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1 INTRODUÇÃO

A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) estabelece a gestão integrada, 
que articula a dimensão social, ambiental e econômica presente na administração 
dos resíduos sólidos. A lei que institui a PNRS (Lei Federal no 12.305/2010) 
reconhece o trabalho das cooperativas e das associações de catadores, e define que 
elas sejam priorizadas na contratação para a execução dos serviços de limpeza urbana. 
A implantação deste modelo, no entanto, não ocorre no vazio. Ela acontece em 
um contexto em que as práticas municipais de manejo dos resíduos sólidos estão 
contaminadas por interesses privados e em que o controle social sobre a prestação 
deste serviço público é quase inexistente.

Este capítulo evidencia o campo de forças sociais presente na questão dos 
resíduos sólidos, bem como as contribuições aportadas por um ator novo neste 
cenário: o Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis (MNCR). 
Esta é a novidade introduzida pelas realidades latino-americanas, em especial a 
do Brasil. Enquanto nos países europeus e nos Estados Unidos, tomados como 
referência para a elaboração das políticas de resíduos sólidos, o movimento ambiental, 
o setor empresarial e o setor público são os principais atores identificados nesta 
arena de discussão, no Brasil é preciso incluir também os catadores. Ao lado de 
setores historicamente involucrados nesse debate, este movimento contribui para 
evidenciar interesses antagônicos presentes na gestão deste serviço público.

Neste capítulo, apresentamos o histórico de implantação do serviço público 
de limpeza urbana no Brasil; identificamos os modelos de gestão oriundos desta 
trajetória; e analisamos dois casos de municípios gaúchos. A principal questão 

1. Doutoranda em ciências sociais na Universidade Estadual de Campinas (Unicamp); e bolsista do Conselho Nacional 
de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).
2. Doutorando em ciências sociais na Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos); e bolsista da Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes).



218 Catadores de Materiais Recicláveis: um encontro nacional

que orienta este texto é a forma como cada um dos modelos de gestão assimila o 
trabalho autogestionário de catadores(as).

2 TRAJETÓRIA DO SERVIÇO PÚBLICO DE LIMPEZA URBANA: IMPLANTAÇÃO, 
ESTATIZAÇÃO E CONCESSÃO PRIVADA

O serviço público de limpeza urbana compreende quatro etapas principais: coleta 
de resíduos; transporte; tratamento; e destinação final. O manejo dos resíduos 
sólidos é um dos serviços públicos de saneamento básico.3 Este serviço é executado 
na esfera municipal e regulado de forma específica. No Brasil, a sua origem, 
normatização e aperfeiçoamento técnico são influenciados pelos modelos europeu 
e norte-americano.

A sua origem enquanto serviço público está na necessidade de limpeza e 
higiene, mudança de hábito enunciada pelos médicos sanitaristas no contexto de 
conformação das primeiras cidades. Desde seu surgimento até o momento atual, 
diversos modelos determinaram suas formas de manejo.

A relação entre poder público e iniciativa privada para a execução do serviço 
de limpeza urbana se inicia em sua implantação. Três fases caracterizam sua 
estruturação: implantação por empresa estrangeira; administração direta (ou 
estatização); e terceirização para empresa nacional (Marques, 2005, p. 17-18). Esta 
periodização observa a influência do desenvolvimento econômico na estruturação 
do serviço público brasileiro e foi proposta por Marques (2005) a partir do estudo 
das políticas de limpeza urbana em São Paulo.

No Brasil, o serviço público de limpeza urbana foi organizado nas grandes 
cidades no final do século XIX. Diferentemente do que ocorreu na Europa e nos 
Estados Unidos, esta primeira fase é marcada pela presença da iniciativa privada 
de capital estrangeiro. A estruturação deste sistema fazia parte da infraestrutura 
mínima requerida para a industrialização do país (Marques, 2005). Nessa primeira 
fase, São Paulo e Rio de Janeiro contrataram empresas estrangeiras para a prestação 
deste serviço público (Eigenheer, 2009, p. 102). Conforme Marques (2005), esta 
não é uma particularidade dos sistemas de limpeza urbana, mas uma dimensão 
estruturante do serviço público brasileiro no contexto do capitalismo dependente. 
Apoiada na periodização proposta por Ignácio Rangel (Rangel, 19874 apud 
Marques, 2005), segundo a qual as diferentes fases dos serviços públicos brasileiros 
acompanham os ciclos de desenvolvimento econômico, Marques (2005) afirma 
que o primeiro período é marcado pela concessão dos serviços públicos às empresas 

3. Os demais serviços de saneamento básico são o abastecimento de água, o esgotamento sanitário e o manejo das 
águas pluviais.
4. Rangel, Ignácio. O papel dos serviços de utilidade pública. In: CCJE/UFRJ – Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas. 
Crise urbana e privatização dos serviços públicos. Rio de Janeiro: UFRJ, 1987.
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estrangeiras. Além do serviço de limpeza urbana, isto ocorre com eletricidade, 
gás, telefone, esgotamento sanitário, abastecimento de água e transporte (op. cit., 
p. 17). Nesse período, com a justificativa de desenvolverem as condições gerais de 
produção, corporações internacionais começam a ter grande poder de determinar 
o desenvolvimento urbano brasileiro.

