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INTRODUÇÃO 

O presente trabalho está sendo desenvolvido juntamente ao curso de 

Mestrado em Geografia, Meio ambiente e Desenvolvimento da Universidade Estadual de 

Londrina - PR. 

O objetivo geral consiste em: estudar/analisar o Terceiro Setor com vistas 

à avaliação do trabalho das ONG’s da reciclagem do lixo na cidade de Londrina – PR. OS 

objetivos específicos são os seguintes: estudar o processo de constituição e 

desenvolvimento das ONG’s da reciclagem do lixo e suas parcerias com o poder público 

e/ou privado; investigar e compreender a legislação vigente sobre o Terceiro Setor em nível 

de Brasil e também os possíveis estímulos municipais; realizar um estudo sobre os diversos 

segmentos do Terceiro Setor na cidade de Londrina; realizar um mapeamento do Terceiro 

Setor de Londrina. 

Quanto a metodologia, Eco (1996), coloca que ao se realizar uma pesquisa 

deve-se ter em mente as fontes e os métodos que serão utilizados. 

Este trabalho, na sua metodologia de pesquisa, prevê a realização de 

levantamentos sobre o Terceiro Setor e ONG’s em fontes secundárias, tais como, a CODEL 

(Companhia de Desenvolvimento de Londrina), a CMTU (Companhia Municipal de Trânsito 

e Urbanização de Londrina), bem como visitas às ONG’s da reciclagem do lixo, 

entrevistando seus integrantes. 

A metodologia de análise consistirá em levantamentos bibliográficos, 

leituras e fichamentos sobre o tema em estudo, os quais subsidiarão a redação final da 

pesquisa. 

Analisando-se a história de formação do Estado brasileiro, nota-se que, 

houve períodos de governos autoritários e democráticos, contribuindo para a formação de 

um Estado autoritário-burocrático, com fortes características de um Estado interventor nas 

atividades econômicas, resultando na constituição de um corpo de técnicos e burocratas. 
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Essa tendência tornou-se mais intensa a partir da segunda metade da década de 1960, 

quando o governo passou a ser dirigido por militares, instituindo um modelo administrativo e 

centralizador, apoiado por uma elite econômica privilegiada, com proteção estatal. 

Desde então, o governo se propunha a modernizar o país e desenvolver 

sua economia. Foi nesse período que se sucederam também diversas formas de 

relacionamento, entre Estado e sociedade civil, alternando-se períodos de liberdade de 

participação social e política com outros em que se instaurava a proibição de atividades 

político-partidárias e a repressão a formas organizadas de mobilização social. 

Assiste-se ao longo dos anos, de um lado uma deterioração da economia 

do país, e de outro, o surgimento de reações políticas dos atores sociais de todas as 

origens. Instaura-se assim, um verdadeiro paradoxo, pois ao mesmo tempo em que se 

consegue uma enorme conquista social, que foi a promulgação da Constituição Federal, 

encontra-se um Estado falido, incapaz de assumir seu papel de provedor do bem estar 

social. 

Observa-se que o Estado, em nenhum momento de sua constituição 

histórica cumpriu seu papel de assegurar às pessoas o atendimento das necessidades 

básicas para a manutenção da vida social. Muitas causas são apontadas, como afirma 

Fischer: 

[...] a fragilidade da economia; a precariedade da arrecadação 

tributária; os critérios de elaboração do orçamento nacional; a 

amplitude da exclusão social; a baixa capacidade de pressão política 

das classes populares; a falta de sensibilidade dos técnicos que 

elaboram e implementam as políticas governamentais. (FISCHER, 

2002, p. 41) 

Sabe-se que, as causas citadas, apresentaram-se em diferentes 

conjunturas e em diversos arranjos, mas pode-se dizer que, nunca houve uma consolidação 

efetiva, voltada prioritariamente para atender as demandas sociais, visando a promoção do 

desenvolvimento e superação das desigualdades de distribuição de renda. 

Após pressão de organismos internacionais e movimentos de globalização 

da economia, os governos promoveram um modelo de política neoliberal e descentralizada, 

baseada na abertura da economia, prevendo um Estado regulador ou gerenciador, com a 

presença de novas figuras institucionais, como as organizações sociais, para o exercício de 

atividades que até então deveriam ser realizadas pelo Estado. Consolida-se assim, uma 

multiplicidade de atores sociais, tais como: 
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as ONG’s, que assumiram sua posição de defesa de direitos e 

interesses; as associações, principalmente aquelas que agregam 

comunidades populares; as entidades beneficentes e filantrópicas; e 

surpreendentemente, as empresas, as associações empresariais, as 

fundações e os institutos vinculados a corporações. (FISCHER, 

2002, p. 43) 

É nesse contexto que as parcerias e alianças entre Estado, Mercado e 

Sociedade Civil se fazem necessárias, pois há clara necessidade de superação do quadro 

de exclusão social e também promover uma dinâmica de desenvolvimento sustentável. 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO METODOLÓGICA SOBRE O TERCEIRO SETOR E A 
PROBLEMÁTICA DOS RESÍDUOS 

O TERCEIRO SETOR: CONCEPÇÕES E CARACTERÍSTICAS 

Há dificuldades de uma concepção única para o Terceiro Setor, visto que, 

tem-se uma enorme diversidade de organizações que o compõem e também uma 

multiplicidade de formas e áreas de atuação, que são resultantes da própria riqueza e da 

pluralidade da sociedade brasileira, e também dos diferentes marcos históricos, os quais, 

acabam por definir os arranjos institucionais nas relações entre o Estado e o Mercado. 

Porém, cabe ressaltar que, as conceituações de Terceiro Setor, trazem em 

sua origem o Estado como Primeiro Setor e o Mercado como o Segundo, sendo que o 

Terceiro Setor apresenta-se com características de ambos, isto é, cumpre papel do Primeiro 

e utiliza a metodologia do Segundo; é composto por organizações que objetivam benefícios 

coletivos, porém são, elas mesmas, de natureza privada. 

