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O COTIDIANO DE UMA COOPERATIVA DE RECICLAGEM PELA LENTE DO FOTODOCUMENTÁRIO  
 

THIAGO BORRERE ALVIM  
ANA FLÁVIA MELLO TAMIOSO FIGUEIRÓ  

 
Em Presidente Prudente, existem pelo menos onze cooperativas, segundo levantamento realizado 
pelos autores deste projeto. O objeto do presente estudo é a Cooperlix - Cooperativa de 
Trabalhadores de Produtos Recicláveis de Presidente Prudente. A escolha do tema despertou 
interesse dos membros do grupo pelo fato de todos trabalharem profissionalmente com a 
fotografia, e pelo desafio de mostrar a rotina dos catadores de lixo reciclável de Presidente 
Prudente, realidade que é importante para a cidade e para o meio ambiente. O questionamento 
que este trabalho visa responder é: de que modo a linguagem fotográfica pode documentar o 
cotidiano de uma cooperativa de reciclagem?  Objetivo geral .Refletir sobre o uso da linguagem 
fotográfica para documentar o cotidiano dos catadores de material reciclável da Cooperlix. 
Objetivos específicos .Traçar um panorama histórico da Cooperlix e compreender seu 
funcionamento; .Colocar em prática os conhecimentos adquiridos em sala de aula sobre técnicas 
fotográficas para documentar as atividades da cooperativa; .Elaborar um fotolivro em que a 
linguagem fotográfica documental seja capaz de atestar o cotidiano dos catadores de lixo 
reciclável da cooperativa Cooperlix.     A Cooperlix vive um dos momentos mais críticos de sua 
história. Com problemas no número de trabalhadores, a cooperativa rende menos, o que resulta 
em um baixo salário, desânimo e sobrecarga de funções. Apesar da possível crise, a cooperativa 
tem contribuído com o município de Presidente Prudente no âmbito social - retirando 
trabalhadores do lixão, proporcionando melhores condições de trabalho e dando oportunidade de 
renda aos desempregados - e ambiental, afinal é a responsável pela coleta de 49 toneladas de lixo 
que seriam descartados ao lixão. Acredita-se que a reflexão teória e a peça prática desse trabalho 
mostraram a importância da atividade da Cooperlix para a cidade. Pode-se observar também que 
o estudo da linguagem fotográfica deu base para a produção do fotolivro, para que ele 
apresentasse uma narrativa fotográfica documental de maneira eficaz. Com essa produção, 
alcançaram-se três dimensões: sociais - ao representar os catadores para a sociedade, pretendeu-
se elevar sua autoestima, já que se consideram marginalizados pela população, além de contribuir 
para que os leitores percebam a reciclagem como fonte de renda de famílias, que gera benefícios 
ambientais; pessoal - por ter realizado um trabalho fotográfico, que é de conhecimento dos 
autores, há uma recompensa gratificante em saber que esse fotolivro possa ajudar a cooperativa; 
e acadêmico - ao final de quatro anos de estudo, os autores colocaram em prática neste trabalho 
os conhecimentos obtidos durante o curso, como a elaboração de pautas, artifícios na produção 
de entrevistas, busca por fontes e técnicas fotográficas.          
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PLANEJAMENTO AMBIENTAL COMO FERRAMENTA DE APOIO NA AGRICULTURA FAMILIAR NO 
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ANDERSON MURILO DE LIMA  

