Nas nove cidades

restantes,  o  que  se  vê  é  uma  redução  da  quantidade  de  material  recolhido

seletivamente em 2004 em comparação a anos anteriores ou uma estabilização em

2002 e 2004, mas num nível abaixo do conseguido em anos anteriores - a exceção é

o Rio de Janeiro, que dispõe de dados apenas para 2004. 

Em termos de percentagem da população atendida, os dados do Ciclosoft são

incompletos e também não mostram tendência geral. Vale a pena, porém, conhecê-

los.

Os gráficos que ilustram essas informações estão nas páginas seguintes.
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Gráfico 2. Evolução da escala dos programas de coleta sele tiva em t/mês

 
Fonte: Ciclosoft 2004
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Gráfico 3. População atendida pela coleta seletiva em %

 

Fonte: Ciclosoft 2004

Outra variável pesquisada foi o custo dos programas em andamento nas 16

cidades do estudo. Considerando o valor da tonelada recolhida em dólares (US$ 1 =

R$ 2,95), o Ciclosoft 2004 concluiu que, naquele ano, a coleta seletiva custava em

média US$ 114 por tonelada (ou R$ 336,3). Isso significava seis vezes mais que a

coleta convencional,  um pouco mais do que havia sido verificado na pesquisa de

2002,  quando  a  coleta  seletiva  custava  em  média  cinco  vezes  mais  que  a
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convencional55. De qualquer forma, esse custo vem diminuindo com o tempo - em

1994, a pesquisa registrou que a coleta seletiva era em média dez vezes mais cara

que a convencional e, em 1999, oito vezes mais cara. A evolução dos custos está

representada abaixo.

Gráfico 4. Evolução dos custos da coleta seletiva em US$ /t

Fonte: Ciclosoft 2004

Embora o custo da tonelada recolhida seletivamente permaneça alto, há dois

aspectos positivos que devem ser levados em conta:  o primeiro é a redução do

custo  no  tempo;  o  segundo  é  que o  Ciclosoft,  ao  contabilizar  as  despesas  dos

programas de coleta seletiva, deixa de lado, como o faz a maioria das pesquisas

semelhantes, a economia que eles certamente representam para os municípios que

os adotam, seja na própria coleta convencional, seja na destinação final. E, se esses

são dois cálculos relativamente fáceis de fazer, a pesquisa não conta ainda com dois

dados mais difíceis ainda de medir em cifrões, mas que são igualmente benefícios

dos programas: os ganhos ambientais e econômicos da reciclagem - tanto ao evitar

que  os  materiais  reaproveitáveis  parem  em  aterros  ou  destinos  até  mais

inadequados como ao economizar energia, água e matérias-primas na fabricação de

produtos  a  partir  de  recicláveis56 -  e  os  possíveis  ganhos  socioeconômicos  de

projetos que envolvam também geração de emprego e renda, como é o caso dos

realizados com ex-catadores de rua ou de lixões.

Por fim, o Ciclosoft de 2004 mostra o percentual médio de cada material no

peso total coletado seletivamente para as 16 cidades pesquisadas.

55 Essa comparação de valores adotada pelo Cempre ignora, no entanto, que os custos da coleta
convencional de lixo domiciliar não podem ser considerados isolados dos custos com transbordo e
disposição final, que, somados, elevam o gasto por tonelada. Em contrapartida, as despesas com
essas atividades praticamente inexistem na coleta seletiva, sobretudo quando feita em parceria com
cooperativas de catadores, como mostrará, mais adiante, o caso de São Paulo.
56 Sobre os ganhos econômicos com a reciclagem, ver Calderoni (1999), cujo trabalho, apesar de
questionado, continua a ser a única baliza para esse tipo de análise em relação à reciclagem.
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Gráfico 5. Participação média de cada material no peso total da coleta seletiva em %*

* Exceto o município de São Sebastião (SP)
** Inclui outros tipos de materiais recicláveis como bat erias, pilhas, borrachas, madeira, livros,
entre outros

Fonte: Ciclosoft 2004

Uma avaliação geral do quadro da coleta seletiva no Brasil, tendo como base

os dados do IBGE relatados na “Introdução” deste trabalho e os resultados da série

do  Ciclosoft,  não  é  muito  animadora  e  indica  haver  dificuldades  para  que  as

prefeituras coloquem em prática o discurso socioambiental no que diz respeito ao

lixo,  fazendo  com que  a  coleta  seletiva  não  passe  ainda  de  uma  unanimidade

retórica no país. Mas que dificuldades podem ser essas é uma questão que ainda

encerra  algumas  lacunas  e  dúvidas,  apesar  de  ser  crucial  para  o  sucesso  de

projetos futuros e em andamento. 

É claro que as razões para a não-adoção ou para o insucesso de programas

municipais  de  coleta  seletiva  variam  de  caso  para  caso,  respondendo  a

circunstâncias e características específicas de cada município. Entretanto, como o

objetivo deste trabalho é avaliar um projeto dessa natureza, vale uma tentativa de

enumerar  fatores  que  geralmente  se  constituem limites  comuns  a  iniciativas  do

gênero,  buscando-se,  ao  mesmo  tempo,  delinear  um  possível  caminho  de

superação desses obstáculos.

Uma vez implantados, os programas de coleta seletiva e reciclagem devem

seu  sucesso  fundamentalmente  ao  trabalho  voluntário  das  pessoas  em  seus

domicílios,  as quais,  sem nenhuma compensação imediata por  isso,  deverão se

engajar na tarefa nem sempre muito simples de separar os materiais recicláveis do

restante do lixo. Do ponto de vista estritamente utilitarista, portanto, é surpreendente

que haja qualquer tipo de adesão a iniciativas dessa natureza. 
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Na  avaliação  de  Murray  (2002,  p.42),  a  explicação  para  a  participação

popular, nesses casos, está no fato de que a reciclagem possibilita a oportunidade

de contribuir para um objetivo social mais amplo. O autor defende que a reciclagem

é um caso paradigmático de atividade centrada no “significado”, ou seja, as pessoas

são instadas a separar o seu lixo não porque há nisso alguma perspectiva de ganho

individual, mas porque estão contribuindo para uma solução comum. É uma decisão

que deve  ser  direcionada  pela  preocupação  com o outro,  mais  do  que consigo

mesmo (MURRAY, 2002,  p.43).  Isso significa,  na prática,  que os  programas de

reciclagem  mais  bem-sucedidos  no  mundo  investem em educação  e  marketing

social tanto quanto - senão mais do que - em equipamentos e veículos, por exemplo

(MURRAY, 2002, p. 43).

A experiência internacional mostra também que o esquema da coleta seletiva

deve ser fácil para os moradores, a fim de que tenha sucesso. É preciso que haja

equipamentos  e  orientações  corretas,  mais  que  compensações  ou  punições

financeiras, e coletores da comunidade conseguem maiores níveis de adesão do

que  grandes  firmas  porque  têm  maior  capacidade  de  envolver  os  moradores

(MURRAY, 1999, p.65). Nesse sentido, tudo aponta para os catadores de materiais

recicláveis como uma boa e viável opção.

E como conseguir a transição da gestão dos resíduos urbanos baseada na

coleta- aterramento-incineração para aquela cujo foco é a reciclagem? “[...]  deve

haver, em primeiro lugar, determinações claras dos governos e/ou incentivos fortes

o suficiente para alterar antigas instituições e atrair inovações para as indústrias”,

sustenta Murray (2002, p.95).

Usando o caso britânico como exemplo, Murray (1999, p. 86) argumenta que

a reciclagem do lixo  tem sido atrasada pela economia de curto prazo.  A coleta

seletiva e a reciclagem são vistas pela maioria das autoridades locais como custos

extras aos dos serviços de limpeza já existentes. As análises mostram, no entanto,

que,  ao  longo do tempo,  programas intensivos de  reaproveitamento  na verdade

reduzem os gastos com o gerenciamento do lixo57. Além disso, o autor insiste em

57 Estudo detalhado feito por Murray na cidade de Essex, no Reino Unido, concluiu que um programa
intensivo  de  reciclagem  corta  algo  em torno  de  14% dos  custos  de  limpeza  urbana  em  geral,
conclusões que, segundo o autor, são reforçadas por resultados de iniciativas em Seattle e outros
locais nos EUA (MURRAY, 1999, p.97). Por sua vez, um estudo da Universidade Federal de Santa
Catarina (UFSC), citado por Grimberg e Blauth (1998, p.51), mostrou que a duplicação da quantidade
de resíduos separados nos domicílios de Florianópolis reduziria em 50% os custos do programa de
coleta seletiva municipal.
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dois  fatores  mercadológicos  que  precisam  ser  corrigidos  para  que  se  tenha

viabilidade econômica na reciclagem: i) os custos dos sistemas de coleta seletiva e

reciclagem,  que  não  refletem seus  benefícios  ambientais  (e,  no  caso  brasileiro,

sociais); e ii) imperfeições na operação do gerenciamento dos resíduos. Ambas as

questões  podem e devem ser  atacadas  por  políticas  públicas  (MURRAY,  1999,

p.89). 

Numa  avaliação  que,  apesar  de  não  dizer  respeito  especificamente  aos

países em desenvolvimento, pode perfeitamente ser aplicada ao caso das grandes

cidades brasileiras, inclusive São Paulo, Murray conclui que o problema é, como

antevisto no capítulo 2, institucional.

A indústria de lixo é estruturada em torno da disposição final: suas
funções têm sido reunir o máximo de lixo possível, compactá-lo o
máximo possível e mandá-lo para os locais de disposição final. Suas
formas  de  organização,  história  e  cultura  têm  uma  profunda
influência na maneira como as estratégias relacionadas ao lixo são
desenvolvidas. [...] As firmas privadas de lixo, em sua maioria, não
têm  procurado  se  reestruturar  em  torno  dessas  habilidades
[necessárias  à  implantação  de  programas  intensivos  de  coleta
seletiva e reciclagem] porque não é aí que está o dinheiro. Se elas
oferecem serviços  de  compostagem ou  reciclagem,  tais  sistemas
estão focados em grandes instalações: usinas de compostagem ou
reciclagem baseadas em capital intensivo e nas formas tradicionais
de coleta58 (MURRAY, 1999, p.98 e 99).

Isso o leva a concluir: a experiência sugere que novos sistemas dependem

de  um  forte  compromisso  governamental,  afinal  estruturas  regulatórias  dão  à

iniciativa  privada  o  direcionamento  desejado.  Mas,  para  tanto,  o  poder  público

também precisa superar as dificuldades que tem em abandonar práticas e idéias

convencionais arraigadas sociocultural e economicamente. Adotar a coleta seletiva

em parceria com ex-catadores de rua organizados em cooperativa – num sistema

de co-gestão dos resíduos sólidos domiciliares – não deixa de ser, portanto, um

desafio, por implicar inovação e mudança institucional.

58 O autor cita como exemplo dessa estratégia cara de reciclagem o caso alemão.
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4. COLETA SELETIVA COM CATADORES: A DIFÍCIL TAREFA DE UNIR O ÚTIL
AO NECESSÁRIO

Uma  vez  esclarecido  o  papel  da  gestão  adequada  dos  resíduos  sólidos

domiciliares na busca da sustentabilidade urbana - ou pelo menos na tentativa de

redução do fosso que separa o ideal de sustentabilidade daquilo que se tem ou que

se  consegue  na  prática  nas  grandes  cidades  -,  resta  agora  entender  como os

catadores de materiais recicláveis se tornaram atores nesse processo; de que forma

evoluiu sua participação e seu reconhecimento ao longo do tempo; em que retórica

se baseiam os representantes do movimento dos catadores e os defensores de sua

incorporação como agentes oficiais da coleta seletiva; o que há nessa proposta de

real e de utópico; e como tal inclusão efetivamente se deu em iniciativas municipais

em São Paulo  e algumas outras grandes cidades brasileiras,  cujos projetos são

anteriores ao da capital paulista. 

São exatamente esses, em linhas gerais, os objetivos deste capítulo. 

Ele  começa  traçando  um  panorama  do  surgimento  dos  catadores  de

materiais  recicláveis  (que  se  confunde  com  a  própria  origem  do  lixo  enquanto

problema urbano) à sua posição hoje no sistema de limpeza urbana e ao status

almejado pela parcela mais mobilizada desses trabalhadores - representada pelo

Movimento  Nacional  dos  Catadores.  Em  seguida,  passa  em  revista  crítica  os

postulados  cruciais  da  economia  solidária  que  sustentam  o  discurso  desse

movimento e mesmo a prática dos projetos de coleta seletiva com ex-catadores

organizados  em  cooperativas,  para,  então,  mostrar,  via  exemplos  práticos  de

iniciativas já existentes, efeitos, limites e desafios de tais empreendimentos. Por fim,

traça um breve histórico da coleta seletiva oficial  na cidade de São Paulo  e da

Coleta Seletiva Solidária.

A apresentação dos projetos municipais de coleta seletiva em parceria com

organizações de ex-catadores de rua de Belo Horizonte (MG), Porto Alegre (RS) e

Rio de Janeiro (RJ),  cujos resultados são mais  consolidados no tempo funciona

como um preâmbulo para a análise da Coleta Seletiva Solidária, no capítulo 5. 
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4.1. DE GARIMPEIROS A ALQUIMISTAS

Assim como a história do lixo se confunde com a das cidades, a história dos

catadores de materiais reaproveitáveis ou recicláveis se confunde com a do lixo. 

Na São Paulo59 da virada do século 19 para o 20, por exemplo, trapeiros,

sucateiros e carroceiros, entre outros, já eram personagens do cotidiano da cidade e

que  subvertiam  tanto  a  nascente  lógica  sanitarista  como  as  ordens  legal  e

econômica  vigentes.  Era  comum,  naquela  época,  moradores  contratarem  seus

serviços,  e,  na  maioria  das  ocasiões,  os  trabalhadores  informais  negociavam

diretamente com as donas-de-casa, que os viam com grande simpatia. Para elas, os

ambulantes prestavam um bom serviço, livrando-as de entulhos de pouco valor e

nenhuma utilidade (MIZIARA, 2001). 

Entre  os  trapeiros,  havia  os  catadores  e  os  atacadistas.  Os  primeiros

retiravam do lixo em si papel, trapos, ferros e zinco e, na maior parte das vezes,

revendiam  esse  material  aos  segundos,  que  atuavam  como  antepassados  dos

sucateiros. Retratos60 e depoimentos da época revelam que o trabalho era feito por

homens, mulheres e até crianças, alguns deles estrangeiros que haviam migrado

para o Brasil, a exemplo dos espanhóis, que dominavam entre os sucateiros e para

quem o principal material recolhido eram os metais. A indústria de trapos de São

Paulo havia iniciado suas atividades em 1896 e as intensificado a partir de 1918, por

ocasião da Primeira Guerra Mundial (MIZIARA, 2001, p.67-74). Um estudo de 1919,

levantado  por  Miziara  (2001),  localiza,  naquele  ano,  26  depósitos  de  trapos  na

capital paulista.

Conforme exposto no capítulo anterior, porém, no início do século passado, o

lixo já era considerado uma potencial ameaça à saúde e à ordem pública. Sendo

assim, as atividades a ele relacionadas - dos trapeiros, carroceiros, sucateiros, entre

outros  -  passaram  a  ser  classificadas  oficialmente  como  perigosas.  “De  fato,

constatou-se que era uma atividade lucrativa e que estava nas ‘mãos’ de ‘outros’”,

lembra Miziara (2001, p.75). 

Por essas duas razões, o Serviço Sanitário de São Paulo determinou, em

1914,  uma  série  de  regras  que,  pela  primeira  vez,  disciplinavam  a  limpeza  da
59 Tal  situação  estava  longe  de  ser  exclusiva  da  capital  paulista,  havendo  registro  de  quadro
semelhante, por exemplo, no Rio de Janeiro. Mas, como o objeto desta pesquisa é uma política
pública de São Paulo, o texto vai se ater às informações referentes a essa cidade.
60 O livro de Miziara (2001) reúne algumas imagens interessantes, mas que, por serem de baixa
qualidade, não foram incorporadas a este trabalho.
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cidade, estabelecendo, por exemplo, coleta diária e em horários específicos; que os

resíduos  fossem  embalados  e  colocados  em  recipientes  com  tampa;  que  os

encarregados de recolher o lixo deveriam anunciar sua presença com uma sineta

etc.  O Serviço  Sanitário  proibiu  ainda  que os  resíduos fossem depositados  nas

vizinhanças da cidade, por questões de saúde pública e porque esses locais se

transformavam em pontos de catação (MIZIARA, 2001, p.63 e 75). 

Apesar de o trabalho informal com o lixo ser então combatido e condenado,

sanitaristas e engenheiros da época já falavam em aproveitar o valor inestimável

dos resíduos domiciliares, sobretudo para a geração de energia, e relatavam como

exemplos bem-sucedidos a serem seguidos experiências de separação e venda de

materiais reaproveitáveis nos resíduos de Amsterdã e Nova York - conduzidas, é

claro,  por  operários,  e  não  miseráveis,  que  trabalhavam  em  locais  onde  as

condições  de  higiene  eram respeitadas  e  que eram pagos para  isso  (MIZIARA,

2001, p.60 e 61).

A  partir  da  década  de  70,  com  o  crescente  fortalecimento  do  discurso

ambiental e com a expansão da questão dos resíduos sólidos domiciliares da esfera

exclusiva da saúde pública para a do ambiente, sobretudo o urbano, a prática dos

trapeiros foi ela mesma reciclada. Não que essa atividade informal e sem regulação

oficial tenha sido, enfim, reconhecida, mas seu princípio de reaproveitar materiais de

valor presentes no lixo conquistou espaço e importância, ao menos na retórica dos

ambientalistas, do poder público e até mesmo dos empresários, que já dominavam

o  setor  de  limpeza  urbana.  A  diferença  era  que  a  coleta  desse  material

reaproveitável  não deveria ser feita pela catação ou por contratos informais com

donas-de-casa,  mas  por  empresas  e  funcionários  fardados;  os  recicláveis  não

deveriam ser separados e enfardados nas ruas, mas nas usinas de reciclagem; e

sua venda não se reverteria em renda para uma parcela empobrecida da população,

mas em lucro para as empresas contratadas com a finalidade de realizar a coleta ou

mesmo para a própria municipalidade.

A  situação  de  informalidade,  ilegalidade  e  discriminação  em  relação  aos

catadores permaneceu praticamente a mesma, em São Paulo e no Brasil, até o fim

dos anos 80, quando, aos poucos, esses trabalhadores passaram a deixar de ser

considerados  meros  garimpeiros  dos  restos  alheios  e  começaram  a  ser  vistos,

inclusive por eles próprios, como verdadeiros alquimistas, que transformam lixo em

“ouro”.  Esse  processo  de  transformação,  (auto)reconhecimento  e  inclusão  está
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longe  de  completo  e  encontra  ainda  inúmeros  obstáculos  para  se  consolidar,

mesmo nas cidades que foram pioneiras do chamado Movimento dos Catadores. É

possível, porém, divisar alguns fatores que contribuíram de forma decisiva para que

a  mudança  se  iniciasse;  apontar  indícios  claros  de  que  ela  está  em marcha;  e

verificar alguns de seus resultados.

4.1.1. Reciclagem, socioambientalismo e o papel do Movimento dos Catadores

Ainda que os programas municipais  de coleta seletiva sejam rarefeitos no

Brasil, como foi mostrado no capítulo anterior, o país não tem índices de reciclagem

desprezíveis. Ao contrário. Os números nacionais mais recentes61 para os materiais

recicláveis mais importantes estão nos gráficos e quadros a seguir, acompanhados

de algum tipo de comparação com indicadores de outros países.

Em relação ao papel - que representa, em média, a maior fração no total de

materiais  recicláveis  recolhidos  seletivamente  nas  16  cidades  brasileiras

pesquisadas no Ciclosoft 2004 -, o Cempre afirma62 que o Brasil está entre os dez

países com maior taxa de reciclagem, aparecendo na nona posição,  com 41,4%

(base  de  2001).  Ainda  segundo  a  entidade,  em  2002,  o  Brasil  ultrapassou  os

Estados Unidos na recuperação das embalagens de papelão ondulado. A taxa de

reciclagem  nos  EUA  atingiu  73,9%;  no  Brasil,  foi  de  77,3%,  diz  o  estudo

“Microcenários”, do Cempre63.

Quadro - Evolução da taxa de recuperação de papéis reciclá veis no Brasil

Ano

Consumo 
aparente de 

papel de todos 
os tipos (mil t)

Recuperação de 
papéis recicláveis 

(mil t)

Taxa de 
recuperação 

(%)

1980 3.428 1.052 30,7
1990 4.053 1.479 36,5
2000 6.814 2.612 38,3
2002 6.879 3.017 43,9

Fonte: Bracelpa

Os índices de reciclagem do vidro -  segundo material  mais importante na

coleta seletiva - também vêm crescendo, segundo os dados disponibilizados pela

61 Mais uma vez, convém lembrar que os dados levantados tiveram como “data limite” o ano de 2004,
por se tratar do período de trabalho de campo desta pesquisa.
62 De acordo com a revista “PPI – Pulp & Paper International”, de julho de 2002.
63 Com base em dados da American Forest & Paper Association (AF & PA).
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Associação  Técnica  Brasileira  das  Indústrias  Automáticas  de  Vidro  (Abividro).

Observados os dados do quadro abaixo, é possível verificar que, em 2003, a taxa

de reciclagem de vidro no Brasil  foi  de 45%, superior  à dos Estados Unidos no

mesmo ano (22%,  segundo  a  EPA64)  e  não  muito  aquém da  média  na  Europa

Ocidental  (60%,  mas  com  índices  de  até  88%  de  reciclagem  na  Bélgica  e  na

Alemanha, de acordo com a Feve, European Container Glass Federation65).

Quadro 4. Evolução da taxa de reciclagem de vidro no Bras il 

Ano
Taxa de 

reciclagem 
em %

1991 15
1992 18
1993 25
1994 33
1995 35
1996 37
1997 39
1998 40
1999 40
2000 41
2001 42
2002 44
2003 45

Fonte:  Abividro

Em relação aos plásticos em geral - terceiro material mais presente na coleta

seletiva -, a comparação entre os índices de reciclagem em países europeus (dados

de 2002) e no Brasil (2003), feita pela Plastivida66, revela que o país ocupa uma

confortável terceira posição, com 16,5% de reaproveitamento, conforme mostra o

gráfico na página seguinte. Frente aos EUA, porém, o indicador brasileiro ainda é

relativamente  baixo.  Segundo  a  EPA,  em 2003,  os  norte-americanos  reciclaram

31,9% das embalagens plásticas de leite e 25,2% das garrafas de refrigerante.

Gráfico 6. Índice de reciclagem de plástico em geral e m %

64 <http://www.epa.gov/garbage/facts-text.htm>. Acesso em: 25 ago. 2005.
65 <http://www.feve.org/>. Acesso em: 25 ago. 2005.
66 A  Plastivida  é  o  instituto  socioambiental  do  plástico.  Representa  institucionalmente  a  cadeia
produtiva  do  setor  para  divulgar  a  importância  dos  plásticos  e  promover  sua  utilização
ambientalmente correta, ao mesmo tempo em que prioriza iniciativas de responsabilidade social. Foi
fundada em 1994, e sua página na Internet fica em <www.plastivida.org.br>.
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A seguir, é possível ver, no gráfico elaborado pela Associação Brasileira do

Alumínio (Abal), a evolução do desempenho brasileiro na reciclagem de latas de

alumínio, em comparação com Argentina, Europa, Japão e Estados Unidos.

Gráfico 7.  Evolução da reciclagem de latas de alumínio (em %)

 

Fonte: Abal

O nível de reciclagem demonstrado por esses indicadores é certamente em

grande parte um resultado da coleta seletiva informal, realizada por iniciativas locais

(condomínios, shopping centers, redes de supermercado, entre outras), entidades

beneficentes  e  pelo  exército  de  catadores  de  rua  que  atuam  nas  cidades.  É,
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portanto, em grande parte, mais fruto da necessidade, da crise socioeconômica, do

que de políticas públicas de gestão integrada do lixo, arranjos institucionais para a

proteção  do  ambiente  urbano  (inclusive  de  responsabilização  do  fabricante  pelo

recolhimento do material por ele produzido) ou mesmo de consciência ambiental.