Seguindo a periodização apresentada por Marques (2005), a segunda fase é 
caracterizada pela administração direta. Isto ocorre no contexto de substituição 
de importações, em que o Estado passa a ter o papel central no desenvolvimento 
econômico. Dessa forma, após implantado o serviço, observa-se sua transferência 
para o poder público. No Rio de Janeiro, isto ocorre entre 1901 e 1904, e em São 
Paulo, em 1914. Este período é marcado pela descentralização e ampliação dos 
serviços (Marques, 2005, p. 17; Eigenheer, 2009). É difícil obter dados sobre a 
expansão gradativa do serviço. Há algumas informações sistematizadas sobre algumas 
capitais que indicam que ele acompanha o crescimento das cidades.

Faz parte dessa realidade a presença de catadores nas áreas de disposição final, 
bem como a realização desta atividade por funcionários da prefeitura que viam na 
recuperação dos materiais uma forma de adquirir renda adicional. Esta prática, 
sobre a qual há relatos frequentes, oriundos de diversas regiões do país, era coibida 
pelas administrações municipais (Wirth, 2013; Cytrynowicz e Caodaglio, 2012, 
p. 111). No caso de Porto Alegre, que abordamos em seguida, a estruturação de 
uma política de gestão dos resíduos sólidos vem acompanhada de diversas leis que 
criminalizam a atividade de catação. Estes elementos indicam que circuitos informais 
de aproveitamento do lixo, relegados à marginalidade, são uma característica presente 
desde a implantação deste serviço público. Antes de haver qualquer política para 
a reciclagem, trabalhadores pobres (catadores e garis) resgatavam este material 
do aterramento.

A terceira fase do serviço público brasileiro consiste na concessão dos 
serviços para a iniciativa privada; desta vez, para empresas nacionais. Nessa fase, 
o planejamento permanece sob o controle da prefeitura. As primeiras empresas 
contratadas em São Paulo são da área de construção civil, que não possuíam 
experiência anterior com limpeza urbana. Conforme o depoimento de Tadayuki 
Yoshimura, um engenheiro que trabalhava numa das primeiras empresas, o 
argumento da estabilidade no repasse financeiro foi o que as atraiu a investir 
nesse novo setor.

O que nós levamos à Vega Sopave foi o argumento de que o serviço de coleta de 
lixo gerava estabilidade em termos de receita ao longo de cinco anos – prazo do 
contrato – ao passo que a construção é uma curva senoidal, de altos e baixos. Então 
isso ajuda a organizar qualquer empresa (Cytrynowicz e Caodaglio, 2012, p. 136).
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As empresas contratadas não possuíam experiência com a execução do serviço. 
A partir dos mapas e dos itinerários elaborados pela prefeitura, foram introduzidas 
técnicas para otimizar o trabalho dos garis. Conforme publicação do setor 
empresarial sobre a história do serviço de limpeza urbana de São Paulo, as primeiras 
empresas criaram estratégias para visibilizar a atividade. Os uniformes cinzas foram 
substituídos pelos de cor laranja, e os caminhões ganharam cores e inscrições. As 
empresas estavam ativamente engajadas em campanhas de conscientização, nas 
quais a limpeza era associada a desenvolvimento e cidadania. Em muitas regiões 
ainda não havia o hábito de disponibilizar o resíduo para a coleta, e as companhias 
tiveram papel ativo em sua consolidação (Cytrynowicz e Caodaglio, 2012).

O valor repassado às empresas era proporcional ao volume coletado. Conforme 
revela a pesquisa de Marques (2005), este mecanismo estimulou as empresas a 
expandir o serviço para regiões não atendidas, antes mesmo que a demanda surgisse 
por parte do poder público ou dos moradores.

A terceirização, ocorrida nas décadas de 1980 e 1990, acompanhou a 
implantação do ideário político neoliberal. Como resultado desse processo, temos 
que, no ano 2000, 70% dos resíduos brasileiros eram coletados por empresa privada 
(Jacobi e Besen, 2006).

Conforme os dados da Pesquisa Nacional do Saneamento Básico (PNSB), 
realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), existe uma 
relação entre o número de habitantes de um município e o nível de participação da 
iniciativa privada na execução do serviço. Quanto maior a densidade populacional da 
cidade, maior o nível de terceirização do serviço de limpeza urbana. Nos municípios 
com até 50 mil habitantes, 36,6% das entidades prestadoras do serviço são privadas, 
enquanto 63,4% são públicas. Nos municípios acima de 500 mil habitantes, esta 
relação se inverte: 26,6% do serviço são prestados por ente público, enquanto 
73,4% estão a cargo da iniciativa privada. Nos municípios acima de 1 milhão de 
habitantes, a porcentagem de terceirização do serviço chega a 90% (IBGE, 2010).

