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ABSTRACT 

The paper aims to provoke reflection about waste management in the city of Natal/RN, in all its breadth and 
complexity, and discuss possibilities for improvement in the integrated waste management within the context of the 
supply chain of municipal solid waste, considering as beneficiaries of the actions the pickers of recyclable materials 
and the environment. For that, presents proposals and some results of programs and projects of research and 
extension, developed by a multidisciplinary, multisectoral team from Federal University of Rio Grande do Norte 
(Brazil), which aims to strengthen the supply chain of solid waste of the city, especially AFOTEC RESOL program. 
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AFOTEC RESOL: AÇÃO DE EXTENSÃO PARA MELHORIA DA CADEIA 
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RESUMO 
 
O artigo Tem o objetivo de provocar uma reflexão acerca da gestão de resíduos na cidade, em toda sua amplitude e 
complexidade; e discutir possibilidades de melhoria na gestão integrada de resíduos, dentro do contexto da cadeia 
produtiva de resíduos sólidos urbanos, considerando como beneficiários das ações os catadores de materiais 
recicláveis e o meio ambiente. Para tanto, apresenta as propostas e alguns resultados, de programas e projetos de 
pesquisa e extensão, desenvolvidos por uma equipe multidisciplinar e multisetorial da Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte (Brasil), que visa o fortalecimento da cadeia produtiva de resíduos sólidos da cidade, especialmente 
o Programa AFOTEC RESOL.  
 
Palavras-chave: Coleta Seletiva, Extensão Universitária, Gerenciamento de Resíduos Sólidos.  
 
 
Introdução 
 
Natal é uma das capitais do Nordeste que mais cresce. Entre 1970 e 2010 sua população cresceu de 264.379 para 

803.811 habitantes (IBGE, 2010 e SEMURB, 2009). Este processo de desenvolvimento vivido pela cidade tem 
promovido uma forte pressão por oferta de serviços públicos, sendo a questão da gestão de resíduos sólidos uma das 
mais preocupantes, pelo enorme impacto ambiental e social que a destinação inadequada de resíduos acarreta. 
Quanto ao seu gerenciamento no município de Natal, sabe-se que a cidade passou muitos anos tentando viabilizar a 
instalação de um aterro sanitário, como meio se solucionar um grave problema socioambiental instalado no Bairro de 
Cidade Nova, onde durante quase três décadas funcionou o lixão, destino final dos resíduos coletados da cidade, e 
meio de “vida” de pessoas e animais que de lá retiravam a sua sobrevivência e o seu sustento. Finalmente, em junho 
de 2004 foi inaugurado o Aterro Sanitário da Região Metropolitana de Natal, no município de Ceará Mirim, distante 
36 km da capital. Com previsão de ser operado pela empresa vencedora da licitação por um período de 20 anos,  o 
aterro passou a ser, então, o destino final dos resíduos sólidos urbanos (RSU) da coleta domiciliar e  industriais de 
classes IIA e IIB de Natal e outros nove municípios da Região Metropolitana. O antigo lixão passou, então, a servir 
como estação de transferência, e os catadores foram incentivados a se organizar em associações e cooperativas, com 
a responsabilidade de realizar a coleta seletiva, que naquele período, foi iniciada na cidade. 
No entanto, a coleta seletiva na cidade de Natal e região metropolitana, sofre problemas que estão relacionados à 
forma de organização do sistema de coleta e destinação, dentro do qual se inserem as associações e cooperativas de 
catadores de materiais recicláveis e à falta de consciência por parte dos moradores quanto a importância da separação 
dos resíduos em orgânicos, coletados pela coleta domiciliar, e recicláveis, entregues aos catadores dentro do 
Programa Interno de Coleta Seletiva Porta a Porta. 
O resultado desse cenário é uma enorme quantidade de materiais que não entra na cadeia produtiva de recicláveis, 
implicando em menor rendimento para os catadores e em maiores danos ambientais, como uma sobrecarga 
desnecessária no aterro sanitário. Diante desse contexto, tem-se um percentual muito baixo de aproveitamento dos 
materiais recicláveis, visto que menos de 1% dos resíduos domiciliares coletados por catadores, organizados em 
cooperativas ou independentes, são encaminhados para reciclagem. Dentre os resíduos da coleta comum, a 
Companhia de Limpeza Urbana (URBANA) estima que 40% do volume destinado ao aterro sanitário seja de 
materiais recicláveis, o que demonstra um potencial de expansão para a coleta seletiva. Um maior aproveitamento 
dos resíduos recicláveis pode ser alcançado com ações em diversas frentes: o trabalho de comunicação e educação 
ambiental com a população para a segregação correta dos resíduos recicláveis, a melhoria do sistema de coleta 
seletiva, separação e beneficiamento dos resíduos e comercialização destes pelas cooperativas e, ainda, o 
desenvolvimento tecnológico para aproveitamento/reciclagem do crescente número de tipos de resíduos resultantes 
de novos produtos e processos produtivos. É nesse sentido que, desde 2010, uma equipe multidisciplinar e 
multisetorial vem desenvolvendo programas e projetos de pesquisa e extensão universitária, na Universidade Federal 
do Rio Grande,  que atuam nessas frentes. 
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O artigo apresenta as propostas de alguns destes programas e projetos, executados ou em execução, bem como os 
resultados obtidos, com o objetivo de provocar uma reflexão acerca da gestão de resíduos em Natal, em toda sua 
amplitude e complexidade; e discutir as possibilidades de melhoria na gestão de resíduos da cidade, dentro do 
contexto da cadeia produtiva de resíduos sólidos urbanos, considerando como beneficiários das ações os catadores de 
materiais recicláveis e o meio ambiente. 
 
