
Revista de Estudos Interdisciplinares 

Periódico da UNDB 

N. 1 – Volume 1 – Janeiro / Dezembro 2017 

 

O PAPEL DAS COOPERATIVAS NA DIMINUIÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS: 

ESTUDO DE CASO NA COOPERATIVA DE RECICLAGEM DE SÃO LUIS - 

COOPRESL1 

Amanda M. Garces²  

Bruna de L. Meneses²  

Brunna Gabriela C. Cezário² 

Raoni Muniz Pinto³ 

 
RESUMO 

 

O artigo teve como finalidade mostrar o papel das cooperativas de reciclagem de materiais, 

tendo como o estudo de caso a Cooperativa de Reciclagem de São Luís - COOPRESL, onde 

observou-se que esta possui um papel de importância para a destinação de materiais para 

reciclagem em São Luís, de modo a contribuir para a diminuição dos resíduos sólidos e o 

descarte mais consciente dos produtos.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

A quantidade de lixo tem crescido com o aumento da produção e com o alto 

consumo de produtos, incentivado pelo modelo econômico vigente que é o capitalismo. Diante 

deste aumento, é preciso que existam medidas que venham a diminuir a quantidade de lixo 

produzido, como também, meios de fazer o descarte dos resíduos de uma forma mais 

consciente.    

Segundo Wiego (2009), citado por Paula, Pinto e Souza (2010), 

 

Os catadores de material reciclável desempenham um papel significativo nos 

países em desenvolvimento. Dentre os benefícios que resultam da coleta de 

material reciclável, além da geração de renda para os trabalhadores 

envolvidos, pode-se citar: a contribuição à saúde pública e ao sistema de 

saneamento; o fornecimento de material reciclável de baixo custo à indústria; 

a redução nos gastos municipais e a contribuição à sustentabilidade do meio 

ambiente, tanto pela diminuição de matéria-prima primária utilizada, que 

conserva recursos e energia, como pela diminuição da necessidade de 

terrenos a serem utilizados como lixões e aterros sanitários. (Wiego apud 

Paula, Pinto e Souza, 2010, p. 1)  
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Infraestrutura e Bioarquitetura do curso de Arquitetura e Urbanismo da Unidade de Ensino Superior Dom 

Bosco – UNDB. 
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Como alternativa para o destino do lixo, as cooperativas de reciclagem recebem 

esse material dando novamente uso para aquilo que seria jogado na natureza, contribuindo 

para a melhoria do meio ambiente e incentivando o trabalho dos catadores.    

 

2. A PRODUÇÃO DO LIXO NO ESPAÇO URBANO 

 

A produção do lixo está relacionada com a história e evolução do homem nos 

espaços que habitam desde os primórdios dos tempos. No primeiro momento o homem era 

nômade, não possuía moradia exata, mudando de lugar de acordo com a necessidade. A 

produção do lixo existente nessa época era de origem orgânica, como restos de alimentos, 

que eram descartados na terra, não prejudicando o meio ambiente.  

Quando o homem deixa de ser nômade por volta do ano de 10000 a.c., adquire 

novos hábitos, o que consequentemente aumenta a produção do lixo devido aos novos 

costumes e atividades adquiridas, somado ao aumento da população no mesmo espaço.  

A problemática acerca do que se produz de lixo está associado a urbanização e 

desenvolvimento do meio urbano. Um grande marco de transformação para a sociedade no 

mundo se dá na Inglaterra no século XVIII com a Revolução Industrial. 

Discorrendo sobre tal, pode-se afirmar,  
 

Um acontecimento extremamente importante para a humanidade, pois 

mudou o processo produtivo [...] os produtos deixaram de ser 

manufaturados e passaram a ser maquino faturados, o permitiu uma 

produção em massa, permitindo assim colocar mais e mais produtos no 

mercado. (CALVACANTE E SILVA, 2011, p. 1)   

 

Desta forma, com a chegada da industrialização e o crescimento populacional nos centros 

urbanos, constatou-se o aumento no consumo de mercadorias, o que contribuiu para uma 

série de transformações e problemas na cidade. Dentre esses problemas, está o aumento da 

produção do lixo que é incentivado pelo consumo cada vez maior de produtos na sociedade. 

