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Resumo:
Este artigo apresenta uma perspectiva da visão dos cooperados da Cooperativa dos Badameiros de Feira
de Santana (COOBAFS) em relação a coleta seletiva presente no município de Feira de Santana-BA.
Além disso, é compreendido os desafios da coleta seletiva que os catadores encontram no momento de
estabelecer um gerenciamento correto para a destinação final dos resíduos sólidos no município de Feira
de Santana-BA, promovendo a reciclagem e tornando-se assim, agentes transformadores no âmbito
social, ambiental e econômico. Nesta perspectiva, foi utilizado como recurso metodológico o estudo de
caso, e a coleta de dados por meio da entrevista estruturada, observação participante, documentação
direta e formulário, para encontrar um resultado mais autêntico com a realidade. Conforme as
informações obtidas, pôde-se inferir que os cooperados possuem desafios que se caracterizam como
dificuldades, afetando diretamente as atividades de coleta, separação e comercialização dos resíduos
sólidos da Cooperativa, faltando uma gestão do poder público municipal que possibilite melhorias
voltadas para ações sociais e ambientais que privilegie os catadores, a coleta seletiva e o gerenciamento
de resíduos sólidos de forma eficaz no município de Feira de Santana-BA.
Palavras-chave: Cooperativa dos Badameiros de Feira de Santana, Coleta seletiva, Gerenciamento de
resíduos sólidos, Catadores.

The challenges of the selective collection in the management of solid
urban waste for the badameiros of Feira de Santana city-BA
Abstract
This article presents a perspective of Badameiros’ Cooperative from Feira de Santana (COOBAFS)
participants view concerning the selective collection present in Feira de Santana city-BA. In addition, it
is understood the challenges of the selective collection that the collectors find in the moment of
establishing a correct management for the final destination of the solid residues in Feira de Santana-BA,
promoting the recycling and becoming, thus, transforming agents in social, environmental and economic
development scope. In this perspective, the case study and the data collection through structured
interview, participant observation, direct documentation and form were used as a methodological
resource to find a more authentic result. According to the information obtained, it was possible to infer
that cooperatives have challenges that are characterized as difficulties, directly affecting the activities
of collection, separation and commercialization of solid waste of the cooperative, lacking a municipal

public power management that allows improvements aimed at social actions and environmental issues
that privilege waste pickers, selective collection and solid waste management effectively in Feira de
Santana-BA.
Key words: Badameiros’ Cooperative from Feira de Santana, Selective collect, Solid waste
management, Scavengers.

1 Introdução
Desde a pré-história, sabe-se que o ser humano a todo momento buscou se relacionar, vivendo
em comunidade para atender suas necessidades, ou seja, cooperando para que houvesse um bem
comum a todos. Dessa forma, o ideal de cooperativismo sempre esteve presente na história da
humanidade.
Nesta perspectiva, o homem começou a se desenvolver e utilizar várias técnicas para sua
adaptação no planeta, assim, por mais de dois mil anos passou por metamorfoses para poder se
adaptar às mudanças ocorridas ao longo das décadas, transitando por momentos de guerras, de
catástrofes naturais, de avanços tecnológicos, entre outros. Para tanto, foi no século XVIII com
a Revolução Industrial que se pôde visualizar uma urbanização, um crescimento populacional,
ou seja, a epopeia do capitalismo e da industrialização. Porém, esses avanços trouxeram consigo
fome, desemprego, altos preços dos bens de consumo e desigualdade para a classe operária na
Europa, surgindo nesse mesmo cenário vários pensadores com os ideais cooperativistas.
No decorrer da história das cooperativas, é de relevância explicitar as cooperativas dos
catadores de materiais recicláveis que se mantiveram organizadas e unidas, promovendo
mudanças na vida de seus associados e familiares, desenvolvendo um trabalho de coleta seletiva
e de autogestão.
Diante desse contexto, o presente trabalho tem como problema saber quais os desafios da coleta
seletiva no gerenciamento de resíduos sólidos urbanos para os badameiros do município de
Feira de Santana-BA?
Portanto, é fomentada como hipótese a ausência de uma política no gerenciamento de resíduos
sólidos por parte do poder público municipal, além da falta de uma educação ambiental,
conscientização e incentivo à sociedade do município de Feira de Santana-BA a respeito dos
problemas causados pela disposição inadequada dos resíduos.
Diante dos argumentos expostos, tem como objetivo geral compreender os desafios da coleta
seletiva por meio dos cooperados da COOBAFS no gerenciamento de resíduos sólidos urbanos
no município de Feira de Santana-BA. Elencando como objetivos específicos: identificar os
desafios dos cooperados da COOBAFS na coleta seletiva para o município de Feira de SantanaBA; analisar a importância socioambiental dos cooperados no gerenciamento de resíduos
sólidos urbanos; obter a percepção dos cooperados sobre os benefícios socioambientais trazidos
pela COOBAFS para o município de Feira de Santana-BA por meio da coleta seletiva.
Para consecução desta pesquisa, dados foram coletados na Cooperativa dos Badameiros de
Feira de Santana – COOBAFS, surgindo a partir daí o interesse por este estudo, pois como
afirma Luckesi et al. (1991, p. 49) “[...] o conhecimento só nasce da prática com o mundo,
enfrentando os seus desafios e resistências e que o conhecimento só tem seu sentido pleno na
sua relação com a realidade.”
A COOBAFS surge no ano de 2003 atendendo 21 badameiros, visando à coleta e
comercialização de materiais recicláveis no município de Feira de Santana-BA. Atualmente,
conta com 27 badameiros que semelhante ao seu surgimento ainda buscam empoderamento,
inclusão social, poder de compra, formalização do trabalho, entre outros.