Referencial Teórico 
 

    A problemática ambiental da produção, da geração e da disposição de resíduos sólidos urbanos decorre da interação 
de uma variedade de fatores que incluem aspectos ambientais, ocupacionais e de saúde pública, tais como a 
destinação adequada dos mesmos, o espaço físico ocupado pelos rejeitos e a proliferação de doenças para parte da 
população que mora próximo e sobrevive da comercialização desses resíduos (DUCHIN e LANGE, 1998; 
SIQUEIRA e MORAES, 2009). A Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, que institui a Política Nacional de 
Resíduos Sólidos (PNRS) é bastante atual e contém instrumentos importantes para permitir o avanço necessário ao 
país no enfrentamento dos principais problemas ambientais, sociais e econômicos decorrentes do manejo inadequado 
dos resíduos sólidos; como o incentivo à reciclagem e determinação sobre o destino dos rejeitos remanescentes. 
(BRASIL, 2011).A nova Lei apresenta como grande novidade a “responsabilidades compartilhada” entre governo, 
indústria, comércio e consumidor final no gerenciamento e na gestão dos resíduos sólidos, dessa maneira estão 
sujeitas à observância desta Lei as pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado, responsáveis, direta ou 
indiretamente, pela geração de resíduos sólidos. Ao incorporar o princípio do desenvolvimento sustentável e visão 
sistêmica, considerando as variáveis ambiental, social, cultural, econômica, tecnológica e de saúde pública na gestão 
dos resíduos sólidos, a nova Lei abre espaço, também, para outras formas de cooperação entre poder público, o setor 
empresarial, a academia e demais setores da sociedade. O reconhecimento do resíduos sólido reutilizável e reciclável 
como um bem econômico e de valor social, gerador de trabalho e renda e promotor de cidadania, contribui para o 
fortalecimento da cadeia produtiva de gerenciamento de resíduos sólidos de forma sustentável. Além disso, a PNRS 
instituiu, ainda, o princípio da não geração e a obrigatoriedade das prefeituras construírem aterros sanitário 
adequados ambientalmente, onde só poderão ser depositados os resíduos sem qualquer possibilidade de 
reaproveitamento, reciclagem ou compostagem  (BRASIL, 2011).  Normalmente, são quatro os principais meios 
utilizados para reduzir os resíduos sólidos aterrados em solo: redução na fonte, reutilização, reciclagem e incineração 
com recuperação de energia. A reciclagem é um processo de transformação dos resíduos sólidos que envolve a 
alteração de suas propriedades físicas, físico-químicas ou biológicas, com vistas à transformação em insumos ou 
novos produtos (BRASIL,2011). Dessa maneira os resíduos gerados pelas atividades produtivas ou pelas residências, 
volta a ser utilizado como insumo e matéria-prima na economia, para obtenção do produto final, minimizando os 
custos de produção e os impactos ambientais.  É notório que a reciclagem evita o depósito poluidor dos resíduos e 
ainda economiza matéria-prima, principalmente energia para a produção dos insumos básicos. No entanto, a 
reciclagem no Brasil esbarra no suprimento incerto de matéria-prima, na ociosidade e na falta de logística. Uma 
característica peculiar da reciclagem no Brasil é a presença de uma classe de trabalhadores de baixa renda que 
usufrui da atividade de coleta de resíduos e acaba por inserir o país entre os maiores recicladores mundiais. Segundo 
o Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis, existe a estimativa de 800 mil catadores em todo 
Brasil, os quais são responsáveis por 90% dos produtos que chegam à indústria de reciclagem. (SEMARH, 2012)   
Assim a proposta de trabalho em atuar paralelamente na troca de informações, assessoria e formação dos catadores, 
um dos principais agentes dessa cadeia, população, comunidade acadêmica, empresários e políticos para melhorar a 