Embora  não  haja  uma  medida  exata  da  importância  do  trabalho  dos

catadores no grupo de atividades de coleta seletiva que possibilitam tais índices de

reciclagem67, é certo que, desde o início dos anos 90, o movimento organizado que

os reúne tem sua força e poder de pressão ampliados, sobretudo nas regiões Sul e

Sudeste do país, valendo-se basicamente de três instrumentos: i) a consolidação do

socioambientalismo; ii) o apoio de entidades da sociedade organizada e, sobretudo,

da Igreja Católica; e iii) a retórica da economia solidária.

Como foi visto no capítulo 2, a popularização das idéias de desenvolvimento

sustentável e de sustentabilidade - a partir de meados dos anos 80, tendo como

marco o  “Relatório  Brundtland”  -,  apesar  de  ter  resultado  até  agora  em poucos

avanços práticos, principalmente em termos amplos, no que diz respeito à proteção,

preservação e recuperação ambiental no planeta, representou a consolidação de

uma importante mudança na forma geral de encarar esses assuntos e problemas.

Ao  ligar  diretamente  a  questão  ambiental  à  social,  ambicionando  não  apenas

romper  o  cisma entre  crescimento  econômico  e  ambientalismo  mas  eliminar  tal

antagonismo em benefício dos países em desenvolvimento e subdesenvolvidos, a

proposta da sustentabilidade trouxe o homem e a melhoria das suas condições de

vida  -  leia-se  redução  da  pobreza  e  das  desigualdades  socioeconômicas  -

definitivamente  para  o  centro  das  atenções  das  discussões  ambientais.  Surgiu

assim a corrente socioambiental, dominante desde a década de 90.

Em linhas gerais, segundo ela, importa menos discutir se existem ou não e

quais são os limites físicos, naturais ao desenvolvimento humano - e, a partir de

conclusões nesse sentido, buscar um viés de sustentabilidade - e mais o fato de que

a depredação ambiental implica vantagens para alguns (grupos, classes, países) e

desvantagens para outros. Ou seja, as contradições sociais têm um papel tão (ou

67 Santos, Miltão e Beloto (2004, p.302) afirmam que, segundo a Abal, há cerca de 130 mil pessoas
vivendo exclusivamente da coleta  e posterior  venda apenas  das latas  de  alumínio  no  país.  São
catadores, desempregados, donas-de-casa, aposentados, estudantes etc., que ganham, em média
três salários mínimos por mês. Os catadores, por si só, são considerados responsáveis por cerca de
90% do material que abastece a indústria de reciclagem de alumínio no Brasil. Magera (2003, p.33),
por sua vez, afirma que os catadores seriam responsáveis por 60% do papel e papelão reciclados no
país, bem como por 90% do material que alimenta a indústria de reciclagem como um todo. O autor,
porém, não cita a fonte dessa informação.
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mais)  fundamental  quanto o das questões técnicas como causas dos problemas

ambientais, logo, a solução desses passa necessariamente pelo equacionamento

daquelas.  Como afirma  Foladori  (2001,  p.102),  as  questões  ambientais  surgem

como  resultado  da  organização  socioeconômica  das  sociedades,  e  qualquer

problema aparentemente  externo  é,  na  verdade,  primeiro  um conflito  no  interior

dessa sociedade. Ou dito de forma talvez mais radical:

A maioria das análises ambientais parte de uma perspectiva técnica
[...] há uma questão técnica como denominador comum: os limites
físicos  com  os  quais  o  ser  humano  se  defronta  em  seu
desenvolvimento.  [...]  a  contradição  comumente  delineada  entre
limites físicos e desenvolvimento social é equivocada. A sociedade
humana nunca se defronta,  em seu conjunto,  com limites físicos.
Pelo  contrário,  a  sociedade  humana,  antes  de  se  deparar  com
limites  naturais  ou  físicos,  está  frente  a  frente  com contradições
sociais. (FOLADORI, 2001, p.17 e 18) 

Na avaliação do autor, as dificuldades para atacar a crise ambiental e superá-

la  estão  “nas  próprias  relações  interespecíficas  do  gênero  humano”  porque  o

problema principal para o homem não é de inter-relação com outras espécies e com

o ambiente, mas de contradições internas. “Não existem relações no exterior, com o

meio ambiente, que não estejam previamente mediadas pelas relações no interior,

entre  classes  e  grupos”  e  “não  existe  nenhuma relação  técnica  que  não  esteja

subordinada a um determinado tipo de relação social” (FOLADORI, 2001, p.204 e

205). 

Citando Anthony Giddens e Ulrich  Beck,  Martins (2003,  p.  39)  lembra,  de

forma análoga, que “as questões ecológicas não se reduzem a uma preocupação

com o ‘ambiente’,  como algo alheio  à vida social,  mas como uma esfera que é

penetrada e reordenada pela ação humana”. Ou seja “[...] se houve um dia em que

os seres humanos souberam o que era a ‘natureza’,  agora não o sabem mais.

Atualmente,  o  que é ‘natural’  está tão intrincadamente  confundido com o que é

‘social’, que nada mais pode ser afirmado como tal, com certeza” (BECK et al, 1997,

p.8, apud MARTINS, 2003, p.39).

Os  pressupostos  e  idéias  do  socioambientalismo  são  os  grandes

fundamentos sobre os quais se ergueu o Movimento Nacional  dos Catadores de

Materiais Recicláveis, ou, dito em outras palavras, se a direção da luta ambiental

não houvesse sido alterada rumo à eqüidade social, os catadores certamente não
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teriam hoje tanto espaço de reivindicação nem a possibilidade de atuação de que

desfrutam como atores na arena ambiental. 

De uma forma geral, o Movimento Nacional dos Catadores prega que eles

são agentes  ambientais,  cuja  atividade  de coleta  seletiva  deve ser  devidamente

reconhecida  e  apoiada  pela  sociedade  e  pelo  poder  público  por  apresentar

importantes  vantagens  sobre  os  sistemas  convencionais  de  recolhimento  de

materiais  recicláveis,  principalmente  no  que  diz  respeito  aos  custos  que  eles

representam para as prefeituras. Isso sem contar o benefício socioeconômico de

geração de emprego e renda e de inclusão social para uma parcela da população

que tem poucas possibilidades de empregabilidade. Organizados em cooperativas,

os catadores podem conseguir melhores preços para os recicláveis, em razão da

economia de escala,  e,  assim, aumentar seus rendimentos.  Têm a possibilidade

ainda de, por meio dos treinamentos e do trabalho em grupo, aguçar sua noção de

cidadania.

A primeira cooperativa de catadores de materiais recicláveis de que se tem

notícia  se  constituiu  em  São  Paulo,  em  1989.  A  Cooperativa  dos  Catadores

Autônomos de Papel, Aparas e Materiais Reaproveitáveis (Coopamare) foi formada,

em sua origem, principalmente por moradores de rua que já catavam papéis. Com o

apoio da Organização do Auxílio Fraterno (OAF), entidade social de cunho católico

que  desenvolve  trabalhos  sobretudo  com  a  população  de  rua,  os  catadores

formaram inicialmente uma associação, em 1986, e alugaram como sede uma casa

no Glicério (zona central de SP). 

Pouco depois de ter virado cooperativa, a prefeitura, na época ocupada por

Luiza Erundina (então do Partido dos Trabalhadores), cedeu à Coopamare o espaço

sob  um  viaduto  em  Pinheiros  (zona  oeste),  onde  ela  funciona  até  hoje68.  O

Executivo  municipal  promulgou também um decreto (28.649/90)  reconhecendo o

ofício do catador como atividade profissional e garantindo a ele o direito ao trabalho.

Os  catadores  receberam  cursos  de  capacitação,  e  foi  firmado  convênio  para

remuneração da diretoria pelos serviços prestados.

68 Em setembro de 2005, sob a gestão do prefeito José Serra (PSDB), a subprefeitura de Pinheiros
deu  um prazo  de  um  mês  para  que  a  Coopamare  deixasse  a  área  ocupada  com  autorização
municipal,  alegando  que  havia  sido  obrigada  pela  Justiça,  após  ação  movida  por  moradores,  a
despejar a cooperativa. A decisão gerou polêmica e mobilizou alunos e professores da Faculdade de
Arquitetura e Urbanismo da USP (FAU), que realizam aulas no local e têm o trabalho da cooperativa
como alvo de pesquisa. No início de outubro, era noticiada a desistência da prefeitura em retirar os
catadores (BALAZINA, 2005).
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De acordo com as informações na página oficial da Coopamare na Internet69,

hoje  ela  conta  com  80  catadores  entre  cooperados  e  associados  e  mais  120

catadores avulsos - que apenas vendem seu material na cooperativa, mas não têm

direitos nem deveres em relação ela. 

Da fundação da Coopamare até os dias atuais, o Movimento Nacional dos

Catadores  cresceu  e  ganhou  dimensão  e  força.  Um  ano  depois  de  serem

reconhecidos na Classificação Brasileira de Ocupações (índice oficial do país), em

2002,  os  catadores  de  material  reciclável  eram,  no  fim  de  2003  (último  dado

disponível), 17.674 nos registros do Ministério do Trabalho. E os reconhecidos pela

estatística  oficial  são  minoria  numa  categoria  notoriamente  regida  pela

informalidade. Levantamento do Cempre indica que 500 mil vivem da atividade de

catação no Brasil70.

O grande marco da organização em nível nacional foi o Primeiro Congresso

Nacional de Catadores de Materiais Recicláveis, realizado em junho de 2001, em

Brasília,  onde  efetivamente  nasceu  o  Movimento  Nacional  dos  Catadores  de

Materiais Recicláveis e foi criada também a Comissão Nacional dos Catadores de

Materiais Recicláveis - que tem entre suas funções apoiar a implantação de projetos

de coleta seletiva com catadores nos municípios. O congresso havia começado a

ser  organizado  três  anos  antes,  em  1999,  durante  o  1ª  Encontro  Nacional  de

Catadores de Papel, em Belo Horizonte (MG). 

Em Brasília, o evento de três dias, seguido de uma marcha pelas ruas da

capital federal e de um ato público em frente ao Congresso Nacional, reuniu cerca

de 1.500 catadores e mais 200 técnicos e agentes sociais. O suporte ao congresso

ficou por conta do Fórum Nacional de Estudos sobre a População de Rua. Criado

em 1992, o fórum reúne as entidades pioneiras na organização de associações e

cooperativas de catadores de rua - a OAF de São Paulo e a Pastoral da Rua de

Belo  Horizonte  -,  além da Cáritas  Brasileira,  da Federação das Associações de

Reciclagem do Rio Grande do Sul (FARRGS), entre outras. Com seu objetivo de

articular  e  divulgar  alternativas  de  vida  e  cidadania  para  aqueles  excluídos  dos

direitos  básicos de moradia  e trabalho,  constituiu-se no ponto de partida para o

movimento dos catadores. 

69 <www.coopamare.org.br>. Acesso em: 30 ago. 2005
70 Segundo reportagem publicada no jornal “Folha de S. Paulo” em 2 de janeiro de 2005.
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Ao fim do Primeiro Congresso Nacional, foi redigida e divulgada a “Carta de

Brasília”,  que  propunha,  entre  outros,  a  implantação  de  uma  política  de  coleta

seletiva  sob  a  gestão  dos  catadores  de  materiais  recicláveis,  garantia  de  apoio

financeiro e subsídios para empreendimentos tocados por catadores que visassem

à sua inclusão. (KOTSCHO, 2001 e MOVIMENTO NACIONAL DOS CATADORES

DE MATERIAIS RECICLÁVEIS, 2001).

Além  do  congresso,  ocorre  também  periodicamente  o  Festival  Lixo  e

Cidadania, cuja mais recente edição (a quarta) realizou-se em setembro de 2005,

em Belo Horizonte. Em janeiro de 2003, a organização dos catadores conseguiu

romper  as  fronteiras  nacionais,  com o  Primeiro  Congresso  Latino-Americano  de

Catadores de Materiais Recicláveis, em Caxias do Sul (RS), do qual participaram

representantes de organizações e catadores do Uruguai e da Argentina. O evento

reuniu cerca de mil pessoas.

Conforme lembra Rodríguez (2002, p.339), como símbolo do caráter global

da exclusão social, os catadores de rua são um fenômeno comum aos países em

desenvolvimento  ou  subdesenvolvidos.  Citando  outras  diversas  fontes,  o  autor

estima que na Colômbia cerca de 1% da população (ou 300 mil pessoas) viva da

recuperação  de  materiais  recicláveis.  No  México  e  no  Egito,  seriam já  2%;  em

Manilha  (Filipinas),  cerca  de  12  mil  pessoas  dependeriam  diretamente  da

reciclagem; e em Pequim (China), aproximadamente 82 mil camponeses imigrantes

trabalhariam como recicladores informais.

Após estudar as condições dos catadores na Colômbia, o autor concluiu que,

apesar  das  duras  condições  de  trabalho,  dos  baixos  rendimentos  e  do  estigma

social,  a ocupação de catador, em geral,  não é temporária,  e são freqüentes os

casos de pessoas que trabalham com isso por toda a vida. Entre as razões para

tanto estariam os fatos de a reciclagem exigir um baixo nível de escolaridade e de

oferecer como atrativo a independência de um trabalho por conta própria – nesse

caso, em especial,  para os que atuam de forma autônoma (RODRÍGUEZ, 2002,

p.343 e 344).

Ambos os fatores, no entanto, constituem-se, via de regra, em obstáculos à

organização desses catadores em cooperativas. Por um lado, a baixa escolaridade

dificulta  o  acesso  dos  trabalhadores  à  informação  e  a  sua  capacitação  para  a

autogestão; por outro,  a supervalorização da liberdade e do individualismo é um

freqüente desafio à dinâmica cooperativa e mesmo à obediência às normas de um
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empreendimento conjunto, levando com certa constância a problemas internos de

gestão, alta rotatividade dos catadores e à manutenção da lógica da concorrência

(se posso ganhar mais trabalhando por conta própria, sem ter de me submeter a

nenhuma norma, por que vou permanecer num grupo?). 

Essas e outras dificuldades que se colocam aos projetos de coleta seletiva

com catadores serão abordadas mais detalhadamente a seguir,  por oposição às

idéias da economia solidária, principal fundamento conceitual dessas experiências.

4.1.2. Princípios da economia solidária e desafios à base do discurso pró-catadores

O projeto Coleta Seletiva Solidária, da Prefeitura de São Paulo, objeto deste

estudo, assim como as demais iniciativas municipais de realização da coleta seletiva

por meio das cooperativas de catadores, parece estar, à primeira vista, em sintonia

perfeita  com  as  premissas  da  economia  solidária  como  alternativa  ao  sistema

capitalista de produção e, conseqüentemente, como um caminho para que se tenha

uma sociedade em que “predomine a igualdade entre todos os seus membros” -

como  afirma  Singer  (2002,  p.9),  um  de  seus  mais  notáveis  defensores  e

divulgadores. 

As  propostas  existentes  podem  ser  incluídas  no  rol  das  iniciativas  que

buscam  atingir  esse  ideal,  ainda  que  não  constituam  exatamente  os

empreendimentos  definidos  como  emblemáticos  dessa  corrente,  quais  sejam  as

cooperativas de produção71,  nas quais todos os sócios têm a mesma parcela do

capital - e, por isso, o mesmo direito de voto em todas as decisões da empresa - e

cujos diretores são eleitos pelos próprios sócios. Apesar de os catadores formarem

cooperativas de venda, ou seja, se reunirem não para produzir  algo, mas com o

objetivo  de,  aumentando  o  volume  de  material  a  ser  vendido,  aumentar

proporcionalmente seu poder de barganha no mercado de compra de recicláveis72,

suas  associações  obedecem,  ao  menos  em  tese,  aos  princípios  básicos  da

propriedade coletiva ou associada do capital e do direito à liberdade individual.

71 Singer (2000) chega a sugerir que, adotando os princípios da economia solidária, notadamente a
autogestão,  as  cooperativas  de produção conseguem escapar  do dilema entre ter  sucesso e  se
tornarem firmas capitalistas ou fracassarem como empresas. 
72 Largamente  dominado  por  donos  de  ferros-velhos  e  de  empresas  de  aparas  de  papel,  que
costumam ter seus próprios catadores “free-lance” e funcionam como intermediários, comprando-lhes
o produto recolhido por preços geralmente muito abaixo dos de mercado para vendê-los mais caros
às empresas recicladoras.
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No seu “Introdução à  economia  solidária”,  Singer  faz,  inclusive,  referência

específica às iniciativas de cooperação entre catadores.

O caso dos catadores de lixo merece uma menção especial devido
ao  seu  significado  social.  Recolher  material  reciclável  entre  os
dejetos  é  o  meio  de  vida  que  resta  aos  que  a  exclusão  social
degradou  ao  máximo.  [...]  A  cooperativa  possibilita  compras  em
comum a preços menores e vendas em comum a preços maiores [...]
é  uma  oportunidade  de  resgate  da  dignidade  humana  [...]  e  de
desenvolvimento... (SINGER, 2002, p.89).

A concretização dos projetos, entretanto, se configura mais como um desafio

a todo o arsenal conceitual dessa corrente de pensamento.

A economia solidária é uma nova forma de encarar o cooperativismo, tirando

dele as características que aproximavam as cooperativas de empresas e, portanto,

as tornavam possíveis objetos de análise das teorias da firma. Trata-se, segundo

Singer  (2002,  p.10),  de  um  modo  de  produção  cujos  princípios  básicos  são  a

propriedade coletiva ou associada do capital e o direito à liberdade individual.  As

bases de sustentação mais importantes da economia solidária são, de acordo com o

autor,  fontes  de  financiamento,  redes  de  comercialização,  assessoria  técnico-

científica, formação continuada do trabalhador e apoio institucional e legal por parte

das autoridades governamentais  (SINGER, 2000,  p.23)  – e nesses pontos estão

importantes fundamentos para o sucesso de empreendimentos como os projetos de

coleta seletiva com cooperativas de catadores de material reciclável.

O modelo de cooperativismo como se conhece hoje surgiu na Inglaterra, em

1844,  na  cidade  de  Rochdale,  quando  um grupo de  28  tecelões  que passavam

dificuldades econômicas, principalmente em virtude do uso da máquina a vapor na

indústria têxtil, idealizaram uma cooperativa de consumo, a Sociedade dos Probos

Pioneiros  de  Rochdale  (MAGERA,  2003,  p.40;  SINGER,  2000,  p.19;  SANTOS e

RODRÍGUEZ, 2002, p.33).

No Brasil, as primeiras associações que seguiam os princípios cooperativos

remontam às reduções  jesuíticas  dos anos 1600,  ainda  que,  naquela  época,  os

termos e conceitos relacionados ao cooperativismo em si ainda não tivessem sido

cunhados. A primeira iniciativa seguindo os ideais já formalizados, uma cooperativa

agrícola, foi registrada em 1847, no Paraná. O cooperativismo, porém, só ganhou

força  no  país  a  partir  de  1923,  com  a  edição  do  decreto  federal  22.239,  que

regulamentou o funcionamento das cooperativas. O movimento teve dois períodos

áureos: nos anos 40, sob o incentivo do governo de Getúlio Vargas às cooperativas
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de soja e trigo, e nos anos 60, também em razão de estímulos financeiros dados ao

setor agrícola pelos militares (MAGERA, 2003, p.62-64). 

De  acordo  com  a  lei  5.764/71,  uma  cooperativa  deve  ter  no  mínimo  20

integrantes,  regidos  por  um  estatuto  elaborado  e  aprovado  por  todos.  Segundo

dados da Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB), em 2003 existiam 7.355

cooperativas no país, onde trabalhavam cerca de 5,8 milhões de pessoas. Essas

cooperativas foram responsáveis por 6% do PIB nacional naquele ano e atuavam

em 13 ramos, sendo que o maior número de iniciativas estava entre as cooperativas

de trabalho (2.024 ou 27,5%),  seguidas pelas agropecuárias (1.519 ou cerca de

21%).  O  Sudeste  concentrava  a  maior  parte  tanto  das  cooperativas  como  dos

cooperados em atividade.

O cooperativismo obedece a sete princípios normatizadores, que vêm sendo

ajustados segundo as transformações socioeconômicas e culturais por que passa a

sociedade,  mas,  em  linhas  gerais,  estabelecem  o  seguinte:  i)  adesão  livre  e

voluntária; ii) controle democrático por parte dos sócios; iii) participação econômica

dos sócios; iv) autonomia e independência;  v) oferta de educação, treinamento e

informação;  vi)  cooperação  entre  cooperativas;  e  vii)  preocupação  com  a

comunidade (MAGERA, 2003, p.55).

Em relação especificamente à economia solidária, ela começa a ressurgir no

Brasil, ainda de forma esparsa, nos anos 80, como reação dos movimentos sociais à

crise  de  desemprego,  tomando  impulso  a  partir  da  segunda  metade  da  década

seguinte.  Em 1994,  diversas  empresas  autogestionárias  fundaram a  Associação

Nacional  de  Trabalhadores  em  Empresas  Autogestionárias  e  de  Participação

Acionária  (Anteag);  praticamente  no  mesmo  período,  surgiram  também  as

Incubadoras  Tecnológicas  de  Cooperativas  Populares  (ITCP),  pertencentes  a

universidades e voltadas à organização da população mais pobre em cooperativas

de produção  ou  trabalho,  por  meio  de  apoio  administrativo,  legal,  político,  entre

outros. Mais recentemente, outras entidades de apoio à economia solidária foram

formadas no âmbito de grandes centrais sindicais, da Igreja e das diferentes esferas

do próprio poder público (SINGER, 2000, p.24 e 25).

Tal ressurgimento, que não se restringiu ao Brasil, mas se verificou também

em outros países latino-americanos, se deveu também a quatro razões básicas, no

entender  de  Santos  e  Rodríguez  (2002,  p.35-37),  relacionadas  às  condições

políticas  e  econômicas  contemporâneas,  as  quais  tornam  as  cooperativas  de
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trabalhadores uma promessa de alternativa emancipadora. A primeira delas é que,

apesar de as cooperativas não se basearem em valores capitalistas, operam dentro

do sistema, como unidades aptas a competir no mercado. Em segundo lugar, por

suas características, as cooperativas tendem a ser mais produtivas – uma vez que

são, ao menos em tese, capazes de promover relações e habilidades entre seus

trabalhadores  (flexibilidade,  participação  e  inovação,  por  exemplo)  fundamentais

para a sobrevivência e sucesso de qualquer empresa no mercado. A terceira razão

seria  que  a  difusão  de  cooperativas  estimularia  o  crescimento  econômico  e  a

redução dos níveis de desigualdade. Por último, elas levam as possibilidades da

democracia participativa até o âmbito econômico.

As  dificuldades  para  que  projetos  de  coleta  seletiva  com cooperativas  de

catadores  tenham  sucesso  como  empreendimentos  da  economia  solidária,

entretanto, são muitas.

Elas começam no papel do poder público na viabilização das experiências,

principalmente  como agente  de controle  de uma competição  predatória  entre  as

cooperativas. Singer (2002, p.11) defende a necessidade de um poder público com a

missão de captar parte dos ganhos acima do considerado socialmente necessário e

redistribuí-los entre os que ganham abaixo de um mínimo indispensável. Esperar tal

ingerência do poder público no Brasil é no mínimo utópico. Ela exigiria, em primeiro

lugar, um comprometimento com a iniciativa e uma força institucional do projeto que

nem de longe caracterizam as políticas públicas colocadas em práticas no país -

ainda menos na área ambiental. Em segundo lugar, a própria noção de um Estado

redistribuidor de “lucros”, mesmo que entre empresas pretensamente solidárias, vai

radicalmente contra os paradigmas capitalistas sobre os quais estão assentadas as

políticas públicas brasileiras (para não dizer a sociedade e, é claro, a economia do

país).

Os  desafios  continuam  com  a  fundamental  necessidade  de  treinamento

prévio dos cooperados para lidar com o gerenciamento da empresa solidária e de

informação constante sobre os rumos do grupo e as alternativas disponíveis para

ele. E chegam até a colocação em prática do conceito de autogestão, o cerne da

economia solidária, que Singer (2002) resume como “ninguém manda em ninguém”

e que significa, em última instância, que o gerenciamento da cooperativa tem de ser

obrigatoriamente  feito  a  partir  do  sistema “um homem –  um voto”.  Na  verdade,

informação/ treinamento e autogestão estão intimamente ligados, uma vez que, para
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que  a  segunda  se  realize  efetivamente,  os  sócios  ou  cooperados  precisam não

apenas estar bem informados sobre os rumos da empresa mas também ter uma

formação democrática que possibilite a própria prática autogestionária. 