No entanto, este artigo é traçado em uma fundamentação teórica, bem como em uma pesquisa
de campo, sendo utilizada para coleta de dados a entrevista estruturada, observação participante,
documentação direta e formulário. As duas primeiras seções são formadas pela Introdução e
Referencial Teórico, no qual esse último é dividido em dois tópicos, apresentando uma
retrospectiva, expondo o histórico e conceito do cooperativismo no mundo, bem como no
Brasil, trazendo à luz diversos autores sobre resíduos sólidos e o lixo, tecendo assim, sobre os
catadores e as questões inerentes a esse público.
Na terceira seção são discutidos os aspectos metodológicos, possuindo como respaldo teórico
Demo (1995), Lakatos e Marconi (2003), dentre outros. Na quarta seção é abordada a análise e
discussão dos dados pesquisados. Para finalizar este artigo, é exposta a Conclusão, além das
referências.
2 Referencial Teórico
2.1 Cooperativismo: histórico e conceito
O século XVIII foi marcado pelo advento da Revolução Industrial, o qual possibilitou um
período de inovações e transformações para todo o mundo, principalmente na Europa pois foi
onde desencadeou o surgimento. Assim, esse episódio na história proporcionou a alavancagem
do capitalismo como o sistema de produção universal, promovendo uma explosão de
acontecimentos que instigaram o avanço das indústrias e da urbanização. Dessa forma, as
pessoas migravam para zona urbana em virtude das cidades serem um ponto estratégico que
facilitava a produção e comercialização.
Com a Revolução Industrial na Inglaterra, do século XVIII a meados do século XIX,
esta trouxe consequências como a urbanização exacerbada, o crescimento da taxa de
natalidade, fecunda o germe da consciência política e social, organizações proletárias,
sindicatos, cooperativas na busca de conquistar o acolhimento público e as primeiras
ações de política social (PIANA, 2009, p. 23-24).

Para Veiga e Fonseca (2001), as consequências sociais e econômicas ocasionadas pela
Revolução Industrial originou o pensamento cooperativo moderno, destacando como principais
pensadores: Robert Owen, Charles Gide, Willian king e Charles Fourier. Por volta do final do
século XVIII, houve indício da primeira criação organizacional coletiva chamada de
cooperativa, no qual os trabalhadores tinham interesses de combater a desigualdade e injustiça
que assolava a classe menos favorecida. Portanto, Abrantes (2004) constata que a cooperativa
mais remota foi documentada no ano de 1760, formada por trabalhadores dos estaleiros de
Chatam e Woolwich, na Inglaterra.
O ser humano já nasceu com o ideal de cooperação, pois sempre esteve reunido em grupo para
realizar suas necessidades; desde sua trajetória histórica mostrou-se expressivo ao espírito
cooperativista. Porém, foi a partir do século XVIII que essa ideia alcançou um genuíno
desenvolvimento.
Para tanto, o cooperativismo visa ao aprimoramento do ser humano em todas as suas
dimensões – social, econômica e cultural -, preocupa-se com a qualidade de seus
produtos e serviços, busca o preço justo, preocupa-se com seu entorno e com o meio
ambiente e busca construir uma sociedade equitativa, democrática e sustentável
(VEIGA; FONSECA, 2001, p. 17).