ALBA REGINA AZEVEDO ARANA  
MARCOS NORBERTO BOIN  

 
Este trabalho de pesquisa visa abordar de forma direta a questão do planejamento ambiental 
como ferramenta de apoio no processo de produção na agricultura familiar no assentamento São 
Bento III, localizado no município de Mirante do Paranapanema - SP. "O Planejamento Ambiental 
"consiste em um grupo de metodologias e procedimentos para avaliar as consequências 
ambientais de uma ação proposta e identificar possíveis alternativas a esta ação, ou um conjunto 
de metodologias e procedimentos que avalia as contraposições entre as aptidões e usos dos 
territórios a serem planejados, (DIBIESO e LEAL (2008)". Neste sentido, estuda-se o planejamento 
ambiental para o novo modelo de agricultura ecológica, como uma importante ferramenta de 
apoio na integração homem-natureza. Apresentar e discutir o planejamento ambiental para a 
agricultura familiar do assentamento São Bento III - localizado no município de Mirante do 
Paranapanema. Foi utilizada a pesquisa qualitativa. Foi realizado levantamento de dados com 
aplicação de questionário tipo semiaberto no modo de entrevista presencial. Para tratamento dos 
dados, esta sendo utilizado como apoio para a análise o método estatístico "Análise Multivariada" 
com a utilização da "técnica de ordenação". Toda a pesquisa de campo e entrevistas esta sendo 
acompanhada e apoiada pelo ITESP.  A população total (100%) de indivíduos é de 36 famílias, onde 
20 (55%) foram sorteadas para aplicação do questionário. Até o presente momento foram 
entrevistadas 10 famílias (50%). Os resultados preliminares demonstraram que, em relação ao 
Planejamento Ambiental, 08 (80%) disseram não saber o que é e, 02 (20%) disseram ter noção do 
que é e, 06 (60%) disseram que gostariam de saber o que é. Sobre ter algum conhecimento sobre 
a legislação ambiental, 08 (80%) disseram que sim e 03 (30%) disseram que não. 09 (90%) dos 
entrevistados não possuem reserva de mata e sua propriedade; 05 (50%) utilizam poço 
comunitário e 05 (50%) possuem poço próprio na propriedade.  Observou-se que a questão 
ambiental está aquém de ter relevância para a comunidade assentada. Como a área foi adquirida 
por doação de terrenos, nenhuma das propriedades possui reserva de mata nativa, assumindo 
uma característica comum nas áreas de assentamento no Estado de São Paulo. Foi identificado 
que o Instituto das Terras de São Paulo - ITESP assume um papel de relevância na ponte entre os 
assentados e ao acesso a recursos de apoio técnico e de extensão. Verificou-se que não há e 
nunca houve nenhuma ação que abordasse sobre o planejamento ambiental.  Ficou claro de que 
há uma influência nas posturas e ações dos assentados em relação as questões ambientais pela 
falta de informação. Observou-se também que não há estratégicas ou planos de conservação para 
o meio ambiente na região onde o assentamento está inserido e, não há dados suficientes ainda 
para o estudo da viabilidade para a implantação do planejamento ambiental para a agricultura 
familiar assentada.    PROSUP/CAPES - taxista     
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CLINOGRÁFICA 

 
RODRIGO COLADELLO DE OLIVEIRA  

LUCAS PRADO OSCO  
MARCOS NORBERTO BOIN  

 
Tendo em vista que os mapeamentos geomorfológicos representam a configuração da crosta 
terrestre, no qual suas unidades constituem, significativamente, a base para a elaboração dos 
demais mapas da paisagem, são inúmeras suas aplicabilidades em diagnósticos de condições 
ambientais. A representação do modelado terrestre tornou-se um marco importante durante a 
década de 1960, tendo suas raízes principalmente dos países europeus que apresentaram diversas 
propostas de representação e sistematização das formas do relevo. O incremento dos estudos 
sobre a morfometria do relevo no Brasil aconteceu no fim da década de 1960, com a publicação de 
Antônio Christofoletti sobre análise morfométrica aplicada a bacias hidrográficas e, também, de 
artigos publicados por outros pesquisadores brasileiros que já haviam trabalhado com esta 
temática, como Mario Tolentino, Nilson Gandolfi e Antenor Braga Paraguassu. No início da década 
seguinte, Mario de Biasi apresentou uma nova metodologia para cartografar as diferentes 
declividades do relevo e que, acrescida da contribuição de Miguel Cezar Sanchez em 1993, vem 
sendo utilizada em diversos estudos ambientais, face à coerência dos resultados. Tal método 
consiste na confecção de dois ábacos de dimensões pré-estabelecidas de acordo com a escala de 
abordagem e, posteriormente, superposto ao mapa base para identificação das classes. Em 
virtude do moroso processo cartográfico na elaboração da carta clinográfica em grandes áreas 
utilizando os critérios de Mario de Biasi e Miguel Cezar Sanchez, há a necessidade da 
sistematização deste método, porém, sem perder sua confiabilidade. O presente projeto tem por 
objetivo apresentar uma nova contribuição para o método de confecção de carta clinográfica, 
aplicando a adaptação metodológica para o município de Anhumas-SP, em escala 1:100.000, 
utilizando o software Corel Draw. A presente proposta metodológica adaptará o método de De 
Biasi (Geomorfologia, no. 21, p. 8-12, 1970), considerando ainda, as orientações de Sanchez (V 
simpósio de geografia física aplicada, São Paulo: FFLCH-USP, 1993). Serão aplicadas as mesmas 
concepções de escala dos ábacos, contudo, a intervenção se encontra no modo em como serão 
adquiridas as classes de declividade. Para o ábaco principal, as curvas de nível serão submetidas a 
uma espessura pré-determinada, conforme a classe de declividade a ser identificada, onde, ao 
encontrar-se com a curva adjacente (entre curvas) formará um polígono que representará a 
declividade associada à espessura da linha. Para o ábaco suplementar, aplicar-se-á o mesmo 
critério, porém, com a espessura das linhas reduzidas para a metade, uma vez que este se aplica 
entre corpos d'água e curvas de nível adjacentes. Todas as curvas de nível referentes ao município 
de Anhumas serão extraídas das cartas topográficas disponíveis no site do IBGE. Após a confecção 
das classes de declividade, os dados serão conferidos em campo.       CAPES     
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A EDIFICIAÇÃO DO POSTULADO GEOMORFOLÓGICO E SUA CONTRIBUIÇÃO AO PLANEJAMENTO 
AMBIENTAL 