Portanto,  um  dos  principais  entraves  à  economia  solidária  (e,  por

conseguinte,  à base retórica da Coleta Seletiva Solidária)  é o que Singer  (2002,

p.19) define como o “desinteresse dos sócios, sua recusa ao esforço adicional que a

prática democrática exige”. A opção por integrar uma empresa solidária deve ser,

assim, político-ideológica, ao mesmo tempo em que econômica, ou seja, requer um

posicionamento  consciente  contrário  aos  valores  dominantes  da  “competição

individual e da primazia do capital” (SINGER, 2000, p.21-22).

Se,  para  superar  tal  desinteresse,  a  formação  e  a  “consciência”  da

importância do empreendimento solidário não só como ganha pão individual de cada

trabalhador envolvido mas, de forma muito mais ampla e profunda, como alternativa

produtiva e de inserção socioeconômica são primordiais, que tipo de autogestão se

pode esperar em cooperativas formadas por pessoas dentre as de maior grau de

exclusão,  empobrecidas  e  despojadas  da  maior  parte,  senão de todos,  os  bens

públicos  -  incluindo  aí  a  educação  mais  básica  e  muitas  vezes  a  moradia?  Um

processo de resgate anterior à formação das cooperativas parece se impor como

pré-condição  para  que  elas  dêem  certo.  Como  defende  Singer  (2000,  p.22),  a

empresa  solidária  é  também  um  empreendimento  comunitário,  e  o  processo  de

aprendizado coletivo que vai viabilizá-la deve ser iniciado antes de mesmo de ela

começar  a  funcionar  –  por  meio  de  cursos  de  cooperativismo  e  preparação

profissional, por exemplo. Mas como compatibilizar tal necessidade com outras mais

prementes, como a de ter uma renda ao fim do mês para sobreviver? 

Na falta de uma resposta mesmo teórica para tal dilema, Singer (2002, p.22)

chega até a advogar que “a autogestão se pratica tanto mais autenticamente quanto

mais sócios [dos empreendimentos solidários]  são militantes sindicais,  políticos e

religiosos”.  Ou  que  a  empresa  solidária  não  prescinde  de  especialistas  no  seu

quadro administrativo, contradizendo a si próprio, num mesmo artigo, onde antes

havia  defendido  que  a  equivocada  descrença  na  capacidade  de  “meros

trabalhadores”  de  gerir  empresas  com  eficiência  era  fator  importante  na

degeneração de empresas solidárias. 

Trata-se de soluções  ad hoc  para um problema que pode ser,  no fim das

contas, uma contradição intrínseca: a economia solidária se preocupa em ser uma
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alternativa ao capitalismo, promovendo uma sociedade de iguais,  mas, para que,

dentro dela, iniciativas possam se concretizar, ter sucesso, não perecer tampouco se

degenerar em empreendimentos capitalistas e hierarquizados, é preciso seguir um

dos  seguintes  caminhos:  incorporar  trabalhadores  de  um  certo  estrato

socioeconômico e cultural que possam compreender o ideário e tenham a formação

adequada para a autogestão ou ter  entre os sócios o maior  número possível  de

“guias”,  que  consigam  direcionar  as  empresas  solidárias  para  as  práticas

verdadeiramente democráticas. 

Tudo  isso  levando  em conta  que,  como sustenta  o  próprio  Singer  (2002,

p.121), para que a economia solidária deixe de ser um paliativo do capitalismo e se

torne mesmo uma outra via, ela terá de alcançar níveis de eficiência comparáveis ao

da economia capitalista,  mediante o apoio  de serviços financeiros e tecnológico-

científicos  solidários.  Não que essa conversão social  seja  indesejável,  tampouco

impossível, mas ela é, no mínimo, improvável sem uma forte mudança institucional

que não parece nem ameaçar se avizinhar.

E é justamente essa a constatação a que se chega quando se analisam os

resultados de estudos de caso sobre cooperativas e empreendimentos solidários,

sobretudo os que envolvem catadores de materiais recicláveis. 

Depois  de  estudar  cooperativas  de  catadores  de  materiais  recicláveis  no

interior de São Paulo, Magera (2003, p.30)73 conclui que fazer a coleta seletiva por

meio desses empreendimentos é apenas uma alternativa temporária, “devido à falta

de  gestão  profissional  e  políticas  públicas  voltadas  a  esse  tema”.  Para  ele,  as

cooperativas têm grande chance de fracassar e virar uma espécie de terceirização

do serviço de coleta, afastando-se dos ideais da economia solidária.

Segundo  o  autor,  nas  iniciativas  pesquisadas,  via  de  regra,  além  de  os

cooperados  obedecerem  a  uma  hierarquia  de  trabalho,  eles  desconheciam

informações  importantes  da  gestão  administrativa,  não  possuíam  independência

nem autonomia para tomar decisões, não recebiam treinamento e, em alguns casos,

sequer recebiam sua participação na produtividade da cooperativa. 

Magera  aponta  ainda os  seguintes  problemas práticos e operacionais  nas

cooperativas que estudou: i) baixos índices de desvio de materiais dos aterros, ou

seja,  efetivamente baixa reciclagem; ii)  pouca capacidade de inclusão social,  em

73 O autor entrevistou dez cooperados de cada uma das cinco iniciativas que visitou, as quais não
foram identificadas.
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razão do pequeno número de postos de trabalho oferecidos; iii) dependência de um

coordenador externo, geralmente ligado a uma ONG ou mesmo à prefeitura local74, o

que restringe a autogestão das cooperativas e é, em grande parte, conseqüência da

iv) baixa escolaridade dos cooperados (MAGERA, 2001, p.173-175).

Ainda que a pesquisa de Magera não tenha sido feita em projetos oficiais de

coleta seletiva com cooperativas de ex-catadores (as cinco iniciativas visitadas eram

independentes), os problemas verificados pelo autor dão uma boa idéia dos limites e

desafios que mesmo os programas municiais estabelecidos enfrentam. 

Para  alguns  estudiosos  mais  pessimistas,  as  dificuldades  que  essas

iniciativas  enfrentam chegam  a  ser  virtualmente  insuperáveis,  lembra  Rodríguez

(2002, p. 345), citando os trabalhos de Birkbeck (1978 e 1979) com recicladores de

Cali.  O próprio  Rodríguez conclui,  com base em pesquisa na Colômbia,  que as

cooperativas  de  recicladores  (como ele  chama os  catadores)  naquele  país  não

conseguiram se integrar numa rede de ajuda econômica mútua; não foram capazes

de estabelecer  vínculos  duradouros  com entidades  estatais  tampouco  empresas

privadas  convencionais;  e  que  não  havia  uma  política  pública  de  apoio  aos

catadores, mas apenas esforços ocasionais e isolados de algumas entidades nesse

sentido (RODRÍGUEZ, 2002, p.358). Quadro que em pouco se difere do brasileiro.

Com  base  em  diferentes  estudos  de  caso  sobre  iniciativas  solidárias  na

América Latina, Índia e África, Santos e Rodríguez (2002), enumeram nove teses

sobre as alternativas de produção ao capitalismo que certamente dão pistas das

razões para os problemas encontrados por Magera – e, de certa forma, também por

esta pesquisa – e, por isso mesmo, podem apontar qual a melhor direção a seguir.

Dessas nove teses, são enumeradas a seguir as que mais se prestam aos objetivos

deste trabalho.

A  primeira  tese  é  a  de  que  as  alternativas  de  produção,  por  não  se

configurarem apenas como econômicas, dependem, para ter êxito, da integração

que consigam entre os processos econômicos propriamente ditos e os culturais,

74 É  interessante  notar  que  os  apoios  externos,  principalmente  de  instituições  ligadas  à  Igreja
Católica, foram cruciais para o desenvolvimento de algumas iniciativas de coleta seletiva oficial com
catadores e sua consolidação, a exemplo do que ocorreu em Belo Horizonte e Porto Alegre e, em
certa medida, em São Paulo. Com será visto mais adiante, tal “interferência externa” é vista como
benéfica por muitos estudiosos dos casos mineiro e gaúcho, mas, nos trabalhos de campo em São
Paulo,  ela  foi  criticada por  muitos  dos líderes  das  cooperativas  da  Coleta  Seletiva  Solidária.  De
qualquer forma, a existência de parcerias foi considerada um indicador positivo de sustentabilidade
tanto para os programas municipais de coleta seletiva com catadores como para as organizações de
catadores neles envolvidas.
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sociais  e  políticos  –  em  outras  palavras,  o  seu  sucesso  está  em  boa  medida

vinculado a mudanças institucionais que incluem educação e integração social dos

envolvidos,  por  exemplo.  Os  próprios  autores  reconhecem  que,  no  caso  de

cooperativas de recicladores de lixo (caso ilustrado pela experiência colombiana,

investigada por Rodríguez), o processo é “especialmente difícil” e precisa recorrer a

atividades  lúdicas,  culturais  e  sociais,  entre  outras,  para  garantir  a  motivação  e

mesmo a permanência dos catadores nas cooperativas (SANTOS e RODRÍGUEZ,

2002, p.65).

A segunda tese é a de que os empreendimentos solidários têm mais chance

de dar certo quando se incluem numa rede de colaboração e auxílio  mútuo. Só

assim ganham força para  ir  contra  o  parâmetro hegemônico.  Sindicatos,  ONGs,

fundações, igrejas e organizações privadas de promoção social são essenciais para

a  constituição  e  amparo  dessas  redes.  Por  outro  lado,  um  dilema  que  muitas

iniciativas acabam enfrentando é como sobreviver de forma autônoma quando o

apoio externo terminar.

A tese de número três é a de que as alternativas de produção não devem ser

desenvolvidas apenas no âmbito estatal, ou seja, vinculadas a alguma esfera de

poder público. Se, por um lado, o Estado é um importante catalisador e criador de

alternativas  de  produção,  por  outro  lado,  quando  não  há  um  efetivo

comprometimento  com  a  iniciativa,  pode  haver  o  simples  abandono,  fatal

principalmente  para  os  empreendimentos  e  políticas  que  ainda  não  se

consolidaram. 

A quarta tese é a de que as alternativas de produção devem ser vorazes em

termos de escala; a quinta afirma que devem radicalizar em termos de democracia

participativa – o que lança o desafio de como evitar o surgimento de hierarquias e

da apatia típicas das organizações convencionais.

Por fim, a tese de número oito afirma que,  para analisar  propriamente os

empreendimentos  solidários,  é  preciso  averiguar  seus  benefícios  e  custos  não-

monetários, freqüentemente decisivos para entender inclusive o seu desempenho

no mercado. 

Cabe aqui  relatar  algumas conclusões a que chegou o próprio  Rodríguez

após analisar as cooperativas de catadores da Colômbia sobre o que, na prática das

diversas experiências, contribuiu para um maior sucesso. Primeiro, a diversificação

das atividades econômicas por parte das cooperativas, principalmente no sentido de
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não apenas recolher  e triar  o material  reciclável  mas também se ocupar  da sua

transformação, conferindo a ele um maior valor agregado. Outro fator de sucesso foi

a  venda  dos  produtos  diretamente  à  indústria,  se  necessário,  por  meio  de

cooperativas de venda. Um terceiro ponto foi a oferta, por parte da cooperativa, de

“regalias  sociais”,  como  forma  de  atrair  e  manter  os  catadores  no  grupo  e

motivados. “De fato, em alguns casos, [as regalias sociais] são até a única razão

pela  qual  os  recicladores  permanecem  nela  [na  cooperativa]”,  afirma  o  autor

(RODRÍGUEZ,  2002,  p.355).  Outros  dois  fatores  importantes  repetidamente

levantados  são,  por  um  lado,  a  constituição  e  fortalecimento  de  redes  que

congreguem as cooperativas de catadores e, por outro lado, a sua integração com

organismos estatais de promoção social e econômica porque “é improvável [...] que

sem o  apoio  estatal  possam ser  criadas  as  condições  para  que  prospere  uma

economia solidária” (RODRÍGUEZ, 2002:362).

4.2. TRÊS EXPERIÊNCIAS BRASILEIRAS

A seguir serão descritas três iniciativas oficiais de coleta seletiva em parceria

com catadores de rua organizados em cooperativas que já vêm sendo colocadas

em prática no país e que deverão servir como uma forma de balizamento para a

avaliação da experiência paulistana. A escolha obedeceu a dois critérios principais:

tempo de funcionamento do projeto e escala. Procuraram-se as experiências mais

antigas,  que  já  tivessem  resultados  mais  bem  definidos,  e  as  que  mais  se

aproximam, em termos de população atendida e área de abrangência, da realidade

de São Paulo. 

Cabe ressaltar que o relato das experiências se baseia exclusivamente em

fontes bibliográficas, as mais recentes encontradas. No caso de Belo Horizonte, os

dados provêm dos estudos de Jacobi e Teixeira (1997), Grimberg e Blauth (1998),

Batista (2004), além dos dados oficiais da prefeitura e da própria Associação dos

Catadores  de  Papel,  Papelão  e  Material  Reaproveitável  (Asmare).  Para  a

experiência de Porto Alegre (RS), além dos dados oficiais da prefeitura e do mesmo

estudo de Grimberg e Blauth citado anteriormente, a pesquisa se vale do relato de

Martins (2003). Já no caso do Rio de Janeiro (RJ), os dados vêm sobretudo de

Grimberg e Blauth e da própria prefeitura. 
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4.2.1. Belo Horizonte

A capital  mineira  tem aproximadamente  2,4  milhões  de habitantes,  coleta

diariamente por volta de 3.850 toneladas de resíduos sólidos e tem entre 90% e

99% da sua população atendida por esse serviço de limpeza urbana.

O modelo de coleta seletiva começou a ser implantado em 1993, dentro do

Programa de Manejo Diferenciado de Resíduos Sólidos, que englobava também a

compostagem de matéria orgânica e o reaproveitamento do entulho da construção

civil e foi coordenado pela Superintendência Municipal de Limpeza Urbana (SMLU),

hoje Superintendência de Limpeza Urbana (SLU), autarquia da prefeitura.

O projeto envolveu, além de diversos órgãos da administração municipal (as

administrações  regionais  e  as  secretarias  de  Meio  Ambiente,  Desenvolvimento

Social, Educação, Abastecimento e da Indústria e Comércio), o Banco do Estado de

Minas Gerais, a Fundação Centro Tecnológico de Minas, a Petrobras e o Ministério

do  Meio  Ambiente,  por  meio  de  financiamento  do  Fundo  Nacional  do  Meio

Ambiente, em 1996. 

Os parceiros da sociedade organizada foram a Pastoral de Rua, a Cáritas, a

Associação  Evangélica  Brasileira,  a  Abividro,  a  Companhia  Siderúrgica  Belgo-

Mineira, a ONU, a Santa Casa de Misericórdia e a Asmare. 

Na  avaliação  da  própria  prefeitura,  a  interação  entre  essas  diversas

instituições foi um fator crucial para a viabilização do sistema.

Segundo a Lei Orgânica do Município (de 1990), a coleta e comercialização

dos  materiais  recicláveis  devem  ser  feitas  preferencialmente  por  meio  de

cooperativas  de  trabalho75,  o  que  coloca  os  catadores  de  rua  como  atores

privilegiados para realização da coleta seletiva. A determinação foi resultado de uma

forte  pressão  social  de  entidades  como  a  Pastoral  de  Rua  e  a  Cáritas  e  dos

catadores  em  si,  que,  até  então,  trabalhavam  embaixo  de  viadutos  e  eram

freqüentemente  alvos  das  chamadas  “operações  limpeza”,  nas  quais  fiscais  da

prefeitura confiscavam, muitas vezes de forma violenta,  os carrinhos e materiais

recicláveis recolhidos por eles. 

No fim de 1992, a prefeitura, a Asmare e a Mitra Arquidiocesana assinaram

um convênio para a realização conjunta da coleta seletiva em Belo Horizonte.

75 BATISTA, 2004, p.53.

86



A Asmare é uma associação de catadores de material reciclável fundada em

1990. Reúne hoje por volta de 250 associados e beneficia indiretamente cerca de

850 pessoas76. Recolhe por mês em média 450 toneladas de material reciclável –

com exceção do vidro, que é encaminhado para a Santa Casa de Misericórdia. A

média salarial de cada associado era, em 2004, de R$ 390 (1,5 salário mínimo)77.

Os  catadores  foram  capacitados  pelo  município,  pela  Pastoral  de  Rua  e  pelo

Cempre.  Eles  fazem  a  coleta  seletiva,  e  o  poder  público  funciona  como  um

intermediário, dando apoio logístico e institucional. 

A produção de cada associado da Asmare é remunerada pelo preço praticado

no mercado, e é concedido, ao fim do mês, um incentivo de produtividade da ordem

de 20%, em função da produção de cada catador. No encerramento do exercício

financeiro, também de maneira proporcional, há a distribuição das sobras de caixa. 

A organização da Asmare é baseada em sete comissões. A administração é

exercida  por  um  colegiado  composto  pelos  coordenadores  de  cada  uma  das

comissões, e a responsabilidade jurídica cabe a um coordenador-geral. Há ainda a

coordenação colegiada, constituída pela diretoria da Asmare e representantes dos

seus parceiros executivos.

A  realização  de  cursos  de  capacitação  é  uma  importante  estratégia  de

envolvimento  dos  catadores  no  sentido  de  promover  sua  profissionalização.  As

comemorações  festivas  e  o  desfile  de  Carnaval  são  alguns  dos  momentos  de

convivência social.

Os catadores precisam manter os filhos na escola para continuar a fazer parte

da associação. Ao associar-se, devem se comprometer ainda a coletar no mínimo

100 kg de material por dia e a seguir as normas da Asmare.

Batista (2004, p.98-99) ressalta como ponto importante para o sucesso do

programa de coleta seletiva de Belo Horizonte o conjunto de ações desenvolvidas

com o objetivo de operar transformações culturais, tanto nos órgãos públicos como

na sociedade em geral, no que diz respeito ao lixo e à figura do catador.

A  coleta  seletiva  começou  exclusivamente  ponto  a  ponto,  em  Locais  de

Entrega Voluntária (LEVs). Hoje são cerca de 540 contêineres, mas a prefeitura já

vem implantando também a coleta porta a porta em alguns bairros e condomínios,

buscando ampliar a abrangência do serviço e facilitar a adesão. 

76 Segundo dados de pesquisa realizada pelo Fórum Municipal Lixo & Cidadania entre setembro de
2004 e fevereiro de 2005.
77 Batista (2004, p. 8) e Fórum Municipal Lixo & Cidadania (2005).
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Os  custos  da  coleta  seletiva  de  Belo  Horizonte  são  assim  distribuídos:

aqueles com equipamento,  manutenção,  combustível,  licenciamento,  seguros,  da

coleta  seletiva  de  vidro  e  de  serviços  como  água,  luz,  telefone,  mão-de-obra,

pessoal etc. cabem à SLU. Custos de carreto e transporte, triagem, manutenção e

operação cabem à Asmare. 

A taxa de limpeza urbana, cobrada com o Imposto Predial e Territorial Urbano

(IPTU),  cobre  65%  dos  custos,  a  prefeitura  complementa  com  30%,  e  os  5%

restantes são obtidos com receitas próprias geradas pela SLU.

Segundo um relatório do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e

Social (BNDES) sobre a iniciativa78, o trabalho da Asmare obtém, por dia, cerca de

cinco toneladas de papel e papelão, e a prefeitura economiza com serviços de coleta

e aterramento, em média, R$ 9.000 por mês. A mesma cifra é citada por Jacobi e

Teixeira (1997, p.45). O documento do BNDES afirma ainda que há uma redução

diária de 2,4% no volume de lixo destinado ao aterro sanitário.

Em 2004, segundo a própria SLU, em seu relatório anual de atividades, foram

recolhidas 6.536,95 toneladas de papel, metal, vidro e plástico pela coleta seletiva –

uma média diária de 17,91 toneladas e mensal de 544,75 toneladas (o equivalente a

0,5%  do  total  de  lixo  coletado  convencionalmente).  Disso,  75%  são  coletados

diretamente pela Asmare e outras cooperativas envolvidas na coleta seletiva79; 7%

provêem dos LEVs; 6% da coleta porta a porta; e 12% são vidros. 

Como a cidade ainda carece de indústrias recicladoras, o que é coletado é

vendido principalmente  a aparistas e depósitos de sucata.  Uma parceria  entre a

Asmare e mais sete associações promete mudar essa história. Em 2005 começou a

construção,  em  Belo  Horizonte,  de  uma  indústria  de  reciclagem  dirigida  pelos

catadores. O projeto é que a unidade gere 62 empregos e aumente a renda de 550

famílias. Por ano, deverão ser recicladas 3.600 toneladas de plástico. 

Além disso, o exemplo da capital está inspirando outros municípios mineiros a

formar entidades semelhantes à Asmare, e a perspectiva é que se consolide uma

rede, atuando numa mesma cadeia de produção de recicláveis plásticos (BATISTA,

2004, p.10).

78 O documento, sem data de elaboração, é de autoria de Marco Antonio de Almeida, a partir do
relatório de Marco Antônio Carvalho Teixeira para o Programa Gestão Pública e Cidadania. Está
disponível em <http://federativo.bndes.gov.br/dicas/residuos.htm>. Acesso em: 20 mar. 2006.
79 O relatório do Fórum Municipal Lixo & Cidadania de Belo Horizonte (2005) aponta a existência de
pelo menos outras seis associações em atividade na capital mineira; uma delas é, inclusive, fruto de
uma dissidência da Asmare.
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4.2.2. Porto Alegre

A capital  gaúcha tem aproximadamente  1,4 milhão de habitantes e coleta

diariamente por volta de 1.600 toneladas de resíduos sólidos - sendo 900 toneladas/

dia  de  lixo  domiciliar  e,  dessas,  cerca  de  300  toneladas  (ou  1/3)  de  material

reciclável.  A  coleta  seletiva  oficial  recolhe  cerca  de  60  toneladas  de  material

reciclável por dia, enquanto que 120 toneladas são retiradas diariamente das ruas

por catadores que estão fora do programa municipal, ou seja, são autônomos. 

Existem em Porto Alegre cerca de 380 catadores/ recicladores trabalhando

em  oito  galpões  de  reciclagem.  A  estimativa  da  prefeitura  é  que  metade  da

população  contribua  com  a  coleta  seletiva,  que  faz  parte  do  Programa  de

Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos Urbanos e foi iniciada em 1990, com

uma experiência  piloto  no bairro  Bom Fim,  na zona central  da cidade.  A coleta

seletiva está a cargo do Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU), uma

autarquia da prefeitura, e foi estabelecida por duas leis complementares: a de n°

234, de 16 de janeiro de 1990, que instituiu o Código Municipal de Limpeza Urbana,

e a de n° 274, de 10 de outubro de 1990, que tornou obrigatória a coleta seletiva em

todo o município.

Segundo as fontes oficiais, o projeto atinge hoje todos os bairros da cidade e

97% da população (MARTINS, 2003, p.78). Ele foi acompanhado de um trabalho de

educação  nas  escolas,  que  receberam  equipamentos  para  fazer  a  separação,

materiais  gráficos  e  filmes,  entre  outros.  Também foram oferecidos  cursos  para

síndicos e zeladores de condomínios. 

A coleta ocorre uma vez por semana, em dia e turno determinados. Ela é

feita por 27 caminhões; existem também 28 contêineres espalhados em locais como

parques e pontos de movimento comercial. O material recolhido é encaminhado aos

galpões  de  reciclagem.  Lá  os  catadores,  organizados  em associações,  triam os

recicláveis, os enfardam, armazenam e, mais tarde, comercializam. Os galpões são

equipados com prensas, balanças e, em alguns casos, lavadores e picotadores de

plástico – tanto os imóveis  como o maquinário  são cedidos pela  prefeitura,  que

também presta assessoria às associações. 

A distribuição da receita obtida com a venda do material é administrada pelas

próprias associações.  Cada uma delas retém cerca de 12% do valor  arrecadado
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para custeio de despesas. Todo o programa foi desenvolvido com verbas próprias

da prefeitura, que afirma ter sido o Orçamento Participativo muito importante para

concretizá-lo.  A  operação  custa  aos  cofres  municipais  R$  76,67  por  tonelada,

segundo a prefeitura, o que corresponde a 2,3% do orçamento do DMLU. O custo é

considerado  baixo  pelo  poder  público,  que  o  justifica  pela  otimização da  frota  e

principalmente  pelo  fato  de  não  incluir  despesas  com a  triagem –  a  cargo  dos

catadores.