O cooperativismo de consumo foi um difusor para a história do cooperativismo, o qual teve
início em 1844 na cidade de Rochdale, Inglaterra, com a famosa Cooperativa dos Pioneiros
Eqüitativos de Rochdale. Ela possuía 28 operários, sendo a maioria tecelões (SINGER, 2002).
Essa cooperativa se destacou por ter um ideal socialista, pois priorizava a justiça e igualdade
no preço dos bens de consumo, nessa perspectiva, mostrou-se como uma solução para o
momento avassalador que a Revolução Industrial havia causado, ou seja, elevada jornada de

trabalho, desemprego, fome, exclusão social da classe proletária.
Segundo Crúzio (2005, p.14), as cooperativas de consumo “São formadas por pessoas físicas,
objetivando a compra e venda de bens de consumo duráreis e/ou de primeira necessidade.” Os
criadores da cooperativa de Rochdale não reivindicavam somente por preços justos, na verdade,
eles queriam: um trabalho mais digno, acesso à moradia, educação disponível a todos, ou seja,
uma sociedade mais democrática e equitativa, pois a população era vítima da exploração no
trabalho visando atingir a alta produtividade e consequentemente o lucro.
A cooperativa de Rochdale foi um êxito para o cooperativismo, pois serviu de exemplo para
futuras cooperativas que se expandiram para o restante da Europa e, em seguida, para outros
continentes. Conforme Veiga e Fonseca (2001), depois de 5 anos de funcionamento a mesma
já possuía 390 associados, em 1859 o seu número de associados aumentou expressivamente
para 2.703, no ano de 1879 chegou a um total de 10.427 associados, com um capital de 28.035
libras (seu capital inicial foi de 28 libras).
Para Cançado (2014), em 1895 nasceu a Aliança Cooperativa Internacional (ACI) na Inglaterra,
com a missão de defender e representar o movimento cooperativista, além de preservar e
melhorar o funcionamento das cooperativas. Nesta perspectiva, a ACI revisou algumas vezes
os princípios que originaram e regiam o funcionamento da cooperativa de Rochdale, os quais
atualmente dão identidade ao cooperativismo. Portanto, são elencados:
[...] 1) Adesão Livre e Voluntária; 2) Gestão Democrática; 3) Participação Econômica
dos Membros; 4) Autonomia e Independência; 5) Educação, Formação e Informação;
6) Intercooperação; e 7) Preocupação com a Comunidade (CANÇADO, 2014, p. 40).

2.1.1 Cooperativismo no Brasil
Assim como na Europa, as cooperativas de consumo começaram a ser formadas no Brasil a
partir da chegada de imigrantes europeus que trouxeram experiências de seus continentes para
esse movimento. Surgindo em 1889 a primeira cooperativa no Brasil, na cidade de Ouro Preto
em Minas Gerais (BRASIL, 2006). Não obstante, Veiga e Fonseca (2001, p. 27) afirmam que
“Por volta de 1887, foram fundadas as primeiras cooperativas no Brasil, como a Cooperativa
de Consumo dos Empregados da Companhia Paulista, na cidade de Campinas (SP).” Porém,
Abrantes (2004, p. 45 apud LUZ FILHO, 1961) contesta que “[...] o movimento cooperativista
brasileiro começou realmente em 1847, quando o médico francês Jean Maurice Faivre, baseado
na doutrina de Fourier, fundou a colônia Tereza Cristina no interior do Paraná, [...]”.
Nesta perspectiva, foram surgindo continuamente mais cooperativas de consumo na região
sudeste e no restante do Brasil, sendo fundada no ano de 1902 a primeira cooperativa de crédito
no Rio Grande do Sul pelo padre suíço Théodor Amstadt (VEIGA; FONSECA, 2001). Por
cooperativismo entende-se, como a união de pessoas que buscam um mesmo objetivo, ou seja,
atender às suas necessidades, fato ocorrido, quando no Brasil foram instituídas as cooperativas.
Outro dado de relevância para esse contexto, é a fomentação de cooperativas do ramo
agropecuário na região sul do país em 1892, pois o Brasil recebia levas de imigrantes europeus
e asiáticos na busca de recomeçarem suas vidas longe da terra natal, trazendo consigo diversos
conhecimentos e costumes para o país. Assim, além da cooperativa de consumo já instituída
em Minas Gerais, foram destacadas as cooperativas do ramo agropecuário a partir de 1910 na
região sudeste do Brasil (BRASIL, 2006).
O Sistema OCB (2015, p. 13) destaca diversos ramos de cooperativas, definindo-as como:
“Agropecuário, Consumo, Crédito, Educacional, Especial, Habitacional, Infraestrutura,
Mineral, Produção, Saúde, Trabalho, Transporte, Turismo e Lazer”. Para Crúzio (2005, p. 51),
as cooperativas possuem uma estrutura formada por “[...] Assembléia Geral dos Sócios,
Conselho Fiscal e Conselho de Administração – este último constituído pelos cargos do