Dessa forma, constata-se que a iniciativa privada opera preferencialmente nas 
grandes e médias cidades, que possuem maior arrecadação de impostos e, portanto, 
melhores condições de financiar esse serviço. Conforme a PNSB, o orçamento do 
serviço de coleta e gestão dos resíduos sólidos urbanos (RSUs) pode chegar a 20% 
dos gastos do município (IBGE, 2010).

No entanto, não há dados disponíveis sobre o seu orçamento detalhado. No 
Brasil, não existe uma tabela nacional de referência para a prestação desse serviço.5 

5. Informação obtida durante o I Seminário Nacional Rotas Tecnológicas Favoráveis à Inclusão dos Catadores e à 
Reciclagem nas Políticas Públicas de Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos, ocorrido em 25 e 26 de setembro de 2013, 
na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).
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Os contratos são estabelecidos entre prefeituras e empresas, e as pesquisas nacionais 
têm grande dificuldade em obter estes dados dos governos locais (Melo, 2012, p. 50).

Na ausência de dados mais consistentes sobre quanto custa aos cofres públicos6 
manter a cidade limpa, os estudos de caso e as entrevistas com gestores revelam 
que o princípio que segue orientando o cálculo dos custos é a produtividade. 
O repasse público é proporcional ao volume varrido, coletado e aterrado pela 
empresa contratada (Marques, 2005; Melo, 2012; Wirth, 2013).

Abordamos os períodos de implantação, estatização e privatização dos serviços 
de limpeza urbana no Brasil. Cada um destes períodos deu origem a um modelo de 
gestão. A PNRS inaugura uma quarta fase na gestão deste serviço público. Ela coloca 
elementos negligenciados nas fases anteriores como aspectos centrais, entre eles, o 
controle social, que demanda a necessidade de transparência nos contratos; a coleta 
seletiva; e a inclusão socioprodutiva de catadores de materiais recicláveis. Como 
forma de articular as questões econômicas, sociais e ambientais, a política define o 
modelo de gestão integrada. Passaremos agora à definição de cada um dos modelos 
de gestão, com especial ênfase à forma que concebe a inclusão de catadores.

2.1 O modelo de gestão estatista

Para fundamentar a construção do modelo estatista de gestão, o que era então 
chamado de lixo passou primeiramente a ser pontuado como um problema de 
saúde pública, para depois ser considerado um problema ecológico ou um passivo 
ambiental que precisava ser solucionado pelo poder público.

O modelo estatista serviu historicamente para estruturar relações burocráticas 
de poder, com o objetivo de controlar os resíduos sólidos, a cadeia de serviços que 
envolvem seu destino final e, colateralmente, as pessoas que produzem seu sustento 
a partir da catação. Serviu também para ampliar e consolidar este serviço a fim de 
posteriormente entregá-lo à iniciativa privada.

No modelo estatista, quem toma as decisões e executa o serviço de limpeza 
urbana é a prefeitura. Nele, o sistema de coleta seletiva é institucionalizado, o 
que pode vir acompanhado de medidas que proíbam e criminalizem a atividade 
de catação. O lugar definido para os catadores neste modelo geralmente os limita 
à condição de triadores. Não executam a coleta porta a porta, mas realizam a 
triagem do material proveniente deste serviço em galpões cedidos ou alugados 
pelo poder público. Os catadores que se adaptam ao trabalho segundo o formato 

6. A falta de transparência nos contratos entre prefeituras e empresas privadas não é uma particularidade do serviço 
de limpeza urbana. No caso do serviço de transporte público, esta foi uma das questões colocadas em evidência pelo 
Movimento Passe Livre (MPL), que tomou as ruas do país em junho de 2013. O que justifica o aumento da passagem 
de ônibus? Como a tarifa é calculada? Embora os aumentos tenham sido revogados diante da pressão popular, estas 
perguntas permanecem sem resposta.
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predeterminado por gestores da prefeitura são incluídos, enquanto aqueles que 
optarem por permanecer nas ruas são coibidos.

A remuneração dos catadores é proveniente da venda do material reciclável. Os 
grupos podem contar com algum convênio para cobrir os custos de manutenção do 
espaço, que geralmente é bastante modesto e não permite melhora da infraestrutura 
de trabalho.

Em municípios em que o resíduo é repartido entre diversas cooperativas e 
associações, a distribuição pode funcionar como mecanismo de controle. Os grupos 
mais reivindicativos e que se mostram questionadores do modelo são boicotados: 
recebem o pior material ou têm seu fornecimento interrompido. Aqueles mais 
aderentes às regras impostas são premiados com o resíduo proveniente de regiões 
nobres da cidade.

Além do conflito entre os grupos reconhecidos pelo sistema, esse modelo 
também alimenta a disputa com os catadores de fora, uma vez que cria uma cisão 
entre coleta formal e informal. Dessa forma, segundo a alegação dos gestores, 
os culpados pela qualidade ruim do material destinado aos galpões seriam os 
catadores informais, que estariam desviando o material do sistema oficial de coleta. 
Outra alegação comum é a falta de consciência da população, que não separaria o 
material corretamente, tampouco respeitaria os dias de coleta seletiva. É possível 
constatar, portanto, o fomento de conflitualidades aparentes como um dos pilares 
de sustentação deste sistema de coleta.