 Para Fischer (2002), o Terceiro Setor é a denominação para o espaço 

composto por organizações privadas, sem fins lucrativos, cuja atuação é dirigida a 

finalidades coletivas ou públicas, onde atuam diversas entidades, que variam em tamanho, 

grau de formalização, volume de recursos, objetivo institucional e forma de atuação. 

Nesse sentido, Fernandes (1994), complementa e coloca que, o Terceiro 

Setor é composto de organizações sem fins lucrativos, criadas e mantidas pela ênfase na 

participação voluntária, num âmbito não-governamental, oferecendo continuidade a práticas 

tradicionais de caridade e filantropia, expandindo o seu sentido para outros domínios, graças 

sobretudo, à incorporação do conceito de cidadania e de suas múltiplas manifestações na 

sociedade civil. 

Igualmente, Tenório (2001), coloca que essas organizações não fazem 

parte do Estado, nem a ele estão vinculadas, mas se revestem de caráter público à medida 
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que se dedicam a causas e problemas sociais e, mesmo sendo sociedades civis privadas, 

não têm como objetivo o lucro, e sim o atendimento às necessidades da sociedade. 

Pode-se dizer que, são entidades não-governamentais que expressam a 

sociedade civil organizada, para o atendimento de interesse público em diferentes áreas e 

segmentos, dentre os quais, destacam-se a Assistência Social, a Educação, a Saúde, o 

Meio Ambiente, a Segurança Alimentar, dentre outras. Como afirma Oliveira (2001, p. 75): 

Entender o que são, de onde vem, o que querem, como cresceram e 

se multiplicaram, como atuam as organizações de cidadãos implica 

retomar os fios de uma história que combina valores e práticas 

ancestrais com fenômenos contemporâneos e, em boa medida, 

anunciadores de profundas mudanças no perfil das sociedades e da 

ordem internacional. 

Verifica-se assim que, há uma necessidade de conceituação e de 

delimitação do chamado Terceiro Setor, pois permitirá compreender que os três setores 

interagem e que o Mercado e o Estado não são regidos somente por uma lógica intrínseca e 

o comportamento do Terceiro Setor influenciará nas esferas políticas e econômicas do país. 

Permite inferir ainda que, a definição do papel desse setor levará à compreensão de que as 

transformações que estão sujeitas às sociedades globais exigem “inovações” na forma de 

tratamento dos chamados problemas sociais. É preciso, portanto, uma “revolução” nos 

papéis sociais tradicionais, na maneira de pensar e tratar a realidade social, e por fim, 

vencer os obstáculos entre o público e o privado. 

Montaño possui uma posição contrária, pois, 

O termo ‘terceiro setor’ é carente de rigor teórico - não é preciso na 

caracterização do espaço que ocupa, e antes confunde do que 

esclarece – e desarticulador do social, pressupondo a existência de 

um primeiro e um segundo setor – dividindo a realidade social em 

três esferas autônomas: o Estado, o mercado e a ‘sociedade civil. 

(MONTAÑO, 2003, p. 181). 

Dessa forma, Montaño (2003) coloca que numa perspectiva crítica e de 

totalidade, o conceito de terceiro setor apresenta-se como ideológico e inadequado ao real, 

pois a realidade social não se divide em primeiro, segundo e terceiro setor. Esta divisão 

compõe-se num artifício positivista, institucionalista ou estruturalista. Entretanto, não se 

pode negar que, está ocorrendo um “fenômeno” efetivamente “novo”, visto que, a sociedade 

civil está de fato realizando e desenvolvendo atividades que anteriormente eram atribuídas 

ao Estado. 
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Ao se realizar uma análise sobre os objetivos e a abrangência da Lei 

9.790/99, isto é, a lei que representa um marco legal, que legitima e reforça alguns preceitos 

para uma melhor visualização e organização do Terceiro Setor, verifica-se que, esta 

representa um pequeno passo no sentido de regulamentação entre as relações entre o 

Estado e a Sociedade Civil. O que se está buscando são possibilidades para que a 

população possa “participar” mais ativamente do processo de desenvolvimento social do 

Brasil. 

Em geral, a lei em foco estimula o crescimento do Terceiro Setor, o que 

leva ao fortalecimento da sociedade civil, resultando em investimentos no chamado capital 

social. É nesse sentido, que se fazem necessárias algumas ações que reconheçam o 

caráter público de um conjunto de organizações da própria sociedade civil, e também 

facilitem a colaboração entre essas organizações e o Estado. Trata-se da “emersão” de uma 

esfera pública não-estatal, como afirma Ferrarezi: 

Trata-se de construir um novo marco institucional que possibilite a 

progressiva mudança do desenho das políticas públicas 

governamentais, de sorte a transformá-las em políticas de parceria 

entre Estado e Sociedade Civil em todos os níveis, com a 

incorporação das organizações de cidadãos na sua elaboração, na 

sua execução, no seu monitoramento, na sua avaliação e na sua 

fiscalização. (FERRAREZI, 2000, p. 13) 

Em síntese, essa Lei norteia as organizações para a obtenção do título de 

OSCIP, ou seja, de Organização da Sociedade Civil de Interesse Público. Tal qualificação é 

acompanhada de algumas exigências, as quais são relacionadas à natureza jurídica da 

entidade, seus objetivos sociais e normas tributárias. 

Pode-se dizer que os principais elementos para implementação da Lei, são 

os seguintes: 

 Estatuto de OSCIP (Organização da Sociedade Civil de Interesse 

Público); 

 Requerimento para qualificação como OSCIP; 

 Termo de parceria; 

 Termo de Adesão ao Serviço Voluntariado. 

A Lei 9.790/99 foi regulamentada pelo Decreto 3.100, de 30 de Junho de 

1999. Os procedimentos para a obtenção da qualificação das entidades como Organização 
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da Sociedade Civil de Interesse Público foram disciplinadas pelo Ministério da Justiça por 

meio da Portaria 361, de 27 de Julho de 1999. 

