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caixas de leite e sucos separadas nas residências estão 
preparadas para se transformar em papel reciclado
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A 
paixão terminou, o tempo passou 
e hoje a comerciante paulistana 
Naraya Pontes, 26 anos, gosta 
de dizer que jamais esquecerá o 

antigo amor por conta de uma lição de moral, 
um “carão” que recebeu do ex-namorado 
politicamente correto. “Ele gritou alto comigo 
um dia quando joguei uma bituca de cigarro 
pela janela do carro”, recorda. O episódio serviu 
de estopim para que ela tomasse consciência 
e mudasse de atitude em relação a uma rotina 
doméstica que nunca tinha lhe chamado a 
atenção: a tarefa de lidar com o lixo. 

Desde aquele episódio, Naraya buscou 
informações e começou a separar os materiais 
recicláveis e a colocá-los na porta do prédio. 
No início, foi uma tarefa inglória, porque o 
bairro não era servido pela coleta seletiva e tudo 
acabava misturado no caminhão do lixo comum, 
que também carrega grande quantidade de 
matéria orgânica, como restos de comida e outros 
resíduos que não podem ser reciclados e são 
depositados nos aterros sanitários. Mas a nova 
atitude era uma questão de princípio. E Naraya 
não desanimou. Até que há dois anos, após 
inaugurar um bar no bairro da Bela Vista, em São 
Paulo, descobriu todo um mundo que gira em 
torno da reciclagem. E percebeu com clareza os 

benefícios da atividade, um setor que cresce em 
ritmo acelerado no País. 

A separação dos papéis, plásticos, metais, vidros 
e embalagens longa vida gerados após o consumo 
nas residências, nos bares, nas lojas, nas escolas, 
nos escritórios e nas fábricas é o ponto de partida 
da reciclagem. A partir daí, desenvolve-se uma 
cadeia produtiva, uma corrente que une diferentes 
elos até a etapa final, a reutilização dos materiais 
para a fabricação de novas embalagens e de outros 
produtos pelas indústrias.

Naraya, como muitos outros cidadãos 
que fazem a sua parte para proteger o meio 
ambiente e tornar a vida urbana mais saudável, 
compõe a ponta inicial desse processo. Outros 
personagens dão seguimento à cadeia: “Poucos 
dias após a inauguração do bar, um homem 
que manejava um carrinho de feira chegou 
pedindo garrafas, latas e caixas de suco e leite”, 
conta a comerciante. Ao tomar conhecimento 
da existência desse “coletor”, Naraya não teve 
dúvidas: todos os fins de tarde, ela leva os 
materiais recicláveis separados em casa para 
entregar ao carroceiro no bar — o Flyer, ponto de 
encontro de jovens modernos e descolados no 
bairro. Até a decoração do estabelecimento tem 
um diferencial que chama a atenção e retrata bem 
o espírito antidesperdício: as paredes são forradas 
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Aécio é apenas um entre os milhares de 
personagens que atuam nesse processo de 
reaproveitamento do que é descartado pela 
população após o consumo nas cidades. É como 
um filme de vários episódios. Do elenco, participam 
atores de diferentes perfis. Alguns deles, como 
os coletores de materiais recicláveis e seus 
inseparáveis carrinhos, disputam palmo a palmo o 
“ouro” da reciclagem pelas ruas da cidade.  

O cearense Raimundo Augusto da Silva, 40 
anos, caminha todos os dias mais de quatro horas 
nas movimentadas ruas do bairro dos Jardins, 
em São Paulo. Apertado entre carros e ônibus, 
conduz uma carrocinha cheia de papelão, latas 
de vários tipos, embalagens longa vida e tudo o 
que vê de valor nas lixeiras e caçambas à frente 
dos prédios. “Tem material bom para mim hoje?”, 
indaga Raimundo ao porteiro de um luxuoso 
prédio residencial. Os zeladores já conhecem o 
trabalho das centenas de coletores que atuam 

no bairro. A maioria se propõe a ajudar. Há bons 
motivos para isso. Além de dar um fim mais nobre 
aos materiais que se acumulam no prédio, podem 
contribuir para o sustento de várias famílias.