Nesse modelo, a participação dos catadores e da comunidade é limitada. Do 
sujeito catador é tirada a possibilidade de atuar como agente de conscientização 
ambiental da população. As cooperativas, as associações e as organizações 
ambientalistas podem ser consultadas e participar de algumas etapas, mas não 
possuem poder para influenciar o seu desenho. Observa-se assim a dissociação dos 
aspectos sociais, culturais e ambientais. Este processo se constitui em obstáculo 
para a efetivação de um modelo de gestão integrada de resíduos; é parte de um 
fenômeno de controle social próprio da dinâmica dos Estados modernos, chamado 
de tendência à burocratização da divisão do trabalho. Na formulação weberiana, 
conforme Giddens (1998, p. 36-37), esta divisão funda-se:

na “separação” do trabalhador em relação aos meios materiais de produção, da 
destruição, da administração, da pesquisa acadêmica e das finanças em geral, o que 
constitui a base comum do Estado moderno na sua esfera política, cultural e militar, 
e a economia privada capitalista.

Assim, a especialização burocrática de tarefas enquanto primeira e mais 
importante característica do Estado racional-legal foi o mais integral dos feitos 
do capitalismo. Não somente uma expropriação do trabalhador em relação aos 
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meios de produção, mas, além disso, a expansão ilimitada do domínio racional 
como significação imaginária do mundo moderno encontra-se poderosamente 
encarnada na técnica e na organização (Castoriadis, 1991, p. 21). Isto porque os 
catadores precisam ser apenas partes de um sistema burocrático, dentro do qual 
eles seriam apenas “uma peça em um mecanismo móvel que lhe prescreve uma 
marcha essencialmente fixa” (Giddens, 1998, p. 58), direcionada para fins políticos 
e econômicos prescritos pelo gestor e não pelos trabalhadores. Este modelo preparou 
o terreno para um outro modelo, em que a iniciativa privada assume o controle dos 
serviços de coleta de maneira especializada, afastando ainda mais a possibilidade 
dos catadores se tornarem os gestores de seus processos de trabalho em um modelo 
de gestão integrada de resíduos.

2.2 O modelo de gestão privatista

No modelo de gestão privatista, o serviço de limpeza urbana é transformado 
em mercadoria. Trata-se de uma mercadoria em que produção e consumo são 
simultâneos, ou seja, ao mesmo tempo que o serviço de limpeza urbana é realizado, 
os usuários se beneficiam dele. O que qualifica este trabalho como mercadoria é 
o fato de não ser ofertado diretamente ao usuário, mas por intermédio de uma 
empresa capitalista (Braverman, 1981, p. 304). Nesse modelo, a atividade de 
garis, motoristas e outros empregados da empresa assume o formato de “trabalho 
que produz lucro para o capital” (op. cit., p. 305). Conforme desenvolveremos a 
seguir, a lucratividade do serviço passa a ser o seu objetivo principal, submetendo 
as escolhas tecnológicas, as decisões que afetam o meio ambiente e as condições 
de trabalho a este imperativo.

Nesse modelo, a prefeitura contrata uma empresa privada para a prestação 
integral do serviço de limpeza urbana ou de partes dele. Em geral, observa-se 
dificuldade de fiscalização da execução do serviço pelo órgão público (Marques, 
2005). Embora esta seja sua incumbência legal, frequentemente este órgão está 
desprovido das ferramentas técnicas e de pessoal qualificado. São raras as prefeituras 
que possuem sistemas de informação virtuais, rastreamento dos caminhões etc. 
Alguns depoimentos dão conta de que, ao contrário do que seria desejável, no 
contexto atual, muitas prefeituras estão se desfazendo de seu corpo técnico, que já 
era bastante restrito. A tendência ao desmonte das áreas técnicas do Estado também 
foi observada em nível internacional com o avanço da terceirização (Gandy, 1994, 
p. 11). Por isso, o papel das empresas passou a ser muito mais abrangente que a 
simples prestação de um serviço público. Elas têm grande influência na definição 
sobre como ele será prestado, decidem os preços e realizam manobras envolvendo 
inclusive greves de funcionários para que estes preços sejam praticados. É o que 
conclui Marques (2005, p. 68), após analisar a evolução da limpeza urbana em 
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São Paulo e a relação estabelecida em cada período entre o governo municipal e 
as empresas prestadoras do serviço:

o padrão dos investimentos públicos no setor revela que estes nem sempre estão 
respondendo a demandas sociais, mas sim das próprias empresas, que interessadas em 
aumentar seus lucros fazem uso de todo tipo de estratégia. Isso fica bastante evidente 
se analisarmos o modo como as empresas trabalhavam: ao menor sinal de que a 
prefeitura abriria licitações colocando seus respectivos domínios em risco, ou quando 
a prefeitura atrasava pagamentos, ou propunha uma nova – e mais justa – planilha 
de custos, elas ameaçavam demitir funcionários, que por conta disso entravam em 
greve e prejudicavam toda a população paulistana. Ameaçar os funcionários com 
demissões constituía um dispositivo do qual as empresas fizeram uso constante, pois 
a mera ameaça de que os garis7 entrariam em greve inquietava os administradores 
municipais. Esta foi a maneira encontrada pelas empresas para pressionar a prefeitura.