qualidade de vida e o ambiente socioeconômico de forma integrada à toda a cadeia de recicláveis pode aproximar o 
Brasil cada vez mais de um modelo para o mundo na área ambiental. Entenda-se aqui, cadeia produtiva como sendo 
a malha de interações sequenciadas de atividades e segmentos produtivos que convergem para a produção de bens e 
serviços (articulação para frente e para trás), articulada com o fornecimento, o processamento, a distribuição e a 
comercialização de insumos, mediando a relação do sistema produtivo com o mercado consumidor. Na cadeia a 
montante, situam-se as atividades que devem fornecer os insumos e serviços necessários ao funcionamento da cadeia 
principal e que, portanto, recebem demandas crescentes com o aumento da reciclagem. Aspectos importantes para a 
qualidade final dos materiais recicláveis estão relacionados à separação e ao levantamento das particularidades de 
cada tipo de material com relação aos possíveis contaminantes inerentes ao processo de reciclagem do mesmo. Uma 
separação precisa depende da habilidade de trabalhadores treinados em reconhecer tipos particulares de materiais. A 
abertura e ampliação do mercado de recicláveis por meio de novas tecnologias e de novos produtos contendo 
material reciclado é um dos meios propostos para aumentar os índices de reciclagem. Como exemplo tem-se a 
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madeira plástica, trabalho em andamento no departamento de Engenharia de Materiais da UFRN, que além de 
utilizar plástico reciclado utiliza ainda fibra de coco, um dos principais resíduos da região nordeste (Markarian, 
2005). Outros estudos envolvendo tecnologias de reciclagem para contato com alimentos também estão sendo 
desenvolvido em paralelo. (SANTOS, 2004) 
Tem-se ainda no Brasil a compostagem como alternativa, diante da produção de resíduos orgânicos, tendo em vista 
que o composto gerado pode ser aplicado como adubo; apresentando como principais qualidades a manutenção da 
estabilidade de temperatura e acidez no solo onde é empregado, estimula o desenvolvimento das raízes, devido ao 
aumento de absorção de água e nutrientes (EPSTEIN, 2011). Além disso, aumenta a capacidade de infiltração de 
água, reduzindo a erosão, dificulta a germinação de sementes de plantas invasoras (daninhas) e favorece a 
reprodução de microorganismos benéficos às culturas agrícolas. No Nordeste Brasileiro a cadeia produtiva de 
produtos recicláveis já tem um certo encadeamento produtivo com algumas grandes empresas de metalurgia, vidros e 
papéis, utilizando uma parcela importante de resíduos como matéria-prima. Esta utilização a jusante tem estimulado 
o crescimento de atividades da cadeia principal, especialmente na coleta e triagem de resíduos de alguns estados 
como é o caso de Pernambuco, no qual a montante há um menor desenvolvimento da cadeia. (SEBRAE, 2008b) No 
Rio Grande do Norte esse encadeamento ainda depende de outros estados no processo a jusante o que reduz todo o 
aproveitamento de resíduos na cadeia; e diminui a rentabilidade e a sustentabilidade do trabalho dos catadores. 
Portanto o fortalecimento da cadeia produtiva de gerenciamento de resíduos sólidos inicia com ações: no sistema de 
coleta seletiva para agregar valor ao resíduo reciclável, aumentar a disponibilidade e reduzir a ociosidade do setor de 
reciclagem no país; para gerar trabalho e renda desde a coleta até o beneficiamento de resíduos; e para fomentar o 
desenvolvimento de tecnologias nacionais que alavanquem os índices de reciclagem no Brasil e no mundo. Tudo isso 
em conjunto com ações de educação e conscientização ambiental da população, catadores, empresários e políticos 
para que fortalecimento da cadeia produtiva de gerenciamento de resíduos sólidos seja sustentável. 
 