Raimundo, por exemplo, fugiu há 12 anos da 
seca que assolava o município de Jaguaribe (CE), 
trabalhou na construção civil em São Paulo e 
acabou achando um espaço promissor na coleta 
de recicláveis. No sertão, a vida era difícil. Quando 
muito, conseguia R$ 10 por dia de trabalho duro 
na roça. Em São Paulo, com a reciclagem, ganha 
o dobro, sem ter muita dor de cabeça. “É um 
dinheiro garantido, por pouco que seja”, afirma 
Raimundo, satisfeito com os R$ 500 mensais 
que apura. A renda só não é maior porque o 
material tem de ser vendido a intermediários, pois 
é coletado em pequena quantidade e assim não 
pode ser vendido diretamente aos recicladores 
finais. Mas, com o avanço da reciclagem, a 
situação está mudando. Antes relegados a um 

“Garimpeiros” urbanos 
disputam a sucata nas ruas
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cada coisa no seu lugar: 
cooperado prepara 
papéis e plásticos para 
envio às indústrias 
recicladoras
(cooperativa Nova 
conquista, são Paulo - sP)
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vidros são separados por cores para voltar como matéria-prima 
à produção industrial de novas garrafas e outros objetos
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mundo marginal, esses tradicionais personagens 
urbanos adquirem um novo perfil. O mercado 
percebe que esses personagens são essenciais 
para abastecer as indústrias da reciclagem 
— e os tem como grandes parceiros, dentro de 
uma relação cliente-fornecedor. Assim, além 
do aspecto econômico, a atividade promove a 
auto-estima e melhores condições de vida para 
milhares de pessoas. Gera significativos ganhos 
sociais e muitas histórias de vida.
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Separando o 
joio do trigo

os trabalhadores da reciclagem
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O 
O bom humor e a auto-estima estão 
em alta na Cooperativa Vitória da 
Penha, no bairro de Vila Sílvia, em São 
Paulo. Todos os dias, às 7 horas da 

manhã, Tatiane Olegário Souza, 21 anos, chega ao 
local de trabalho, veste luvas, avental e touca e se 
junta aos colegas à frente de uma esteira mecânica 
que transporta uma matéria-prima cada vez mais 
valorizada no mercado: papéis, vidros, plásticos, 
metais e tudo o que pode ser reciclado após o 
descarte pela população. Até 17h30, a tarefa da 
equipe é fazer a triagem criteriosa desses materiais 
reaproveitáveis, levados pelos caminhões da 
prefeitura paulistana que fazem a coleta na cidade. 
Ali são separados conforme diferentes categorias, 
prensados e vendidos às indústrias para retornar 
à fabricação de novos produtos, concluindo o 
processo da reciclagem.

Por volta das 9 horas, a pausa para o café 
inspira Tatiane a fugir da rotina. Desinibida, sobe 
na esteira e transforma o caminho do lixo em 
passarela da moda. A brincadeira do desfile é uma 
forma de aliar o sonho de ser modelo ao trabalho 
na reciclagem — o ofício que Tatiane descobriu 
depois que perdeu o emprego numa loja de 
roupas no bairro paulistano do Brás.

A profissão tem seus segredos. “Aprendi a 
separar os diversos tipos de plástico pelo barulho 

que fazem”, conta Tatiane, satisfeita com o 
rendimento mensal de R$ 500, que agora planeja 
investir para estudar enfermagem. “Mexer com 
materiais recicláveis é um trabalho como outro 
qualquer, mas muitas pessoas têm preconceitos, 
inclusive meu ex-namorado”, lamenta a coletora, 
enquanto opera uma máquina de triturar papel. 
Ela continua a contar sua história: “Muitos 
ironizavam, perguntando quantos quilos de 
papelão tinha separado e se isso já dava para 
comprar uma bala”. Com o tempo, perceberam 
que ganho mais que eles. Hoje o interesse por 
esse trabalho é grande. Na Cooperativa Vitória 
da Penha, há mais de 400 currículos arquivados, 
aguardando vaga.

Em todo o País, os materiais recicláveis 
são disputados por cerca de 400 mil coletores 
— muitos organizados em cooperativas. O modelo, 
essencial para mover a indústria da reciclagem, se 
multiplica em todas as regiões: dados do Cempre 
indicam que 43,5% dos programas municipais de 
coleta seletiva em funcionamento no Brasil têm 
participação direta das cooperativas. Nesses locais, 
a força de vontade é característica marcante dos 
coletores que mais faturam com a reciclagem. 

“O emprego está difícil e quem tem família 
não pode ficar escolhendo muito”, afirma José 
Roberto Santana Ferreira, 27 anos, que faz um 
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momento de descontração: tatiane souza desfila na esteira onde é feita 
a triagem dos materiais (cooperativa Vitória da Penha, são Paulo - sP)
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