 
LUCAS PRADO OSCO  

RODRIGO COLADELLO DE OLIVEIRA  
MARCOS NORBERTO BOIN  

 
       O presente artigo tem por objetivo principal resgatar a origem do pensamento 
geomorfológico, de modo a abordar obras que culminaram para o advento da ciência. Para tanto, 
abordam-se em especial os autores responsáveis por contribuir com a consolidação do 
conhecimento geomorfológico. A síntese dessas informações, organizadas durante o decorrer do 
texto, evidenciam a colaboração de diversas obras na análise funcional dos elementos da 
paisagem. A metodologia adotada embasou-se na análise e levantamento de autores e obras 
bibliográficas que ressaltassem os estudos geomorfológicos ao longo dos séculos passados. Para 
tanto, os elementos levantados no estudo contribuíram para o advento da avaliação e diagnóstico 
do meio físico, pressuposto necessário para medidas como o planejamento ambiental. O artigo, 
portanto, enfoca-se nesse aspecto, com o intuito de relacionar o estudo geomorfológico aos 
instrumentos necessários para a análise integrada da paisagem.  CAPES 
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A GEOLOGIA DO MUNICÍPIO DE ANHUMAS (SP) E SEUS REFLEXOS NOS RECURSOS HÍDRICOS 
 

RODRIGO COLADELLO DE OLIVEIRA  
LUCAS PRADO OSCO  

MARCOS NORBERTO BOIN  
 

       O presente trabalho, desenvolvido por meio da interpretação visual de ortofotografias aéreas 
referentes ao município de Anhumas (SP), objetivou observar e identificar as associações dos 
padrões da rede de drenagem e da ocorrência de lençóis freáticos suspensos com as 
características geológico-estruturais do município. Desta forma, buscou-se identificar eventuais 
controles estruturais que reflitam na dinâmica hídrica. A metodologia empregada foi realizada 
através de consultas bibliográficas no sentido de identificar trabalhos já realizados no âmbito 
regional e local, para construir as bases teóricas necessárias para a discussão e análise dos 
resultados. Com a finalidade de comprovar os resultados obtidos, realizou-se trabalho de campo 
em área específica, apresentada em figuras neste artigo. Conclui-se, portanto, que ao se integrar 
os aspectos geológicos, hidrogeológicos e hidrográficos de uma determinada área do município, 
podem-se observar suas inter-relações refletidas na superfície terrestre, compreender sua 
dinâmica e pontuar áreas de fragilidade ambiental. Palavras chave: Morfoestruturas. Lineamentos. 
Padrão de Drenagem. Lençol Suspenso. Ruptura do Relevo.  CAPES 
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THADEU HENRIQUE WITKOWSKI  
MUNIR JORGE FELICIO  