Metodologia 
 
O presente artigo, segue a mesma metodologia de desenvolvimento das atividades do projeto do qual trata, trabalha 
numa perspectiva da ação-reflexão-ação, ou seja, neste texto traz a descrição da ações realizadas, porém fazendo uma 
reflexão sobre o processo e os resultados da ação. 
Por ser atividade de ensino, pesquisa e extensão, a metodologia de desenvolvimentos do AFOTEC RESOL está 
embasada na Educação Popular, na troca de conhecimentos, onde os saberes da academia são transferidos 
respeitando e aproveitando o saber popular, empírico, existente na comunidade; bem como valoriza a participação 
coletiva, fundamental para o sucesso das ações e a efetiva transformação social (FREIRE, 1980; THIOLLENT, 
ARAÚJO FILHO e SOARES, 2000).. É como resultado desta metodologia que estão sendo produzidos artigos que 
trazem justamente a reflexão sobre a realidade onde se deu a atuação. No que concerne ao ensino, o foco está nos 
estudantes membros da equipe de estudo, por meio de um processo de formação contínua durante a execução do 
projeto, mas também na multiplicação destes conhecimentos com os alunos dos cursos de graduação de atuação dos 
professores, quando as experiências dos trabalhos do programa são abordados em sala de aula e, também, dão origem 
a trabalhos como os de conclusão de curso de alguns alunos e de dissertações de mestrado. 
No que se refere às atividades de pesquisa, que constituem as ações para conhecer a sua realidade de vida, trabalho e 
conhecimentos envolvidos na atividade exercida pelos catadores de materiais recicláveis (perfil social, demográfico, 
epidemiológico e de conhecimentos prévios sobre questões ambientais, de saúde, técnicos, bem como o 
levantamento das condições e meios de trabalho dos mesmos), a metodologia utilizada é a de pesquisação e pesquisa 
qualitativa utilizando-se como técnicas de coleta de dados entrevistas semi-estruturadas (individuais e coletivas com 
os membros das cooperativas e de outras instituições ligadas à gestão de resíduos do município) e observação 
participante, método que promove uma maior inserção dos pesquisadores (docentes, técnicos e discentes) no campo 
de estudo, contextualizando melhor as ações. A análise dos dados usados no planejamento das ações específicas foi 
feita concomitantemente ao levantamento dos mesmos, o que permitiu a reelaboração de algumas ações. 
Mais especificamente na ação sempre se atentou para o desenvolvimento de ações em total acordo com o público a 
quem se destinavam os trabalhos, no caso as cooperativas de catadores, mas também, com outras instituições que 
vinham desenvolvendo projetos com o mesmo público, e assim se constituiu um grupo gestor, para a tomada de 
decisões sobre as ações que seriam realizadas e os responsáveis pela execução. Nesse caso, as oficinas planejadas 
(seminários para sensibilização, motivação e avaliação; oficinas de Saúde e Meio Ambiente; cursos de 
sensibilização, mobilização e articulação em associativismo, cooperativismo e economia solidária; oficinas técnicas 
sobre: processos de coleta, identificação e classificação de materiais, beneficiamento e reutilização dos resíduos; 
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cursos introdutórios de gestão: estratégica, da produção, financeira, comercial e ambiental; oficinas sobre 
organização do trabalho: dinâmica de trabalho; ergonomia; relações interpessoais) tiveram que ser adaptadas à 
realidade percebida.  
 
A Gestão dos Resíduos Sólidos Urbanos da Cidade do Natal – RN 
 
Por ser uma cidade que vem crescendo rapidamente ao longos do anos, o gerenciamento dos resíduos sólidos urbanos 
em Natal, bem como outros assuntos relacionados aos aspectos sanitários e de saúde pública, sempre foram 
problemas cujos governantes enfrentam com medidas emergenciais de curto prazo,  justificadas pela ausência de 
informações adequadas sobre o tema e principalmente a respeito do que o gerenciamento incorreto dos RSU 
pudessem causar. No que concerne ao crescimento populacional, dados do IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística mostram que entre os anos de 1970 e 2010 a população do município passou de 264.379 para 803.811 
habitantes (IBGE, 2013). 
Depois de muitas tentativas provisórias adotadas na cidade, a imprensa noticia a inauguração, no dia 3 de maio de 
1973, do Novo Aterro Sanitário da Prefeitura, situado onde hoje funciona a estação de transbordo de resíduos sólidos 
urbanos, também conhecido como o “Antigo Lixão” ou “Forno do Lixo” do bairro de Cidade Nova, que fica na 
região oeste da capital. E que na verdade, não se tratava de um aterro, mas sim de um vazadouro a céu aberto. A 
implantação do aterro de fato se deu no ano de 1982, apresentando características de um aterro controlado, essa 
estrutura apresentava considerável avanço operacional, mas em 1985 começou a apresentar problemas quanto a sua 
capacidade de recebimento de resíduos. Desde então, iniciaram-se as lutas por parte dos representantes de viabilizar 
um aterro sanitário capaz de receber a quantidade de RSU produzida na região metropolitana de Natal. 
Somente depois de 26 anos é que a localidade de Cidade Nova deixou de ser destinação final dos resíduos face à 
inauguração do Aterro Sanitário Metropolitano de Natal no dia 25 de junho de 2004, na região de Massaranduba, 
situado no Município de Ceará Mirim, a aproximadamente 22 Km de Natal. Dados fornecidos pela URBANA 
comprovam que durante mais de vinte anos foram depositados uma média de 6.117.000 m3 (seis milhões, cento e 
dezessete mil metros cúbicos) de resíduos, o equivalente a 4 (quatro) milhões de toneladas de resíduos sólidos no 
antigo lixão, que desencadeiam uma série de impactos socioambientais, que vão desde a contaminação dos lençóis 
freáticos, disseminação de insetos, animais e doenças, até o impacto visual que as montanhas de lixo causavam.  Sem 
falar na quantidade de trabalhadores que viviam do lixo que chegava ao lixão. A citada área, no entanto, embora não 
seja o local de destinação final, ainda é a de destino temporário, pois aloca atualmente a estação de transbordo 
(ETRSU) e a seda das duas cooperativas de materiais recicláveis da cidade. 
 