As unidades de reciclagem tiveram também o apoio e investimentos indiretos

de ONGs, principalmente as ligadas à Igreja.

No fim de 1998, foi constituída oficialmente uma Federação de Recicladores

do Rio Grande do Sul, que dá aos associados maior poder para negociar a venda

do material às indústrias. Assim como em Belo Horizonte, está em obras em Porto

Alegre uma usina de reaproveitamento que beneficiará o plástico triado em todas as

unidades de reciclagem. Há também um projeto de uma central de vendas, vista

como  uma  medida  para  resolver  os  eventuais  problemas  em  relação  à

comercialização,  pois  possibilitará  o  armazenamento  das  grandes  quantidades

exigidas  pelas indústrias  e eliminará,  em todos os  casos,  o  intermediário.  Outra

vantagem apontada é poder armazenar o material, respeitando sua sazonalidade de

valor comercial.

Segundo Martins (2003, p. 82), a renda líquida média dos trabalhadores das

associações de Porto Alegre ficava em torno de um salário mínimo em 2003 (R$

200 em valores da época)80. Além do ganho relativamente baixo, na avaliação do

caso de Porto  Alegre,  a autora  enumera outros  problemas:  as associações  não

recolhem para o Instituto Nacional de Seguro Social (INSS); são registradas muitas

faltas e alta rotatividade; os associados não têm praticamente nenhum benefício; os

regimentos internos das associações nem sempre estão formalizados; os galpões

de triagem têm um nível relativamente alto de insalubridade (ruídos, odores, animais

como  ratos  e  baratas);  há  conflitos  internos;  a  competição  com  catadores

autônomos  não  tem  arrefecido;  entre  outros.  Quase  todos  esse  problemas  são

comuns às cooperativas que atuam na Coleta Seletiva Solidária,  em São Paulo,

como se verá mais adiante, no capítulo 5.

4.2.3. Rio de Janeiro

80 Já Grimberg e Blauth (1998) falam em dois a três salários mínimos.
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A cidade do Rio de Janeiro tem aproximadamente 6,1 milhões de habitantes,

coleta diariamente 8.343 toneladas de resíduos sólidos e tem entre 90% e 99% da

sua população atendida por esse serviço de limpeza urbana. 

Batizado  de  Projeto  de  Redução  de  Lixo/  Cooperativas  de  Catadores,  o

programa  de  coleta  seletiva  implantado  em  meados  da  década  de  90  pela

Companhia Municipal de Limpeza Urbana (Comlurb), empresa de economia mista

que tem a Prefeitura  do Rio de Janeiro  como principal  acionista,  partiu  de uma

pesquisa feita em 1994 com 236 catadores de rua que atuavam na cidade, a qual

revelou  que  a  maioria  deles  estava  disposta  a  aceitar  incentivos  públicos  para

formar cooperativas autônomas e participar de reuniões preparatórias com outros

catadores. 

Um ano depois, haviam se formado 17 cooperativas em áreas distintas da

cidade, envolvendo 1.070 catadores. Em 1997, começou a ser colocada em prática

uma nova forma de gerenciar o projeto. Foram incorporados todos os segmentos de

catadores autônomos, foi criada uma bolsa de materiais, para estabilizar preços e

evitar  crises  cíclicas  do  mercado  de  recicláveis,  e  foi  construída  a  Central  de

Recicláveis/  Associação  dos  Recicladores,  para  articular  os  envolvidos  na

separação e comercialização dos recicláveis em nível regional.

Os catadores coletavam o material reciclável em locais que se interessavam

pelo  projeto;  à  Comlurb  cabia  dar  orientações  aos  estabelecimentos  sobre  a

iniciativa,  incentivando  a  entrega  do  que  era  reaproveitável  nos  Centros  de

Recepção e Seleção de Material Reciclável, que eram cedidos pela prefeitura aos

catadores  sob  a  forma  de  comodato.  A  prefeitura  também  fornecia  uniformes,

equipamentos  de  segurança,  crachás,  carrinhos  para  a  coleta  individual  e  três

caminhões para a coleta de papel no centro da cidade.

A venda do que era recolhido era realizada livremente pelos cooperados. As

cooperativas eram todas registradas e isentas de impostos. Cada cooperativa teve

um  custo  de  implantação  de  cerca  de  R$  70  mil.  A  manutenção  do  programa

consumia em torno de R$ 38 mil por mês, e ele foi responsável pela redução de

cerca de 3% no volume de lixo coleta regularmente e pela geração de emprego para

1.600 catadores cooperados, de um total de 3.000 existentes81. Cada catador tinha

ganho médio de R$ 400 mensais em 1998. 

81 Dados de 1996.
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Em 2002, porém, a Comlurb fez mudanças no projeto e implantou, na zona

sul da cidade, uma iniciativa piloto de coleta seletiva domiciliar do lixo, que foi depois

ampliada gradualmente. 

O projeto tem como base legal a lei nº 3.273, promulgada em setembro de

2001, que estabeleceu as responsabilidades e deveres do município (Comlurb) e

dos  cidadãos  quanto  aos  serviços  de  limpeza  da  cidade.  A  lei  determina  os

seguintes pontos, entre outros: nos locais onde passou a existir a coleta seletiva, o

cidadão deve separar o lixo reciclável do orgânico; nos recipientes de coleta seletiva

não podem ser depositados resíduos que não sejam recicláveis - podendo receber

multas de R$ 50 a R$ 2.000 aqueles que descumpram a norma -; o processo de

segregação dos resíduos se dá na fonte geradora, ou seja, nas residências, onde

deverá ser separado o lixo orgânico do lixo seco; o lixo seco é recolhido uma vez por

semana por um caminhão compactador, que leva os materiais para uma central de

separação  de  recicláveis  (CSR),  onde  é  efetuado  o  recebimento,  a  seleção,  o

enfardamento e a comercialização dos materiais; o trabalho nas CSRs é realizado

por cooperativas de catadores de rua. Foram instaladas 15 CSRs.

Atualmente a coleta seletiva executada pela Comlurb ocorre em 23 bairros. O

custo operacional para recolher cada tonelada de lixo reciclável fica em torno de R$

250. Como o valor arrecadado com a venda dos produtos atinge apenas R$ 50, a

diferença é bancada pelo poder público.

Por mês são recolhidas por volta de 420 toneladas de resíduos recicláveis

(vidros, latas, metais, papéis e materiais plásticos). Isso representa 0,2% do total de

lixo produzido na cidade, que é de 221 mil toneladas por mês.

As sedes  das  15  cooperativas  de  catadores  de  lixo  da cidade  do  Rio  de

Janeiro  funcionam em áreas embaixo  dos viadutos,  que foram urbanizadas  pela

Comlurb. O recolhimento de materiais recicláveis ocorre uma vez por semana, em

dia diferente da coleta domiciliar, mas no mesmo horário.

Os  moradores  precisam  separar  os  materiais  recicláveis  do  lixo  comum,

colocando todos juntos e limpos,  em um ou mais  sacos plásticos  transparentes.

Dessa forma, tanto os garis da coleta quanto os empregados de condomínios podem

conferir  se a separação foi  feita  corretamente e orientar  a população.  Se estiver

misturado com o lixo comum, o lixo reciclável  não é aceito na coleta seletiva. O

serviço  de  coleta  seletiva  é  executado  por  cinco  caminhões  especificamente
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preparados e por dois caminhões tipo gaiola, que também fazem a coleta seletiva

nas escolas municipais.

Nas  CSRs,  os  catadores  trabalham  com  infra-estrutura  e  benefícios

adicionais, entre os quais cesta básica, seguro de vida, plano médico-assistencial,

entre outros, e tiram sua renda da produção e venda dos recicláveis. 

A  divulgação  da  coleta  seletiva  é  feita  por  meio  da  imprensa  e  por

funcionários da Comlurb, que orientam os moradores.Com o objetivo de esclarecer a

população, a empresa distribui folhetos. 

4.3. BREVE HISTÓRIA DA COLETA SELETIVA EM SÃO PAULO82

Como dito anteriormente, a cidade de São Paulo teve o primeiro projeto de

coleta seletiva do país, na gestão da prefeita Luzia Erundina (1989-1992), embora

ele  não  incorporasse  oficialmente  a  atividade  dos  catadores,  que  já  haviam

organizado, em 1989, a primeira cooperativa de reciclagem do Brasil, a Coopamare

(SOBRAL, 1996, p.64). 

A despeito da coleta informal que o grupo de catadores realizava no entorno

da sede da cooperativa, no bairro da Vila Madalena, zona oeste de São Paulo, a

prefeitura iniciou em dezembro de 1989, um projeto piloto de coleta seletiva do lixo

domiciliar na mesma região. A razão da escolha do local, segundo o secretário de

Serviços e Obras à época, foi o fato de que ali residia uma camada da população

que  representava  um  pensamento  supostamente  mais  avançado  em  termos

ambientais. 

A coleta seletiva foi precedida de uma divulgação e de esclarecimentos por

meio de folhetos e reuniões com lideranças e representantes da comunidade. Os

moradores do circuito escolhido foram visitados por funcionários da prefeitura, que

lhes  prestaram  as  informações  básicas  e  distribuíram  os  sacos  confeccionados

exclusivamente para serem utilizados na coleta.

Já no balanço de seu terceiro mês, a coleta seletiva recolhia 58 toneladas de

recicláveis uma vez por semana nos 3.500 domicílios distribuídos pelas 21 ruas da

Vila Madalena - o que representava uma adesão de cerca de 80%. A experiência,

pelo  seu  sucesso,  ganhou  visibilidade  na  mídia  e  a  simpatia  das mais  variadas

82 Além  do  texto  de  Sobral  (1996),  esta  seção  tem  como  principais  fontes  as  dissertações  de
mestrado de Tiveron (2001) e Neder (esta última via artigo publicado em 1998), ambas defendidas no
Procam/ USP, e os textos de Schneider e Philippi Jr. (2004) e Cervone et ali (1993).
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camadas da população. O lixo coletado era composto de 30 toneladas de papel e 28

toneladas de vidro, garrafas, latas e outros materiais.

A virtude da iniciativa em atrair simpatias fez com que problemas inerentes ao

começo de uma nova experiência acabassem nem sendo destacados pelos veículos

de comunicação, que mostravam a coleta seletiva como potencializadora de uma

mudança de hábitos na relação com o lixo domiciliar.

A repercussão do projeto piloto animou os que apostaram na idéia. Ainda no

primeiro  semestre  de  1990,  a  prefeitura  decidiu  dar  prioridade  à  iniciativa,

destinando recursos orçamentários específicos e estabelecendo um cronograma de

expansão da coleta seletiva para toda a cidade. O cronograma previa também a

instalação  de  PEVs  em  pontos  de  grande  circulação.  Naquele  ano,  já  eram

atendidas cerca de 60 mil casas, divididas em 17 circuitos de coleta porta a porta.

Eram recolhidas dez toneladas de materiais recicláveis por dia - na época 0,001%

do lixo produzido na cidade – e foram instalados cerca de 50 PEVs em locais como

parques,  supermercados  e  escolas  (NEDER,  1998,  p.174).  No  fim  de  1990,  a

experiência, então restrita a bairros da zona oeste, chegou à região leste, ao bairro

de Vila Matilde.

Os serviços de coleta eram realizados pelo próprio pessoal da administração

pública, ou seja, não eram terceirizados, como os demais. Isso fez com que todas as

dificuldades inerentes ao serviço público,  como ele funciona atualmente  no país,

fossem incorporadas ao programa: altos níveis de falta de funcionários, escassez de

recursos para a manutenção dos equipamentos e veículos, dificuldades na aquisição

de materiais e equipamentos, e, principalmente, dificuldades na venda do material

separado,  dados  os  trâmites  burocráticos  a  serem  respeitados.  Os  entraves

dificultaram  uma  expansão  ainda  maior  do  serviço  para  as  demais  regiões  da

cidade.

Depois da boa vontade inicial, a lua-de-mel com a mídia também parecia ter

acabado, e começaram a pipocar críticas, principalmente no que dizia respeito aos

custos do programa, que não se mostrava sustentável do ponto de vista financeiro –

principalmente se a análise for feita pelo viés econômico tradicional, que não leva

em conta os ganhos ambientais da iniciativa como “lucro”. 

Naquele  período,  o  município  já  contava  com  sete  caminhões  adquiridos

exclusivamente para a coleta seletiva e também com um Centro de Reciclagem, no

bairro de Pinheiros (zona oeste). Muitos moradores de bairros onde a experiência
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ainda não tinha sido implantada se dirigiam ao Centro de Reciclagem para levar o

lixo separado, o que demonstrava para os organizadores a viabilidade da iniciativa.

Sob influência dos bons resultados da coleta seletiva, foi promulgada em 28

de janeiro de 1991 uma lei de autoria do então vereador petista Adriano Diogo (mais

tarde Secretário do Verde e do Meio Ambiente, na gestão Marta Suplicy), prevendo

que  todo  o  lixo  da  cidade  deveria  ser  coletado  de  forma  seletiva  na  fonte  de

produção e que a forma de separação desse lixo se daria de duas maneiras: em

orgânico e não-orgânico.

O ano de 1992 foi marcado por um contínuo crescimento da coleta seletiva,

que teve o seu ápice, atingindo 80 mil domicílios, distribuídos em 37 circuitos, e 50

PEVs, com uma média diária de coleta em torno de 1% do total do lixo. 

Apesar  da  boa  avaliação  geral  e  de  ser  uma  política  pública  que  teve  o

reforço de uma lei municipal, o projeto foi paulatinamente abandonado pela gestão

municipal que se seguiu à de Erundina e teve Paulo Maluf como chefe do Executivo.

Já no terceiro mês de governo, Maluf anunciou o fim da coleta seletiva, alegando

que o sistema era deficitário e demonstrando que, enquanto a coleta regular tinha

um custo de US$ 25 por tonelada, a seletiva custava US$ 417.

As opiniões se dividiram até mesmo dentro do governo. Houve uma pronta

reação dos moradores das áreas atendidas pelo projeto. As críticas também tiveram

a adesão de setores organizados da sociedade, como sindicatos e ONGs.

Diante das pressões, o município acabou recuando e passou a afirmar que,

além de  manter  o  sistema de  coleta  seletiva,  até  o  fim do  governo  Maluf  seria

duplicada a capacidade de operação do projeto – o que não ocorreu. Ao contrário, o

que se observaram no decorrer da gestão Maluf foram vários fatos que esvaziaram e

até desacreditaram a iniciativa. 

Reportagem publicada pela “Folha de S.  Paulo”  em 29 de março de 1993

(TIVERON,  2001)  mostrava  que  os  funcionários  da  coleta  seletiva  estavam

trabalhando em péssimas condições de higiene e de segurança, sem luvas e roupas

adequadas. Duas semanas depois, a prefeitura anunciou que já tinha solucionado o

problema. Passou, porém, a não destinar corretamente os materiais recicláveis. Em

março de 1994, após receber denúncias,  a “Folha” conseguiu flagrar a prefeitura

jogando  lixo  da  coleta  seletiva,  previamente  separado  e  retirado  do  centro  de

triagem, no aterro sanitário, o que causou a indignação dos moradores envolvidos

com a experiência (CASTRO, 1994). No segundo semestre daquele ano, a coleta
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seletiva  operava  com  apenas  50%  da  capacidade  que  tinha  alcançado  na

administração anterior.

A média diária da coleta seletiva no ano de 1996 (último da gestão Maluf) foi

de 5,5 toneladas por dia. Num balanço comparativo, no último ano do governo Luiza

Erundina (1992),  havia  37 circuitos e 38 PEVs,  recolhendo cerca 10,5 toneladas

diárias de lixo reciclável – praticamente o dobro. 

Já em meados da administração Celso Pitta (1997-2000), que se seguiu à de

Maluf,  o  programa  de  coleta  seletiva  agonizava,  com  reduzidos  índices  de

recolhimento  e  triagem.  Continuaram funcionando  26  circuitos  de  coleta  porta  a

porta e 17 conjuntos de PEVs. O centro de triagem foi transferido para a área da

usina de compostagem de Vila Leopoldina (zona oeste), e a separação passou a

fazer parte da primeira etapa do processo de transformação do lixo orgânico em

adubo (compostagem).

Sob o comando de Pitta,  os serviços de coleta  porta a porta e dos PEVs

foram terceirizados, a um custo total de R$ 21,9 mil mensais. A triagem no centro

em Vila Leopoldina era feita por presidiárias, com apoio da empresa contratada para

operação  da  usina  de  compostagem.  A  coleta  seletiva  saía  a  R$  334,20  por

tonelada.

Schneider e Philippi Jr. (2004) lembram que, a partir de 1999, ano do choque

cambial, verificou-se na cidade de São Paulo uma tendência progressiva de queda

na quantidade de lixo domiciliar coletado pela prefeitura, provável indicativo do fim

dos efeitos do Plano Real na geração de resíduos, que havia tido crescimento entre

1994 e 1998 – e certamente, ao menos em parte, reflexo das freqüentes denúncias

de que a prefeitura estaria pagando por lixo que não existia,  ou seja, de que as

empresas de limpeza inflacionavam os números de quantidade recolhida, por meio

inclusive  de  fraudes  na pesagem,  tendo em vista  ganhar  mais  (como relata  em

detalhes Tiveron). 

Mas, ainda que venha caindo nos últimos anos, a série histórica da coleta

apresenta,  desde o fim dos anos 70,  um crescimento sustentado.  De 1983 para

2003, a geração per capita de lixo duplicou, passando de 0,5 kg para 1 kg/ hab/ dia

(SCHNEIDER e PHILIPPI JR., 2004, p. 229). 

A composição dos resíduos também mudou. Em 1927, a matéria orgânica

representava  82,5%  da  massa  de  lixo  doméstico.  Esse  percentual  caiu

gradativamente, até atingir 48,2% em 2000. Depois disso, voltou a aumentar, indo a
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61% da composição média em 200483.  Essa evolução da fração orgânica no lixo

coletado pela prefeitura pode ser um indicador de que uma maior parte da fração

reaproveitável  está sendo desviada84,  seja  por  meio da coleta  seletiva oficial,  da

entrega informal dos recicláveis a catadores, associações beneficentes, funcionários

de edifícios residenciais ou comerciais e mesmo da venda desses produtos.

4.4.  OS  CATADORES  ENTRAM  EM  CENA:  IMPLANTAÇÃO  DA  COLETA
SELETIVA SOLIDÁRIA

Desde que assumiu, em 2001, a prefeita Marta Suplicy (PT) prometia ampliar

a coleta seletiva de São Paulo, então reduzida a quase nada. Naquele ano, a capital

paulista produzia pouco mais de 14 mil toneladas de lixo por dia. Do total, 36,1%

poderiam ser reaproveitados, mas a prefeitura reciclava apenas 0,03%. O Limpurb

dispunha de R$ 300 mil para o lixo reciclável, o que só era suficientes para manter o

que já existia: o contrato com uma empresa que passava por 22 áreas da cidade.

Uma alternativa para a reciclagem era separar o material e entregar a um dos 73

grupos organizados de catadores que atuavam então na cidade, em supermercados

ou a entidades beneficentes. 

Mesmo afirmando que a coleta  seletiva era a prioridade "número zero",  o

primeiro diretor do Limpurb na gestão Marta não a incluiu na planilha de custos para

a  primeira  licitação  do  lixo.  Sem  isso,  o  objetivo  do  município,  de  aumentar  o

percentual de reciclagem oficial para 1% parecia bastante difícil de atingir.

Numa  das  audiências  públicas  da  referida  concorrência,  verificou-se  a

primeira ação dos grupos organizados de catadores de rua no sentido de levar a

prefeitura a incluí-los no sistema de limpeza urbana - por meio do apoio financeiro às

iniciativas  já  existentes,  de  forma que  elas  pudessem ampliar  sua  estrutura.  Na

época, segundo cálculos do Fórum Lixo e Cidadania da Cidade de São Paulo85, as

15  iniciativas  de  coleta  seletiva  e  reciclagem  existentes  na  capital  paulista

precisariam de pelo menos cerca de R$ 5,5 milhões para garantir a capacitação dos

catadores e a ampliação da estrutura, uma vez que operavam no limite do espaço

83 PMSP/ LIMPURB (2004).
84 A análise gravimétrica da prefeitura é feita após o recolhimento do lixo nas casas, logo se algo foi
desviado antes, não entra na contabilidade.
85 O Fórum Lixo e Cidadania da Cidade de São Paulo é uma rede criada em 2000 pelo Instituto Pólis
em parceria com o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef). É constituído por cerca de 60
instituições dos mais diversos setores da sociedade, voltadas para a gestão sustentável dos resíduos
sólidos. 
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físico e de pessoal. Cada uma delas conseguia selecionar entre 30 e 40 toneladas

de lixo reciclável por mês, mas, segundo seus coordenadores, esse volume poderia

atingir até 250 toneladas mensais com o apoio público.

O plano inicial do Limpurb passou a ser montar uma central de triagem de

materiais recicláveis por administração regional e ceder seu uso às cooperativas e

grupos organizados. Só isso custaria cerca de R$ 11,2 milhões. Inicialmente havia,

porém, uma certa desconfiança de que os catadores, sozinhos, conseguissem dar

conta da coleta seletiva na cidade como um todo e mesmo se eles teriam interesse

em fazê-lo.  

No fim de abril de 2001, a prefeita Marta Suplicy finalmente se comprometeu

a incluir as cooperativas e associações de catadores de lixo reciclável na licitação

para a limpeza urbana e reservar uma parte da verba prevista no edital para a coleta

seletiva. O compromisso foi firmado em audiência com membros do Fórum Lixo e

Cidadania da Cidade de São Paulo, do Fórum Recicla São Paulo, da Coopamare e

do Fórum para  o  Desenvolvimento  da Zona Leste.  As  entidades estimavam que

cerca de 20 mil pessoas atuassem como catadores na capital paulista e diziam que

as cooperativas eram então responsáveis pela reciclagem de 4% do total  do lixo

produzido.

Ali  começou a ser gestada a Coleta Seletiva Solidária, que resultou de um

longo e nem sempre tranqüilo processo de discussões, construções e avaliações de

políticas públicas para a gestão de resíduos sólidos, o qual teve início a partir da

ação conjunta de quatro fóruns: Lixo e Cidadania da Cidade de São Paulo; para o

Desenvolvimento  da  Zona  Leste;  Recicla  São  Paulo  e  Comitê  Metropolitano  de

Catadores de Materiais Recicláveis (GRIMBERG, GOLDFARB e TUSZEL, 2004). A

partir de então, a administração municipal paulistana, sensibilizada e pressionada

sobretudo pelo Fórum Lixo e Cidadania da Cidade de São Paulo, adotou a retórica

do  movimento  dos  catadores  e  começou  a  elaborar  uma  política  de  gestão  de

resíduos que afirmava ter na Coleta Seletiva Solidária um dos seus pontos centrais. 

Para colocá-la em prática, o poder público construiu um arcabouço legal que

permite a possibilidade de convênio com cooperativas de catadores e dá a elas a

prioridade  para  atuar  no  recolhimento,  triagem  e  posterior  venda  de  material

reciclável. 

O modelo de operação da Coleta Seletiva Solidária foi definido pelo Grupo de

Gestão Compartilhada do Programa Coleta Seletiva Solidária, do qual fizeram parte
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os quatro fóruns supracitados e representantes da Secretaria de Serviços e Obras

(SSO).

Inicialmente tal modelo previa o fortalecimento dos núcleos de catadores já

existentes  (grupos  organizados,  associações  e  cooperativas).  Eles  também

receberiam  equipamentos  e  veículos  da  prefeitura,  assim  como  as  centrais  de

triagem adicionais que seriam construídas pelo poder público. Essa idéia, entretanto,

foi  abandonada,  e a prefeitura decidiu que o programa deveria ser estruturado a

partir  apenas das cooperativas que trabalhariam nas centrais  de triagem por  ela

montadas,  as  quais  aglutinariam  os  núcleos,  que,  em  contrapartida,  deveriam

assumir o compromisso de integrar um catador que trabalhasse de forma autônoma

nas ruas para cada catador do núcleo que fosse transferido para as centrais.