presidente, do diretor e do secretário [...]”. Assim, com o passar dos anos essas cooperativas
foram se destacando, conquistando espaço e as pessoas que delas participavam ganharam
conhecimento e empoderamento, até porque a Carta Magna de 1891 garantiu o direito à
associação em cooperativas e sindicatos (BRASIL, 2006).
Diante de todo um arcabouço histórico, a Lei nº 5.764/71 veio instituir a Política Nacional de
Cooperativismo, definindo no Art. 6º, inciso I, como organizações sem fins lucrativos,
constituídas por no mínimo 20 pessoas físicas, atuando para o bem comum a todos (BRASIL,
1971). Cabe destacar que em uma cooperativa não existe a figura de empregado e empregador,
mas, sim, pessoas que visam o trabalho em conjunto com direitos iguais, sendo ao mesmo tempo
proprietário e usuário da cooperativa, promovendo uma maior interação com as necessidades
sociais e econômicas dos seus associados.
Cançado (2014, p. 40) salienta que “Em 2010, o Brasil contava com mais de 6.500 cooperativas
registradas na Organização das Cooperativas Brasileiras, englobando mais de nove milhões de
cooperados.” Segundo o Sistema OCB (2015), no ano de 2015 houve registros de mais de 6,8
mil cooperativas no Brasil, gerando 338 mil empregos formais. Diante desses dados, as diversas
cooperativas, independente do ramo, têm promovido o empoderamento aos seus associados,
dando poder de compra, conhecimento, inserção social, dignidade, trabalho, independência
financeira, entre outros. Assim, essas pessoas tornam-se autores de sua própria história.
2.2 Resíduos sólidos
A preservação do meio ambiente é uma proposição bastante discutida nos meios de
comunicação, nas escolas, nas empresas, enfim, na nossa sociedade, pois nas últimas décadas
o planeta vem sofrendo destruições, ou seja, pela poluição, desmatamento, acumulação de lixo,
o que tem levado a população a pensar métodos de conservação para o ambiente.
A preocupação com o meio ambiente ganha a cada momento maior relevância, pois o
desenvolvimento econômico, a urbanização e a melhoria dos padrões de vida nas
cidades levaram a um aumento da quantidade e complexidade dos resíduos gerados
(PATIAS; LISZBINSKI; GOMES, 2015, p.126 apud RATHI, 2006).

O processo de urbanização causado pela industrialização trouxe um grande desenvolvimento
econômico nas cidades, havendo aumento da população devido a migração para áreas urbanas;
mudanças nos hábitos de consumo (produtos industrializados) das pessoas, afetando
diretamente na geração e disposição inadequada dos resíduos sólidos. Dessa forma, o Brasil
aprovou em agosto de 2010 a Lei nº 12.305/2010, a qual estabeleceu a Política Nacional de
Resíduos Sólidos (PNRS) que visa conceber ações ambientais, tentando proporcionar o
desenvolvimento sustentável.
A Lei nº 12.305/2010, Art. 3o, incisos XV e XVI, definem dois termos: rejeitos e resíduos
sólidos. Para o primeiro, rejeito é um tipo de resíduo sólido que depois de utilizado e esgotado
todas as possibilidades de reaproveitamento não existe o aproveitamento para reutilização. Já o
segundo representa todo material (substância, objeto, bem descartado) que resulta da atividade
humana, proveniente da origem doméstica, industrial, comercial, entre outros, podendo ser
aproveitado para reciclagem (BRASIL, 2010). Portanto, independente da classificação do
resíduo, quando descartado incorretamente traz um sério dano para a natureza.
Apesar da Lei nº 12.305/2010 discorrer sobre a PNRS e no seu Art. 15, inciso V, citar sobre
“metas para a eliminação e recuperação de lixões, associadas à inclusão social e à emancipação
econômica de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis” (BRASIL, 2010); a Associação
Brasileira das Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais (ABRELPE, 2015) constatou
que a geração de resíduos sólidos urbanos no Brasil foi de 79,9 milhões de toneladas no ano de
2015, o que leva a cerca de 7,3 milhões de toneladas de resíduos sem coleta, onde 42,6 milhões