A Coleta Seletiva e o Trabalho das Cooperativas de Materiais Reciclados 
 
O modelo de coleta seletiva utilizado na cidade é o Porta a Porta, ou seja, as cooperativas de catadores coletam 
diretamente nas casas os materiais recicláveis separados pela população que adere ao programa. Neste a população é 
orientada a separar o lixo produzido diariamente em seco (recicláveis): papéis, metais, vidros e plásticos, que são 
doados às cooperativas em coleta conforme os roteiros predeterminados; e molhado (orgânicos), que são os restos de 
alimentos e materiais não recicláveis (rejeitos), que são dispostos para o sistema de coleta regular de lixo domiciliar. 
A coleta seletiva foi lançada no município de Natal dentro do projeto “Erradicação dos Lixões e Inserção social dos 
Catadores” no final do ano de 2003, após qualificação profissional com estes e a população colaboradora, segundo a 
Companhia de Serviços Urbanos de Natal - URBANA. A princípio a coleta seletiva iniciou dividindo-se a cidade em 
setores, cuja coleta era feita por duas associações, a ASTRAS e ASCAMAR no bairro de Ponta Negra. Nesse 
período foi realizada uma campanha de mobilização com a população com divulgação na mídia, visando alcançar 
todo o município de Natal, o que não ocorreu até hoje. 
O processo de organização social dos catadores de materiais reciclados da capital teve início no final da década de 
90, com a criação da Associação de Catadores de Materiais Recicláveis - ASCAMAR, seguida da formação da 
Associação de Agentes Trabalhadores em Reciclagem e Compostagem de Lixo – ASTRAS. Posteriormente, quando 
do encerramento do Antigo Lixão de Cidade Nova, foram criadas mais duas associações: a Associação de Coleta 
Porta a Porta do RN – ACSRN e a Associação de Beneficiamento de Resíduos Sólidos - ABRESOL, com o objetivo 
de agregar todos os catadores que trabalhavam no antigo lixão e inseri-los no projeto de geração de renda, entre eles 
o Programa Interno de Coleta Seletiva Porta a Porta. Essas associações, posteriormente, foram transformadas em 
cooperativas, que através do instrumento da Lei nº 11.445/2007 – Política de Nacional de Saneamento Básico – 
foram contratadas pela Prefeitura Municipal de Natal por intermédio da URBANA. 