Segundo Ferrarezi (2000, p. 28), os objetivos específicos dessa lei são os 

seguintes: 

1. Qualificar as organizações do Terceiro Setor por meio de critérios 

simples e transparentes, criando uma nova denominação, ou seja, Organização da 

Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP. Isso inclui as formas recentes de atuação das 

organizações da sociedade civil e exclui aquelas que não são de interesse público, que se 

voltam para um círculo restrito de sócios ou que estão (ou deveriam estar) abrigadas em 

outra legislação; 

2. Incentivar a parceria entre as OSCIP’s e o Estado, por meio do Termo 

de Parceria, um novo instrumento jurídico criado para promover o fomento e a gestão das 

relações de parceria, permitindo a negociação de objetivos e metas e também o 

monitoramento e a avaliação dos resultados alcançados; 

3. Implementar mecanismos adequados de controle social e 

responsabilidade das organizações com o objetivo de garantir os recursos de origem estatal 

administrados pelas OSCIP’s sejam, de fato, destinados a fins públicos. 

É importante salientar que a Lei 9.790/99 trouxe mudanças consideráveis 

em relação à legislação anterior, ainda vigente. As principais referem-se ao processo de 

qualificação, que passou a ser menos oneroso e mais ágil; abrangência institucional, isto é, 

fez-se o reconhecimento de organizações cujas áreas de atuação não eram contempladas 

legalmente; acesso aos recursos públicos, de forma menos burocrática e com maior controle 

público e social; mecanismos de planejamento, avaliação e controle dos projetos que 

envolvem recursos públicos, isto é, uma espécie de gestão estratégica. 

Salienta-se ainda que, a qualificação como OSCIP não substitui a 

Declaração de Utilidade Pública Federal, fornecida pelo Ministério da Justiça, e o Certificado 

de Fins Filantrópicos, fornecido pelo Conselho Nacional de Assistência Social/ CNAS. 

Para que uma instituição se qualifique como OSCIP, é preciso atentar para 

alguns requisitos estabelecidos nos artigos 1º ao 5º da Lei 9.790/99: 

1. Ser pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos; 

2. Atender aos objetivos sociais e às normas estatutárias previstas na Lei; 
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Observa-se que a forma jurídica, citada acima, de acordo com o artigo 16 

do Código Civil, esta pode ser composta de sociedades civis ou associações civis ou, ainda, 

fundações de direito privado. 

Conforme o parágrafo 1º do artigo 1º da Lei 9.790/99 é considerada sem 

fins lucrativos a: 

[...] a pessoa jurídica de direito privado que não distribui, entre os 

seus sócios ou associados, conselheiros, diretores, empregados ou 

doadores, eventuais excedentes operacionais, brutos ou líquidos, 

dividendos, bonificações ou parcelas de seu patrimônio, auferidas 

mediante o exercício de suas atividades, e que os aplica 

integralmente na consecução do respectivo objeto social. 

A Lei 9.790/99 abrange as instituições que tenham pelo menos uma das 

seguintes finalidades, conforme artigo 3º: 

1. Promoção da assistência social; 

2. Promoção gratuita da educação; 

3. Promoção gratuita da saúde; 

4. Promoção da cultura, defesa e conservação do patrimônio histórico e 

artístico; 

5. Promoção da segurança alimentar e nutricional; 

6. Defesa, preservação e conservação do meio ambiente e promoção do 

desenvolvimento sustentável; 

7. Promoção do voluntariado; 

8. Promoção dos direitos estabelecidos, construção de novos direitos e 

assessoria jurídica gratuita de interesse suplementar; 

9. Promoção da ética, da paz, da cidadania, dos direitos humanos, da 

democracia e de outros valores universais; 

10. Promoção do desenvolvimento econômico e social e combate a 

pobreza; 

11. Experimentação, não lucrativa, de novos modelos sócio-educativos e 

de sistemas alternativos de produção, comércio, emprego e crédito; 
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12. Estudos e pesquisas, desenvolvimento de tecnologias alternativas, 

produção e divulgação de informações e conhecimentos técnicos e 

científicos que se referem às atividades supra mencionadas; 

Outro ponto interessante, que costuma levantar muita polêmica, é o fato 

dos dirigentes receberem ou não uma determinada remuneração pelos serviços prestados 

às organizações denominadas OSCIP. Para tentar resolver essa questão, a Lei 9.790/99, 

estabelece que cada organização deve expressar em seu estatuto uma das alternativas 

possíveis: a) Não remunera os dirigentes, sob nenhuma forma; b) Remunera os dirigentes 

que efetivamente atuam na gestão executiva da entidade ou lhe prestam serviços 

específicos, de acordo com os valores praticados no mercado da região onde atua, 

lembrando que, de acordo com a legislação tributária em vigor, se a entidade remunerar 

seus dirigentes não terá isenção do Imposto de Renda. 

Uma das principais inovações da Lei 9.790/99 é o Termo de Parceria, visto 

que, esse consolida um acordo de cooperação entre as partes e constitui uma alternativa ao 

convênio para a realização de projetos entre OSCIP’s e órgãos das três esferas de governo. 

Em resumo, esse termo se efetiva por meio de um concurso de projetos, os quais devem 

desenvolver um programa e contemplar aspectos como objetivos, metas, resultados, 

indicadores de desempenho e mecanismo de desembolso. 

Para finalizar, não se pode esquecer de comentar sobre a prestação de 

contas anual da OSCIP. Segundo a Lei 9.790/99, ela deve ser realizada sobre a totalidade 

das operações patrimoniais e resultados da entidade, devendo ser apresentados 

documentos, tais como: relatório anual de exercício de atividades; demonstração de 

resultados do exercício; balanço patrimonial; demonstração das origens e aplicações de 

recursos; demonstração das mutações do patrimônio social; notas explicativas das 

demonstrações contábeis; parecer e relatório de auditoria independente, somente para os 

casos em que os recursos recebidos pela OSCIP, por meio de Termo de Parceira, for igual 

ou ultrapasse a seiscentos mil reais. 