O problema da grande produção de lixo faz parte do cenário atual das cidades e 

precisa ser encarado de forma a propor soluções eficientes para que possa existir uma 

diminuição da quantidade de resíduos produzidos.  
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De acordo com IPT/CEMPRE (1995), citado por SIQUEIRA e SEMENSATO 

(2010),  

Nos dias atuais, com a maioria das pessoas vivendo nas cidades e com o 

avanço mundial da indústria provocando mudanças nos hábitos de 

consumo da população, vem-se gerando um lixo diferente em quantidade e 

diversidade. Até mesmo nas zonas rurais encontram-se frascos e sacos 

plásticos acumulando-se devido formas inadequadas de eliminação. 

(IPT/CEMPRE, 1995). 
 

 

Os dados da PNAD (Pesquisa Nacional por Amostras em Domicílio), em 2015, 

apontam que “a maior parte da população brasileira, 84,72%, vive em áreas urbanas” 

(IBGE, 2017). Segundo ALMEIDA e AMARAL (2006), “no Brasil, milhões de pessoas 

vivem em grandes centros urbanos, cuja capacidade de prover os seus habitantes de soluções 

para a redução de lixo não ocorre na mesma proporção em que esta massa humana cresce”. 

(p.1) 

O descarte inadequado do lixo traz uma série de problemas para a cidade e para o 

meio ambiente, como alagamentos e inundações em período de chuva, contaminação dos 

lençóis freáticos e do solo, poluição ambiental e visual, problemas de saúde pública, dentre 

outros 

Segundo o estudo realizado pela Associação Brasileira de Empresas de Limpeza 

Pública e Resíduos Especiais em 2010 “os brasileiros geraram em 2010 cerca de 60,9 

milhões de toneladas de resíduos sólidos urbanos[...] Segundo IBGE, a população cresceu 

em torno de 1%. ” 

De acordo com IBGE (2017), “O destino da crescente quantidade de lixo é um 

problema a ser pensado pela administração pública e sociedade como um todo [...] a coleta 

seletiva de lixo é uma ação importante [...] primeiro passo para a reciclagem do lixo não 

orgânico”. (IBGE,2017). 

 

2.1 Destino do lixo 

 

Segundo o dicionário Michaelis a palavra lixo pode ser definida como resíduos 

provenientes de atividades domésticas, industriais, comerciais, etc. Segundo ALMEIDA 

(2006, p.1), pode ser descrita como “no sentido etimológico da palavra, lixo se refere ao 

que deve ser descartado, ou seja, imundice, sujeira inutilidades.” 
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Já para LIMA (1991), apud ALMEIDA (2006, p.2),  

 

O lixo é a composição de substâncias e objetos formados por sobras de 

alimentos, papéis, papelões, plásticos, trapos, couros, madeira, latas, 

vidros, lama, gases, vapores, poeiras, sabões, detergentes e outras 

substâncias descartadas pelo homem no meio ambiente. 
 

Muitos problemas com relação ao lixo são levantados como uma cadeia em série 

que vai desde o consumo excessivo de produtos, o aumento da produção do lixo, até o 

descarte final do mesmo, que na grande parte é feito de forma errada.  

Segundo a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos 

Especiais, em 2016 o Brasil produziu individualmente cerca de 387 quilos de resíduos ao 

ano. A destinação desse lixo deve ser feita de forma articulada com o poder público e a 

sociedade civil através de uma série de medidas que vão desde a conscientização do 

consumo, o incentivo a coleta seletiva, a reciclagem, até a destinação final dos rejeitos em 

local de tratamento adequado. 