 
       Este trabalho pretende compreender como a produção de biocombustível pode ser um 
desdobramento da questão agrária. Essa reflexão embasada em levantamentos teóricos, em que 
estabelecemos diálogos entre diversos autores abrangente à contextualização da questão agrária 
e o Programa Nacional de Produção e Uso de Biodiesel, permitiu evidenciar a real concentração da 
produção de matéria prima para o abastecimento da produção de biodiesel, bem como entender 
se as proposta de consolidação da produção de biodiesel pela agricultura familiar são 
instrumentos de uma política emancipatória, ou meramente um elo de dependência 
caracterizando em uma política de subordinação. 
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RODRIGO COLADELLO DE OLIVEIRA  
MARCOS NORBERTO BOIN  

 
       O presente trabalho tem por finalidade apresentar o levantamento cartográfico e analítico 
referente às condições de uso e ocupação na área abarcada pela bacia hidrográfica do rio 
Pirapozinho, mais precisamente em seu alto curso (cabeceira), na qual se encontram presentes a 
malha urbana e o aterro municipal de resíduos sólidos. A carta final foi gerada pelo software de 
geoprocessamento ArcGIS 10.1, vetorizada a partir de fotografias aéreas que compreendiam a 
região de estudo. A partir de então, trabalhos de campo foram realizados com o intuito de 
comprovar a veracidade das informações levantadas no mapeamento. O artigo, portanto, atribui 
seu enfoque as capacidades intrínsecas do meio físico, destacando os componentes naturais, bem 
como suas fragilidades, contribuindo para a confecção de um diagnóstico ambiental à área de 
estudo. Palavras-chave: Degradação Ambiental. Recursos Hídricos. Bacia do Rio 
Pirapozinho.  CAPES 
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MAYARA CRISTINA DE PAULA FELIPE  

HUDSON MATHEUS CARVALHO SANTOS  
 

       O município de Presidente Prudente teve sua expansão relacionada diretamente com a 
implantação da estrada de ferro Alta Sorocabana. Esta foi responsável pela instalação dos 
primeiros núcleos habitacionais da cidade, aumentando o contingente populacional em virtude 
das atividades consequentes da ferrovia, como o comércio, banco, entre outras. Todavia, a 
expansão territorial do município foi altamente segregativa, para as áreas com topografia mais 
íngremes foram direcionadas as populações de baixo poder aquisitivo (zona leste), por outro lado, 
as áreas mais planas foram ocupadas pelas classes que possuíam um poder aquisitivo maior (Zona 
Oeste). Contudo, este estudo buscou identificar as influências dos fatores como declividade, 
acessibilidade e infraestrutura no valor do metro quadrado construído da área além-linha (zona 
leste e norte); procurou obter a mesma variável para alguns bairros da zona oeste e sul, com o 
objetivo de identificar se a área além-linha ainda hoje sofre de marginalização. 
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ECONOMIA SOLIDÁRIA E AUTOGESTÃO: DESAFIOS E PERSPECTIVAS NA ÓTICA DE UM APOIADOR 
DE UMA COOPERATIVA DE RECICLAGEM 

 
WILSON ROBERTO LUSSARI  

 
       Esta pesquisa deriva de uma reflexão sobre a necessidade de compreender e de estabelecer 
um entendimento do porque a Autogestão é uma forma difícil de se aplicar em organizações de 
catadores de material reciclável. Inicialmente procedeu-se uma pesquisa exploratória sobre o 
assunto, a qual serviu de referencial para embasar as observações "in loco" do autor ao longo dos 
últimos oito anos junto à cooperativa, na qualidade de representante de uma das instituições do 
grupo de apoiadores. O resultado evidencia que a cooperativa tem dificuldade de aplicar a 
autogestão por um conjunto de fatores, tais como: a inserção da cooperativa no sistema 
capitalista; a pesada influência dos intermediários do mercado subjugando o desenvolvimento da 
cooperativa; as limitações organizativas e formativas dos cooperados; as disputas individuais no 
seio da cooperativa; os limites de esforço do grupo de apoiadores, por mais idealistas que sejam, 
frente aos objetivos tipicamente capitalistas dos cooperados. 
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LUCAS PRADO OSCO  