Outra dimensão sobre a qual as empresas passam a possuir o domínio é a 
técnica. Na medida em que o princípio que orienta os contratos é o “quanto mais 
lixo, mais dinheiro”, é notório que este princípio também influencia as soluções 
técnicas para a gestão dos resíduos produzidos a partir da necessidade destas 
empresas. O caminhão compactador, as esteiras de triagem, a triagem mecanizada e 
a incineração são soluções para lidar com um grande volume de resíduo ocupando 
um pequeno número de trabalhadores. São, portanto, intensivas em capital. Todas 
estas tecnologias estão orientadas para a coleta e a destinação final dos resíduos. 
Dessa forma, pautada por uma dinâmica em que mais lixo significa mais dinheiro, 
a empresa privada implantou soluções técnicas contrárias à redução do resíduo e 
à reciclagem. Conforme expressa a urbanista Raquel Rolnik:

é um absurdo que a cidade mais importante e rica do Brasil [São Paulo] tenha um 
percentual de coleta seletiva de lixo e reciclagem tão ínfimo. Isso se deve a um modelo 
de gestão baseado na ideia de tratar os resíduos como mercadoria, como um campo 
de produção de negócios, em que o mais importante é que as empresas que trabalham 
com lixo ganhem dinheiro. Se tiver reciclagem, terá menos lixo e menor será o lucro 
das empresas (Alisson, 2011).

Embora não seja possível falar em privatização do serviço de limpeza urbana no 
caso brasileiro, pois este continua sendo de responsabilidade do poder público, que 
terceiriza parte de sua execução, é nítida a instauração de um sentido privatista 
que orienta a elaboração dos contratos. É este sentido privatista que situa os 

7. Durante o carnaval do Rio de Janeiro de 2014, o país todo tomou conhecimento da greve dos garis, pois estes deixaram 
de limpar o palco do carnaval mais famoso do mundo como forma de reivindicar melhores salários. Diferentemente do 
que a pesquisadora (Marques, 2005) apurou para o caso paulista, a greve carioca foi organizada pelos trabalhadores 
independentemente do sindicato. Durante as manifestações, a categoria denunciava a disparidade entre os valores 
contratados pela prefeitura para a prestação do serviço e a remuneração de sua principal força produtiva. Um dos cartazes 
numa das passeatas trazia os valores dos diferentes salários pagos pela Companhia Municipal de Limpeza Urbana 
(Comlurb): gari (R$ 802,00), agente de limpeza urbana (R$ 1.800,00), gerente (R$ 8.000,00), diretor (R$ 25.000,00) 
e presidente (R$ 28.000,00).
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programas de coleta seletiva na marginalidade dos sistemas de gestão dos resíduos. 
Como resultado deste processo, o índice de reciclagem brasileiro é de apenas 3% 
do resíduo coletado (Cempre, 2010).

Na década de 1990 registra-se um conjunto de iniciativas de implantação de 
coleta seletiva por projetos comunitários em diversas cidades do país (Eigenheer, 
1993). Na maioria dos casos, eram ações pontuais cobrindo bairros ou regiões dos 
municípios, que ocorriam à margem da política de limpeza urbana. A sistematização 
destas experiências contribuiu para contestar a ideia de que a coleta seletiva pudesse 
ser sustentada pela conjugação entre o engajamento ambiental e a venda do 
material. As experiências de coleta seletiva encontravam dificuldades para se manter 
e consolidar, pois possuíam necessidades orçamentárias que entravam em choque 
com os interesses vigentes no modelo de limpeza urbana.

Como a coleta seletiva e a reciclagem não são prioridade no modelo de 
gestão privatista, os catadores continuam invisibilizados ou limitados à condição 
de triadores, conforme descrito para o modelo de gestão anterior. Em vez do órgão 
público, a empresa privada passa a ser formalmente responsável pela coleta seletiva. 
Em muitos casos, a qualidade deste serviço é contestada pelos grupos de catadores, 
que recebem material reciclável contaminado com rejeitos e misturado com resíduos 
orgânicos. Além disso, comumente o resíduo chega de forma compactada, devido 
ao tipo de caminhão coletor utilizado pela empresa. Nesse contexto, os conflitos na 
distribuição do resíduo entre os grupos, descritos para o modelo estatista, podem 
se acirrar. Como crítica a esta situação, o MNCR criou a chamada de denúncia 
“Coleta seletiva sem catador é lixo!”.

3 A PNRS E O MODELO DE GESTÃO INTEGRADA

Ambas as formas estatista e privatista reduzem a problemática dos resíduos a uma 
de suas dimensões, econômica ou política, não constituindo um enfoque integrado 
de gerenciamento, por abordar também de forma reducionista as demais dimensões 
(sociais, ambientais e culturais).