 

2.2 Política dos resíduos sólidos 

 

A Lei 12.305 de 02 de agosto de 2010 instituiu a Política dos Resíduos Sólidos que tem como 

objetivo acabar com todos os lixões a céu aberto existentes no país, assim como a destinação 

correta dos rejeitos aos aterros sanitários. 

A política nacional de resíduos sólidos 12.305 tem como finalidade, de acordo 

com art 3°, parágrafo VII, “incluir a reutilização, a reciclagem, a compostagem, a 

recuperação e o aproveitamento energético [...] [...] evitar danos ou riscos à saúde pública e 

à segurança e a minimizar os impactos ambientais adversos”. 

A Lei foi criada em 2010, estendendo-se o prazo até 2014 para que os 

municípios pudessem se adequar e extinguir todos os lixões existentes, além de fazer as 

adequações necessárias a PNRS, tendo sido esta prorrogada até 2018 para capitais e 

municípios da região metropolitana.  

O plano nacional de resíduos sólidos tem como finalidade uma articulação em 

conjunto para que possa haver a diminuição dos resíduos sólidos, incentivando algumas 

ações como a coleta seletiva, reciclagem, cooperativas de catadores entre outros pontos que 

possam diminuir e dá um novo uso para aquilo que pode ser aproveitado.  
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3. COOPERATIVA 

 

3.1 A importância das cooperativas de reciclagem 

 

De acordo com Saraiva de Souza, Bastos de Paula e Souza-Pinto (2012), com o 

processo de industrialização e o desenvolvimento econômico, a sociedade criou hábitos de 

consumo exagerado que resultam em produção de resíduos em excesso e consequentemente 

causam danos ao meio ambiente e à qualidade de vida da população. 

 
O aumento do lixo urbano e sua destinação é uma preocupação crescente 

na sociedade. Essa preocupação, aliada ao crescimento das consequências 

do impacto ambiental do lixo, tem estimulado o poder público e a 

sociedade a buscarem alternativas para a redução dos danos causados ao 

meio ambiente pela inadequada disposição do lixo urbano. Nesse sentido, 

verifica-se o desenvolvimento de programas e políticas públicas e de 

ações de organizações não governamentais, relacionados, principalmente, 

à coleta, separação e reciclagem desses resíduos. (BOLZAN et al., 2010, p. 

38). 

 
 

Segundo Besen (2011, p. 20), “é necessário que haja a mudança de hábitos de 

produção e consumo para a redução dos resíduos sólidos, desta forma, é importante a 

implantação de um sistema de gerenciamento integrado, que seja sustentável 

economicamente, socialmente justo e ambientalmente eficiente”. 

As cooperativas são soluções para diminuir o volume demasiado de resíduos 

sólidos urbanos gerados pela sociedade. Os autores Saraiva de Souza, Bastos de Paula e 

Souza-Pinto (2012), mostram que os sistemas de cooperativas foram originados pelas 

necessidades sociais e econômicas. No entanto, o trabalho realizado para a diminuição de 

resíduos sólidos urbano é significativo, auxiliando na questão ambiental. 

Por meio da coleta seletiva de materiais recicláveis como plástico, alumínio, 

papel, vidro e entre outros, as cooperativas conseguem minimizar os impactos ambientais. 

Besen (2011, p. 21) destaca que “a coleta seletiva promove a redução do uso de recursos 

naturais, água e insumos; favorece na economia de energia e na diminuição da emissão de 

gases do efeito estufa”. Ressalta também a inclusão social, com a geração de emprego e 

renda. 

Para Cordeiro e Lima (2013), as cooperativas ou associações de catadores 

representam melhorias ao meio urbano com a diminuição de materiais recicláveis na cidade 

ou em aterros sanitários. 
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Os autores salientam também a importância do apoio do Poder Público para que 

seja formalizado e reconhecido o trabalho realizado por essas associações, visto que no 

país, muitas pessoas trabalham com a coleta informal feita em lixões, submetendo-se a 

condições insalubres e perigosas. 