de toneladas de resíduos coletados foram depositados em aterros sanitários, e 30 milhões de
toneladas foram destinados a lixões ou aterros controlados, no qual esses são desprovidos de
medidas para preservação ambiental. Vale destacar que, embora haja uma lei para determinar
que os lixões no Brasil devessem se adequar até 2014, ainda existem 3.326 municípios que
utilizam locais irregulares para disposição final dos resíduos sólidos.
Quando essa Lei nº 12.305/2010 trata de todo procedimento de resíduos sólidos, é válido
salientar a gestão que Braga, Ramos e Dias (2010) afirmam proporcionar o controle,
armazenamento, manuseio, coleta, separação, transporte, processamento e disposição dos
resíduos sólidos. Entendendo que essas execuções estabelecem uma harmonia no resultado
final, e com isso vêm alcançando metas, objetivos para o tratamento e disposição dos resíduos,
permitindo à atuação nas áreas administrativas, financeiras, de planejamento, que estão
relacionadas com a solução de problemas referentes aos resíduos sólidos.
2.2.1 Os catadores de resíduos sólidos
Ao longo da história, as cidades progrediram nas suas políticas públicas. Assim, por meio do
processo de urbanização e industrialização houve um aumento populacional desencadeando
uma elevada produção de lixo com destinação incorreta. Nesta perspectiva, as pessoas que não
tinham acessibilidades a empregos formais e nem de estudo passaram a utilizar a coleta e
comercialização de resíduos sólidos como modo de subsistência.
O segmento social dos catadores de material reciclável integra o cenário urbano no
Brasil há muito anos, convivendo em espaços espalhados nas pequenas e grandes
cidades. Seus primeiros registros datam do século XIX, o que demonstra que tal
fenômeno praticamente acompanhou todo o processo de urbanização no país (IPEA,
2013, p. 5).

O Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis (MNCR) foi criado com a
missão de fortalecer e evidenciar o trabalho de coleta seletiva dos catadores, contribuindo para
uma melhor qualidade na autogestão das organizações que participam, na educação, na saúde,
na habitação dos mesmos e de seus familiares; onde são vítimas da exclusão social, violência,
preconceito, dependência de drogas, trabalho infantil, vivendo de uma forma marginalizada e
esquecida. Para Braga, Ramos e Dias (2010), o Brasil possui um grande problema social, no
qual é representado pela forma desumana que muitos catadores de materiais recicláveis
sobrevivem, essas pessoas são submetidas a uma condição desapropriada no âmbito social e
sanitário. Assim, os catadores conseguem viver por meio do recolhimento e venda dos materiais
recicláveis.
Portanto, o MNCR (2014) estima que possuem 800 mil catadores no país. Segundo o Instituto
de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA, 2013), a região nordeste possui um total de 116.528
catadores, perdendo apenas para a região sudeste. Assim, no Brasil os catadores têm em média
39,4 anos de idade, sendo predominantemente do sexo masculino, o qual ocupa 68,9% dessa
classe, e 31,1% é representado por mulheres. Já para à questão racial, 66,1% é representado por
catadores e catadoras que se consideram negros e negras.
Apesar das circunstâncias insalubres que muitos catadores vivem, as formações de cooperativas
e associações de catadores surgem como uma possibilidade de juntos se unirem em prol de um
futuro com condições de vida e trabalho mais favoráveis.
Durante os últimos vinte anos, os catadores de materiais recicláveis obtiveram um
notável progresso em relação a uma série de questões fundamentais como a criação e
desenvolvimento institucional das cooperativas; a estruturação de um movimento
nacional representativo e legítimo; a aprovação do novo marco regulatório e a
expansão do reconhecimento do papel desempenhado como agente econômico junto
ao poder público e à iniciativa privada, além do respeito de parte da população pelo
protagonismo nas áreas de ação e educação ambiental (INSPIRAÇÃO, 2013, p. 8).

O MNCR juntamente com os catadores unidos às cooperativas e associações têm alcançado a
implantação de projetos sociais e ambientais; educação ambiental (sustentabilidade); inserção
social, ampliando à participação dos catadores na sociedade; reutilização, reciclagem e
comercialização de resíduos sólidos descartados no meio ambiente; valorização das atividades
de coleta seletiva; aumento no comércio de recicláveis, motivando mais catadores para esse
movimento.
Por outro lado, estes trabalhadores ocupam uma posição marginal na sociedade, com
poucas oportunidades no mercado de trabalho, dadas suas carências em termos de
formação profissional, bem como por serem pobres e relegados para espaços
geográficos suburbanos e marginalizados, bem como sofrerem diferentes tipos de
exclusão no mercado de consumo e na dinâmica das relações sociais (IPEA, 2013, p.
7).