A SSO havia estabelecido uma meta de inaugurar 31 centrais até o fim da

gestão Marta Suplicy, em dezembro de 2004, mas foram instaladas apenas 15. As

centrais  foram originalmente  compostas  por  catadores provenientes  dos núcleos,

mas  logo  passaram  a  reunir  trabalhadores  das  mais  diversas  procedências,

incluindo  donas-de-casa,  desempregados  em  geral,  beneficiários  dos  programas

sociais da prefeitura, albergados e até ex-funcionários do projeto de coleta seletiva

do grupo Pão de Açúcar de supermercados. Além disso, foram constituídas como

cooperativas  autônomas,  portanto,  desvinculadas  dos  núcleos  que  lhes  deram

origem.  Ou seja,  na  verdade,  as  centrais  da  prefeitura  viraram,  na  esmagadora

maior parte dos casos, novos grupos que disputam com os já existentes os materiais

recicláveis da cidade; não houve de fato integração, com raras exceções.

As centrais funcionam em áreas cedidas pela prefeitura (próprias do poder

público  ou  alugadas  por  ele),  que  também  cedeu  toda  a  infra-estrutura  de

equipamentos  e  veículos.  A  SSO  se  encarregou  ainda  de  coletar  os  materiais

recicláveis dos PEVs e de fazer uma coleta porta a porta, levando o que é recolhido

para as centrais. Realiza ainda a coleta nas centrais dos rejeitos do processo de

triagem e venda e os leva para os aterros sanitários. Outras duas responsabilidades

assumidas  pelo  poder  público  foram  promover  capacitação  profissional  dos

catadores numa ponta e iniciativas de educação socioambiental  da população na

outra (GRIMBERG, GOLDFARB e TUSZEL, 2004).

Em fevereiro de 2003, com quase um ano de atraso e às vésperas de iniciar a

cobrança da Taxa do Lixo86, a prefeita Marta Suplicy entregou a primeira central de

86 Instituída pela mesma lei municipal que possibilitou o convênio com as cooperativas de catadores
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triagem,  beneficiamento  e  venda  de  materiais  recicláveis  do  programa  Coleta

Seletiva Solidária, na Mooca (zona leste). A central deveria, na sua capacidade total,

enviar para reciclagem 400 toneladas mensais de material que antes iam para os já

superlotados aterros sanitários. 

Estavam previstas sete centrais no primeiro ano na iniciativa, que deveriam

receber  em  média  50  toneladas  diárias  de  material  reciclável,  recolhidos  pelos

grupos  de  catadores  em  PEVs  -  estavam  previstos  8.000  inicialmente  -  e  em

circuitos porta a porta.

Em  setembro  de  2003,  quando  havia  cinco  centrais  de  triagem  em

funcionamento (além da Tietê, na Mooca, a Cooperação, na Lapa; Coopere, na Sé;

Cooperleste, em São Mateus; e Coopervila, em Vila Maria), a prefeitura anunciou

que  45  dos  96  distritos  da  cidade  teriam coleta  seletiva  porta  a  porta  feita  por

empresas contratadas. Seriam atingidos 1,14 milhão de domicílios. 

A coleta porta a porta já era, então realizada em caráter experimental, havia

três  meses,  em algumas  ruas  de  Higienópolis  (centro),  Tatuapé  e  Mooca  (zona

leste). O serviço atendia cerca de 12 mil domicílios nessas regiões e coletou, em

julho de 2003, quatro toneladas de lixo reciclável. Em agosto foram sete. Uma vez

por semana, caminhões de lixo diferenciados (na cor verde) percorreriam os distritos

recolhendo apenas lixo reciclável. Quem quisesse entregar lixo para reciclagem fora

da data da coleta ou não estivesse na área atendida pelo porta a porta poderia

depositá-lo nos PEVs. Na época havia 200, mas a prefeitura prometia 5.000 até o

fim daquele ano.

Segundo  a  Secretaria  de  Serviços  e  Obras,  os  moradores  atendidos  pela

coleta porta a porta receberiam um panfleto com a data e o horário em que ela seria

feita.  Em  novembro,  porém,  a  falta  de  planejamento  do  órgão  gerou  falhas  na

divulgação do serviço. A decisão de fazer a coleta seletiva porta a porta por meio

das empresas,  em caminhões compactadores,  em vez de usar os membros das

cooperativas que já atuavam na Coleta Seletiva Solidária, também foi criticada pelos

catadores envolvidos no projeto e pelo Fórum Lixo e Cidadania da Cidade de São

Paulo. Na avaliação deles, a qualidade do material  coletado pelas empresas não

para a coleta seletiva, a Taxa do Lixo passou a valer em 2003. Estabelecia o pagamento mensal de
um valor proporcional à quantidade de lixo gerada em cada domicílio, a qual deveria ser declarada
pelo morador.  O tributo tinha como objetivo o custeamento do novo sistema de limpeza urbana,
centrado na concessão dos serviços convencionais, que passou a valer em 2004. Foi, entretanto,
muito mal recebido e combatido juridicamente pela população e por entidades. Em 2006, a Taxa do
Lixo foi extinta pelo então prefeito José Serra (PSDB).
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seria boa por falta de informação tanto da população quanto dos funcionários da

coleta  e  pelo  fato  de  os  caminhões  coletores  serem  compactadores.  Embora  a

prefeitura  tenha  respondido  que  os  caminhões  não  teriam  o  sistema  de

compactação ativado, preservando os materiais, o fato é que o rejeito no material

recolhido  pelas  empresas ficou muito  acima daquele  no material  recolhido  pelas

próprias cooperativas87.

Embora  o  ritmo de  implantação  da  proposta  tenha sido  mais  lento  que o

previsto,  no  fim  de  2003  havia  dez  centrais.  Em  2004,  outras  cinco  foram

inauguradas, totalizando as 15 centrais em funcionamento no fim da gestão Marta

Suplicy. 

87 Conforme informado pelos entrevistados nas centrais  durante o trabalho de campo e relatado
também por Grimberg, Goldfarb e Tuszel (2004).
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5.  DA  RETÓRICA  À  PRÁTICA:  AVALIAÇÃO  DA  SUSTENTABILI DADE  DA
COLETA SELETIVA SOLIDÁRIA

Neste  capítulo,  a  Coleta  Seletiva  Solidária  será  apresentada  e  avaliada

segundo  a  metodologia  de  indicadores  desenvolvida  no  âmbito  do  projeto

Programas Municipais de Coleta Seletiva de Lixo como Fator de Sustentabilidade

dos Sistemas Públicos de Saneamento Ambiental na Região Metropolitana de São

Paulo - Coselix88.

Tal  avaliação se dará em dois níveis,  no do programa em geral e no das

organizações  à  frente  das  centrais  de  triagem,  a  partir,  respectivamente,  dos

questionários aplicados ao responsável pela iniciativa no poder público municipal e

aos  representantes  das  15  cooperativas  em  atividade  em dezembro  de  2004  –

período no qual foi realizado o trabalho de campo. 

Antes, porém, de se debruçar sobre o objeto de estudo propriamente dito, a

metodologia  desenvolvida  pelo  Coselix,  de  indicadores  de  sustentabilidade,  é

justificada,  detalhada e explicada.  Em seguida,  há uma descrição dos principais

resultados da pesquisa de campo, tanto para o programa em geral como para as

centrais  em  particular,  e  uma  análise  dos  dados  à  luz  dos  indicadores  de

sustentabilidade – a qual possibilita chegar às conclusões, no capítulo 6.

A  formulação  e  a  utilização  de  indicadores  para  avaliação  de  políticas

públicas nas mais diversas áreas têm um longo histórico89. Isso porque, embora se

possam sempre fazer ressalvas à aplicabilidade, à abrangência e à validade – entre

outras – dos indicadores escolhidos para avaliação, há uma posição mais ou menos

unânime de que eles “possibilitam, a partir da informação sobre a situação existente,

o estabelecimento de comparações entre realidades distintas, de modo a subsidiar a

tomada de decisões” (BRINGHENTI, 2004, p. 32). Ou ainda o indicador pode ser

definido  como  um  “parâmetro  ou  um  valor  derivado  de  outros  parâmetros,  que

proporciona informação sobre um fenômeno, tendo significado que se estende além

das propriedades associadas ao valor do parâmetro em uso” (FRANCA, 2001, apud

BRINGHENTI, 2004, p.32).

Em relação à utilização de indicadores para avaliações na área ambiental e

para  a  análise  de  iniciativas  de  coleta  seletiva,  Bringhenti  (2004:32)  cita  estudo

88 O  relatório  preliminar  do  projeto  de  pesquisa  já  foi  entregue  à  Funasa,  e  seus  resultados,
apresentados  em março  de  2006,  em seminário  do  Ciclo  de  Palestras  sobre  Resíduos  Sólidos,
promovido pela Faculdade de Saúde Pública da USP. 
89 O qual este trabalho não se propõe detalhar.
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realizado  por  Campos  (1994)  com  o  programa  de  coleta  seletiva  da  cidade  de

Ribeirão Preto (SP), o qual concluiu que, para o bom desempenho de iniciativas do

gênero, é desejável que as informações gerenciais sejam levantadas continuamente

e  sistematizadas,  a  partir  do  uso  de  indicadores,  de  forma  a  permitir  o

acompanhamento adequado do seu desenvolvimento. A autora também lembra que

Eigenheer  (1999)  verificou  que  a  insuficiência  na  avaliação  sistemática  de

experiências de coleta seletiva no Brasil tem dado margem “à perigosa idéia” de que

ela seria “um bem em si mesma ou até uma panacéia para o setor de resíduos

sólidos”, situação que tem levado à indicação da necessidade de padronização na

apresentação de experiências e na definição dos indicadores para comparações e

análises que possam subsidiar a implantação de novos programas, o planejamento

e  a  execução  de  políticas  públicas  e  ações  mais  adequadas  para  o  setor

(BRINGHENTI, 2004, p. 44).

Em  sua  tese  de  doutorado,  Bringhenti  (2004)  fez  um  abrangente

levantamento bibliográfico90 dos indicadores  utilizados em publicações  e estudos,

acadêmicos ou não, sobre programas de coleta seletiva, do qual a equipe do projeto

Coselix  se  valeu  para  iniciar  o  processo  de  levantamento  dos  indicadores

específicos  para  projetos  de coleta  seletiva  com catadores.  A partir  da  literatura

existente,  a  autora  validou91 seis  indicadores  para  avaliação  de  projetos

convencionais de coleta seletiva, tendo em vista analisar a iniciativa empreendida na

cidade de Vitória (ES): i) cobertura de atendimento do programa (em habitantes); ii)

Índice  de Recuperação de Materiais  Recicláveis  –  IRMR (em %);  iii)  quantidade

mensal  coletada  seletivamente  (em t/  mês);  iv)  custo  de  triagem (em R$/  t);  v)

quantidade  de itens  de materiais  recicláveis  comercializados  (em unidade);  e  vi)

custo total do programa (em R$/ t). 

No seu trabalho, Bringhenti adotou a caracterização estabelecida por Pereira

(1995) para os indicadores, a qual cabe também àqueles elaborados para avaliação

de  projetos  municipais  de  coleta  seletiva  em  parceria  com  organizações  de

catadores.  O  autor  citado  por  Bringhenti  adota  os  seguintes  critérios  para  a

avaliação  dos  indicadores:  i)  validade  (adequação  para  medir  ou  representar

sinteticamente  o  fenômeno  estudado);  ii)  confiabilidade  (reprodutibilidade  ou

90 Cita a pesquisa “Ciclosoft” e o “Guia da coleta seletiva de lixo” do Cempre, Grimberg e Blauth
(1998), a dissertação de mestrado de Campos (1994), Aguiar (1999), Nunesmaia (1995), além dos já
utilizados pela prefeitura de Vitória (ES), entre outros.
91 Detalhes sobre a metodologia utilizada estão em Bringhenti (2004: 48 – 54).
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fidedignidade);  iii)  representatividade  (cobertura);  iv)  ética;  e  v)  oportunidade

(simplicidade,  facilidade de obtenção e custo compatível).  A seleção deve ainda

equilibrar exigências de sofisticação técnica e a capacidade do público de entender

e responder às informações levantadas.

5.1.  INDICADORES  E  MATRIZ  DE  SUSTENTABILIDADE:  UMA  PROPOSTA
METODOLÓGICA DO COSELIX

A sustentabilidade é um tema complexo e de difícil mensuração. A elaboração

de indicadores e de um índice de sustentabilidade pela equipe do Coselix partiu,

portanto, inicialmente da definição de uma matriz discursiva ou conceito(s). 

Dessa forma, foram definidas as seguintes matrizes discursivas, considerando

o que se entendeu por sustentabilidade de um programa municipal de coleta seletiva

de caráter socioambiental e das organizações de catadores de materiais recicláveis:

i) sustentabilidade de um programa socioambiental de coleta seletiva é a capacidade

de desenvolver as atividades com garantia legal e de recursos e com a meta de

universalização  dos  serviços  e  obtenção  de  resultados  ambientais  e  sociais

crescentes; e ii) sustentabilidade socioeconômica e institucional das organizações é

a  capacidade  de  desenvolver  as  atividades  com  a  garantia  de  regularização

institucional e a realização de trabalho e geração de renda em condições adequadas

aos membros da organização.

Para o Coselix, as premissas de sustentabilidade dos programas municipais

de coleta  seletiva  em parceria  com organizações  de catadores  devem,  portanto,

contemplar as seguintes categorias: i) a inserção da coleta seletiva como etapa da

gestão integrada de resíduos sólidos urbanos; ii) a existência de instrumento legal

e/ou jurídico que estabeleça o vínculo e as regras entre as partes envolvidas; iii) a

remuneração pelo serviço prestado pelas organizações, como parte do sistema de

gerenciamento de resíduos sólidos urbanos, proporcional à quantidade de resíduos

coletada e triada; iv) a universalização dos serviços, com qualidade; v) a existência

de política pública e de mecanismos de incentivo que induzam à autonomia das

organizações  de  catadores;  vi)  a  existência  de  ações  ou  de  um  programa  de

educação e de informação à sociedade, visando ao aumento do grau de adesão à

coleta  seletiva,  com  qualidade  na  segregação  dos  materiais;  e  vii)  aumento
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significativo da quantidade de materiais encaminhados para reciclagem e redução

do montante de resíduos sólidos destinado aos aterros sanitários.

Por outro lado, para as organizações de catadores especificamente, a equipe

do projeto estabeleceu que as bases definidas como ideais para a sustentabilidade

devem contemplar as seguintes categorias: i) constituição formal da organização e

sua  inserção  no  escopo  da  política  pública  municipal  de  resíduos  sólidos,

formalizada por meio de instrumento legal firmado com o município; ii) existência de

infra-estrutura,  equipamentos  e  capacitação  para  o  desempenho  satisfatório  das

diversas atividades inerentes à coleta, segregação e comercialização dos materiais

recicláveis; iii) garantia de renda e benefícios para os membros das organizações;

iv)  condições  adequadas  de  higiene,  segurança  e  saúde  do  trabalhador,  nos

aspectos de infra-estrutura, equipamentos e conforto ambiental; e v) existência de

rede de apoio, representada pelas parcerias necessárias à realização das diversas

atividades da organização.

A  partir  da  compreensão  das  categorias  básicas  de  sustentabilidade,  há

aspectos  quantitativos  e  qualitativos  a  serem  levados  em  conta.  A  metodologia

desenvolvida pelo Coselix para a construção do índice de sustentabilidade se apoiou

em  um  sistema  de  pontuação  para  cada  indicador  considerado,  baseado  em

valoração. Tal escolha partiu do princípio de que se pode estabelecer uma escala

gradativa  de sustentabilidade,  composta  pelos  graus baixo,  médio  e alto,  a  qual

possibilitará,  ao fim do processo,  qualificar  e estabelecer  eventuais comparações

entre programas municipais de coleta seletiva e entre as diversas organizações de

catadores que integram esses programas.

Ao mesmo tempo em que foram discutidas e fixadas as matrizes discursivas

da sustentabilidade e as categorias básicas que as compõem, foram elaborados,

para a realização do estudo de caso,  dois  modelos  específicos de questionários

semi-estruturados92: um deles para ser aplicado ao representante do poder público e

o outro  aos presidentes  das organizações  de catadores – ou membros por  eles

indicados. Os questionários apresentavam perguntas quantitativas e qualitativas que

tinham por objetivo obter informações sobre as variáveis enumeradas no quadro a

seguir.

Quadro 5. Variáveis consideradas na elaboração dos questioná rios

92 Os dois modelos de questionário estão no “Apêndice A” e “Apêndice B”.
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Ambientais e 
sanitárias Sociais Econômicas Institucionais Infra - es trutura

Destinação dos
resíduos sólidos
urbanos Número de cooperados

Renda mensal da
cooperativa (faturamento
bruto) Tempo do projeto

Equipamentos 
existentes (nº e tipo de 
funcionamento; cedido, 
próprio ou alugado)

Quantidade e tipo
de material
coletado
seletivamente

Número de horas
trabalhadas por dia 

Renda mensal dos
cooperados (por hora
trabalhada nos últimos
seis meses)

Regulamentação
da organização

Transporte existente (nº
e tipo de veículos;
cedido, próprio ou
alugado)

Taxa de desvio do
aterro

Insalubridade no
ambiente de trabalho Gastos da cooperativa

Realização de
reuniões entre os
cooperados

Taxa de rejeito

Benefícios (cestas
básicas, serviços de
saúde, transporte,
benefícios sociais,
alfabetização etc.)

Pagamentos de impostos
e encargos

Divulgação e
educação
ambiental

Ocorrência de acidentes
de trabalho nos últimos
dois meses

Valor de venda dos
materiais por item
comercializado

Parcerias e
acordos

Uso de Equipamentos de
Proteção Individual (EPIs)

Quantidade e tipo de
material coletado

Capacitação
técnica e gerencial

Rotatividade dos
cooperados

Custo por tonelada
coletada e triada (coleta
regular e seletiva)

Gasto mensal da
prefeitura com o
programa, em %
do Orçamento
municipal

Custo total do programa
de coleta seletiva

Formalização da
relação entre
cooperativa e
prefeitura

Número de itens
(materiais)
comercializados

Variáveis

Fonte: elaboração própria a partir do relatório do Coselix

Para a construção dos dois índices de sustentabilidade – para o programa em

geral  e  para  as  organizações  de  catadores  nele  envolvidas  -,  foram  definidos

indicadores de sustentabilidade, compostos por variáveis qualitativas e quantitativas.

Para  cada  indicador,  foi  definida  uma gradação  específica  e  diferenciada,

baseada  numa  valoração  atribuída,  simbolizada  por  +;  +/-;  e  -.  O  objetivo  foi

estabelecer  o  grau  de  proximidade  ou  de  distanciamento  em  relação  à

sustentabilidade.  Considerou-se  que  os  indicadores  integram  o  conceito  da

sustentabilidade  de  modo  eqüitativo,  ou  seja,  têm  a  mesma  importância,  não

havendo necessidade de atribuição de pesos diferenciados. 

Os  seis  indicadoress  que  definem  a  sustentabilidade  dos  programas

municipais  de coleta  seletiva  em parceria  com catadores  e  a  gradação de suas

valorações para composição do índice de sustentabilidade estão no quadro abaixo.
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Quadro 6. Indicadores que formam o índice de sustentabil idade dos programas municipais de
coleta seletiva em parceria com catadores e suas valoraç ões

Indicador + +/- -
Sustentabilidade 
econômica

Taxa 
específica

Taxa no 
IPTU Sem taxa

Marco legal
Lei1 e 
convênio2

Lei ou 
convênio

Nem lei, nem 
convênio

Parcerias Duas ou mais
Menos de 
duas Não tem

Cobertura da coleta 3 75% a 100%
31% a 
74,9% 30,9% ou menor

Índice de recuperação 
de materiais 
recicláveis (IRMR) 4 11% ou maior

5,1% a 
10,9% 5% ou menor

Índice de rejeito (IR) 5 7% ou menor 7,1% a 20% 20,1% ou maior

5) IR = quantidade da coleta seletiva – quantidade de materiais comercializados x 100/ 
quantidade da coleta seletiva

O valor de 10% de recuperação de materiais recicláveis é aceito como uma meta para os 
programas de coleta seletiva no país.

4) IRMR = quantidade da coleta seletiva – quantidade de rejeitos da triagem x100/ 
quantidade coletada seletivamente + quantidade coletada regularmente 

3) Em % da população atendida pelo programa de coleta seletiva.

Índice de Sustentabilidade dos Programas Municipais  de 
Coleta Seletiva em Parceria com Organizações de Cat adores

1) Lei municipal que permite convênio
2) Documento jurídico assinado entre prefeitura e organização de catadores

Fonte: elaboração própria a partir do relatório Coselix

Para  a  elaboração  do  índice  de  sustentabilidade  das  organizações  de

catadores,  foram  selecionados  12  indicadores  listados  com  suas  valorações  no

quadro na próxima página.
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Quadro 7. Indicadores que formam o índice de sustentabilidade das  organizações de catadores
e suas valorações

Indicador + +/- -

Regularização 1 Regularizada Não regularizada

Instrumento legal da 
parceria 2

Cooperativa 
com convênio 

Associação 
com 
convênio

Não possui 
instrumento legal 

Rotatividade anual 3 Até 25% 25,1% a 50% 50,1% ou maior

Capacitação dos 
membros 4

Incubada e 
capacitada

Só 
capacitada 

Não-incubada e 
não-capacitada 

Renda mensal por 
membro 5

2 salários 
mínimos ou 
maior

Entre 1 e 2 
salários 
mínimos

Menos de 1 
salário mínimo

Participação dos 
membros

Muito alta ou 
alta Média Baixa

Situação da instalação Própria Alugada Cedida
Situação dos 
equipamentos e 
veículos Próprios Alugados Cedidos
Horas trabalhadas/ dia/ 
membro

Mais de 6 
horas

Entre 4 e 6 
horas Até 4 horas

Benefícios para os 
membros 3 ou  mais Menos de 3  

Não oferece 
nenhum beneficio 

Uso de EPIs pelos 
membros Usam

Possuem, 
mas não 
usam Não possuem

Parcerias Duas ou mais
Menos de 
duas Não possui

4) Considerou-se incubada a organização que passou por um processo prévio de capacitação 
para a gestão cooperativista
5) Em dezembro de 2004, o salário mínimo era de R$ 260

Índice de Sustentabilidade das Organizações de Cata dores

1) Considerou-se regularizada a organização registrada nos órgãos competentes, ou seja, 
estabelecida juridicamente
2)  Considerou-se que a organização possui instrumento legal se o contrato/convênio está em 
vigor, assinado, como também a figura jurídica da cooperativa
3) Em % em relação ao total de membros na data da entrevista

Fonte: elaboração própria a partir do relatório Coselix

Cabem aqui alguns esclarecimentos sobre os indicadores e suas valorações,

à luz da bibliografia consultada. 

O primeiro ponto é o da importância das parcerias, principalmente por parte

das organizações com entidades que não sejam da administração pública. Trata-se

de uma unanimidade entre os pesquisadores que estudam casos semelhantes à

Coleta Seletiva solidária.  Após analisar  as iniciativas  da região metropolitana de

Porto Alegre (RS), por exemplo, a hipótese principal da tese de Martins (2003) é que
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o  empoderamento  e  a  construção  da  identidade  profissional  dos  membros  das

associações  de  catadores  de  material  reciclável  ocorrem  tanto  por  questões

relativas a processos de crescimento pessoal e coletivo quanto por fatores externos,

referentes  ao  tipo  e  grau  de  vinculação  desses  grupos  com  o  poder  público,

entidades ligadas à Igreja, ONGs, empresas etc.

Um segundo fator estudado por Martins foi a taxa de desvio de materiais dos

aterros93,  que,  segundo ela,  chega a apenas 4% na maioria dos municípios que

adotaram coleta seletiva no país (MARTINS, 2003, p.23). Esta pesquisa adota o

valor de 10% como baliza e um cálculo diferente, que reflete melhor o indicador. De

qualquer forma, esse fator e o índice de rejeito são considerados fundamentais, pois

refletem, ao lado do rendimento, “o grau de qualificação e de conscientização no

trabalho  de  reciclagem  em  cada  associação”.  “[...]  quanto  mais  qualificados  e

conscientes estiverem os trabalhadores,  maiores serão os benefícios e menor o

índice  de  material  não-selecionado  e  aproveitado  na  esteira  do  galpão  de

reciclagem” (MARTINS, 2003, p.109).