A referida prestação de contas se mostra bem minuciosa, mas observa-se 

que se faz necessária, visto que, é uma prestação contínua de contas por métodos que se 

baseiam mais na eficiência/eficácia do que na formalidade, tornando as contas 

transparentes, não havendo o que esconder. Para que se consiga legitimar, estimular o 

crescimento do Terceiro Setor e fortalecer as organizações que dele fazem parte é preciso a 

adoção de medidas sérias, para que se possa desenvolver um trabalho sério. Não se está 

defendendo a burocratização do setor, mas sim o incremento do mesmo. 
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E, como foi colocado anteriormente, as transformações da sociedade são 

dinâmicas e complexas, e as organizações que compõem o Terceiro Setor devem 

acompanhar essas transformações, de modo a atuar mais significativamente. 

A Lei 9.790/99 significou uma vitória para as organizações do Terceiro 

Setor e constituiu-se numa nova identidade sob a forma de OSCIP’s - Organizações da 

Sociedade Civil de Interesse Público. 

A seguir, faz-se uma abordagem acerca da problemática dos resíduos, ou 

como é normalmente denominado o lixo. A palavra lixo, derivada do termo latim lix, significa 

"cinza". Em dicionários, ela é definida como sujeira, imundice, coisa ou coisas inúteis, 

velhas, sem valor. Lixo, na linguagem técnica, é sinônimo de resíduos sólidos e é 

representado por materiais descartados pelas atividades humanas. (FREITAS MENIN, 1998; 

RODRIGUES, 2000). Nesse contexto, as ONG`s de reciclagem no município de Londrina 

mostram que os restos da atividade humana tem valor, e não pode ser denominada de Lixo, 

e sim de materiais recicláveis. 

A PROBLEMÁTICA DOS RESÍDUOS OU DO ‘LIXO’ 

Segundo Freitas Menin (1998) e Rodrigues (2000), desde os tempos mais 

remotos até meados do século XVIII, quando surgiram as primeiras indústrias na Europa, o 

lixo era produzido em pequena quantidade e constituído essencialmente de sobras de 

alimentos. 

A partir da Revolução Industrial, as fábricas começaram a produzir objetos 

de consumo em larga escala e a introduzir novas embalagens no mercado, aumentando 

consideravelmente o volume e a diversidade de resíduos gerados nas áreas urbanas. O 

homem passou a viver então a era dos descartáveis em que a maior parte dos produtos — 

desde guardanapos de papel e latas de refrigerante, até máquinas, obsoletas ou não — são 

inutilizados e jogados fora com enorme rapidez. 

Ao mesmo tempo, o crescimento acelerado das metrópoles fez com que as 

áreas disponíveis para depositar o lixo se tornassem escassas. A sujeira acumulada no 

ambiente aumentou a poluição do solo, das águas e piorou as condições de saúde das 

populações em todo o mundo, especialmente nas regiões menos desenvolvidas. Até hoje, 

em algumas cidades no Brasil, a maior parte dos resíduos recolhidos nos centros urbanos é 

simplesmente dispensada sem qualquer cuidado em depósitos existentes a céu aberto nas 

periferias das cidades. 

A questão que tem preocupado técnicos e estudiosos de várias áreas do 

conhecimento é: o que fazer com tanto lixo? 

Felizmente, o homem tem a seu favor várias soluções para dispor de forma correta, sem 
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acarretar prejuízos ao ambiente e à saúde pública. O ideal, no entanto, seria que todos 

evitassem o acúmulo de detritos, diminuindo o desperdício de materiais e o consumo 

excessivo de embalagens. 

Nos últimos anos, nota-se uma tendência mundial em reaproveitar cada 

vez mais os produtos jogados no lixo para a fabricação de novos objetos, através dos 

processos de reciclagem, o que representa economia de matéria prima e de energia 

fornecidas pela natureza. Assim, o conceito de lixo tende a ser modificado, podendo ser 

entendido como "coisas que podem ser úteis e aproveitáveis pelo homem". (FREITAS 

MENIN, 1998, p. 31) 

As cidades brasileiras, especialmente os maiores centros urbanos, mas 

também os pequenos, encontram-se com graves problemas ambientais, principalmente 

ligados ao lixo e a poluição atmosférica. 

O lixo urbano, por exemplo, vem se transformando em um problema crítico, 

já que muitas cidades não possuem um sistema de coleta eficiente. Geralmente os resíduos 

não são reaproveitados através do processo de reciclagem, e a deposição é feita de 

maneira inadequada nos chamados “lixões”. Esses depósitos a céu aberto contaminam o 

solo, o ar, os rios e as águas subterrâneas, contribuindo para a proliferação de inúmeros 

animais transmissores de doenças. 

Assim, a saúde da população pode ser prejudicada de várias maneiras, 

como por exemplo, através da água contaminada. 

Quanto a poluição atmosférica, que é proveniente especialmente dos 

veículos automotores, das indústrias e da queima de lixo, afeta direta ou indiretamente a 

população de um modo geral, causando doenças respiratórias, alergias, entre outras. 

Os Resíduos Sólidos Urbanos, por serem originados de várias fontes, 

apresenta-se como uma das mais sérias problemáticas a serem “solucionadas” pela 

sociedade em prol da sustentabilidade dos recursos naturais e sobretudo dela mesma. Essa 

problemática não pode ser tratada apenas pelos órgãos responsáveis pela limpeza pública, 

deve-se envolver a sociedade como um todo, visto que, todos os dias são produzidos 

volumes e pesos de resíduos de todo o tipo e são descartados no meio ambiente, 

precisando de uma destinação final adequada. 