RODRIGO COLADELLO DE OLIVEIRA  
MUNIR JORGE FELICIO  

MARCOS NORBERTO BOIN  
 

       Este texto tem por principal objetivo abordar a crise do conhecimento científico sob o viés do 
antropólogo e filósofo Edgar Morin, fundamentando-se especificamente em sua obra "Ciência 
com consciência" (2005), onde o autor debate a respeito das condições e oposições responsáveis 
pelo enfraquecimento da ciência. Para tanto, o presente artigo discorre sobre os fatores cruciais 
que contribuíram para a presente situação do conhecimento científico. Posteriormente, abordam-
se outros autores com o intuito de fundamentar a discussão levantada por Morin. Assim, os 
elementos debatidos no presente trabalho procuram esclarecer as deficiências encontradas na 
ciência contemporânea, enfatizando em especial o impedimento imposto pelo sistema econômico 
capitalista sobre o pesquisador. Denomina-se, deste modo, a crise do saber, onde a ciência, ao 
encontrar-se fragmentada, apresenta-se submissa às diretrizes fixadas pelo capital. Palavras-
chave: Capitalismo; Ciência; Fragmentação.  CAPES 
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HISTÓRIA DO PENSAMENTO GEOGRÁFICO 
 

KATIA KAYAHARA DA SILVA  
EDILAINE TIRABOSCHI DE OLIVEIRA BERTUCCHI  

 
       Este trabalho apresenta um breve relato sobre a história do pensamento geográfico, a partir 
da obra e história de alguns dos principais pensadores desta ciência, com o intuito de mostrar o 
percurso da geografia ao longo do tempo, através das transformações e colaborações que cada 
um dos autores citados acrescentou. 
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INTERPRETAÇÃO DE ÁREAS ÚMIDAS POR MEIO DE IMAGENS DE SATÉLITE LANDSAT: ESTUDO 
APLICADO AO MUNICÍPIO DE ANHUMAS - SP. 

 
RODRIGO COLADELLO DE OLIVEIRA  

LUCAS PRADO OSCO  
MARCOS NORBERTO BOIN  

 
       No presente trabalho optou-se por utilizar imagens do satélite Landsat 5 (Sensor TM), dando 
enfoque à identificação de áreas úmidas inseridas na unidade de mapeamento litoestratigráfico 
KaIV no município de Anhumas - SP, apresentando suas relações com o uso territorial local. Parte 
da metodologia priorizou destacar os ambientes fluviais por meio de diferentes combinações das 
bandas do Landsat 5 (Sensor TM), uma vez que as áreas onde se concentram os corpos d'água 
superficiais apresentam refletâncias divergentes em relação às demais coberturas e usos locais. 
Assim, com a finalidade de comprovarem-se as informações levantadas via sensoriamento, um 
estudo em campo foi realizado, buscando verificar áreas específicas apontadas nas imagens. 
Conclui-se, portanto, que para o reconhecimento específico destas áreas úmidas, as imagens 
Landsat são limitadas (devido a sua resolução espacial), tornando necessário um conhecimento 
aprofundado do local estudado. Palavras-chave: Landsat. Geologia. Geomorfologia. Lençóis 
Suspensos. Planícies Aluviais.   CAPES 
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QUATRO R: CONCEITO FUNDAMENTAL PARA A GESTÃO DO LIXO 
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MARCOS NORBERTO BOIN  
 

       O presente artigo teve como objetivo apresentar e discutir a respeito dos conceitos essenciais 
da gestão dos resíduos sólidos, priorizando práticas de participação da sociedade, bem como 
atitudes que contribuem para o manuseio adequado dos resíduos, incluindo, neste contexto, a 
atitude de repensar. Buscou-se apoio teórico em trabalhos que pautam a questão conceitual da 
gestão do lixo, e que, por ventura, poderiam contribuir para as reflexões e discussões dos 
resultados deste artigo. Observa-se a necessidade de abordar a questão dos resíduos sólidos de 
maneira integrada ao cenário em que o mesmo constitui-se, seja no aspecto social, econômico ou 
ambiental. Portanto, ressalta-se que a tríade temática apresentada neste trabalho atua como um 
excelente critério de análise dos resíduos, e, associado à integração da sociedade, contribuem 
substancialmente para a gestão dos resíduos sólidos. Palavras-chave: Gestão. Resíduos Sólidos. 
Conceitos. Quatro R.  CAPES 

 