A PNRS, aprovada em 2010, possui o potencial de reconfigurar as práticas 
de gestão, à medida que introduz uma série de conceitos e obrigações a partir de 
uma visão abrangente da questão dos resíduos. Antes tratado como externalidade, 
o resíduo agora figura oficialmente como potencial insumo para as diversas cadeias 
produtivas. Enquanto nos modelos de gestão anteriores a esta legislação a principal 
preocupação era com sua destinação, agora a abordagem do problema deve se iniciar 
pela não geração, passando pela redução, reaproveitamento, reciclagem, tratamento 
e, por último, a destinação final ambientalmente adequada dos rejeitos (Brasil, 
2010, art. 9o). Esta ordem de prioridade demanda “tornar os rejeitos visíveis, pois 
eles revelam os erros de projeto dos desenhos industriais. Aquilo que não pode 
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ser reaproveitado, reciclado ou compostado não deveria ter sido produzido pelas 
indústrias” (Connet, 2014).

Na perspectiva de atacar a problemática dos resíduos já em sua geração, a 
política determina a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, 
a logística reversa e o princípio do poluidor-pagador, que obriga o fabricante ou 
importador a responder por todo o ciclo de produção, incluindo o resíduo gerado 
pelo descarte da embalagem ou do próprio produto.

Do ponto de vista da participação da sociedade civil, destaca-se o princípio “do 
direito da sociedade à informação e ao controle social” definido pela PNRS (Brasil, 
2010, art. 6o, item X). Especificamente em relação à participação dos catadores de 
materiais recicláveis, ressalta-se “o reconhecimento do resíduo sólido reutilizável e 
reciclável como um bem econômico e de valor social, gerador de trabalho e renda 
e promotor de cidadania” (op. cit., art. 6o, item VIII).

A gestão integrada, por sua vez, é definida como “conjunto de ações voltadas 
para a busca de soluções para os resíduos sólidos, de forma a considerar as dimensões 
política, econômica, ambiental, cultural e social, com controle social e sob a premissa 
do desenvolvimento sustentável” (Brasil, 2010, art. 3o, item XI).

Esse enfoque sobre os resíduos demanda a reconfiguração dos modelos de 
gestão e das rotas tecnológicas até então utilizados. Isto exige, entre outras medidas, 
o reconhecimento, historicamente negado, da importância de catadores e catadoras 
de materiais recicláveis enquanto legítimos participantes dos sistemas de gestão 
integrada e logística reversa.

O reconhecimento do catador como um dos atores dos sistemas de 
gerenciamento integrado de resíduos sólidos, expresso pelo texto da lei, é fruto 
de anos de mobilização desta categoria de trabalhadores, que possibilitou a 
emergência do debate público em relação aos temas lixo, cidadania, geração de 
trabalho e renda, e proteção ambiental (MNCR, 2012). No entanto, é o formato 
da implementação da política que determinará se de fato estes sujeitos passarão a 
ocupar um lugar distinto que o de sua margem.

À medida que cooperativas e associações são contratadas para a prestação do 
serviço de coleta seletiva, o trabalho da catação passa a assumir uma nova condição. 
Em vez de apêndices dos sistemas de limpeza urbana, conforme figuravam nos 
modelos anteriores, passam a ser a organização responsável pela execução deste 
serviço público. Nesse formato, o erário favorece a distribuição de renda e a 
construção de uma nova lógica de funcionamento em que os saberes, a experiência 
e os interesses dos trabalhadores associados podem constituir uma dinâmica 
que suplante o controle burocrático e o imperativo mercantil instaurados pelos 
modelos anteriores.
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A coleta seletiva, que para a empresa privada atrapalha sua dinâmica produtiva, 
para essas organizações consiste numa etapa fundamental de seu processo 
produtivo. Quanto melhor for realizada, mais favorável será o posterior processo 
de triagem e prensagem, e, consequentemente, o resultado da venda do material. 
Por isso, no desenho integrado, a campanha de divulgação do serviço, a educação 
ambiental e a relação com a comunidade figuram como atividades centrais. Dessa 
forma, a gestão integrada dos resíduos sólidos tem potencial para unificar prestação 
de serviço público, política de inclusão social, e dimensão comunitária e ambiental.

O modelo de gestão integrada dos RSUs, em que a inclusão socioprodutiva dos 
catadores constitui elemento central, enfrenta obstáculos oriundos dos modelos de 
gestão anteriores, que dificultam ou impedem a catação e a reciclagem. Conforme 
Faria (2009, p. 20), as questões fundamentais para compreender um modelo de 
gestão dizem respeito a um cruzamento matricial entre quem e como administra. 
No caso da gestão dos resíduos sólidos, observamos uma modificação na forma 
e no reconhecimento de novos atores introduzidos pela nova legislação. O que 
está em disputa são os interesses e o controle deste serviço público. No quadro 1,8  

sintetizamos de forma comparativa os principais elementos discutidos nas 
seções anteriores.

Diante do novo marco regulatório, que estabelece nacionalmente a gestão 
integrada dos resíduos sólidos, observamos um rearranjo dos modelos consolidados. 
Segundo nossa hipótese, a forma como o trabalho dos catadores é concebido no 
interior do sistema não somente é fundamental e determinante para a emancipação 
ou a continuidade da situação da fragilidade econômica e social desta categoria, 
mas também é um processo que confere viabilidade para um modelo de gestão 
integrada estabelecido pela PNRS.