Por  outro  lado,  analisando  o  caso  da  grande  Porto  Alegre,  a  autora  não

considera que a organização dos catadores em cooperativa seja necessariamente

um fator de sucesso para projetos de coleta seletiva. Ela defende, diferentemente

desta pesquisa, que associações têm vantagens sobre as cooperativas em termos

de melhoria imediata das condições de trabalho e renda, uma vez que são mais

simples em termos de gestão e de obrigações legais.

Depois  de avaliar,  no  fim dos anos  90,  18 diferentes iniciativas  de coleta

seletiva de formatos e abrangências diversas (desde projetos em condomínios e

bairros,  conduzidos  pela  iniciativa  privada,  até  iniciativas  de  grandes  cidades

tocadas pelas prefeituras, em parceria com catadores ou não), Grimberg e Blauth

(1998)94 chegaram a algumas conclusões que, de alguma maneira, também ajudam

a nortear a avaliação da Coleta Seletiva Solidária. 

O  rejeito,  por  exemplo,  costumava  corresponder  a  entre  8%  e  15%  do

material reciclável recolhido e variava conforme o esforço educativo para motivar

uma  pré-seleção  melhor  dos  materiais  na  fonte  geradora,  o  rendimento  dos

triadores e a capacidade do mercado de assimilar o material reciclável recuperado.
93 Entendida, diferentemente do que considera este trabalho, como a proporção de resíduo reciclável
coletado sobre o volume total de lixo diário.
94 O texto citado é o resultado de um workshop realizado pelo Instituto Pólis em 1995, na cidade de
São Paulo, do qual participaram 70 pessoas, em sua maioria gestores de programas públicos ou
privados de coleta seletiva (GRIMBERG e BLAUTH, 1998, p.5).
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No caso de programas públicos (municipais), a articulação institucional intragoverno

(entre diferentes secretarias e órgãos da administração pública direta e indireta) era

apontada como fundamental para a continuidade da iniciativa após uma eventual

mudança de poder. A maioria dos programas atribuía ainda bastante importância à

educação da população no que diz respeito ao lixo.

Feitas  essas  considerações,  prossegue  o  detalhamento  da  metodologia

adotada.

Com  os  indicadores  considerados,  foram  estabelecidas  matrizes  de

sustentabilidade para os programas e para as organizações. Para tanto, considerou-

se que cada valor + (mais) valeria 1 ponto; cada valor +/– (mais ou menos) valeria

0,5 pontos; e cada valor – (menos) não somaria nenhum ponto. A soma dos valores

levou  a  um  número  que  representa  o  índice  de  sustentabilidade.  Foram

estabelecidos graus de sustentabilidade, decodificando os valores numéricos: alto,

médio e baixo.

Para definir o grau de sustentabilidade dos programas municipais de coleta

seletiva em parceria com catadores, foi considerado o seguinte critério:

• Alto grau de sustentabilidade: 4 a 6 pontos

• Médio grau de sustentabilidade: 2 a 3,9 pontos

• Baixo grau de sustentabilidade: 0 a 1,9 ponto

Para  definir  o  grau  de  sustentabilidade  das  organizações  de  catadores,

considerou-se o seguinte critério:

• Alto grau de sustentabilidade: 8 a 12 pontos

• Médio grau de sustentabilidade: 4 a 7,9 pontos

• Baixo grau de sustentabilidade: 0 a 3,9 pontos

5.2. CARACTERIZAÇÃO E AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

A  Prefeitura  de  São  Paulo  desenvolvia  a  Coleta  Seletiva  Solidária,  em

dezembro de 200495, em parceria com 15 cooperativas, envolvendo diretamente 665

cooperados.

O órgão  responsável  pelo  programa era  a  SSO.  O programa não  estava

95 Quando foi realizado o trabalho de campo. A partir deste ponto, fica subentendido que todos os
dados e avaliações aqui feitas se referem a essa época, daí os verbos estarem predominantemente
no passado. No fim deste trabalho, há um “Posfácio”, que mostra rapidamente como está a Coleta
Seletiva Solidária em 2006, ano de defesa desta dissertação.
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locado  no  Limpurb,  mas  foi  concebido,  implantado  e  era  gerenciado  por  uma

estrutura  funcional  diretamente  ligada  ao  gabinete  do  secretário  de  Serviços  e

Obras. 

Nessa “localização” jaz o primeiro problema institucional da iniciativa. Criada

como um projeto extraordinário, sem vinculação ao Limpurb, tampouco à estrutura

funcional do departamento e seu quadro fixo de servidores, ela ficou, durante toda a

gestão Marta Suplicy, ao sabor dos interesses e prioridades de quem esteve à frente

da  SSO,  e  não  se  firmou  como  um  plano  de  governo.  Houve  mudanças  na

coordenação e na forma de condução da iniciativa em um curto período de tempo. A

inexistente intersetorialidade do programa dentro do governo municipal foi também

um ponto de enfraquecimento96. 

Outra importante fragilidade institucional do programa reside no fato de que,

apesar de haver uma lei municipal97 permitindo a realização dos convênios com as

organizações de catadores, em dezembro de 2004, ao fim do mandato de Marta

Suplicy, apenas 2 das 15 cooperativas em atividade nas centrais de triagem oficiais

tinham o convênio  efetivamente assinado,  ou seja,  87% estavam trabalhando de

forma estritamente irregular no município. A insegurança causada pela inexistência

dos  convênios  transpareceu  em  praticamente  todas  as  entrevistas  com  os

responsáveis pelas centrais. 

Para esse quadro de incerteza, maximizado pela proximidade de mudança na

gestão à frente da prefeitura paulistana – Marta Suplicy não havia sido reeleita em

2004, e, no ano seguinte, assumiria uma nova administração, de oposição à anterior,

tendo como chefe do Executivo José Serra (PSDB) -, contribuía também o fato de

tanto  as  áreas  em  que  foram  implantados  os  galpões  de  triagem  como  os

equipamentos  e  veículos  utilizados  para  a  coleta,  triagem  e  enfardamento  do

material  reciclável  serem cedidos pela  prefeitura.  Essa situação demonstrava um

alto grau de dependência das cooperativas em relação ao poder público – mais um

ponto de fragilidade institucional,  que colocava o projeto ao sabor dos interesses

políticos de curto prazo das administrações municipais que se sucedem.

96 Autores que avaliaram projetos municipais de coleta seletiva na prática, como Grimberg e Blauth
(1998),  Martins  (2003)  e  Batista  (2004)  apontam  a  intersetorialidade  dentro  do  governo  como
importante para o sucesso dessas iniciativas.
97 A lei municipal 13.478/02, nos seus artigos 67 a 71, dá permissão às cooperativas de catadores
para  fazer  coleta  seletiva,  estabelece  a  possibilidade  de  convênio  entre  a  prefeitura  e  essas
cooperativas e permite a cessão de bens imóveis do município.
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Não foi à toa que, no apagar da luzes da administração petista, as centrais

enfrentaram os problemas típicos do fim de uma gestão que não conseguiu fazer

seu  sucessor.  Por  exemplo,  os  contratos  com  as  empresas  que  forneciam  os

caminhões para que as próprias  centrais  fizessem parte  da coleta  porta  a  porta

foram suspensos pelas contratadas por falta de pagamento por parte da prefeitura, o

que  prejudicou  a  entrada  de  material  justamente  numa  época  do  ano  em  que

tradicionalmente aumenta o volume de lixo reciclável.

Embora tivessem uma expectativa  de que a nova administração municipal

mantivesse o programa e até mesmo seguisse o cronograma inicial de ampliação do

número de centrais, os cooperados estavam bastante céticos quanto à consolidação

da Coleta Seletiva Solidária entre os próprios moradores da cidade e reclamavam de

falta de divulgação e de campanhas de esclarecimento sobre o programa, que ainda

permanecia desconhecido de grande parte da população.

A divulgação do programa foi uma das tarefas que ficaram a cargo do poder

municipal.  Além  dela,  de  fazer  parte  da  coleta  (uma  vez  por  semana),  de  ter

realizado a capacitação inicial das cooperativas (em convênio com universidades) e

de  gerenciar  e  acompanhar  o  programa,  a  prefeitura  também  oferecia  como

benefício o pagamento das tarifas de luz e água.

Percebeu-se,  porém,  que  a  ênfase  da  ação  da  prefeitura  no  programa

privilegiou  o  apoio  para  o  início  das  atividades  e  apenas  algum  suporte,  mais

rarefeito,  durante  a  continuidade  da  operação.  À  medida  que  as  cooperativas

começaram  a  funcionar,  atividades  como  divulgação  e  capacitação  constantes,

essenciais para o aprimoramento do trabalho, tenderam a diminuir.

Quanto  ao  critério  de  escolha  dos  cooperados  para  estabelecimento  de

parceria, prevaleceu a escolha de catadores de grupos já existentes, autônomos e

desempregados. Além da própria parceria com as cooperativas organizadas,  não

havia outras – o que também é visto como um ponto fraco por autores como Batista

(2004). 

A coleta seletiva atendia 3,3 milhões de pessoas ou 30,3% da população da

população  paulistana.  Segundo  declaração  do  responsável  pelo  programa  na

prefeitura,  a média mensal  de entrada de material  reciclável  nas centrais  era de

2.340 toneladas98. Segundo os dados fornecidos pela SSO, porém, a média mensal

de janeiro a outubro havia sido de 1.122,34 toneladas (52,0% menor, portanto). Já o

98 O cálculo multiplica por 26 dias a quantidade média de 90 toneladas.
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volume  de  material  reciclável  vendido  mensalmente  pelas  cooperativas  não  foi

informado pelo responsável entrevistado, que alegou desconhecer o número. Nos

dados fornecidos mais tarde pela SSO, a média entre janeiro e outubro ficava em

619, 02 toneladas por mês. Daí a disparidade entre o percentual de rejeito informado

pelo  responsável  pela  Coleta  Seletiva  Solidária  (entre  10%  e  20%)  e  aquele

resultado  da  conta  simples  de  diferença  entre  material  que  entra  e  o  que  é

comercializado. Nesse caso, o rejeito mais que duplica e fica em 44,8%.

O responsável pelo programa entrevistado não soube ainda dizer quanto as

cooperativas arrecadavam com a venda do material.  Já de acordo com os dados

fornecidos pela SSO, essa arrecadação total  era de,  em média,  R$ 213.255 por

mês, levado em conta o período de janeiro a outubro, e de R$ 22.987,96 mensais

por  central  considerando-se  apenas  setembro  e  outubro,  quando  todas  estavam

funcionando. Ainda segundo os dados da SSO, a renda média por catador na Coleta

Seletiva  Solidária  era  de  R$  311.  Na  entrevista  para  este  trabalho  com  o

responsável pelo programa, a renda por hora per capita informada variou de R$ 1,4

a R$ 4,04 – o que dá, considerando oito horas de trabalho diárias por 26 dias no

mês, uma retirada de R$ 291,2 a R$ 840,32. É importante notar, porém, que o valor

mais alto não foi informado por nenhuma cooperativa, tampouco consta dos dados

fornecidos pela SSO.

Por outro lado, os custos mensais da Coleta Seletiva Solidária ficavam em

torno de R$ 30 mil por central, ou R$ 450 mil no total. Considerando o investimento

inicial informado de R$ 13 milhões e sua diluição por tempo de funcionamento do

projeto (22 meses), os custos mensais ficaram, a partir de setembro, quando todas

as 15 centrais estavam funcionando, em R$ 1.040.909,091. Dividindo-se esse valor

pela  média  de  toneladas  recolhidas,  segundo  os  dados  fornecidos  pela  SSO

(1.122,34), tem-se um custo aproximado por tonelada por mês de R$ 927. Caso se

leve em conta a quantidade de material  informada pelo responsável  pela  Coleta

Seletiva  Solidária  na  prefeitura,  o  custo  cai  para  R$ 445.  Todos  esse  números,

entretanto, parecem superestimados quando se vê que, na execução orçamentária

do município de 2004, foram efetivamente empenhados em coleta seletiva, durante

todo o ano, apenas R$ 1.983.342 (pouco mais do que o gasto informado por mês

pelo representante do poder público entrevistado), o que dá um gasto mensal de R$

165.278,5  e  de  meros  R$  147,3  por  tonelada  por  mês,  levando-se  em conta  a

estimativa pessimista de entrada de material (1.122,34 toneladas). 

113



A dança de números mostra que só se pode ter uma certeza: não havia no fim

da  gestão  Marta  Suplicy,  em  2004,  informações  confiáveis  sobre  os  custos  do

programa  Coleta  Seletiva  Solidária  para  a  Prefeitura  de  São  Paulo,  um  dado

preocupante,  tendo  em  vista  que  o  gasto  por  tonelada  deveria  ser  um  dos

indicadores mais importantes para um acompanhamento que se pretenda sério da

iniciativa. A dificuldade em conseguir o valor confiável explica também porque ele

não foi incluído como indicador na matriz de sustentabilidade.

Em  2004,  a  Prefeitura  de  São  Paulo  cobrava  a  Taxa  do  Lixo,  mas  o

responsável  pela  Coleta Seletiva Solidária  não sabia  informar quanto dos custos

gerais com limpeza urbana era coberto pelo tributo. Naquele ano, os contratos de

limpeza consumiam por volta de 3% do Orçamento municipal, enquanto os gastos

com a Coleta Seletiva Solidária não chegavam a 0,5%. 

Em dezembro de 2004, a Prefeitura de São Paulo considerava que a Coleta

Seletiva Solidária era um programa consolidado no município. A justificativa para tal

opinião foi que já havia então uma lógica urbana que necessitava da coleta seletiva,

e que mudar isso significaria  um grande problema.  O responsável  pela iniciativa

entrevistado afirmou que o programa havia se tornado essencial para a cidade.

Questionado sobre que problemas o programa enfrentava, ele apontou a falta

de continuidade na formação dos cooperados; interferência externa inadequada por

parte de algumas entidades; e falta de divulgação constante e regular. 

Já  no  que  diz  respeito  aos  fatores  considerados  importantes  para  a

sustentabilidade futura do programa, foram citados os seguintes: i) campanhas de

informação/ conscientização ambiental; ii) infra-estrutura adequada; iii) inclusão de

empresas  na  coleta  seletiva  para  aumentar  a  escala  de  comercialização  de

recicláveis;  iv)  treinamento  das  cooperativas  e  apoio  institucional  por  parte  do

governo  municipal;  e  v)  transferência  gradativa  de  toda  a  responsabilidade  pela

coleta seletiva para as cooperativas.

O quadro a seguir faz um resumo da Coleta Seletiva Solidária em dezembro

de 2004.
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Quadro 8. Resumo das principais informações sobre a Coleta  Seletiva Solidária em SP

Nº de cooperativas 15
Nº de cooperados 665
Abrangência 30,3% da população

Modalidade Mista1

Material recebido por mês (em t)* 1.122,34
Material vendido por mês (em t)* 619,02
Rejeito 45%
Valor arrecadado por mês (em R$)* R$ 213.255,00
Rendimento/hora dos cooperados (em R$)* de R$ 1,4 a R$ 4,04
Investimento inicial do poder público (em R$) R$ 13 milhões
Custo mensal do projeto (em R$)** R$ 1.040.909,09
Custo da coleta seletiva (em R$/t) R$ 927
Custo da coleta convencional (em R$/t) R$ 1.100

1) Porta a porta e PEVs
* Entre janeiro e outubro de 2004
** Segundo os ndados informados pela SSO

Quadro resumo Coleta Seletiva Solidária (dez.04)

Fonte: PMSP/SSO (Prefeitura Municipal de São Paulo/ Secretaria de Serviços e Obras)

Fonte: elaboração própria a partir da pesquisa de campo

Seguindo a metodologia explicitada anteriormente e aplicando os resultados

obtidos  no  trabalho  de  campo  ao  quadro  6,  apresenta-se  a  seguir  a  matriz  de

sustentabilidade do programa Coleta Seletiva Solidária como um todo. 

Quadro 9. Matriz de Sustentabilidade do Programa Coleta Sele tiva

Variáveis Indicador Gradiente Pontuação
Sustentabilidade 
econômica Taxa + 1

Marco legal
Lei, mas não 

convênio +/- 0,5
Parcerias 0 - 0

Cobertura da coleta (%) 30,3 - 0,0
IRMR (%) 6,3 +/- 0,5
IR (%) 44,8 - 0,0
Total
Sustentabilidade

Matriz de Sustentabilidade do Programa

Média
2

Fonte: elaboração própria a partir do relatório Coselix e da pesquisa de campo

Como mostra o quadro, o programa tinha em dezembro de 2004 um grau de

sustentabilidade apenas médio, no limite inferior da distribuição. 

As principais contribuições negativas para o índice foram a inexistência de

outras parcerias com entidades que não fossem as cooperativas em si (um indicador
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institucional); a baixa cobertura da coleta em termos da população do município; e o

alto índice de rejeito, os últimos dois indicadores que apontam problemas em três

aspectos cruciais para a continuidade do programa: o ambiental, o econômico e o

sociocultural. 

Por outro lado, os indicadores que mais contribuíram positivamente para a

formação do índice foram a sustentabilidade econômica do projeto – evidenciada

pela existência da Taxa do Lixo – o seu marco legal - sobretudo no que diz respeito

à existência da lei municipal que tornou possível os convênios com as cooperativas

e a  cessão dos bens públicos  para  que elas  pudessem operar  –  e  o  Índice  de

Recuperação de Materiais Recicláveis (IRMR) médio. Portanto um fator econômico,

um institucional e outro que também congrega os três pilares da sustentabilidade:

ambiental, econômico e sociocultural. 

Assim, o resultado da matriz de sustentabilidade, conquanto não seja positivo,

é auspicioso, o que certamente se revela na manutenção do programa até os dias

atuais, ainda que sua expansão não tenha se concretizado – ao contrário, houve

redução no número de centrais, como mostrará o “Posfácio”. 

Ainda assim, é preocupante notar que a Taxa de Lixo, principal fator positivo,

foi  extinta  em 2006 e  que os  convênios  com as  organizações  ainda  não foram

assinados, uma falha na concretização do marco legal tão bem estabelecido e um

sério ponto de fragilidade institucional.

Tanto os indicadores positivos do programa em geral como os negativos se

refletem nos indicadores obtidos para as organizações da Coleta Seletiva Solidária e

são também reflexo deles,  numa interação que ficará mais  clara no decorrer  da

próxima seção, que descreve e analisa as cooperativas.

5.3. CARACTERIZAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS CENTRAIS

No município de São Paulo, foram aplicados questionários aos presidentes

das  15  cooperativas  listadas  na  seqüência,  segundo  o  número  do  questionário.

Nesta  seção,  são  expostos  os  resultados  que  mais  interessam  à  análise  desta

pesquisa. Um quadro com todos os resultados para todas as organizações está nos

“Apêndices C, D e E”.
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Quadro 10. Nome e subprefeitura das cooperativas segundo  seu número de questionário

Questionário 
nº

Nome da 
cooperativa Subprefeitura

1 Coopervivabem Pinheiros
2 Cooperação Lapa
3 Cooperativa Tietê Mooca
4 Coopere Sé
5 Cooperativa Santo Amaro
6 Cooperleste S. Mateus
7 Cooperunião Itaquera
8 Sem nome V. Prudente
9 Coopercaps C. do Socorro

10
Cooperativa Nova 
Conquista Itaim Paulista

11
Cooperativa Vitória da 
Penha Penha

12 Sem nome Pirituba
13 Sem nome Santo Amaro

14
Cooperativa Sem 
Fronteiras Jaçanã

15 Coopervila Vila Maria

Fonte: questionários Coselix

5.3.1. Regularização e capacitação

Das  15  organizações,  apenas  1  –  a  nº  12,  sem  nome,  localizada  na

subprefeitura de Pirituba (zona norte),  não estava constituída juridicamente como

cooperativa em dezembro de 2004. Além disso, um outro ponto positivo em termos

institucionais era o fato de todas as 15 cooperativas terem à época um estatuto. 

Quanto à formalização da relação com a prefeitura por  meio de convênio,

entretanto, 13 das 15 (86,7%) estavam irregulares, ou seja, não tinham o documento

oficial assinado – entre elas a primeira cooperativa a funcionar, que havia iniciado

suas atividades mais de um ano antes das entrevistas de campo, em fevereiro de

2003. Só duas organizações (as de nº 2, Cooperação, da Lapa, e 13, organização

sem  nome  atuante  em  Santo  Amaro)  relataram  ter  o  convênio  assinado.  As

respostas revelam o grau de indefinição na relação entre as organizações e o poder

público. Os convênios, mesmo que frágeis como instrumentos legais, estabelecem

algumas diretrizes quanto aos direitos e deveres entre as partes na consecução do

programa e se estabelecem como uma proxy de contratos de prestação de serviço,

dificultado eventuais encerramentos e mudanças unilaterais, além do encerramento

total ou parcial do programa.
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No que diz  respeito  à capacitação,  como foi  visto anteriormente,  todas as

organizações passaram por um programa de formação oferecido pela prefeitura, em

parceria com universidades,  depois de terem sido constituídas, mas nenhuma foi

incubada, ou seja, nenhuma passou por uma preparação técnica e gerencial antes

de se tornar legalmente uma cooperativa e, portanto, não recebeu uma capacitação

prévia para a prática e gestão cooperativistas. 

5.3.2. Cooperados: composição, evolução numérica e origem

As organizações variavam, na sua composição, entre um número mínimo de

34 participantes (nº 8) e um máximo de 58 (nº 9 e 15). No total, informaram envolver

665 membros. Desse universo (15), a maior parte (8), tinha entre 40 e 50 membros.

Nos outros dois extremos (até 39 membros e mais de 50 membros), a divisão era

bem próxima: 3 e 4 organizações respectivamente, conforme gráfico a seguir.

Gráfico 8: Divisão das cooperativas por faixa de nº tot al de membros
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Fonte: pesquisa de campo

Quanto à composição por gênero, verificou-se que, do total das 665 pessoas

trabalhando nas 15 organizações, 337 (50,7%) eram homens e 328 (49,3%) eram

mulheres – uma divisão próxima do igualitário. Essa situação de pouca diferença

numérica entre homens e mulheres mais ou menos se repetia em dez organizações,

com pequenas vantagens para um ou outro gênero. Vale ressaltar, porém, os casos

das cooperativas nº 6, 7 e 10, onde havia mais de 59,5% de homens, e, na outra

ponta, as organizações de nº 8 e 15, onde predominavam claramente as mulheres.

A comparação com o número inicial de membros permite observar expansão

ou redução do tamanho das cooperativas e, portanto, avaliar a sua capacidade de
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gerar trabalho e renda e também de manter, atrair ou repelir membros – o que é um

importante indicador da sua força institucional. 

De uma forma geral, o número de pessoas envolvidas nas 15 cooperativas da

Coleta Seletiva Solidária cresceu 58,3%, passando de 420 para 665 ao longo da

existência  de  cada uma das  organizações99.  Do  início  de  suas  atividades  até  o

momento da entrevista, apenas 3 das 15 organizações (as de nº 5, 8 e 14) tiveram

redução de membros (de respectivamente -11%, -3% e -10% em relação ao número

inicial). Isso indica um reduzido potencial de crescimento para o programa naquela

época, a menos que novas centrais fossem instaladas ou novos turnos de trabalho

fossem iniciados. 

Quanto  à  origem  dos  membros  das  organizações,  pergunta  que  permitia

múltiplas respostas, o quadro era o seguinte: ex-catadores de lixão eram membros

de  13,3%  das  cooperativas;  ex-catadores  autônomos  estavam  em  66,7%;  os

catadores  de  grupos  organizados  eram  membros  de  86,7%  das  organizações;

desempregados,  de  93,3% das  cooperativas,  mesmo percentual  para  donas-de-

casa e outros, conforme mostra o gráfico abaixo. 

Gráfico 9. Percentagem das organizações por origem dos mem bros
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Fonte: pesquisa de campo

99 Optou-se por não usar o número inicial de cooperados do projeto para que não houvesse uma
distorção do seu crescimento, uma vez que as cooperativas tiveram datas diferentes de início de
atividades e até agosto de 2004 ainda estava sendo criadas.
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5.3.3. Rotatividade e benefícios

Em  relação  ao  número  atual  de  membros  das  organizações  (665),  elas

haviam experimentado, no geral, uma rotatividade de 31,6%. A divisão por faixa de

rotatividade indica, porém que a maior parte (8 das 15) ficou abaixo da média, com

até 25%. Tiveram rotatividade entre 25,01% e 50% duas organizações; enquanto

três haviam mudado o equivalente a metade dos seus membros atuais ou mais. Vale

notar  que duas organizações  (nº  11 e  3)  não souberam informar  a  rotatividade,

embora tenham afirmado haver mudança, e que uma (nº 5, a Cooperativa, em Santo

Amaro, zona sul) relatou que um número de membros equivalente a 125% dos seus

atuais já havia deixado a cooperativa. O gráfico abaixo resume as informações.