6 
 

Atualmente, as duas cooperativas responsáveis pela operacionalização do programa de coleta seletiva em Natal são a 
COOCAMAR - Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis e de Resíduos Sólidos da Região Metropolitana 
de Natal, e a COOPCICLA - Cooperativa de Materiais Recicláveis da Cidade do Natal. Essas duas realizam a coleta 
seletiva apenas em alguns bairros mais nobres das zonas leste e sul de Natal, cujos moradores se comprometeram a 
doar os resíduos recicláveis. Isso ocorre devido, dentre outros fatores, a limitações das cooperativas como a falta de 
equipamentos adequados para a coleta. Recentemente o sistema sofreu algumas modificações que trouxeram algumas 
melhorias, como por exemplo, as cooperativas receberam alguns equipamentos (towners e caminhões) pelo projeto 
Água Brasil, e foram contratadas pela URBANA para execução da coleta seletiva em Natal, pelo valor de R$ 1,17 
milhões. De acordo com dados fornecidos pela contratante, o detalhamento dos valores do contrato é o seguinte: R$ 
0,05(cinco centavos) por visita em cada domicílio; R$ 93,42 (noventa e três reais e quarenta e dois centavos) por 
tonelada de material reciclável; R$ 20,79 (vinte reais e setenta e nove centavos) por toneladas de material reciclável 
transportado; e R$ 46,52 (quarenta e seis reais e cinquenta e dois centavos) como forma de remuneração dos serviços 
de manutenção. O que resulta em um total de R$ 160,73 por tonelada de material reciclável coletado e, além desse 
contrato, foi realizado um convênio entre Prefeitura e cooperativas que prevê a administração por dez anos (de 2011 
a 2021) de toda a infraestrutura das cooperativas. 
A quantidade de RSU recicláveis coletados por meio do programa de coleta seletiva já foi maior. Dados fornecidos 
pela URBANA (2011), mostram que a média de produção diária de resíduos na cidade, no ano de 2010, foi de 1.623 
t/dia, sendo 743t. da coleta domiciliar (45,78%), 6t. da coleta seletiva (0,39%), 78t. de serviços de poda (4,80%) e 
796t. de entulho e de resíduos de construção civil (49,03%). No ano de 2010, 70% (setenta por cento) do município 
era atendido pela coleta seletiva residencial porta a porta. 
Já no ano de 2011, a produção diária de resíduos de Natal foi de 1.370 t/dia, sendo 680t. de resíduos domiciliares 
mistos, 4t. de recicláveis (originados da coleta seletiva), 61t. de resíduos  de poda e 626t. de resíduos de construção 
civil (pequenos geradores). Estes dados apresentam uma queda em relação a 2010, provavelmente resultante da 
situação do sistema de limpeza pública, que passou por vários problemas de ordem operacional, econômica e 
gerencial, devido a problemas na gestão municipal. Além disso, fatores como o mau gerenciamento das cooperativas, 
as dificuldades enfrentadas por elas no dia a dia de trabalho e a não colaboração da população quanto à separação e 
doação dos resíduos reciclados aos catadores, são os principais responsáveis pela diminuição de matéria prima (RSU 
recicláveis) que chegam às cooperativas. 
As falhas quanto à coleta seletiva, ponto de vista dos catadores, justifica-se pela baixa participação da população, o 
que implica na baixa oferta de matéria-prima (resíduos) prejudicando o rendimento mensal, embora este não seja o 
único problema referente ao rendimento dos catadores. Por parte da população, existem reclamações de falta de 
assiduidade e regularidade da coleta, implicando em desestimulo à separação e armazenagem temporária do material 
reciclável.  
Como se vê pela descrição acima, apesar de uma boa proposta para a coleta seletiva na cidade de Natal, ainda há 
muitas deficiências no sistema em função da fragilidade das cooperativas que não tem equipamentos suficientes e 
adequados, tem problemas de organização na segregação e na venda, o que implica irregularidade da coleta nas áreas 
que atende e não atendimento de diversas áreas da cidade. Outro problema é que o baixo rendimento desestabiliza os 
membros das cooperativas que se afastam para trabalhar de forma independente implicando mais um problema para 
as cooperativas. Tudo isso demonstra a necessidade de um trabalho de fortalecimento desse sistema que é a cadeia 
produtiva de resíduos, e a adequação do programa que ora se apresenta para contribuir para melhorar a coleta seletiva 
na cidade, bem como as condições de trabalho e renda dos catadores. 
 