3 Metodologia
Nesta seção será abordada a metodologia que para Demo (1995, p. 11), tem “[...] na origem do
termo, estudo dos caminhos, dos instrumentos usados para se fazer ciência”;
concomitantemente, para Lakatos e Marconi (2003), as ciências, em geral, identificam-se pela
aplicação de métodos científicos. Dessa forma, esta pesquisa é de cunho qualitativo e
quantitativo, assim, Moreira e Caleffe (2008, p. 73) enfatizam que
[...] a pesquisa qualitativa explora as características dos indivíduos e cenários que não
podem ser facilmente descritos numericamente [...]. A pesquisa quantitativa, por outro
lado, explora as características e situações de que dados numéricos podem ser obtidos
e faz uso da mensuração e estatísticas. Ambas podem ser usadas no mesmo estudo.

A metodologia é um recurso para descrever os procedimentos que são utilizados no trabalho
científico, intervindo na realidade e no conhecimento analisado, ou seja, “[...] visa conhecer
caminhos do processo científico, também problematiza criticamente, no sentido de indagar os
limites da ciência [...]” (DEMO, 1995, p. 11).
Para a coleta de dados, utilizou-se a entrevista estruturada com 15 cooperados no período de
dois dias consecutivos, tentando extrair e perceber os desafios que os mesmos passam para
coletar os resíduos sólidos, além disso, também pôde-se utilizar da documentação direta que
para Lakatos e Marconi (2003), verifica-se em obter dados no próprio local onde acontece a
pesquisa; da observação participante que segundo Vergara (2009), constitui na inserção total
ou parcial do observador no seu objeto de estudo, mantendo contato diário com o grupo que
planeja estudar; e de formulários, que são “[...] instrumentos essenciais para a investigação
social, cujo sistema de coleta de dados consiste em obter informações diretamente do
entrevistado” (LAKATOS; MARCONI, 2003, p. 212). Dessa forma, os formulários foram
aplicados com 15 cooperados no momento da entrevista, sendo organizados em 17 perguntas
fechadas.
Assim, propõe uma perspectiva descritiva para que se possa chegar à veracidade dos fatos, ou
seja, compreendendo os desafios da coleta seletiva por meio dos cooperados da COOBAFS no
gerenciamento de resíduos sólidos urbanos no município de Feira de Santana-BA. Conforme
Yin (2010), o método do estudo de caso concede que os pesquisadores obtenham as
características holísticas e relevantes dos acontecimentos da vida real, permitindo uma ampla e
profunda investigação.
Portanto, foi realizado uma revisão de literatura sobre o tema, trazendo à luz autores que versam
sobre o objeto de estudo – Cooperativa dos Badameiros de Feira de Santana – COOBAFS,
buscando edificar um trabalho que identifique e aborde as indagações sobre os desafios da
coleta seletiva no gerenciamento de resíduos sólidos urbanos para os badameiros do município
de Feira de Santana-BA.

4 Análise e discussão de dados
A quantidade de produção de resíduos sólidos vêm se destacando a cada dia, isso se deve ao
crescimento populacional. Assim, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE, 2016), Feira de Santana-BA possui uma população estimada de 622.639
habitantes. Desse modo, o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos
(PMGIRS) destaca que a cidade de Feira de Santana-BA fica situada no Estado da Bahia,
localizada a 108 km da capital Salvador, possuindo uma área territorial de 1.377 km² e sendo a
segunda maior cidade do Estado, o qual são gerados 650 toneladas de resíduos diariamente,
favorecendo as organizações presentes no município, que coletam e comercializam esses
materiais para sobrevivência, sendo uma dessas a Cooperativa dos Badameiros de Feira de
Santana – COOBAFS o objeto de estudo (FEIRA DE SANTANA, 2016).
A COOBFS nasceu em 05 de abril de 2003 a partir de uma necessidade socioeconômica,
realizando um trabalho que beneficiava não só aos cooperados (catadores) como também o
meio ambiente e a toda população. No início das suas atividades, a mesma funcionava com 21
badameiros, em condições de insalubridades, próxima ao aterro sanitário no bairro Nova
Esperança, o qual em 2005 foi remanejado para um galpão cedido na Avenida João Durval,
onde seu funcionamento continua até hoje. No entanto, a Cooperativa já chegou a ter cerca de
160 cooperados nos primeiros anos de sua criação.
A COOBAFS em parceria com a Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR) vai
construir um galpão no Centro Industrial do Subaé (CIS) para receber, gerenciar e comercializar
os materiais recicláveis, porém, aguarda resolver algumas questões burocráticas em relação ao
Município, o Estado e a própria Cooperativa para dar início a construção. Logo, a sua situação
perante à prestação de serviço é destacada por ser a única cooperativa responsável pela coleta
seletiva no gerenciamento de resíduos sólidos atuante no município de Feira de Santana-BA.
Nesta perspectiva, a COOBAFS coleta mensalmente de 70 a 80 toneladas de resíduos sólidos,
o qual de 8 a 13 toneladas não possuem utilidades para reciclagem, ou seja, são rejeitos (FEIRA
DE SANTANA, 2016). Portanto, esta pesquisa foi realizada por meio de um estudo de caso,
sendo utilizada 15 entrevistas estruturadas para coletar os dados analisados.

