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Resumo: 

Este resumo é resultado de uma pesquisa desenvolvida, na Universidade Estadual de 

Ponta Grossa, onde será apresentado os resultados que tiveram como base o 

levantamento bibliográfico e de dados junto a associação de catadores e a Prefeitura de 

Ponta Grossa. A pesquisa teve como temática geral, questões relacionadas ao Meio 

Ambiente, e, mais estritamente, ligadas aos seguintes subtemas: geração de lixo, 

catadores de materiais recicláveis, gestão de resíduos sólidos urbanos e reciclagem. Com 

isso, por meio de coleta de dados, juntamente com leituras de planos, leis e ações 

relacionadas à resíduos sólidos, procurou-se visualizar um panorama da gestão de 

resíduos sólidos urbanos em Ponta Grossa nos últimos anos. A pesquisa teve cunho 

quantitativo e quantitativo, documental, pois trabalhou com quantidades cotadas (de lixo 

gerado, quantidade de resíduos reciclados), também, trabalhou-se com levantamentos 

documentais (estatísticos, relatórios, etc), bem como, com legislações, na intenção de 

analisar os avanços e recuos da gestão de reciclagem do município no decorrer dos 

últimos anos. 

Palavras chave: Resíduos Recicláveis, Associações de Reciclagem, Catadores de Materiais 

Recicláveis. 
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RESUMEN 

Este resumen es el resultado de la investigación realizada en la Universidade Estadual de 

Ponta Grossa, donde se presentarán los resultados se basaron en la literatura y los datos 

de la asociación de coleccionistas y Ponta Grossa Prefectura. La investigación tuvo como 

tema general, las cuestiones relacionadas con el medio ambiente, y está más vinculada a 

las siguientes sub-temas: la generación de residuos, los recolectores de residuos, la 

gestión de residuos sólidos urbanos y reciclaje. De este modo, a través de la recopilación 

de datos, junto con los planes lecturas, leyes y acciones relacionadas con los residuos 

sólidos, se trató de ver una visión general de la gestión de residuos sólidos urbanos en 

Ponta Grossa en los últimos años. La investigación fue cuantitativa y la naturaleza 

cuantitativa, documental, después de haber trabajado con cantidades que aparecen (de 

los residuos generados, la cantidad de residuos reciclados), también trabajó con 

encuestas documentales (estadísticas, informes, etc.), así como con las leyes de la 

intención para analizar los avances y retrocesos de la gestión de reciclaje municipal en los 

últimos años. 

Palabras clave: Residuos reciclables, Asociaciones de reciclaje, materiales reciclables. 

 

 

INTRODUÇÃO   

 

A gestão pública dos municípios brasileiros na maioria das vezes realiza as 

adequações necessárias relacionadas a leis federais e/ou de outras instâncias por 

intermédio da coerção. Ou seja, muitas vezes para que as leis saiam do papel e se 

cumpram em nível de gestão são necessários prazos de obrigatoriedade por parte dos 

órgãos que fazem a exigência. Nesse sentido, a Política Nacional de Resíduos Sólidos Lei 

nº. 12.305/ 2010 exigiu que todos os municípios brasileiros até 2014 extinguissem os 

lixões.  Entretanto, mesmo com a obrigatoriedade, a maioria dos municípios não cumpriu 



 

essa exigência até o prazo, e, no ano de 2014 ainda se tinha 50% dos municípios que 

destinavam os resíduos em lixões, conforme informa o site Agência Senado (2015).   

Essa situação denota o quanto ainda temos que avançar sobre a temática de 

resíduos sólidos, visto que os lixões é apenas um dos temas contidos na política. A lei 

norteia para diversas outras resoluções relacionadas aos resíduos sólidos (urbanos, 

industriais, civis, perigosos, etc) como: programas e planos de coleta de resíduos 

recicláveis e não recicláveis; instituições que podem receber os resíduos recicláveis e não 

recicláveis (destinação); catadores e associação de catadores; de materiais recicláveis, 

logística reversa, responsabilidade compartilhada – estado, setor privado e sociedade 

civil; o tratamento dos resíduos recicláveis e não recicláveis; entre vários.  

O município de Ponta Grossa, para adequar-se a essa legislação, formulou o PGIRS 

– Plano Integrado de Gestão de Resíduos Sólidos. Elaborado em 2013, o plano apresenta 

como deve funcionar a gestão dos resíduos sólidos no município (PREFEITURA, 2013). 

Com isso, na intenção de analisar previamente como tem se dado a práxis entre essas 

legislações (PNRS E PIRGS) e o estado real da gestão do Resíduos Sólidos Urbanos – RSU 

de Ponta Grossa é que esta pesquisa surgiu. Assim, procuraremos apresentar um estado 

da arte sobre a gestão de resíduos sólidos atuais da cidade, demonstrando avanços e 

recuos dessa temática.  