Os Projetos e Programas 
 
As ações dentro das cooperativas de materiais recicláveis iniciaram-se no ano de 2010, quando foram realizados 
diálogos com os membros das cooperativas para identificar demandas de possível atuação do grupo de professores 
envolvidos com essa temática e, a partir do que foi identificado, foram encaminhados e aprovados projetos de 
extensão junto ao SESU/MEC para execução em 2011, 2012, 2013 e 2014, sempre avançando para atingir mais 
amplamente a cadeia produtiva de resíduos recicláveis. 
No ano de 2011 o trabalho realizado foi apenas parte de um projeto, “Assessoria e Formação em Gestão para 
Empreendimentos Econômico Solidários - AFOGEES” que trabalhou com as cooperativas, dentre outros 
empreendimentos solidários, no qual foi desenvolvida uma proposta de reorganização do layout do processo de 
segregação nos galpões das cooperativas; de reorganização e ampliação dos ecopontos para auxiliar na logística da 
coleta, e um plano logístico da coleta em um bairro com atuação das duas cooperativas, considerando a aquisição de 
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equipamentos para as cooperativas através do projeto “Água Brasil” desenvolvido pela WWF Brasil com recursos da 
Fundação Banco do Brasil e do Banco do Brasil. Já em 2012 o programa executado (Assessoria e Formação 
Tecnológica para Melhoria da Cadeia produtiva de Resíduos Sólidos de Natal - AFOTEC RESOL) e que é foco deste 
texto, foi desenvolvido com o objetivo geral de: Fortalecer a cadeia produtiva de resíduos sólidos urbanos de Natal 
através da educação sócio-econômica-ambiental e de assessoria técnica às cooperativas e associações de catadores de 
recicláveis e pela articulação entre as instituições governamentais, não-governamentais, privadas e demais atores 
sociais envolvidos no processo. Para 2013, continuando a ação, o grupo está iniciando a execução do programa 
“Mobilização, Formação e Assessoria para implementação da coleta seletiva em diferentes geradores na perspectiva 
de fortalecimento da cadeia produtiva de resíduos sólidos urbanos de Natal - FOCAP RESOL” cujo foco do trabalho 
se volta para a população com ações de educação ambiental em 10 grandes condomínios, 6 grandes escolas públicas 
e uma indústria de botões de Natal. A continuidade da assessoria às cooperativas se fará através de parceria com a 
Incubadora de Iniciativas e Empreendimentos Econômico Solidários – INICIES (programa de extensão de UFRN). 
Este programa visa promover o aumento do volume e da qualidade dos resíduos para a coleta seletiva, visto que já 
são bastante reconhecidos os benefícios desta ação, pois a coleta seletiva agrega valor ao material reciclado, 
minimiza os impactos ambientais oriundos do efluente da etapa de limpeza destes resíduos quando não segregados na 
fonte, traz benefícios socioeconômicos e de saúde para a população de catadores. 
No tocante a essas ações de extensão, e mais especificamente dentro do AFOTEC RESOL, após análise dos dados e 
estudo da realidade dentro dos galpões das cooperativas em Cidade Nova, pode-se perceber que as questões que 
implicam o funcionamento e a operacionalização das atividades das cooperativas são oriundas de questões políticas e 
administrativas. O convênio das cooperativas com a prefeitura até o ano de 2012 foi visto pelos membros e 
executores dessa ação de extensão de forma negativa já que esse convênio vem servindo como uma espécie de 
controle das ações das cooperativas e implicando suas atividades, que são constantemente afetadas por decisões da 
prefeitura. Mas no ano de 2013 inicia-se uma nova administração municipal que pode modificar a situação. 
 
Os Resultados Alcançados com o Programa 
 
Reconhecendo as necessidades das cooperativas, o AFOTEC RESOL trabalhou na execução de atividades planejadas 
como o Diagnóstico da Realidade das Cooperativas, que se deu através de entrevistas e da observação participante. 
Foram realizadas, também, oficinas de formação baseadas na organização do trabalho, visando contribuir para que os 
cooperados reconhecessem a importância de estarem unidos e organizados de acordo com os preceitos de um 
empreendimento econômico solidário; Oficinas de artesanato e de beneficiamento e reaproveitamento de materiais 
reciclados, com o objetivo de ensinar os catadores algumas artes e obras feitas de resíduos recicláveis, para que eles 
pudessem fazer e vender e, assim, melhorar a renda familiar. 
Nesse processo, o aprimoramento da coleta seletiva, triagem, classificação e beneficiamento dos resíduos foi feito a 
partir de observação e acompanhamento do processo atual, para identificação de falhas e problemas e então, 
definição dos processos de melhoria oriundos da Engenharia de Produção e Engenharia de Materiais, proposição e 
debate com o grupo e implementação das melhorias propostas e análise dos resultados. Esse aprimoramento passou, 
também, pelo conhecimento do mercado de recicláveis. Nessa etapa criou-se um banco de dados das cooperativas e 
potenciais clientes/compradores dos resíduos recicláveis, como, também, de tecnologias e aplicações dos materiais 
recicláveis, visando aumentar o mercado e a lucratividade dos catadores em geral. 
Paralelamente foi mapeada a fração mássica e volumétrica dos diferentes tipos presentes nos resíduos sólidos 
urbanos (RSU). Esses dados tratados de forma integrada permitiram uma melhor estruturação da comercialização de 
resíduos pelas cooperativas, na medida em que tiveram maior acesso aos potenciais clientes e também, conheceram a 
oferta potencial de cada tipo de resíduo. Cabe ressaltar que o programa prevê a continuação e execução em 2013 de 
algumas ações inseridas no contexto de educação ambiental da população com o intuito de melhorar o fornecimento 
de matéria prima para a cadeia produtiva de recicláveis, o que implica em um aumento do produto trabalhado pelas 
cooperativas e um possível posicionamento no mercado. Por último, tem-se que a universidade, como mentora dessa 
ação, teve a oportunidade de destacar ainda mais sua ação na formação cidadã da comunidade, contribuir para a 
transferência de conhecimento e tecnologias, gerar modelos para políticas públicas na área de RSU, fomentar o 
espírito crítico dos estudantes diante de realidades concretas e contribuir para a transformação socioambiental e de 
qualidade de vida do município e região. Assim sendo, entende-se que ações que visem a qualificação dos catadores 
e a melhoria do processo produtivo das cooperativas e associações de catadores de materiais recicláveis trazem 
grandes benefícios para todos os envolvidos nas questões da gestão de resíduos de Natal. 
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Considerações Finais 
 