O sistema das cooperativas envolve um conjunto de atividades para a coleta 

seletiva, sendo elas a catação, a triagem e a comercialização. Teixeira e Malheiros (2010), 

destacam a importância da participação da comunidade para que as pessoas façam a coleta 

em suas residências, desta forma, facilitará a reciclagem, pois os materiais chegam nas 

cooperativas limpos e com maior capacidade de reaproveitamento. 

As cooperativas agem de forma a oferecer o prolongamento da vida útil de 

produtos e embalagens e trabalham com o processo de logística reversa. Saraiva de Souza, 

Bastos de Paula e Souza-Pinto (2012), explicam que essa metodologia funciona através da 

renovação do pós-consumo, em que os materiais são coletados, recuperados e vendidos para 

as empresas que buscam a restauração dos mesmos a fim do reuso desses produtos ou parte 

deles. 

 

3.2 Inclusão social dos catadores 

 

A reciclagem é uma alternativa de renda para diversas pessoas no país, em que 

os catadores encontram possibilidades de trabalho através da coleta desses materiais 

recicláveis. Para Esteves (2015, p. 90), “o catador vai contra a lógica predominante na 

sociedade, de que o que é descartado, aquilo que é rejeitado e tem que ser jogado fora, para 

ele representa algo que ainda pode ser aproveitado, seu meio de vida”. 

Esses indivíduos são pouco valorizados e às vezes vistos de forma negativa pela 

população, principalmente em virtude da coleta informal, pois tal atividade é considerada 

como desorganizada e que complica o trabalho do serviço público de limpeza. De acordo 

com Cordeiro e Lima (2013), “As cooperativas ou associações de catadores podem se 

tornar parceiras de programas institucionais de coleta e mudar este perfil estigmatizado”. 

Teixeira e Malheiros (2010), explicam que “o trabalho dos catadores de lixo 

consiste em recolher papel, plástico, latas de alumínio, ferro e vidro, preferencialmente e 

levar todo o material recolhido para a cooperativa”. Desta forma, os sistemas de 

cooperativas não têm apenas função econômica e ambiental, mas também social com a 

inclusão e resgate da cidadania. Os autores demonstram que, “O principal objetivo destas 

cooperativas consiste na coleta racional do lixo somada à geração de renda para a 
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população de menor qualificação profissional” (TEIXEIRA; MALHEIROS, 2010). 

De acordo com Saraiva de Souza, Bastos de Paula e Souza-Pinto (2012), “é 

importante que a organização desse sistema seja integrada com o poder público, para que 

sejam criadas políticas sociais e de saúde específica, para que possua a profissionalização e 

expansão dessas atividades, assim como parcerias com empresas a fim de obter maior 

desenvolvimento dessas associações”.  

Também é necessária a participação da sociedade. Por isso, investir em educação 

ambiental é fundamental para o processo de conscientização da questão socioambiental a 

fim de minimizar problemas ambientais presentes e futuros.  

A conscientização da necessidade do reaproveitamento do lixo é um dos 

enfoques da educação ambiental. Na medida em que um maior número de 

pessoas passarem a praticar a separação do lixo em seus domicílios, locais 

de estudo e trabalho, maior quantidade de material reciclável poderá ser 

reciclada e mais trabalhadores poderão viver desta atividade e menor 

poluição será gerada. (TEIXEIRA; MALHEIROS, 2010). 

 

Desta maneira, é interessante investir em cartilhas explicativas com orientações 

para o armazenamento adequado dos resíduos sólidos antes do descarte, assim como quais 

materiais são reciclados e de que maneira devem ser lavados. 