  

 

MATERIAIS E MÉTODOS   

 

Primeiramente realizou-se a leitura do Plano Nacional de Resíduos Sólidos - Lei 

12.305 de 2010, a qual apresenta os principais eixos de discussão, propostas e 

obrigatoriedades dos municípios brasileiros em relação aos resíduos sólidos. Além da 

leitura do PNRS, realizou-se também a leitura do PGIRS de Ponta Grossa, visto que o 

município optou por essa proposta desde 2013.  

Além dessas leituras acuradas, foram realizadas pesquisas documentais, 

exploratórias para a obtenção de variados dados.   

A pesquisa documental recorre a fontes mais diversificadas e 

dispersas, sem tratamento analítico, tais como: tabelas 

estatísticas, jornais, revistas, relatórios, documentos oficiais, 



 

cartas, filmes, fotografias, pinturas, tapeçarias, relatórios de 

empresas, vídeos de programas de televisão, etc. (FONSECA, 

2002, p. 32).  

 A pesquisa documental teve enfoque na coleta dos seguintes dados: A 

quantidade de lixo recolhido na cidade (de 2005 a 2015); A quantidade de resíduos 

recicláveis triados pelas 4 associações de reciclagem da cidade (de 2011 a 2015 – visto 

que não encontraram-se dados de 2005 a 2010). Cabe ressaltar que existem outras 

iniciativas de triagem de resíduos recicláveis, como catadores avulsos, empresas, etc. 

Logo os dados das 4 associações não representam a totalidade dos resíduos 

reaproveitados, mas nos dão um relevante e mais significativo demonstrativo; 

Informações sobre programas existentes que tratam os aspectos dos resíduos sólidos; 

Perfil básico das 4 associações de reciclagem.  

Essas informações foram adquiridas pela disposição da Prefeitura Municipal de 

Ponta Grossa via Secretaria de Meio Ambiente, como também da empresa Ponta Grossa 

Ambiental – responsável pela limpeza urbana e coleta de lixo da cidade.  Após coleta de 

dados buscou-se sistematizar/organizar de forma simplificada as informações para que 

então fosse possível a análise dos mesmos, problematizando-as.  

    

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO   

 

Por meio desta pesquisa pode-se realizar um ensaio de comparação em relação as 

legislações vigentes e a prática real sobre a gestão de resíduos sólidos, bem como 

argumentar mudanças que a aplicação de propostas do PNRS tem promovido desde sua 

origem. O primeiro aspecto observado em relação ao desenvolvimento das gestões de 

RSU em Ponta Grossa é a importância do surgimento das associações de reciclagem, 

enquanto geradoras de renda para trabalhadores e protagonistas na gestão dos resíduos 

recicláveis do município.   

As associações e cooperativas de reciclagem no Brasil são uma outra modalidade 

organizativa e de produção dos catadores/as de materiais recicláveis, que ao invés das 

ruas (carrinheiros - individuais) atuam trabalhando coletivamente em um barracão ou 

qualquer espaço de uso coletivo para a realização da triagem dos materiais. Nesse 



 

sentido, os catadores/as como aliados do poder público, pois promovem um serviço de 

utilidade pública, ao mesmo tempo em que obtém trabalho e renda. Por isso, há a 

necessidade da sociedade e do poder público atentarem-se a esses profissionais, 

investindo projetos e recursos neles, percebemos um benefício mútuo que proporcionam.  

A crescente geração de resíduos e sua destinação 

inadequada são grandes problemas atuais, e a atuação do 

catador junto ao poder público é fundamental para um 

gerenciamento sustentável e seguro desses materiais. (LIXO 

E CIDADANIA, 2013, p. 30)  

No que se refere as 4 associações de reciclagem de Ponta Grossa, citadas nesta 

pesquisa, as mesmas apresentam-se da seguinte forma, em relação a localização, número 

de associados e data de fundação (Tabela 1):  

  

ASSOCIAÇÃO  REGIÃO DE PONTA 

GROSSA  

NÚMERO DE 

ASSOCIADOS  

DATA DE 

FUNDAÇÃO 

ACAMARO  Oficinas  23  14/02/2006  

ACAMARU  Nova Rússia  16  22/02/2006  

ARREP  Boa Vista  17  06/11/2011  

ACAMARUVA  Uvaranas  30  14/02/2006  

Tabela 1 –Associações de reciclagem de Ponta Grossa. 

Fonte: Da autora, 2016. 