As estratégias gerais para reciclagem de resíduos sólidos deste projeto, assim como, as abordagens contempladas nos 
seus objetivos específicos, devem ser considerados de interesse ambiental, social, educativo e comercial no médio e 
longo prazo, tendo em vista o futuro atendimento ao que prescreve a política nacional de resíduos sólidos no sentido 
da sustentabilidade. Além disso, a coleta seletiva, reciclagem e compostagem podem ser consideradas parte 
constituinte de uma estratégia para o aumento da vida útil dos aterros. A reciclagem ainda contribui para minimizar a 
proliferação de doenças entre os moradores das proximidades dos aterros e gera emprego e renda para uma grande 
parcela da população sem outras oportunidades de trabalho, devido à baixa escolaridade e habilitação para outros 
trabalhos; bem como, reduz o uso de matérias-primas dentro do conceito de “loop society” e consumo de energia.  
Além disso, a montagem de uma rede de empresas recicladoras da região nordeste pode viabilizar a logística de 
comercialização de resíduos recicláveis que hoje são desprezados dentro dessa cadeia. Estratégias de educação 
ambiental devem ser direcionadas aos catadores e demais trabalhadores envolvidos nas atividades de coleta seletiva e 
reciclagem, tendo em vista a melhoria do sistema de coleta (de assiduidade e regularidade) para a efetiva motivação e 
participação da população. Os catadores devem ser estimulados a se perceberem nesse papel como agentes 
importantes para a saúde pública e para o meio ambiente; e também, como parte de uma cadeia produtiva, em que 
possam ser bem recompensados visualizando perspectivas para aumentar a rentabilidade do seu trabalho e 
consequente posicionamento socioeconômico. Entende-se que a valorização do seu trabalho poderá ser alcançada 
com o aprimoramento dos processos de coleta, segregação, beneficiamento, armazenamento e estratégias de venda a 
curto e médio prazo em mercado local e regional. 
Assim, mostra-se importante um trabalho de formação desses catadores de modo a orientá-los para que, de forma 
autônoma, possam remodelar suas práticas e melhorar suas condições de trabalho e os resultados obtidos, bem como 
aumentar o aproveitamento dos resíduos recicláveis e assim reduzir o envio destes para o aterro sanitário. 
Paralelamente, a comunidade em geral, deve ser sensibilizada quanto ao seu papel na sustentabilidade dessa cadeia 
socioeconômica e ambiental viabilizada através da coleta seletiva. Considerando-se que a Política Nacional de 
Resíduos Sólidos aponta para a obrigatoriedade da criação de programas de coleta seletiva em todos os municípios 
do país até 2014, é fundamental que os catadores de materiais recicláveis que atuam em Natal estejam preparados 
para fazer parte dessa mudança, o que justifica o desenvolvimento de trabalhos de assessoria e formação dos 
mesmos. Dentro desse contexto se justifica a realização de um programa de extensão (incluindo ensino e pesquisa) 
como o “Assessoria e Formação para Fortalecimento da Cadeia Produtiva de Resíduos Sólidos Urbanos da Cidade do 
Natal - AFOTEC RESOL”, desenvolvido por um grupo multi e interdisciplinar de docentes, técnicos e discentes de 
uma universidade,  e financiado pelo Ministério de Educação  MEC (PROEXT), pois um trabalho como esse resulta 
em benefícios múltiplos para os envolvidos, a natureza e sociedade como um todo. 
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