 

4. ESTUDO DE CASO DA COOPERATIVA DE RECICLAGEM DE SÃO LUIS- 

COOPRESL 

 

 A Cooperativa de Reciclagem de São Luís (COOPRESL), está localizada na 

avenida dos Portugueses, bairro Vila Bacanga - Campus da Universidade Federal do 

Maranhão (UFMA). Esta Cooperativa trabalha com materiais tipo: papeis, plásticos e 

metais.  

 

4.1 Histórico da Cooperativa 

 

A COOPRESL existe há dezessete anos. Foi fundada através do segmento 

adventista e da ideia de uma mulher que descobriu por meio da internet que papelão “dava 

dinheiro”, pois nessa época o quilo girava em torno de R$ 1,70, o que é bem diferente do 

preço atual de R$ 0,17 centavos. Outras mulheres do distrito que estavam desempregadas, 

se associaram a ideia de trabalhar com reciclagem.   

Durante o processo de criação muitos problemas foram encontrados, como, por 

exemplo, a falta de ajuda para equipar a cooperativa, uma vez que existia um descredito em 
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relação a ideia de que o lixo pudesse trazer retorno financeiro.  

No ano de 2006 foi lançado o decreto 5.940 de 25 de outubro de 2006 que trata 

sobre a separação dos resíduos recicláveis de entidades públicas e privadas e a destinação 

para as cooperativas e associações de catadores de materiais recicláveis. 

Apesar das dificuldades encontradas pela Cooperativa, a mesma foi convidada a 

se instalar em um galpão na UFMA, tendo este sido reformado através de doações feitas pelo 

Tribunal Regional do Trabalho (TRT), como mostra a Figura 1. 

 

Figura 1 - Visão geral dos materiais recicláveis. 

Fonte: Produção das autoras. 

 

4.2 Funcionamento da Cooperativa 

 

O funcionamento se realiza através da parceria da Cooperativa com os grandes 

geradores que buscam os materiais recicláveis, como o Porto do Itaqui, Transpetro, Moinho 

de Trigo, Posto Ipiranga, Hotel Pestana, Data Prévia, Tribunal de Justiça, Tribunal Federal, 

Tribunal Regional do Trabalho, Tribunal Regional Eleitoral, órgãos públicos, federais e 

estaduais, além de universidades, possuindo um ponto da Cooperativa na Universidade 

Estadual do Maranhão - UEMA, em parceria com a Companhia Energética do Maranhão - 

CEMAR.   

A Cooperativa possui um caminhão usado para fazer a busca dos materiais 

recicláveis nos grandes geradores e mais um veículo que é cedido pela prefeitura de São Luís 
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três vezes na semana. No mais, não compra materiais recicláveis, somente recebe doações 

de indústrias, supermercados, lojas, shoppings, entre outros. 

 

            Figura 2 - Catadores fazendo separação dos materiais. 

 

Fonte: Produção das autoras. 

 

A Cooperativa é composta, até o momento, por quinze catadores, sendo sete do 

sexo masculino e oito do sexo feminino. Os pré-requisitos para participar do trabalho são a 

boa vontade pelo serviço e a disponibilidade, como mostra a Figura 2.  

Além de reciclar materiais, a Cooperativa também tem um cunho social, pois 

“recicla vidas”. “Pessoas em estado de vulnerabilidade social são resgatadas e inseridas 

novamente na sociedade”, afirma a presidente Maria José Castro.   
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                                           Figura 3 - Materiais recebidos na Cooperativa 

  

                                                        Fonte: Produção das autoras 

 

A média mensal de materiais recicláveis é de 120 a 130 toneladas, sendo 

vendidas de 80 a 90 toneladas. Entre os materiais recebidos estão papel, papelão, plástico 

em geral com PEBD, plástico filme, plástico de cadeira, ferro entre outros, como mostra a 

Figura 3. 