 

As associações apresentam uma rotatividade muito grande na sua composição, o 

que altera em muito o número de associados, ao longo do tempo.  

Essas quatro associações possuem acompanhamento via prefeitura e/ou 

Universidade Estadual de Ponta Grossa atualmente. Os materiais que as mesmas recebem 

vem de uma parceria com a Prefeitura, por meio do Programa Feira Verde, dos Pontos de 

Entrega Voluntária – PEV’s, Coleta Seletiva no centro da cidade e de algumas coletas 

específicas de instituições públicas. No que diz respeito aos resíduos triados pelas 4 

associações de reciclagem nos últimos anos. A produção total de 2011 à 2015 foi (em 

toneladas) a seguinte (Figura 1):  



 

  

  

Figura 1 – Produção associações de reciclagem de Ponta Grossa (2011 – 2015)           

Fonte: Da autora, 2016.  

  

A análise do gráfico de produção das associações não pode ser feita de forma 

estanque, sem levar em consideração as diferenças que existem entre as associações e os 

dados observados no campo, durante a realização das pesquisas. Tratam-se de 

associações com perfis diferentes de seus associados, com variações nas experiências, no 

que diz respeito a trabalho desenvolvido e na rotatividade dos associados. No caso da 

ARREP, um dos fatos que se pode constatar é que ao longo dos anos a produção foi 

aumentando. 

Assim, apresentamos a seguir (Figura 2 e 3) a quantidade de rejeitos (lixo) 

coletado pela Ponta Grossa Ambiental (empresa responsável pela coleta de resíduos em 

Ponta Grossa-Pr-Br) de 2005 a 2015. – Importante lembrar que grande parte dessas 

pesagens podem ser resíduos recicláveis descartados incorretamente.  



 

  

Figura 2 – Quantidade de rejeitos coletados em Ponta Grossa de 2005 a 2010 

Fonte: Ponta Grossa Ambiental, 2016.  

 

Figura 3 – Quantidade de refeitos coletados em Ponta Grossa de 2011 a 2015 

 

Ao analisarmos os gráficos de resíduos recicláveis triados, como também os 

rejeitos coletados, percebemos um aumento e constância no que se refere aos rejeitos 

(lixo) gerados, o que pode ser reflexo de variados influenciadores: aumento no 

consumo/consumismo, aumento da população do município, etc. Vale destacar que 

grande parte dos resíduos que vão para o Aterro como rejeitos, são materiais que 

poderiam ser recicláveis, mas muitas vezes pela falta de iniciativa da população em 

separar o lixo, pela falta de informação e/ou fomento sobre descarte consciente, ou 

ainda, pela ausência de mercado para um tipo específico do resíduo reciclável, estes 



 

materiais são depositados enquanto sem utilidade. Outro aspecto a se observar é que no 

ano de 2012 todas as associações de reciclagem tiveram produções destacadas, o que se 

deve ao fato de que em todos os meses deste ano terem recebido materiais para a 

triagem, enquanto que nos outros anos, em virtude de férias e/ou pausas nos programas 

de coleta, alguns meses as associações não receberam materiais, portanto, há uma 

diminuição, mesmo que pequena na produção.  

Percebe-se de maneira geral a importância do fortalecimento na gestão de 

resíduos sólidos de Ponta Grossa, por meio do PGIRS. Se o mesmo for encorpado, 

explicitando melhor sobre a gestão de cada tipo de resíduo no município e dando 

diretrizes de ação, de modo que articule a logística reversa.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O desenvolvimento de políticas voltadas a preocupação com os resíduos sólidos 

urbanos tem favorecido o fortalecimento de parcerias, editais, investimentos para as 

associações de reciclagem. Trazendo melhorias para a categoria, como também trazendo 

benefícios a polução e natureza do município.  

O programa de Coleta Seletiva, mesmo que ainda de cunho experimental e inicial 

demonstra avanços na gestão de RSU de Ponta Grossa. A expectativa é que esse 

programa de coleta amplie-se de modo a aumentar relevantemente a quantidade de 

resíduos recicláveis que antes iriam erroneamente para o Aterro. Separados, serão 

triados e reinseridos no processo industrial, aumentando a vida útil dos resíduos.  

Conclui-se ainda a necessidade de maior estimulo, projetos para as associações de 

reciclagem, para que as mesmas cresçam e/ou outras surjam, para atenderem a demanda 

do mercado de triagem e reciclagem – que tende a crescer. Nesse sentido, há 

necessidade de um despertamento do poder público no auxílio a esses trabalhadores, 

reconhecendo a importância social e ambiental desse trabalho que realizam.  

A Educação Ambiental da população também é uma ferramenta condutora para 

uma população mais consciente ambientalmente.   
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