Segundo Lima (1995, p. 09) 

A problemática do lixo no meio ambiente urbano abrange alguns 

aspectos relacionados à sua origem e produção, assim como o 
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conceito de inesgotabilidade e os reflexos de comprometimento do 

meio ambiente, principalmente do solo, do ar e dos recursos hídricos. 

Assim, pode-se dizer que os Resíduos Sólidos Urbanos resultam da 

atividade diária da população e que os fatores cruciais que envolvem a administração da 

origem e produção resumem-se basicamente em dois: interação entre aumento populacional 

e a intensidade da industrialização. 

Como exemplo, cita-se que o aumento da população que exige reforço na 

produção de alimentos e bens de consumo diretos fazendo com que o homem transforme 

mais intensamente matérias-primas em produtos, que resultarão, posteriormente, em 

grandes quantidades de resíduos, que se não receberem o devido tratamento, possibilitarão 

a “degradação” ainda maior do meio ambiente. 

Para Lima (1995, p. 10) “o lixo urbano é inesgotável em vista de sua 

origem [...]” e os seus efeitos serão irreversíveis, caso nenhuma ação seja feita para 

resolvê-los, lembrando que “quanto aos aspectos epidemiológicos relacionados com os 

resíduos, dependendo da forma de disposição final muitas são as possibilidades de 

comprometimento do meio ambiente, que colocam em risco a vida do homem”. 

Dessa forma, as principais vias de acesso de agentes patogênicos 

originados dos resíduos são os seguintes, conforme figura 1. 

Diagrama das vias de acesso de agentes patogênicos para homem através do lixo 
disposto inadequadamente 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 01: Diagrama das vias de acesso de agentes patogênicos para homem através do lixo 
disposto inadequadamente. 
Fonte: LIMA (1995, p. 10) 
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figura 01 permite dizer que a possibilidade de perda ou de responsabilidade pelo dano da 

disposição do lixo de forma inadequada são muito variadas e também estão relacionadas a 

processos naturais, que geralmente, vão além do controle do homem. 
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A própria definição do resíduo sólido não é uma tarefa fácil. Para Bond e 

Straub (1973, p. 80) apud Ogata (1983 p. 17): 

Compreende-se por resíduo sólido todo material sólido putrescível, 

combustível, não combustível, rejeitado pelas atividades industrial, 

comercial, agrícola e da comunidade; aí não estão incluídos, porém, 

os materiais sólidos dissolvidos no esgoto doméstico ou em resíduos 

industriais aquosos. 

Salienta-se também que os resíduos sólidos constituem-se num dos 

aspectos dos dejetos de um espaço urbano ou rural, sendo que há ainda os resíduos 

líquidos e gasosos, que são provenientes das atividades humanas. Os resíduos líquidos 

normalmente são captados por uma rede de canais subterrânea. Já os gasosos, tratados ou 

não, acabam sendo lançados na atmosfera. E, os resíduos sólidos necessitam ser 

coletados, de residência em residência, várias vezes por semana. 

Segundo Lima (1995, p. 11) o conceito de lixo, sua origem e formação, 

estão relacionados a vários fatores: “variações sazonais, condições climáticas, hábitos e 

costumes, variações na economia, [...] nível educacional, segregação na origem e coleta”. 

E o lixo pode ser definido como: 

Todo e qualquer resíduo que resulte das atividades diárias do 

homem na sociedade. Estes resíduos compõem-se basicamente de 

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. (LIMA, 1995, p.11) 

Além dos fatores citados, há outros que também são responsáveis pelas 

variações na quantidade e qualidade do lixo. Como exemplo, cita-se os deslocamentos 

populacionais periódicos nos períodos de férias de verão e inverno. Com a paralisação das 

atividades escolares, acontecem modificações na rotina dos estabelecimentos comerciais e 

industriais; é o caso das cidades turísticas, onde a quantidade de lixo pode até dobrar, 

obrigando os responsáveis pela limpeza pública municipal a incrementar o sistema de coleta 

e tratamento dos resíduos. 

CLASSIFICAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 

De acordo com à sua natureza e estado físico, pode-se classificar o lixo em 

quatro formas: sólidos; líquido; gasoso; pastoso. 
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Contudo, considerando-se a origem e produção, pode-se classificá-lo 

como: 

a) Lixo residencial: denominado também de lixo domiciliar ou doméstico, e é constituído por 

sobras de alimentos, invólucros, papéis; papelões; plásticos, vidros, trapos, entre outros. 

b) Lixo comercial: originados de estabelecimentos comerciais como lojas, lanchonetes, 

restaurantes, escritórios, hotéis, bancos. Os objetos mais comuns neste tipo de lixo são 

papéis, papelões, plásticos, restos de alimentos, embalagens de madeira, resíduos de 

lavagens, sabões. 

c) Lixo industrial: é o resíduo resultante de atividades industriais, estando neste grupo o lixo 

resultante das construções. De uma maneira geral, essa classe de resíduos é responsável 

pela contaminação do solo, ar, recursos hídricos, devido à forma de coleta e disposição 

final, que na maioria dos casos, fica sob a responsabilidade do próprio gerador. 

d) Lixo hospitalar: subdivide-se em dois tipos, de acordo com a forma de geração. 

d1) Resíduos comuns: restos de alimentos, papéis, invólucros. 

d2) Resíduos especiais: são restos oriundos das salas cirúrgicas das áreas de incineração e 

isolamento. 

e) Lixo especial: são os resíduos em regime de produção transiente, como veículos, 

abandonados, podas de jardins e praças, mobiliário, animais mortos, descargas 

clandestinas, entre outros. 

f) Outros: são aqueles originados de sistemas de varredura e limpeza de galerias e bocas de 

lobo. 

Segundo Pinto (1979, p 03): 

O crescimento da aglomeração humana torna imperioso o cultivo da 

terra para multiplicar a atividade vegetal proporcionadora de 

alimentos, tanto para o próprio homem, quanto para os animais por 

ele arrebanhados, com o fito de alimentar-se [...] ou de vestir-se [...]. 