Entre os materiais que a Cooperativa não recebe estão o isopor, pois é volumoso 

e leve, o que não compensa; copos descartáveis, devido ao alto teor de toxidade e o vidro, 

pois é um material cortante. Em relação ao não recebimento do vidro é, sobretudo, devido ao 

tamanho atual do galpão que tem dimensões pequenas, uma vez que seria necessário no 

mínimo 450m² de área operacional para que pudessem ser feitas as baias para fazer o 

condicionamento correto dos vidros. 

 

4.3 Economia da Cooperativa 
 

Os catadores possuem uma renda individual que gira em torno de R$ 1.100 a R$ 

1.200 reais livres de impostos, o que pode variar de acordo com o mês e as vendas. 

Na Cooperativa todos ganham o mesmo valor e as despesas são realizadas pelo 

fundo de reserva existente através da base da economia solidária, no qual 10% do fundo é 

para manutenção da Cooperativa, manutenção do caminhão que faz a coleta de materiais 

recicláveis nos grandes geradores por toda a cidade, somados as despesas de manutenção 

das máquinas como o óleo da prensa, manutenção da compactadora e da picotadora. 
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4.4 Triagem dos materiais recicláveis 
 

O material ao chegar a Cooperativa deve estar limpo, pois um dos lemas da 

cooperativa é “não coletamos lixo, mas sim material reciclável”. Existe uma grande 

quantidade de material reciclável que chega a Cooperativa toda semana. A média mensal de 

recebimento é de 20 a 130 toneladas de material reciclável. 

 

Figura 5 - Equipamentos para Corte, Picotagem e Compactação dos materiais. 

   

Fonte: Produção das autoras 

 

Na Cooperativa é feita a triagem dos materiais, cortes, picotagem e compactação 

com os equipamentos existentes no local, como mostra a Figura 4. Logo, após todos os 

procedimentos descritos acima, o material é vendido aos compradores de material 

recicláveis, dando preferência àqueles que pagam o maior valor pelo material. 

Entre os diversos parceiros e compradores estão a Ripel - Reciclagem e 

Ecoplásticos, localizada na estrada de Ribamar, além de outras empresas que também 

compram eletrônicos e direcionam para Recife até chegar a Índia, sendo os maiores 

destinos sudeste e nordeste. 

 

4.5 Os desafios da reciclagem 

 

Um dos maiores desafios encontrados no processo da reciclagem é falta de 

incentivo e ajuda pelo poder estadual e municipal para as com as cooperativas e catadores 

que muitas vezes são esquecidos ou nem vistos. 

As cooperativas têm um papel fundamental para a diminuição dos resíduos 

sólidos transformando o que poderia ser lixo em material reciclável, dinheiro, oportunidade 
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e emprego. É necessário que se tenha visão sobre a importância de fazer a separação do lixo, 

assim como descartar de forma consciente o que não pode ser aproveitado. 

 

CONCLUSÃO 

 

A quantidade de lixo produzido tem impacto diretamente no meio ambiente e na 

vida dos moradores que vivem na cidade. Algumas alternativas e medidas são necessárias 

para diminuir e gerenciar os resíduos sólidos produzidos todos os dias. 

A partir da pesquisa realizada na Cooperativa de Reciclagem de São Luís – 

COOPRESL, percebeu-se a relevância das cooperativas em diversos aspectos que podem 

ser elencados desde a importância da educação, como base para o descarte consciente do 

lixo, a valorização do trabalho do catador que, para muitos, é visto como invisível.  

Foi observada a importância da doação de materiais recicláveis pela sociedade e 

pelos grandes geradores, de modo a compreender que essa Cooperativa tem um papel 

importante no recebimento de materiais recicláveis da grande São Luís. 

No mais, foi constatado que existe a necessidade de um apoio maior por parte 

das autoridades, sobretudo o poder estadual e municipal, ao incentivo das cooperativas 

existentes, além da criação de novas cooperativas como forma de estimular o descarte 

consciente dos resíduos sólidos gerados na cidade.   
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