Fonte: Elaborado pelos autores (2017)
Figura 1 – Sexo

As entrevistas foram aplicadas a 15 cooperados, no qual 11 são mulheres e 04 são homens.
Atualmente a COOBAFS possui 27 cooperados, sendo 19 mulheres e 08 homens. Assim, podese perceber que existe uma rotatividade bastante considerável entre os cooperados que
participam da Cooperativa e, a presença de menos homens se deve aos mesmos resistirem as
normas organizacionais. Dessa forma, a Cooperativa não consegue acolher mais cooperados no
quadro de associados devido sua receita não ser suficiente para honrar as obrigações.

Fonte: Elaborado pelos autores (2017)
Figura 2 – Há quanto tempo você é cooperado da COOBAFS?

Conforme a análise dos dados pesquisados, a COOBAFS tem 14 anos de existência e alguns de
seus fundadores (cooperados) ainda trabalham na Cooperativa. No entanto, a Figura 2 constata
que sete cooperados possuem de 13 a 14 anos que fazem parte da Cooperativa, quatro afirmaram
ter de 09 a 12 anos, um entrevistado tem de 05 a 08 anos e três possuem de 01 a 04 anos de
participação na Cooperativa. Segundo uma entrevistada, os catadores receberam o nome de
badameiros devido na época do lixão eles se organizarem em montantes de lixo chamado de
badame, assim, nomeando a Cooperativa.

Fonte: Elaborado pelos autores (2017)
Figura 3 – A COOBAFS trouxe algum benefício socioambiental?

A COOBAFS é um agente transformador no âmbito social, ambiental e econômico, pois
permite atribuir uma ressignificação para coleta seletiva. Dessa forma, 14 entrevistados
afirmaram que a mesma trouxe algum benefício e 01 entrevistado disse que não. Além de
amparar os cooperados, a Cooperativa mantêm a cidade mais limpa e bonita, evitando o
acúmulo de resíduos em lugares indevidos nas ruas.
A COOBAFS traz inclusão social aos seus cooperados, pois através de projetos sociais e
parcerias com instituições de ensino superior tem permitido que os catadores fiquem mais
informados dos seus direitos, capacitando-os para realizarem seus trabalhos e desfrutarem de
um amparo na saúde, educação, entre outros. Por exemplo: a Universidade Salvador
(UNIFACS) oferta toda quinta-feira aulas gratuitas de ginástica laboral para os cooperados
na COOBAFS; os alunos do curso de administração da Universidade Estadual de Feira de
Santana (UEFS) realizaram o planejamento estratégico da Cooperativa.
Assim, foi analisado que apenas dois entrevistados conseguiram completar o ensino médio e os
demais não chegaram a concluir o ensino fundamental. Dessa forma, através do trabalho de
coleta seletiva muitos cooperados alcançaram o sonho de ter uma moradia, ou seja, 13
entrevistados moram em suas próprias residências e 02 entrevistados vivem em casas
emprestadas. Pode-se perceber que, apenas duas entrevistadas nunca tinham trabalhado como
catadora autônoma, mas trabalhavam como empregada doméstica antes de serem cooperadas
na COOBAFS, afirmando que o trabalho de catadora pertencente à Cooperativa é mais lucrativo

do que seu trabalho anterior. Já para outros entrevistados, o trabalho de catador autônomo é
mais rentável, porém não há qualidade de vida quando comparado com o trabalho da
Cooperativa.

Fonte: Elaborado pelos autores (2017)
Figura 4 – A COOBAFS possui algum tipo de dificuldade para coletar os resíduos sólidos?