Gráfico  10.  Divisão  das  cooperativas  por  faixa  de  rota tividade  em relação  ao  nº  atual  de
membros
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Fonte: pesquisa de campo

Esses dados já permitem concluir que existe a necessidade de redução dos

altos índices de rotatividade, uma vez que a mudança constante de membros das

cooperativas  prejudica  o seu funcionamento  e eficácia  e  implica  necessidade de

permanente  capacitação  para  as  questões  operacionais  e  para  a  prática

autogestionária.  Um  dos  grandes  desafios  das  organizações  é  garantir  a

permanência dos cooperados, por meio de critérios de admissão mais consistentes

e de uma gestão que possibilite garantir não apenas rendimentos mais equilibrados

como também vantagens não-econômicas. 

Os em geral altos índices de rotatividade são indicadores da dificuldade das

cooperativas  de  manter  seus  membros,  certamente  por  se  mostrarem  pouco

atrativas seja do ponto de vista financeiro, seja do ponto de vista de outros
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benefícios  por  elas  oferecidos100.  Na  Coleta  Seletiva  Solidária,  não  houve

relatos, nem do poder público, nem das organizações em si, sobre vantagens não-

econômicas oferecidas aos cooperados (atividades educativas, culturais, religiosas

ou benefícios nessas áreas por exemplo). 

Questionados informalmente sobre as razões para a saída de cooperados, os

responsáveis pelas organizações citaram em geral quatro fatores: i) dificuldade de

adaptação  à  lógica,  regras  e  práticas  cooperativistas;  ii)  problemas  de

relacionamento;  iii)  baixo  rendimento  ou  rendimento  instável;  iv)  descrença  no

projeto como um trabalho permanente e de futuro.

A alta rotatividade entre os cooperados da Coleta Seletiva Solidária já havia

sido constatada como problema freqüente no estudo de Grimberg, Goldfarb e Tuszel

(2004).  As  autoras  concluíam  que  “as  condições  em  que  os  catadores  de  rua

trabalham - sem horários, regras, exigências técnicas etc. - dificultam sua adaptação

a uma organização cooperativista. Por outro lado, alguns recorrem a essa atividade

temporariamente, até conseguir  outro trabalho. Além disso, os catadores, quando

trabalham individualmente nas ruas, conseguem ganhar relativamente mais do que

aqueles  que  estão  em  processo  de  organização”  (GRIMBERG,  GOLDFARB e

TUSZEL, 2004, p.7). 

A conclusão a que as pesquisadoras  chegaram é que os catadores,  para

conseguir se integrar ao trabalho cooperativo, precisam de capacitação que possa,

por exemplo, “construir uma expectativa de crescimento mais demorada, baseada

em  planejamento,  investimentos  e  poupança”.  Principalmente  pela  falta  de

compreensão  do  que  seja  cooperativismo,  os  cooperados  consideram  “quase

impossível incorporar [às centrais do programa] os catadores de rua que coletam

individualmente”, de forma autônoma (GRIMBERG, GOLDFARB e TUSZEL, 2004,

p.8).

Na avaliação das autoras, “para que a gestão de uma cooperativa ocorra de

forma participativa e democrática, pressupõe-se que todos os cooperados tenham

pleno entendimento de seus direitos e deveres no funcionamento da cooperativa”, o

que requer um longo aprendizado. 

100 É importante lembrar que nas análises da coleta seletiva de Belo Horizonte feitas por Jacobi e
Teixeira  (1997),  Batista  (2004)  e  Grimberg  e  Blauth  (1998),  um  dos  importantes  fatores  de
permanência dos catadores na Asmare são as vantagens não-econômicas. O mesmo foi constatado
por Rodríguez (2002) na Colômbia. 
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Os  membros  das  organizações  da  Coleta  Seletiva  Solidária  também  não

tinham  acesso  a  praticamente  nenhum  dos  benefícios  básicos  (cestas  básicas,

assistência de saúde, vale-transporte, férias, entre outros), como se vê no gráfico

abaixo.

Gráfico 11. Divisão das cooperativas por faixa de benef ícios oferecidos
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Fonte: pesquisa de campo

Das 15 organizações, 4 não ofereciam nenhum benefício, 9 ofereciam entre

um e dois benefícios e apenas 2 cooperativas beneficiavam seus membros com três

serviços. O benefício mais comum eram as férias (sete cooperativas), seguido pelo

abono de fim de ano em 2003 (quatro) e algum tipo de auxílio de saúde e transporte

(três para cada um),  não necessariamente  vale-transporte  e convênio  de saúde.

Apenas uma organização oferecia um prêmio a seus membros e nenhuma oferecia

cesta  básica  tampouco  cursos  de  alfabetização  –  outros  dois  benefícios  que

constavam dos questionários. 

Gráfico 12. Organizações por benefícios oferecidos aos membr os pelas organizações
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122



Os resultados mostram que, de fato, os membros das organizações estavam

muito pouco assistidos por elas, o que revela a precariedade do funcionamento das

cooperativas, levando-se em conta que um dos objetivos desse tipo de organização

é promover o bem-estar dos membros e o acesso a benefícios. 

5.3.4. Índice de rejeito

A alta rotatividade, causada ao menos em parte pela relativa pouca atração

que o trabalho nas centrais exercia nos catadores, pode ser vista como contribuição

importante também para um outro problema sério identificado nas centrais: os altos

índices de rejeito. Vale lembrar que a quantidade de rejeito funciona com indicador

da eficiência do sistema de coleta e da qualidade da separação do material na fonte

geradora e na central de triagem, diz respeito, portanto, a três pilares fundamentais

da  sustentabilidade  da  Coleta  Seletiva  Solidária:  o  econômico  (quanto  menor  o

rejeito, maior o rendimento dos catadores e menores os gastos do município com

limpeza urbana); o ambiental (quanto menor o rejeito, menor a quantidade de lixo

que deixa de ser reaproveitada); e sociocultural (o menor o rejeito é reflexo de um

maior o nível de informação e conscientização da população na hora de separar o

material reciclável e também de uma a triagem nas organizações, o que indica, por

sua vez, preparo e capacitação maiores dos catadores). 

Nesta  pesquisa,  o  índice  de rejeito  no âmbito  das  organizações  pode ser

medido de duas formas: i)  pela resposta dos responsáveis à pergunta específica

sobre isso no questionário; ii) pelo cálculo a partir dos números fornecidos pela SSO.

A comparação dos dois indicadores mostra divergências, indica pouca confiabilidade

dos números e revela ainda que um número expressivo de cooperativas (seis) não

soube (ou não quis) sequer estimar sua faixa de rejeito, como mostra o quadro a

seguir.

É importante notar também que, ao serem questionados sobre o percentual

de rejeito, alguns dos responsáveis pelas organizações relatavam dois valores: um

para a coleta  realizada pelos  próprios catadores e outro para aquela  feita  pelas

empresas contratadas pela prefeitura, sendo que esses últimos eram sempre muito

maiores do que aqueles – o que pode em parte explicar a discrepância entre os

percentuais relatados e os aferidos (duas primeiras colunas do quadro).
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Quadro 11. Distribuição das cooperativas por faixa de r ejeito declarado, aferido e declarado a
respeito da coleta feita pelas empresas

Rejeito Declarado Aferido Empresas
Até 10% 8 4 0
10,01% a 20% 0 1 2

20,01% ou mais 1 10 8

SR 6 0 5
Fonte: elaboração própria a partir da pesquisa de campo

5.3.5. Aspectos financeiros

Os valores médios mensais arrecadados pelas organizações variaram de R$

4.712 (na cooperativa de nº 12, sem nome, localizada em Pirituba, zona norte) a R$

28.647 (na de nº 4, a Coopere, na Sé, região central), segundo os dados fornecidos

pela SSO, que se mostraram mais  confiáveis101.  A divisão das organizações por

faixas de rendimento ficou mais ou menos equilibrada, conforme mostra o gráfico a

seguir. 

Gráfico 13. Cooperativas divididas por faixa de rendimento médio mensal total
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Fonte: pesquisa de campo

Quanto  ao  valor  da  retirada  média  mensal  per  capita  dos  cooperados,

também de acordo com os dados da prefeitura102,ele variou de R$ 195,0 em Pirituba

a R$ 510,9 na Sé, seguindo os extremos do rendimento total. No geral, a média

ficou em R$ 332,9. Vale ressaltar que a prefeitura não dispunha de dados sobre

101 Havia uma pergunta específica sobre a arrecadação mensal da cooperativa, mas, além de muitos
responsáveis não terem respondido, os que o fizeram raramente recorriam a algum documento que
desse credibilidade ao valor. 
102 Pelos mesmos motivos supracitados. A retirada média diz respeito ao tempo de funcionamento de
cada cooperativa.
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retirada mensal per capita para a cooperativa de nº 8 (sem nome, localizada na Vila

Prudente, zona leste).  Segundo declaração do responsável  pela organização,  em

entrevista, sobre o valor do rendimento per capita por hora de trabalho, a retirada

mensal ficaria em R$ 416103. 

Adotando-se o mesmo cálculo para as demais organizações que informaram

o  rendimento-hora,  porém,  tem-se  um  aumento  significativo  na  retirada  média

mensal por membro, que passa para R$ 512,7 (54,0% a mais). As discrepâncias

podem mostrar inconsistência nos dados da prefeitura (tabulados com base no que

as organizações informavam) ou superestimativa no valor da hora paga por parte

das organizações. A seguir está o quadro com as diferenças.

Quadro 12. Retirada média mensal per capita (em R$) segu ndo a SSO e segundo declaração
dos informantes nas cooperativas e diferença (em %) ent re um valor e outro

Cooperativa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Média
Retirada 
média 
individual, 
segundo a 
SSO (R$) 263,9 281,6 475,6 510,9 175,6 483,3 296,0 SR 392,0 314,7 268,5 195,0 367,4 257,0 379,2 332,9
Retirada 
média 
individual 
(R$) 
declarada 671,6 SR 631,8 832,0 249,6 759,2 405,6 416,0 SR 540,8 374,4 585,0 370,2 374,4 455,0 512,7
Diferença 
(%) 154,5 SR 32,8 62,8 42,1 57,1 37,0 SR SR 71,8 39,4 200,0 0,8 45,7 20,0 54,0

Fonte: pesquisa de campo

Considerando-se que o salário mínimo na ocasião da pesquisa de campo era

de R$ 260, a média de receita dos membros, segundo os dados da SSO, superava

esse valor em aproximadamente 28%. Ainda tendo o salário mínimo como padrão, a

divisão das organizações por faixa de retirada mensal ficava da forma descrita a

seguir no gráfico.

103 Multiplicando-se o valor  do rendimento-hora pela média de horas trabalhadas informada, pelo
número de cooperados informado e por 26 dias.
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Gráfico  9.  Divisão das cooperativas por faixa de reti rada mensal  média dos membros (em
salários mínimos)
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Ao avaliar o valor das retiradas mensais, Grimberg, Goldfarb e Tuszel (2004,

p.19) questionam o caráter de inclusão social da Coleta Seletiva Solidária, afirmando

que ele não é suficiente para arcar com as necessidades básicas dos cooperados

(transporte,  alimentação,  higiene,  moradia,  vestuário,  lazer,  creche,  saúde  e

previdência social). A pesquisa delas afirma que as retiradas variaram entre R$ 240

e R$ 520 por mês, em casos nos quais não houve falta dos cooperados. Aponta

ainda que a primeira retirada pode demorar até dois meses para sair,  devido às

dificuldades iniciais de operação das cooperativas.

As retiradas são em parte reflexo do valor conseguido pelas organizações na

venda dos materiais recicláveis, o qual, por sua vez, varia segundo a natureza do

comprador  desses  materiais,  sendo  via  de  regra  maior  quando quem compra  é

diretamente  uma  indústria  recicladora  e  menor  quando  a  venda  é  feita  a

intermediários (sucateiros, aparistas etc.). 

No caso das organizações da Coleta Seletiva Solidária, foi possível, por todas

terem uma lista mais ou menos homogênea de produtos, saber se maioria deles era

vendida para a indústria ou intermediários. Em 8 das 15 cooperativas (53,3%), as

vendas eram feitas majoritariamente para intermediários – uma prática que deveria

acabar, segundo um dos principais objetivos do próprio programa. Por outro lado,

em 7 organizações a comercialização já era maior com a indústria.

O  problema  também  foi  constatado  pelo  estudo  de  Grimberg,  Goldfarb  e

Tuszel (2004). Elas sustentam que uma das razões para isso é de ordem técnica, de

dificuldade na separação adequada do material e, portanto, de sua valorização. Tal

dificuldade se daria em razão da falta de capacitação dos catadores e da rotulagem
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ambiental falha nas embalagens. Outra razão seria a quantidade de material triado

(que tem a ver, entre outros, com os altos índices de rejeito), insuficiente para a

comercialização com indústrias. 

Para  tentar  superar  essa  dificuldade,  as  centrais  articulam  aos  poucos  e

informalmente  uma  rede  entre  elas,  segundo  as  autoras,  o  que  também  foi

comprovado pelo trabalho de campo desta pesquisa. A comercialização conjunta é

apontada como uma solução por Grimberg, Goldfarb e Tuszel (2004, p.17). Uma

outra discussão relatada pelas  autoras é a da formação de uma cooperativa  de

segundo  grau,  que  possa  representar  as  cooperativas  de  catadores  em

funcionamento em todo o estado de São Paulo  e facilitar  a interlocução com as

esferas governamental e empresarial.

Um terceiro empecilho à comercialização direta com as indústrias recicladoras

seria  o  caráter  ainda  informal  de  praticamente  todas as  organizações  da Coleta

Seletiva Solidária. Como a maioria não paga os impostos devidos e não está 100%

legalizada, não pode fornecer nota fiscal das vendas, o que é exigência de muitas

empresas compradoras (GRIMBERG, GOLDFARB e TUSZEL, 2004, p.18).

Em relação ao recolhimento dos 10% destinados ao Fundo de Reserva da

cooperativa,  uma  exigência  legal  para  sua  existência,  13  das  15  organizações

(86,7%)  faziam  o  recolhimento  do  percentual,  sendo  que  uma  delas  (a  nº  1,

Coopervivabem, de Pinheiros, zona oeste) afirmou recolher 15%. 

Por sua vez, no que se refere ao pagamento ao INSS, outra obrigação legal,

visto  que  as  cooperativas  se  constituem como empresas,  a  situação  se  inverte.

Apenas 3 das 15 (1/5 do total) afirmaram pagar o INSS de todos os membros. 

No  que  diz  respeito  às  demais  despesas,  como  foi  dito  anteriormente,  a

prefeitura  subsidia  aquelas  com  energia  elétrica  e  água,  além  de  não  cobrar  o

aluguel  pelas  centrais  e  equipamentos  (inclusive  veículos)  e  pagar  tanto  o

combustível quanto o salário dos motoristas que não são das cooperativas. Cabe às

organizações  arcar  apenas  com  as  contas  telefônicas,  nas  que  tinham  telefone

instalado. 

5.3.6.  Condições  de  trabalho:  Equipamentos  de  Proteção  Individual  (EPIs),
acidentes  e carga horária
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As condições de saúde dos trabalhadores das organizações foram avaliadas

de forma indireta, considerando-se principalmente o uso de EPIs, mas também o

relato de acidentes de trabalho.

Em  relação  aos  EPIs  disponibilizados  aos  trabalhadores,  das  15

organizações, apenas 1 não tinha protetores auriculares, e 7 não tinham máscaras.

Botas, luvas e óculos eram oferecidos por todas as cooperativas. Isso significa que,

em geral, as organizações ofereciam condições básicas de segurança adequadas

aos membros para o exercício de suas atividades.

Quanto à utilização dos EPIs disponíveis, apenas em 4 das 15 cooperativas

(26,7%) foi informado que os membros usavam todos os equipamentos disponíveis.

Em 11 das 15 (73,3%), a utilização era parcial.

Dentre os EPIs usados, os mais freqüentes eram as luvas e óculos (cada um

em  14  das  15  cooperativas).  Em  seguida,  vinham  as  botas  (12),  protetores

auriculares (6) e máscaras (2), conforme mostra o gráfico abaixo.

Gráfico 15. Divisão das cooperativas por EPIs usados
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Fonte: pesquisa de campo

Das 15 cooperativas, 10 (66,7%) haviam registrado ao menos um acidente de

trabalho  nos  últimos  seis  meses.  A  divisão  por  faixa  de  número  de  acidentes

relatados  está  no  gráfico  a  seguir.  É  possível  ver  que  a  maior  parte  das

organizações (6) informou a ocorrência de entre um e dois acidentes e apenas duas

relataram, no outro extremo, cinco ou mais acidentes.
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Gráfico 16. Divisão das cooperativas por nº de acidentes  de trabalho relatados
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Fonte: pesquisa de campo

O turno  diário  de trabalho  dos  membros das organizações  variou  de  sete

horas (apenas na cooperativa nº 15, Coopervila, em Vila Maria, zona norte) a nove

horas (cooperativas nº 1, 3 e 12).A maior parte tinha uma jornada média de trabalho

de  oito  horas  diárias,  condizente  com  o  padrão  e  indicando  quase  nenhuma

possibilidade de aumento na carga horária, senão pela inclusão de um terceiro turno

e conseqüentemente a incorporação de mais membros às organizações. 

5.3.7. Parcerias e outros aspectos institucionais

Em relação às parcerias das organizações com outras entidades, que não a

prefeitura,  apenas  3  das  15  cooperativas  (1/5)  não  tinham  outros  parceiros

(cooperativas de nº 1, 7 e 8). A maior parte (7) tinha apenas um parceiro, e 5 das 15

(1/3) tinham dois ou mais. A indústria era o parceiro mais freqüente, para 9 das 15

organizações – uma indústria especificamente, a Tetrapak, foi citada unanimemente

por ter fornecido material de divulgação (folhetos) usados pelas cooperativas. Em

seguida, vieram uma ONG, uma entidade religiosa, um banco, uma faculdade, uma

associação de bairro, um grupo de catadores e um supermercado. 

Quanto à qualidade da relação com a prefeitura, 8 das 15 organizações a

consideravam boa e 7 avaliavam como regular. Nenhuma cooperativa considerava a

relação  ruim,  apesar  dos  problemas  enfrentados  no  fim  de  2004,  quando  as

entrevistas foram realizadas. 

Em relação à participação dos membros na gestão das cooperativas – outro

importante  indicador  de  sua  institucionalização  -,  observou-se  que  o  grau  de
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comparecimento às reuniões das organizações era alto: todos os responsáveis pelas

cooperativas informaram que a freqüência  às reuniões era de mais  de 75% dos

membros.  Da  mesma  forma,  a  participação  dos  cooperados  nessas  reuniões

também foi,  em geral,  alta  –  foi  o  que  disseram 10 dos  15  responsáveis  pelas

cooperativas  entrevistados,  os  quais  consideraram  adequadas  as  condições  de

participação  e  expressão  de  opinião  pelos  membros,  indicando  uma  prática

cooperativista democrática. Apenas cinco dos informantes (1/3) consideraram baixa

a participação dos membros nas reuniões.

Em relação à forma como se dava o processo decisório nas cooperativas,

todas as 15 organizações afirmaram que ele ocorria por votação após discussão

prévia,  prática  esperada  no  sistema  cooperativo.  Apenas  o  informante  da

organização nº 2 (Cooperação, da Lapa, zona oeste) afirmou que, além da votação

após discussão, recorria-se também ao consenso para tomar decisões. Por outro

lado, o responsável pela cooperativa nº 3 (Tietê, na Mooca, zona leste) foi o único a

relatar  também  o  recurso  ao  presidente  da  organização  em  alguns  casos.  Os

resultados são positivos e refletem a existência de debate prévio a uma tomada de

decisão igualmente democrática, pelo voto. 

Quando solicitados a avaliar a participação da população no programa Coleta

Seletiva Solidária,  8 dos 15 entrevistados afirmaram ser ela apenas regular,  3 a

consideraram boa  e,  nos  extremos,  2  disseram ser  a  participação  ruim,  mesmo

número que a considerou ótima. 

Uma análise dos problemas enfrentados pelas organizações, relatados pelos

entrevistados,  identifica  que  dois  foram  os  mais  apontados,  considerando-se  a

possibilidade de múltiplas respostas: i) falta de orientação e ii) insegurança. Cada

um  deles  foi  informado  por  13  entrevistados.  Em  segundo  lugar  entre  as

reclamações  mais  freqüentes  vieram  desorganização,  baixo  rendimento  e  más

condições  de  trabalho/  falta  de  infra-estrutura  –  relatados,  cada  um,  por  10

informantes. 

Na categoria “Outros”, os entrevistados puderam citar livremente que outros

problemas enfrentavam. Dos 15, 9 (60%) relataram falta de consciência cooperativa/

problemas internos, enquanto falta de assistência social e falta de assistência de

saúde foram relatados  apenas por  1  entrevistado cada um. Os resultados  estão

resumidos no gráfico a seguir.
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Gráfico 17. Problemas enfrentados pelas cooperativas por  nº de menções pelos entrevistados
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Fonte: pesquisa de campo

Percebe-se, portanto, que a fragilidade institucional do programa em si e dos

arranjos  entre  prefeitura  e  organizações  se  reflete  na  grande  insegurança  dos

líderes  das  cooperativas,  problema mais  importante  do  que  questões  estruturais

como  rendimento  e  condições  de  trabalho.  Outro  ponto  fundamental  para  a

sobrevivência  de  um  projeto  baseado  nos  princípios  da  economia  solidária  –  a

orientação  (que  foi  aqui  usada  como  sinônimo  para  capacitação,  informação)  –

também se mostra bastante problemático na opinião dos entrevistados. A falta de

orientação  se  reflete,  em  cadeia,  nos  altos  índices  de  rejeito,  nos  baixos

rendimentos, nas dificuldades de adaptação à lógica cooperativa (terceiro problema

mais  apontado  e,  pior,  de  forma  espontânea  pelos  entrevistados),  na  alta

rotatividade, entre outros. É possível, portanto, notar que todos os problemas estão

de alguma forma conectados,  que  eles  refletem as  falhas  estruturais  do  projeto

como um todo e reforçam tanto o seu índice de sustentabilidade apenas médio como

os resultados da matriz de sustentabilidade para as organizações, apresentada mais

adiante.

A partir dos problemas relatados pelos entrevistados, não é surpresa o fato de

que 10 dos 15 informantes (66,7%) considerem que o programa Coleta Seletiva

Solidária  não  esteja  consolidado,  2  tenham  avaliado  que  há  uma  consolidação
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parcial, 1 tenha dito que não saberia responder essa questão e apenas 2 (os líderes

das cooperativas de nº 11 e 13) tenham considerado a iniciativa consolidada. 

Entre as justificativas para a não-consolidação do programa (uma resposta

livre), a mais freqüentemente apontada foi a falta de divulgação/ informação (cinco

entrevistados).  Também  foram  informadas  a  competição  com  os  núcleos,  a

insegurança e falhas na implantação das centrais de triagem. Percebe-se que as

organizações enfatizam a importância da conscientização da população como fator

fundamental  para  a  continuidade  do  programa,  seja  do  ponto  de  vista  “técnico”

(maior adesão, material de melhor qualidade e em maior quantidade), seja do ponto

de vista político (pressão para que ele continue, não seja abandonado).

Dos dois entrevistados que disseram estar o programa consolidado, apenas

um deu uma justificativa para sua resposta: “a reciclagem é a bola da vez”.

5.3.8. Matriz de sustentabilidade das organizações

A  partir  das  informações  colhidas  nas  entrevistas  e  dos  dados  oficiais

fornecidos  pela  SSO,  foi  possível  elaborar  a  matriz  de  sustentabilidade  das

organizações.  Os  resultados  dela  estão  resumidos  no  quadro  a  seguir  e,  logo

depois, no ranking de sustentabilidade.

