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Durante anos, o trabalho degradante de catadores de material reciclável no lixão do Limoeiro 
em busca da sobrevivência, por si só, não foi razão suficiente para o poder público de 
Londrina, interior do Paraná, mudar a política de gestão do lixo. Em 2000, a morte de um 
trabalhador, esmagado, enquanto descansava em meio à sujeira, por um caminhão que 
descarregava mais algumas toneladas de dejetos, foi o estopim para a revolução da reciclagem 
dos sacos verdes, que é referência no Brasil, com taxa de 23,1% de coleta seletiva e meta de 
35% até 2012. 
 
Após a tragédia, prefeitura, Ministério Público, entidades de classe e movimentos sociais se 
dedicaram a criar um dos sistemas de limpeza pública mais bem-sucedidos do país, 
substituindo complexos contratos de concessões pela oferta de trabalho e oportunidade de 
inclusão social dos catadores. Eles passaram a ser os protagonistas de toda a coleta seletiva 
do lixo na cidade, enfatizando a separação dos resíduos na origem, ou seja, nas casas dos 520 
mil habitantes.  
 
Um plano foi desenhado em conjunto, investiu-se em formação, a cidade foi dividida em 33 
setores, organizações não governamentais (ONGs) de catadores foram estabelecidas e a 
maratona de conscientização da população teve início. "A lógica é simples. Eles entregam um 
saco verde vazio e pegam um cheio de lixo seco [não orgânico], que é levado para pontos que 
são chamados de bandeiras, por onde passam os caminhões para transportar volumes maiores 
aos galpões de separação", explica a assistente social Marilys Garani, técnica responsável pela 
coleta seletiva. 
 
A catadora Verônica Cardoso Costa, da Associação Reciclando Vidas, conta que a maior 
dificuldade foi convencer os moradores da responsabilidade deles no processo. "Por já 
pagarem taxa da coleta no IPTU, eles achavam que não tinham obrigação de separar o lixo, 
mas hoje eles sabem que não estão fazendo nenhum favor, mas sim cumprindo com uma 
obrigação", diz Verônica, que é autônoma e faz questão de destinar parte da renda para um 
plano individual do INSS. "Temos que pensar no futuro, mas a prefeitura podia fazer mais por 
nós. Quando a crise bateu, muito catador foi trabalhar de servente, pedreiro e catadoras foram 
procurar trabalho de doméstica."  
 
Verônica conta que a crise abalou o mercado da reciclagem. "O quilo da latinha caiu de R$ 
4,10 para R$ 1,30; hoje está a R$ 2,20, melhorou um pouco", diz. Os 350 catadores de 
Londrina são autônomos. A prefeitura participa do sistema de coleta pagando pelos sacos 
verdes e pelo serviço de transporte dos caminhões, ajudando com certas burocracias e 
cedendo espaço para os galpões de triagem. Está em curso uma mudança institucional das 
associações de catadores para cooperativas, único meio de conseguir recursos de programas 
do governo federal e financiamentos do BNDES, que liberou mais de R$ 35 milhões para 
projetos de cooperativas no Brasil nos últimos cinco anos.  
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