Conforme a Figura 4, 08 cooperados afirmaram que a Cooperativa possui dificuldades para
coletar os resíduos sólidos e 07 disseram que não, sendo relatadas: pouquidade de doações de
resíduos sólidos e falta de apoio da população, empresas e principalmente do poder executivo
municipal; ausência de uma separação correta dos resíduos sólidos domiciliares por parte da
população, dificultando o trabalho dos catadores no momento da coleta e separação; algumas
empresas viram nos resíduos sólidos uma possibilidade de lucro na sua comercialização, assim,
deixaram de doar para à Cooperativa; inexistência de ecopontos espalhados pela cidade para
servir como lugares estratégicos de coleta dos materiais recicláveis; desorganização e desunião
dos próprios cooperados para realizarem uma logística eficiente no momento da coleta; escassez
de objetos, por exemplo: carrinhos, que sirvam para o transporte dos resíduos na hora da coleta.

Fonte: Elaborado pelos autores (2017)
Figura 5 – Os cooperados são importantes para coleta seletiva na questão socioambiental?

A COOBAFS por meio dos seus cooperados tem realçado o município de Feira de Santana-BA
com o trabalho da coleta seletiva, promovendo uma cidade mais sustentável, preservando o
meio ambiente e desenvolvendo um gerenciamento correto para a coleta, separação e destinação
final. A Figura 5 mostra que todos os 15 cooperados afirmaram que são importantes para coleta
seletiva na questão socioambiental.
No entanto, instigam uma discussão antiga, mas que continua contemporânea. Desse modo,
estimulam a população, as empresas, o poder público a perceberem o quão é importante
promover políticas de integração aos catadores de materiais recicláveis; de preservação do meio
ambiente para a edificação de um futuro sustentável e democrático na sociedade. Pois os
mesmos dedicam-se em harmonizar o gerenciamento de resíduos sólidos alcançando um
resultado que privilegie ações sociais, ambientais, evitando a perda de resíduos que podem ser

reciclados ou reutilizados na ocasião da disposição final ambientalmente inadequada no
município.
5 Conclusão
As cooperativas são organizações que buscam estabelecer uma nova visão para sociedade, pois
trazem à tona o reconhecimento e importância do social, mudando o foco de apenas obter lucro.
Assim, a Cooperativa dos Badameiros de Feira de Santana – COOBAFS trouxe uma perspectiva
para o município de Feira de Santana-BA, pensando em uma cidade mais sustentável, que
gerasse trabalho formal e inclusão social para os catadores de matérias recicláveis.
O gerenciamento de resíduos sólidos tem sido bastante importante para o meio ambiente nas
cidades brasileiras. Conforme os dados pesquisados, pode-se relatar que o município de Feira
de Santana-BA possui um gerenciamento insuficiente, pois o poder executivo municipal não
investe em ações ambientais e nem apoia a COOBAFS para realização da coleta seletiva na
cidade, ou seja, é necessário investir em uma educação ambiental nas escolas para que a
população possa separar e doar os resíduos domiciliares corretamente; fazer parcerias com
cooperativas e associações, remunerando-as sobre os resíduos coletados; sensibilizar e
beneficiar as pessoas que fazem a separação dos resíduos em suas residências por meio de
abatimentos em tributos municipais, por exemplo: Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU);
incentivar as empresas para realizarem a logística reversa; criação de leis municipais para punir
e fiscalizar os negligentes com os materiais recicláveis.
As deficiências encontradas relatam que os catadores são vítimas de um sistema que antagoniza
sua classe. Dessa forma, carecem de assistências sociais que permitam inclusão na sociedade,
ou seja, por meio da educação, alfabetizando e formando pensadores de ideias; da saúde, pois
são expostos a vetores de doenças e riscos de acidentes no momento da coleta dos materiais
recicláveis; de políticas públicas que criem programas de apoio aos catadores; valorização,
participação e contribuição do poder executivo para o trabalho de coleta seletiva no município;
garantias de direitos trabalhistas e previdenciários para os catadores.
Espera-se que este trabalho demonstre que os catadores são agentes transformadores no âmbito
social, ambiental e econômico, pois a partir deles que a coleta seletiva acontece. Assim, a
COOBAFS juntamente com o Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis –
MNCR lutam pelos direitos iguais dessa classe tão sofredora e depreciada na sociedade. Os
desafios abordados destacam que, apesar das dificuldades expostas os catadores apresentaram
uma tímida e notória relevância nos últimos anos, porém ainda há muito a conquistar.
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