Na realidade social, raramente encontramos a expressão de cada um dos 
modelos em sua forma pura. A seguir apresentamos duas experiências. Identificamos 
um sentido predominante em cada uma delas e analisamos como incorporam o 
trabalho dos catadores. A primeira experiência apresentada é a de Porto Alegre, 
que tem o modelo estatista como expressão dominante. Em seguida, analisamos a 
experiência de Santa Cruz do Sul, que mostra a tentativa de implantação da gestão 
integrada em um local em que o modelo vigente é privatista.

8. O quadro 1 foi construído durante uma reunião da coordenação estadual do MNCR do Rio Grande do Sul e, 
posteriormente, ampliado numa oficina realizada durante o IV Encontro Nacional de Mulheres Catadoras. A partir 
da pergunta disparadora – “como funciona a coleta de resíduo em seu município?” –, as representantes de diversas 
cooperativas e associações de todo o país relataram os entraves enfrentados na implementação da PNRS em sua 
cidade. O quadro 1 sintetiza, portanto, situações concretas relatadas pelas catadoras a partir do modelo de gestão 
praticado em seu município.



228 Catadores de Materiais Recicláveis: um encontro nacional

QUADRO 1
Comparação entre os modelos de gestão

Privatista Integrada Estatista

Quem executa Empresa privada. Organizações de catadores. Órgão público.

Quem decide Empresa privada e prefeitura.
Sociedade civil e prefeitura 
(gestão compartilhada).

Prefeitura.

Proteção 
ambiental

Inexistente ou secundária.
É o objetivo central, juntamente 
com a questão social.

É o objetivo central, mas a questão 
social é inexistente ou secundária.

Tecnologia 
empregada

Intensiva em capital (incinerador, 
coleta automatizada).

Intensiva em trabalho 
(coleta solidária).

Sucateada ou em transição para 
intensiva em capital.

Custo
Por tonelada: quanto mais lixo, 
mais dinheiro.

Precificação justa e transparente 
do serviço.

Remuneração do servidor público.

Riqueza Favorece a concentração. Favorece a distribuição. Não favorece a distribuição.

Desenvolvimento 
regional

É prejudicado. O lucro da empresa 
não permanece na região.

É aquecido pela distribuição 
da riqueza.

Não é afetado.

Coleta seletiva Atividade marginal e ineficiente.
Atividade principal com expansão 
para o orgânico.

Pouco eficiente.

Reciclagem É prejudicada. É ampliada. É prejudicada.

Postos de 
trabalho

Diminuem.
Aumentam, conforme expansão da 
coleta seletiva.

Estável.

Catador Invisibilizado.
Cooperativado, remunerado pela 
execução e participante da gestão.

Reduzido à condição de triador.

Elaboração dos autores.

4 PORTO ALEGRE: O MODELO ESTATISTA DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Porto Alegre registra o primeiro trabalho técnico sobre gestão de resíduos em 
1915. Este tinha foco na dimensão sanitária do lixo e era denominado Saneamento 
das Cidades, cujo autor era Benito Elejalde (Caballero, 2008). No vocabulário 
empregado na época, já se podiam encontrar termos como coleta, destino e lixo, 
sendo estas duas primeiras categorias utilizadas com frequência nos estudos técnicos 
atuais. Com o aumento da geração de lixo no início do século XX ameaçando a 
saúde da cidade, ocorreu o intento de construção de um forno para a sua incineração, 
bem como um projeto para transformar lixo em adubo. Contudo, a vigência de 
tais propostas estava condicionada à proibição de acesso ao lixo para os “trapeiros”, 
como era chamada a população que catava a parte reaproveitável dos resíduos. O 
método pensado para isso consistia no uso de caixas metálicas à prova de ratos 
e inacessíveis aos catadores, conforme o modelo utilizado em metrópoles como 
Berlim, Zurique e Nova Iorque (op. cit., p. 35). Apesar de inovadores, dada a 
semelhança com os atuais modelos privatistas de mercantilização dos resíduos, os 
projetos não foram executados por falta de recursos.

Na década de 1930, a prefeitura firmou contrato de concessão com uma 
empresa de coleta e transporte de resíduos. A coleta seria realizada em único horário 
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matinal (Costa, 1983, p. 40), e seus destinos finais poderiam ser o aterramento 
de avenidas, a fabricação de adubo, a venda de papéis, panos, ossos e latas, ou a 
incineração. Neste ponto, é importante lembrar que, já em 1946, por meio do 
Decreto Municipal no 347, havia a proibição da interferência de trapeiros e papeleiros 
nos resíduos, os quais se tornavam de responsabilidade exclusiva da administração 
municipal (op. cit., p. 47).