Assim, estabelece-se alterações no meio ambiente, devido a provável 

‘eliminação’ da cobertura vegetal original para saciar a necessidade voraz do homem em 

função de seus desejos de aquisição de bens materiais, provocando erosões, e acumulando 

rejeitos, sejam eles orgânicos ou recicláveis, que não recebendo tratamento adequado, 

conduz diretamente à poluição do solo e das águas. 
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Isto posto, tem-se os chamados problemas urbanos ambientais, que para 

Pinto (1979, p. 03) resumem-se num só: 

Devolver ao meio ambiente, com o mínimo de perturbação e 

inconveniência, as substâncias dele tomadas por empréstimos, por 

prazo mais ou menos longo, para atender as necessidades impostas 

pela tarefa de viver. 

Dessa forma, define-se como lixo todo resíduo sólido resultante de 

atividades humanas, que podem ser objetos de valor pessoal ou econômico, restos de 

atividades industriais ou domésticos, enfim, objetos que se deseja descartar. 

De outra forma, Bidone (2001, p.03) coloca que a concepção de “resíduo” 

não é concebida pela natureza. 

Esta afirmação é fundamentada pelos grandes ciclos naturais em 

que, comumente, o papel do decompositor é transformar e/ou 

incorporar completamente as matérias descartadas pelos outros 

componentes do sistema, sem alterar o equilíbrio natural. 

Esquema da cadeia alimentar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Figura 02: Esquema da cadeia alimentar. 
Fonte: BIDONE, (2001, p. 03) 
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endo assim, a idéia de resíduo como fator pejorativo, provocador de deterioração ambiental, 

tem procedência antrópica, e geralmente surge no momento em que o meio torna-se 

ineficaz, sua absorção natural de resíduos é ultrapassada. Há que se lembrar que, 

Em sistemas antrópicos, as ações de desenvolvimento ocorrem 

principalmente sobre os elementos produtores e consumidores, em 

detrimento dos decompositores. Estes últimos, não assegurando a 

assimilação de resíduos produzidos pelos primeiros, se constituem 
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na parte fraca da cadeia, causando compostos ambientais. (BIDONE, 

2001, p. 03) 

Pode-se dizer então que, a melhor forma de tentar equilibrar a situação, 

seria dando maior ênfase sobre a fase de decomposição, tais como, sistemas de 

recuperação, reciclagem e reutilização e de eliminação sem agredir o meio ambiente, pois 

como se afirmou anteriormente, o impacto ambiental gerado pelos resíduos, inter-relaciona-

se com o meio, simultaneamente ao esgotamento de sua capacidade de absorção. 

Na seqüência, faz-se um estudo das ONG’s que realizam os serviços 

reciclagem, que podem ser definidos como: coleta, triagem e comercialização de materiais 

recicláveis em Londrina. 

ESTUDO DE CASO: AS ONG’S DE RECICLAGEM DE LIXO NO MUNICÍPIO DE 
LONDRINA (PR) 

Segundo o atual coordenador da Coleta Seletiva da CMTU, José Paulo da 

Silva, até o ano de 1996, não havia um programa de Coleta Seletiva de materiais 

recicláveis. Esta coleta era realizada por um contingente de catadores que atuavam no 

Aterro Sanitário, sem nenhum tipo de cuidado ou preocupação ambiental. Neste ano, foi 

expedida uma ordem judicial para que o município tomasse uma série de providências, tais 

como: retirada imediata de todas as pessoas que coletavam lixo diretamente no Aterro, que 

nessa época, era classificado como Lixão; promover o ingresso dos catadores num 

programa específico de coleta seletiva. 

Paralelamente a ordem judicial houve uma passeata de catadores 

‘exigindo’ que a gestão municipal agisse sem prejudicá-los, pois eles tinham receio que a 

prefeitura os excluísse do processo, ‘marginalizando-os’ ainda mais, retirando a única forma 

de trabalho e sobrevivência, a coleta de materiais recicláveis. Salienta-se que os coletores 

eram chamados de “garimpeiros do lixo”, visto que, coletavam e separavam o lixo no 

montante de todos os resíduos que chegavam no Aterro. 

Neste momento, a prefeitura estabeleceu uma espécie de ‘parceria’, 

formando uma unidade de fomento e triagem de materiais recicláveis, localizada na região 

Sul, na Fazenda Refúgio, área que contava com um grande galpão para o devido manuseio 

dos materiais. 

O processo de coleta seletiva no município de Londrina iniciou-se em 

novembro de l996. Esse processo ficou estagnado até 2001 quando foi implementado um 

novo procedimento que incrementou a coleta. No ano de 1996, a coleta era realizada porta-

a-porta por caminhões Baú's, envolvendo 80 pessoas, coletando 1 tonelada por dia, sendo 

que o peso dos materiais orgânicos representava 350 toneladas diárias. 
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Atualmente, a coleta seletiva é realizada por 400 pessoas associadas a 26 

ONG's - Organizações Não-Governamentais (conforme tabela 01), as quais são parceiras 

do município. Verifica-se que, esta ultima forma mostrou-se mais eficiente, constatada pela 

maior quantidade e qualidade dos recursos, sejam eles naturais ou humanos, na coleta. 

Acrescenta-se que as ONG’s relatadas na tabela 01 estão distribuídas de Norte a Sul, de 

Leste a Oeste no município de Londrina, inclusive na área rural. 

 

Tabela 01: ONG's atuantes em Londrina (PR) 
 
1 A Missão 14 Oeste Limp 
2 Arel 15 Recicla Café 
3 ARLE 16 Recicladores Primavera 
4 ARLON 17 Reciclando a Natureza 
5 ARUVI 18 Reciclando Oeste 
6 Grupo Esperança 19 Reciclando para a Educação 
7 Grupo União 20 Reciclando para a Saúde 
8 Irerê 21 Re-colhendo Cidadania 
9 Juventude 22 Refúgio 
10 Lutando pelo Novo Mundo 23 Ressalt 
11 Monte Cristo 24 Resul 
12 Nova Comquista 25 União Norte 
13 Novo Milênio 26 URNA 
 

Fonte: Pesquisa “in loco” CMTU – Depto Limpeza Pública: Coleta Seletiva, 11/2004. 