Quadro 13. Matriz de sustentabilidade das organizações

Variáveis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Regularização 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0
Instrumento legal 
da parceria 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0
Rotatividade 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,5 1,0 0,5 1,0
Capacitação 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Renda mensal 
por membro 0,5 0,5 0,5 0,5 0,0 0,5 0,5 0,0 0,5 0,5 0,5 0,0 0,5 0,0 0,5
Participação dos 
membros 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0
Situação da 
instalação 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Situação dos 
equipamentos e 
veículos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Horas 
trabalhadas 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Benefícios 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,0 0,0 1,0 1,0 0,5 0,5 0,0 0,5 0,5
Uso de EPIs 1,0 1,0 0,5 0,5 0,5 1,0 0,5 0,5 1,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Parcerias 0,0 1,0 0,5 1,0 1,0 0,5 0,0 0,0 1,0 0,5 0,5 1,0 0,5 0,5 0,5
Total 4,0 6,5 4,5 7,0 5,5 7,0 5,5 5,0 8,0 7,0 5,5 5,0 7,0 4,5 5,5
Índice de 
Sustentabilidade Médio Médio Médio Médio Médio Médio Médio Médio Alto Médio Mé dio Médio Médio Médio Médio

Matriz de Sustentabilidade das Organizações

Fonte: elaboração própria a partir do relatório Coselix e da pesquisa de campo
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Quadro 14. Ranking de sustentabilidade das organizações

Cooperativa nº Índice Grau
9 8,0 Alto
4 7,0 Médio
6 7,0 Médio

10 7,0 Médio
13 7,0 Médio
2 6,5 Médio
5 5,5 Médio
7 5,5 Médio

11 5,5 Médio
15 5,5 Médio
8 5,0 Médio

12 5,0 Médio
3 4,5 Médio

14 4,5 Médio
1 4,0 Médio

Ranking de 
Sustentabilidade das 

Organizações

Fonte: elaboração própria a partir do relatório Coselix e da pesquisa de campo

Os quadros permitem verificar que apenas 1 das 15 organizações parceiras

da prefeitura na Coleta Seletiva Solidária teve grau de sustentabilidade alto: a de nº

9, Coopercaps, localizada na Capela do Socorro (zona sul de São Paulo). Todas as

demais tiveram grau de sustentabilidade apenas médio, sendo que cinco ficaram

numa  faixa  mais  próxima  ao  grau  baixo  de  sustentabilidade  (5,0  ou  menos),

enquanto nove tiveram índices iguais ou superiores a 5,5, mais próximos do grau

alto de sustentabilidade – o que pode ser encarado como uma resultado médio, mas

mais para o positivo.

Uma análise do quadro 13 mostra que os indicadores “horas trabalhadas” e

“regularização”  foram os  que  mais  contribuíram positivamente,  no  geral,  para  a

sustentabilidade das organizações. Todas elas tiveram pontuação máxima nesses

indicadores. No outro extremo, os itens “situação dos equipamentos e veículos” e

“situação da instalação (área de triagem)” foram, em geral, os que mais impactaram

negativamente, uma vez que todas as organizações tiveram pontuação zero nesses

itens, os quais são cedidos pela prefeitura.

Um  outro  importante  indicador  que  puxou  a  sustentabilidade  das

organizações  para  baixo,  ainda  que  não  de  todas,  foi  a  existência  ou  não  do
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instrumento  legal  da  parceria  –  leia-se  convênio  –  assinado.  Apenas  duas

cooperativas  informaram  ter  o  convênio  assinado.  Foram  elas  as  de  nº  2

(Cooperação, da Lapa) e nº 13 (sem nome, de Santo Amaro), que tiveram graus de

sustentabilidade médio, com índices bem próximos: 6,5 e 7 respectivamente. 

Analogamente, o uso de EPIs teve um impacto positivo também importante,

mesmo  que  não  generalizado.  Nesse  indicador,  nenhuma  organização  teve

pontuação  zero,  e  quatro  obtiveram pontuação  máxima,  ou  seja,  o  entrevistado

informou que todos  os  equipamentos  à  disposição  dos membros  eram por  eles

usados.  Foram  elas  as  cooperativas  de  nº  1,  2,  6  e  9  (Coopervivabem,  em

Pinheiros, Cooperação, na Lapa, Cooperleste, em São Mateus, e Coopercaps, na

Capela do Socorro).

Primeira  colocada  no  ranking  de  sustentabilidade,  a  Coopercaps  teve

pontuação zero apenas nos indicadores “instrumento legal da parceria”, “situação da

instalação”  e  “situação  dos  veículos  e  equipamentos”,  onde  todas  as  demais

organizações também não somaram pontos. Da mesma forma, somou só 0,5 ponto

no item “capacitação”, como todas as demais organizações, uma vez que nenhuma

das cooperativas foi incubada, apenas capacitada pela prefeitura. Em contrapartida,

a Coopercaps obteve pontuação máxima em quase todos os demais indicadores, à

exceção  da  “renda  mensal  per  capita”,  onde  nenhuma  das  organizações  teve

pontuação máxima, e algumas tiveram pontuação zero.

O  que  fez  a  diferença  para  a  Coopercaps  em  termos  do  índice  de

sustentabilidade foram dois indicadores:  principalmente “benefícios” e,  em menor

grau, “parcerias”. No primeiro, a cooperativa da Capela do Socorro, foi a única a ter

pontuação máxima porque relatou oferecer auxílio transporte, férias e abono de fim

de ano aos seus integrantes. No segundo, também obteve pontuação máxima (mas,

nesse caso, assim como outras organizações) porque informou ter três parceiros:

uma indústria, um banco e uma faculdade. 

Esse resultado comprova o que, de certa forma, vem sendo constatado nos

trabalhos que analisam programas de coleta seletiva com catadores de materiais

recicláveis:  a  oferta  de  benefícios  é  um  fator  crucial  para  evitar  rotatividade,

fortalecer a ligação do membro com a organização e, assim, melhorar a qualidade

do trabalho, que se reflete na redução do rejeito e no aumento da rentabilidade, logo

na sustentabilidade da iniciativa. 
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Mostra  também  que,  de  certa  forma,  a  existência  de  alguns  indicadores

positivos de ordem mais qualitativa, como benefícios, parcerias, baixa rotatividade e

alta  participação  dos  membros  nas  decisões  da  organização,  supera  a  questão

repetidas  vezes  colocada  da  importância  de  uma cooperativa  de  coleta  seletiva

estar  localizada  numa  área  mais  desenvolvida  em  termos  econômicos,  que

“produziria” material reciclável em maior quantidade e de melhor qualidade e cujos

moradores  seriam  em  tese  mais  mobilizados  a  participar  de  iniciativas  dessa

natureza. 

A região da Capela do Socorro, na zona sul da capital paulista, certamente

não é tão economicamente desenvolvida como, por exemplo, a de Pinheiros (zona

oeste). É nessa segunda, entretanto, que está localizada a organização com menor

sustentabilidade, a Coopervivabem, que obteve índice 4, no limite com o grau baixo

de sustentabilidade.  Contrariamente  à  Coopercaps,  ela  teve  pontuação zero  em

rotatividade, participação dos membros, benefícios e parcerias. 

Essas e outras conclusões serão pontuadas no capítulo a seguir.
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6. CONCLUSÕES

A  partir  do  exposto  e  analisado  até  este  ponto  do  trabalho  e  à  luz  das

hipóteses  enunciadas  na  “Introdução”,  chega-se  às  seguintes  conclusões  em

relação ao programa Coleta Seletiva Solidária da Prefeitura de São Paulo:

1. O programa em si  tem grau  de  sustentabilidade  apenas  médio,  no  limite

inferior da distribuição – índice 2 -, levando-se em conta a matriz discursiva e

as  premissas  escolhidas  para  definir  sustentabilidade  e  os  indicadores  e

critérios de construção do índice, apresentados no capítulo anterior. 

2. Esse resultado mediano, apesar de não indicar um iminente fim da política de

coleta seletiva feita por catadores de materiais  recicláveis  organizados em

cooperativas  na  capital  paulista,  tampouco  a  sua  inadequação  como

alternativa  viável  e  eficaz  num  programa  de  gerenciamento  integrado  e

sustentável  dos resíduos sólidos urbanos,  alerta para problemas cruciais a

serem equacionados  para  que a  iniciativa  não apenas  tenha continuidade

como alcance seus objetivos de melhorias ambientais, sociais e econômicas,

quais sejam eles:

2.1. Consolidação institucional frágil

a) Pela inexistência de convênios assinados entre o poder público e 13

das 15 cooperativas atuantes no programa – o que implica uma

parceria  não-formalizada e  sujeita  a iniciativa  às vicissitudes das

mudanças de poder e de agenda política na esfera municipal;

b) Pela inexistência, em relação ao programa, de parcerias tanto intra-

governo quanto entre governo e instituições do segundo e terceiro

setores, tendo em vista a ampliação da cobertura, a assistência às

cooperativas, a divulgação e informação para a população em geral,

entre outros.

2.2. Cobertura de atendimento baixa (30,3% da população paulistana), o que

implica reduzida quantidade de materiais recicláveis recebidos e, por sua vez,

significa 

a) Aumento dos custos para a prefeitura, dada a inexistência do ganho

de escala;

136



b) Rendimento reduzido e volátil  para os catadores, que não podem

contar  com  um  volume  adequado  de  materiais  para  vender  a

indústrias e, assim, obter melhores preços;

c) Baixo ganho ambiental, uma vez que parcela considerável do lixo

reciclável domiciliar continua indo para aterros;

d) Pelo mesmo motivo, pequeno ganho econômico para o município

pela  redução  dos  gastos  com destinação  final  e  tratamento  dos

resíduos convencionais;

e) Por  fim,  baixo  ganho  institucional  na  mudança  de  padrão  de

comportamento entre  os moradores  da cidade,  tendo em vista  a

adoção de atitudes mais voltadas para a sustentabilidade urbana

3. A  cobertura  reduzida  influencia  no  Índice  de  Recuperação  de  Materiais

Recicláveis  (IRMR)  apenas  médio  (6,3%),  reforçando  todos  os  problemas

enumerados no item anterior;

4. Alto Índice de Rejeito (IR = 44,8%), o que também reitera os baixos ganhos

ambiental, econômico, social e cultural do programa e coloca em xeque sua

eficiência  como  política  pública  ambiental  que  tenha  como  objetivo  a

sustentabilidade socioambiental urbana e a mudança institucional no que diz

respeito aos resíduos sólidos domiciliares.

Os resultados da análise do programa comprovam a hipótese principal deste

trabalho:  a  Coleta  Seletiva  Solidária  é  ameaçada  pela  sua  fraqueza  institucional

enquanto política pública, o que se reflete no seu índice de sustentabilidade apenas

médio.

Em relação às cooperativas que integram a Coleta Seletiva Solidária,  cuja

análise  do  grau  de  sustentabilidade  é  fundamental  para  confirmar  o  índice  de

sustentabilidade do programa em si  ou para questioná-lo,  chega-se às seguintes

conclusões, também tendo como pano de fundo a matriz discursiva, as premissas,

os indicadores e suas valorações explicadas no capítulo anterior:

1. Apenas  1  das  15  cooperativas  envolvidas  no  programa  teve  grau  de

sustentabilidade  alto  (índice  8).  Todas  as  demais  tiveram  grau  médio,

variando de um índice 4, no limite do grau baixo, a 7, sendo que 5 das 15

(1/3) tiveram índice igual ou menor a 5, ou seja, muito mais próximo do baixo

do que do alto.  Tal  resultado reforça a apenas média sustentabilidade do

programa em si;
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2. Os  indicadores  “horas  trabalhadas”  e  “regularização”  foram  os  que  mais

contribuíram  positivamente,  no  geral,  para  a  sustentabilidade  das

organizações;

3. No  outro  extremo,  os  itens  “situação  dos  equipamentos  e  veículos”  e

“situação  da  instalação  (área  de  triagem)”  foram,  em  geral,  os  que  mais

impactaram negativamente;

4. Um  outro  importante  indicador  que  puxou  a  sustentabilidade  das

organizações para baixo,  ainda que não de todas,  foi  a não-existência  do

instrumento legal  da parceria  (convênio)  assinado,  reforçando a fragilidade

institucional verificada na análise do programa como um todo;

5. Já  o  uso  de  EPIs  teve  um  impacto  positivo  importante,  mesmo  que  não

generalizado  –  assim  como  “horas  trabalhadas”,  esse  é  um  indicador  de

condições de trabalho, aparentemente um ponto forte das cooperativas e que,

ao mesmo tempo em que tem a ver com a ação direta da prefeitura, também

remete a uma boa organização e gestão interna por parte das cooperativas

em si;

6. O que fez a diferença em termos do índice de sustentabilidade foram dois

indicadores: principalmente “benefícios” e, em menor grau, “parcerias”. Esse

resultado comprova o seguinte:

6.1. A oferta de benefícios é um fator crucial para evitar rotatividade, fortalecer

a ligação do membro com a organização e, assim, melhorar a qualidade do

trabalho, que se reflete na redução do rejeito e no aumento da rentabilidade,

logo na sustentabilidade da iniciativa;

6.2. De certa forma, a existência de alguns indicadores positivos de ordem

mais  qualitativa,  como  benefícios,  parcerias,  baixa  rotatividade  e  alta

participação  dos  membros  nas  decisões  da  organização,  supera  a

necessidade  de uma cooperativa  de  coleta  seletiva  estar  localizada  numa

área  mais  desenvolvida  em termos econômicos,  onde  em tese  se  produz

material  reciclável  em  maior  quantidade  e  de  melhor  qualidade  e  cujos

moradores seriam mais mobilizados a participar de iniciativas dessa natureza.

As conclusões acima pontuadas atendem também aos objetivos propostos

inicialmente para este trabalho, explicitados na “Introdução”. 

Assim, i) só foi possível chegar a elas a partir da identificação dos indicadores

que  atestam  a  sustentabilidade  socioeconômica  e  ambiental  de  programas
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municipais  de coleta seletiva de lixo domiciliar  em parceria  com cooperativas de

catadores de materiais recicláveis.

As conclusões também permitem ii) avaliar que a Coleta Seletiva Solidária,

embora  tenha  potencial  como  política  pública,  por  apresentar  algumas  das

condições  fundamentais  para  ser  sustentável  em  termos  de  resultados  e  de

continuidade, enfrenta problemas significativos sobretudo na área institucional e de

cobertura de atendimento.  O segundo pode,  de certa forma,  ser  encarado como

conseqüência do primeiro, e ambos certamente contribuem de forma decisiva para o

alto  índice  de  rejeito  e  o  apenas  médio  índice  de  recuperação  de  materiais

recicláveis – indicadores fundamentais da eficiência do programa.

Ainda que o trabalho não tenha conseguido se aprofundar nas iii) razões que

dificultaram  o  alcance  das  metas  da  Coleta  Seletiva  Solidária,  ele  conclui  –

principalmente na análise do programa em si  – que elas foram em grande parte

institucionais. 

E, tendo em vista o que foi exposto, discutido, analisado e concluído até aqui,

é possível afirma que iv) o modelo de coleta seletiva via catadores pode, sim, ser

uma  alternativa  viável,  pois  apresenta  inúmeras  vantagens  em  termos  de

sustentabilidade socioeconômica e socioambiental urbana, mas não se trata de uma

panacéia,  que se mantém apenas pela força de um discurso bem-intencionado e

utópico, mas que precisa encontrar os meios práticos de se tornar eficiente e de se

revestir da força institucional que caracterizam as políticas perenes, sobreviventes -

sob pena de padecer, da mesma forma que o primeiro programa de coleta seletiva

convencional da cidade de São Paulo, frente às inconstâncias e descontinuidades

políticas. Se assim for, perdem a cidade e seu moradores.

139



7. PÓSFACIO: A SITUAÇÃO HOJE

Como o trabalho de campo desta pesquisa foi  realizado em dezembro de

2004 - uma antecipação crucial, tendo em vista a mudança do governo municipal, na

virada de 2004 para 2005, e a proposta de avaliar a Coleta Seletiva Solidária a partir

das características e objetivos originais do projeto -, mostrou-se pertinente fazer uma

atualização das informações sobre a iniciativa. Como ela está configurada hoje104? O

que mudou? Quais os desafios que enfrentou e ainda enfrenta? 

Na impossibilidade de realizar novamente o trabalho de campo, optou-se por

recorrer à página da prefeitura na Internet e a notícias e editoriais publicados no

jornal “Folha de S. Paulo”, de maior circulação na capital paulistana. É importante

ressaltar  que,  conquanto  tais  fontes  sejam  naturalmente  mais  limitadas  que  os

catadores das centrais e o(s) resposável(is) direto(s) pelo programa na prefeitura,

elas  dão,  por  outro  lado,  uma interessante  e  oportuna  noção  da  visibilidade  da

Coleta Seletiva Solidária tanto no âmbito do governo municipal como, de uma forma

geral, na mídia. Tal visibilidade (ou a falta dela) é, por si só, um indicador importante

da penetração e da consolidação do programa.

De uma forma geral, pouca coisa mudou na Coleta Seletiva Solidária desde

dezembro  de  2004  –  ou,  pelo  menos,  foram  noticiadas  poucas  mudanças  à

população em geral. As principais alterações até junho de 2006 haviam sido duas: i)

o encerramento da central de Vila Prudente (nº 8), que foi incorporada à estrutura da

central de São Mateus (nº 6) – ambas na zona leste da capital paulista –; e ii) os

aumentos dos distritos atendidos pela coleta porta a porta, de 45 na gestão Marta

Suplicy  para  66105 em outubro  de  2005  e  da  freqüência  desse  recolhimento  em

alguns locais, como Sé (centro), Pinheiros (zona oeste), Vila Olímpia (zona oeste),

Vila Mariana (zona sul), Lapa (zona oeste), Aricanduva (zona leste) e Ipiranga (zona

sul), onde a coleta dos recicláveis passou de uma para duas vezes por semana106.

Ao anunciar o aumento do número de distritos atendidos pela coleta seletiva

porta a porta, a prefeitura também informou a decisão de maximizar a produtividade

104 Hoje significa junho de 2006.
105 A cidade de São Paulo tem 96 distritos.
106 A primeira alteração não foi noticiada claramente, mas consta da tabela atualizada das centrais de
triagem  disponível  em  <http://portal.prefeitura.sp.gov.br/secretarias/servicoseobras/limpurb/0005>  e
foi confirmada em comunicação pessoal por alguns líderes de centrais em março de 2006. A segunda
foi noticiada pela prefeitura no seu portal na Internet e pela “Folha de S. Paulo”, numa reportagem
(PEGORIM, 2005) e num editorial publicado dia 3 de outubro.
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das  centrais  municipais  de triagem de lixo,  aumentando o número de turnos de

trabalho  e  a  quantidade  de  pessoas  envolvidas  na  atividade.  A  prefeitura  disse

pretender  arregimentar  mão-de-obra  entre  catadores  independentes  e  com  as

cooperativas que estavam fora do programa oficial. Em editorial, no dia 3 de outubro,

a “Folha de S. Paulo” considerava que, “se for bem-sucedida, essa operação pode

mostrar-se duplamente positiva. Por um lado, essa poderá ser uma forma de ampliar

a oferta de empregos no setor. Por outro, trata-se de uma maneira de eliminar a

atividade de intermediários que exploram o trabalho de catadores” (FOLHA DE S.

PAULO, 2005). Com os incrementos na produtividade e na amplitude da coleta, a

prefeitura  pretendia  então  passar  de um índice  de  coleta  seletiva  de  0,9% para

4,5%, uma meta ainda considerada tímida pelo jornal.

Em sua página na Internet, no dia 28 de setembro de 2005, na notícia que

relata o aumento da coleta seletiva porta a porta, a própria prefeitura afirmava que a

infra-estrutura da Coleta Seletiva Solidária107 era a seguinte: 14 centrais de triagem e

72 caminhões, que circulavam com apenas 20% de sua capacidade de transporte. O

projeto já envolvia cerca de 705 (contra 635 relatadas no trabalho de campo, um

crescimento  de  11%  no  número  de  cooperados),  que  teriam  uma  renda  média

mensal de R$ 400108. 

Com a otimização da infra-estrutura das centrais de triagem, a ampliação das

rotas de coleta  (inclusive  com maior  freqüência  semanal),  a  implantação de três

turnos nas centrais e conseqüente inclusão de mais cooperados ao sistema, a meta

era, na época, chegar a 2,7 mil pessoas beneficiadas pela iniciativa, com uma renda

média mensal de R$ 600 cada uma, e aumento da quantidade de material recebido. 

Outra expectativa da prefeitura era que, com a ampliação de rotas, horários e

da participação da população, o volume de material reciclado aumentasse de 1,8

mil109 para 9 mil toneladas recolhidas mensalmente até o fim de 2006. 

Foi anunciada também a meta de aumentar o número de PEVs de 34 para

1.000 e retirar  os contêineres  da rua,  colocando-os em supermercados e outros

107 Na verdade, o nome do projeto parece ter passado a ser somente Coleta Seletiva, na gestão que
se seguiu à do PT, deixando o adjetivo solidária de lado.
108 Disponível em http://www.prefeitura.sp.gov.br/portal/a_cidade/noticias/index.php?p=4663.
109 Reportagem publicada pela Folha de S. Paulo, em fevereiro de 2006 (GEROLLA, 2006), afirmava
que, em setembro de 2005, haviam sido recicladas 1.850 toneladas de lixo, contra 900 do mesmo
mês de 2004 – já um aumento, portanto de 105%.
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pontos  comerciais  e  em  condomínios,  já  que,  na  rua,  eles  estavam  recebendo

qualquer tipo de lixo110. 

À  “Folha  de  S.  Paulo”,  um  representante  dos  catadores  que  estavam

organizados,  mas  fora  do  programa  oficial,  dizia,  porém,  que  o  diálogo  entre  a

prefeitura  e  eles,  tendo  em  vista  sua  incorporação  à  coleta  municipal,  ainda

engatinhava. "O programa é viável, mas a grande massa [dos catadores] ainda não

foi chamada para discutir", afirmou Carlos Antônio dos Reis, o Carlão, do Movimento

Nacional de Catadores, um ex-camelô que havia mudado de ramo há seis anos e

integrava a Recicla Vida, cooperativa com 70 participantes, instalada na baixada do

Glicério (região central). 

Em comunicação  pessoal  no  dia  8  de  março  de  2006,  alguns  líderes  de

cooperativas relataram ainda uma terceira mudança que, até junho não haviam sido

oficializada para a população (nem por parte da prefeitura, nem por parte da mídia).

A alteração diria respeito ao encerramento de mais uma central de triagem, a de

Pirituba  (nº  12),  e  a  incorporação  de  seus  catadores  a  outras  centrais  não-

especificadas. 

Não é objetivo desta seção (nem deste trabalho) avaliar detalhadamente em

que medida essas alterações iniciadas realmente foram colocadas em prática, quais

foram seus resultados e se eles contribuíram para aumentar ou reduzir o índice de

sustentabilidade da Coleta Seletiva Solidária e das organizações participantes do

projeto.  É  possível,  entretanto,  fazer  algumas  considerações  a  partir  das

informações recolhidas.

A primeira delas diz respeito à central fechada e à que supostamente seria

encerrada  neste  ano.  As  duas  estavam  entre  as  que  tiveram  índices  de

sustentabilidade mais baixos. Ambas - a da Vila Prudente (nº 8) e a de Pirituba (nº

12) – tiveram 5 pontos, o que indica uma sustentabilidade média, mas mais para

baixa do que para alta.  A decisão de encerrar  suas atividades parece,  portanto,

coerente com seu desempenho e ratifica sua baixa capacidade de se manter como

uma alternativa socioambiental.

Em relação ao programa como um todo, embora o aumento na amplitude da

coleta porta a porta indique um provável incremento do indicador de cobertura de

coleta – que era negativo em 2004, apenas 30,3% da população -,  não há, nas

informações disponíveis, mais indícios concretos de futuras melhorias que venham a

110 PEGORIM, 2005.

142



aumentar a sustentabilidade da iniciativa. A taxa do lixo, como dito anteriormente, foi

abolida – um ponto negativo –, e não há notícia da assinatura dos convênios com as

cooperativas, tampouco de outras parcerias para manutenção do projeto. Caso se

confirme o aumento do total de toneladas recolhidas, como espera a prefeitura, e, se

nessa quantidade, a qualidade do material melhorar, é possível que os indicadores

de Índice de Recolhimento de Material Reciclável (IRMR) e Índice de Rejeito (IR)

melhorem, mas isso é apenas especulação.

Sobre o futuro do programa, pairam, portanto, a incógnita e a expectativa.
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