Organização: Miriam Dantas Rosa 

Entretanto, três dos 26 grupos não estão regularizadas legalmente como 

ONG, pois formaram-se recentemente; alguns integrantes não possuem documentos 

pessoais e outros não concordam com determinadas cláusulas do Estatuto que regerá a 

ONG. 

De acordo com o surgimento dos grupos, foram sendo distribuídos os 

setores de coleta às ONG’s, que recebem setores constituídos por 6000 residências. 

Apresenta-se a seguir a evolução anual da quantidade de materiais recicláveis coletados. 
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Coleta Diária de Materiais Recicláveis em Londrina (PR)
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gura 03: Coleta Diária de Materiais Recicláveis em Londrina (PR). 

Fonte: Pesquisa “in loco”, CMTU - Depto Limpeza Pública: Coleta Seletiva, 11/2004.

Organização: Miriam Dantas Rosa

Com a figura 03, que representa a coleta diária de materiais recicláveis, 

pode-se inferir que houve nítido avanço na quantidade de materiais coletados, 

demonstrando que as ONG’s, iniciaram efetivamente o trabalho de porta-a-porta com a 

adesão da comunidade a partir de 2000/2001. Em 1996, coletava-se apenas 01 

tonelada/dia, no ano de 2000, eram coletados 04 toneladas/dia. No ano seguinte, observa-

se que ocorreu um salto, ou seja, a coleta passou para 20 toneladas/dia. Nos anos 

subseqüentes a coleta continuou a crescer, chegando em 2004 a 80 toneladas/dia. 

A coleta de materiais recicláveis em Londrina possui algumas 

especificidades, pois é feita pelos integrantes das ONG’s. Os coletores utilizam como meio 

de transporte de materiais carrinhos, “feitos” de ferros, cercados de alambrados, para que o 

lixo não se perca no caminho, e não suje a cidade, contribuindo inclusive para a limpeza das 

ruas. Os coletores “batem palmas” de porta em porta para avisar à comunidade que as 

pessoas responsáveis pela reciclagem estão no local. Assim os moradores que, 

normalmente já colocaram na rua o lixo reciclável, ficam cientes que a embalagem verde 

cheia (saco para lixo reciclável) foi coletada, e nesse local é entregue um saco vazio para 

que o morador comece novamente a separação dos materiais recicláveis, pois a coleta é 

realizada semanalmente. 
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Coleta Mensal de Materiais Recicláveis em Londrina (PR)
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Figura 04: Coleta Mensal de Materiais Recicláveis em Londrina (PR). 

Fonte: Pesquisa “in loco”, CMTU - Depto Limpeza Pública: Coleta Seletiva, 11/2004. 

Organização: Miriam Dantas Rosa 

A figura 04, que trata da coleta mensal de materiais recicláveis, revela o 

total das toneladas de materiais recicláveis coletados diariamente multiplicados por mês. 

Note-se que, em 2004, as ONG’s já estão coletando 2400 toneladas de resíduos por mês. 

Este volume, através do processo de comercialização realizado pela CEPEVE – Conselho 

das Organizações dos Profissionais da Reciclagem, possibilita uma renda média mensal de 

R$ 450,00 por integrante da ONG, lembrando que, a menor renda significa R$ 200,00 por 

pessoa, e a maior R$ 700,00 por coletor. Das 26 ONG`s, somente quatro não estão 

associadas a Cepeve: Grupo Esperança; ARLE; Monte Cristo; Refúgio. 

As ONG’s foram sendo montadas pela CMTU - Companhia Municipal de 

Transporte e Urbanização (órgão da Prefeitura), com a supervisão do seu departamento de 

Coleta Seletiva, que contava com uma equipe formada por: um coordenador, um supervisor, 

um funcionários administrativos, e um estagiário do Curso de Graduação em Geografia da 

UEL – Universidade Estadual de Londrina. 

Atualmente, a equipe de Coordenação do Programa de Coleta Seletiva 

está composta pelos seguintes membros: um Coordenador, um supervisor; dois funcionários 

administrativos e três estagiários de Geografia. Tanto os estagiários, quanto o supervisor 

ministram palestras em escolas, universidades, associações de bairro e condomínios em 
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Londrina e região com o intuito de sensibilizar a população quanto a questão dos resíduos e 

também para divulgar o programa, a qual também é realizada por panfletos e outros meios 

de comunicação, como, rádio e televisão. 

No período de 2002 foram contratados mais três profissionais para orientar 

e acompanhar os coletores: um Assistente Social, um Administrador de Empresas e um 

advogado, que atuaram por um ano. Atualmente, somente uma advogada contratada pela 

CUT/ADS, desenvolve atividades junto aos coletores. 

Além da razão social da CEPEVE, colocada anteriormente, existe um 

nome fantasia denominado: Central de Pesagem e Vendas. Trata-se de uma organização 

maior em que a quase totalidade das ONG’s estão associadas, fazendo, de forma coletiva, a 

comercialização em grandes quantidades dos materiais recicláveis, como: papel, plástico, 

metal e vidro, originados dos seguintes produtos: papelão, papel revista, papel branco, 

embalagens plásticas em geral, latas de alumínio, objetos de ferro, garrafas de vidro, entre 

outros. 

A seguir visualiza-se uma figura que representa a relação entre peso e 

volume de materiais recicláveis e orgânicos. A figura 05 mostra que o peso dos materiais 

recicláveis eqüivale a 35% e volume, 70%; já para o lixo orgânico tem-se 65% para o peso e 

30% para o volume. Isto significa que, os materiais recicláveis possuem um enorme volume, 

em compensação, não tem peso significativo. Para o lixo orgânico, a relação é contrária, 

pois há grande peso, mas pouco volume. Para o município o volume é um grande problema, 

e com os serviços de coleta seletiva, propicia maior vida útil para o aterro sanitário, menores 

custos, entre outros benefícios. No caso dos materiais recicláveis o volume também 

apresenta certo ônus, pois necessita de um grande barracão para se fazer a triagem do 

material. 
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Relação entre Peso e Volume dos Materiais Recicláveis 
e Orgânicos em Londrina (PR)
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Figura 05: Relação entre peso e volume de Materiais Recicláveis e Orgânicos em Londrina 

(PR). 

Fonte: Pesquisa “in loco”, CMTU - Depto Limpeza Pública: Coleta Seletiva, 11/2004. 

Organização: Miriam Dantas Rosa 

A sede operacional da CEPEVE está instalada na chácara São Miguel, 

localizada na região Sul da cidade, que possui um grande galpão, onde é feita a triagem, a 

pesagem, a embalagem e a comercialização dos materiais pelos integrantes das ONG’s e 

funcionários contratados. A sede administrativa conta com telefone, computador, móveis de 

escritório, e recursos humanos das próprias ONG’s. A CEPEVE movimenta cerca de R$ 

60.000,00 por mês, tendo despesas equivalentes a R$ 2.000,00. Recebem uma doação da 

SERCOMTEL – Telecomunicações S/A de R$ 1.000,00 por mês até dezembro de 2004. 

Através da pesquisa, o perfil dos profissionais de reciclagem reflete dados 

sócioeconômicos nacionais, tal como a questão das mulheres no mercado de trabalho, em 

sua maioria, em cargos com salários reduzidos; a questão étnica, ressaltando os negros, 

que enfrentam falta de oportunidades de trabalho. As ONG`s de reciclagem são constituídas 

por 80% de mulheres, sendo que, dessas, parte não tem ensino fundamental completo. 

Entre homens e mulheres, a grande maioria é afro-descendentes, tem-se cerca de 50 

pessoas que são analfabetas e não há trabalho infantil. 

O trabalho que é desenvolvido no município já contou com “participações” 

estrangeiras, isto é, uma das ONG`s já recebeu um auxílio de uma ONG japonesa, no valor 

de R$ 70.000,00 e também com “patrocinador” nacional, como por exemplo, o Banco do 

Brasil, que fez uma doação de R$ 48.000,00. Para o primeiro caso, não houve participação 
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do município, mas no segundo houve uma série de negociações, que resultou no auxílio 

recebido. 

As vantagens sócio-ambientais de se implementar e operar um programa 

de Coleta Seletiva são significativas, ressalta-se algumas delas a seguir: geração de renda 

para 400 pessoas; aumento da vida útil do aterro em 18 meses; economia de 40% com 

gastos com serviços de limpeza pública; participação da população no programa; melhor 

índice de seleção de lixo na fonte geradora da América Latina; resgate social dos coletores 

de rua e garimpeiros do aterro; melhoria da qualidade de vida da população, tanto no 

aspecto de saúde, quanto ambiental. 

O município gasta aproximadamente R$100.000,00 por mês com a 

contratação de 5 caminhões, com 18 funcionários, 150.000 sacos para lixo de 100 litros na 

cor verde, aluguel de 13 barracões e cessão de uso de 12 prensas e um galpão de 300m2. 

Os serviços de Coleta Seletiva abrangem 95% da área territorial do 

município e além das ONG`s, estão envolvidas mais três empresas. Na coleta de resíduo 

orgânico atua a Empresa denominada Fossil Saneamento Ltda, a coleta dos resíduos 

recicláveis é realizada pela Visatec – Construções e Empreendimentos e a operação do 

Aterro está a cargo da Paviservice. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A elaboração do trabalho mostrou-se muito relevante e polemizador. As 

reflexões que constituíram este trabalho proporcionaram algumas conclusões. Verificou-se 

que o Estado “abdicou” em vários momentos históricos de sua tarefa de proporcionar, ou 

mesmo de cumprir com suas obrigações para com a sociedade, citando como exemplo: os 

direitos básicos de um cidadão, como educação, saúde, moradia, alimentação, trabalho, 

entre outros. 

Constatou-se que há grandes discussões sobre o Terceiro Setor, em torno 

de sua própria definição, das características e até mesmo do seu real papel, enquanto um 

outro setor da sociedade civil. Mas, em geral, os autores concordam que o chamado 

Terceiro Setor, é representado pelas ONG`s. 

Entretanto, sabe-se que o Estado está cada vez deixando de atuar 

diretamente enquanto agente social, ficando à sociedade algumas tarefas que antes eram 

competência do Estado. 

Nota-se que os tipos de ONG`s são os mais diversos, com os mais 

diferentes objetivos, que estão tentando atuar em “prol” da sociedade, as quais estão sendo 
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legitimadas pelo próprio Estado, que deixa de cumprir seu papel como agente executor para 

atuar como agente regulador. 

Quanto as ONG`s o trabalho está em excelente fase de desenvolvimento, 

mas como todo labor, ainda necessita de maiores investimentos, tanto na área social, 

quanto ambiental. As condições de trabalho dos coletores ainda são precárias, há 

necessidade de mais recursos humanos na coleta e triagem e também de recursos 

materiais, mas para não reduzir a renda, os coletores se “sacrificam”, ou seja, o trabalho que 

deveria ser realizado por duas ou mais pessoas, acaba sendo executado por apenas um 

coletor. 

Para o município, os resultados são muito satisfatórios, pois houve 

redução de investimentos, com recursos humanos e materiais supridos pelas ONG`s. 

Os profissionais da reciclagem estão satisfeitos com os rendimentos, 

porém, pensando sempre em melhorá-los, pois sua última condição de coletor ou garimpeiro 

no “lixão” era muito inferior a atual. 
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