Em 1975, foi instituído o Departamento Municipal de Limpeza Urbana 
(DMLU), por meio da Lei Municipal no 4.080, como uma autarquia pública atuante 
nos resíduos, existente até os dias atuais. Isto resultou no aumento expressivo do 
orçamento destinado à limpeza pública, o que veio possibilitar o investimento em 
trabalhos técnicos para o destino final dos resíduos (Costa, 1983, p. 63). O grande 
problema que o lixo passou a representar com o crescimento populacional e a 
industrialização de Porto Alegre foi outro fator que ajudou no reconhecimento 
dos resíduos – e dos serviços relacionados a eles – como insumos com potencial 
de agregação de valor econômico. O problema foi reconhecido formalmente em 
1990, com a decretação de estado de calamidade pública em Porto Alegre (Decreto 
no 9.696/1990), em função da falta de espaço para a deposição final de resíduos. 
Isto ocasionou a promulgação do Código Municipal de Limpeza Urbana (Lei 
no 234/1990). Outras ações foram estruturadas para equacionar o problema do lixo 
(Fritsch, 2000, p. 46). Foram sendo desenhadas medidas para a implementação de 
programa de gerenciamento geral de resíduos, com ênfase na educação ambiental 
da população, visando à redução de geração na fonte, bem como a sua reutilização 
e reciclagem. Estes aspectos foram enfatizados na perspectiva da Administração 
Popular de Porto Alegre9 para tratar da problemática dos resíduos, no que ficou 
conhecido como Projeto de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos, dentro 
do qual estava prevista a implantação da coleta seletiva (Caballero, 2008, p. 6-7).

Esse projeto teve início, em 16 de outubro de 1990, com a edição da Lei 
no 274, que tornava obrigatória a coleta seletiva na cidade de Porto Alegre, com a 
finalidade de cumprir o art. 227 da Lei Orgânica do município, que estabelece que:

o município adotará a coleta seletiva e a reciclagem de materiais como forma de 
tratamento dos resíduos sólidos domiciliares e de limpeza urbana, sendo que o 
material residual deverá ser acondicionado de maneira a minimizar, ao máximo, 
o impacto ambiental, em locais especialmente indicados pelos planos diretores de 
desenvolvimento urbano, de saneamento básico e de proteção ambiental (Porto 
Alegre, 199010 apud Fritsch, 2000, p. 50).

9. A Administração Popular foi o governo da chamada Frente Popular, que consistia na coligação entre o Partido dos 
Trabalhadores (PT), o Partido Comunista do Brasil (PCdoB), o Partido Comunista Brasileiro (PCB) e o Partido Socialista 
Brasileiro (PSB). Esta coligação governou a Prefeitura Municipal de Porto Alegre por quatro mandatos consecutivos, 
entre os anos de 1988 e 2004.
10. Porto Alegre. Lei Orgânica do Município de Porto Alegre. Diário Oficial Estadual, Porto Alegre, 4 abr. 1990.
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Juntamente com a coleta seletiva, foram desenvolvidas as unidades de triagem 
(UTs), que hoje são dezesseis em Porto Alegre. A prefeitura passou a recolher com a 
sua própria estrutura os resíduos recicláveis e a destiná-los para as UTs. Por sua vez, 
as UTs realizam o trabalho de triagem e classificação, e comercializam os materiais 
para aparistas e indústrias recicladoras. Os rejeitos não aproveitados pelas associações 
passaram a ser recolhidos pela prefeitura e encaminhados para aterramento.

4.1 Redução da dimensão social à dimensão política e econômica do 
modelo estatista de gestão em Porto Alegre

A esfera do Estado que compreende o município de Porto Alegre se organizou para 
dar conta de um grande problema socioambiental concernente à questão da geração 
e da destinação de resíduos. Contudo, para atender a isto, o modelo estatista de 
gestão precisou, num primeiro momento, controlar a população que historicamente 
já atuava com a coleta e a reciclagem de resíduos, ou seja, os catadores. Estes sujeitos 
representam a dimensão social do sistema de reciclagem de resíduos no Brasil, e com 
seu trabalho contribuem para a minimização dos impactos do modo de produção e 
de consumo vigente. Tratou-se, então, de se começar por um trabalho de remoção 
dos catadores que atuavam no antigo lixão da Zona Norte, em 1990, e realocá-los em 
uma UT. Das trezentas pessoas que iniciaram na UT da Zona Norte, administrada 
por meio da Associação de Recicladores de Resíduos da Zona Norte, somente 
sessenta deram prosseguimento à atividade, enquanto o restante não se adaptou à 
nova forma de trabalho (Caballero, 2008, p. 9).

Não foram somente os catadores do lixão que passaram por um processo de 
redução política de seu trabalho de catador para triador; os catadores de rua também 
vêm passando pela retirada dos seus meios de trabalho de coleta de resíduos recicláveis 
para se adequarem a uma UT. Quando os catadores se amoldam a esta estrutura, é 
criada a dependência em relação à coleta seletiva formal do DMLU, o que faz com 
que os catadores passem a ter nela sua única fonte de fornecimento de materiais 
recicláveis. Este órgão destina as cargas para cada associação conforme critérios 
próprios. Em função disso, algumas associações recebem resíduos considerados 
mais nobres, enquanto outras recebem materiais de baixa qualidade, com menor 
valor comercial (Michelotti, 2006, p. 79).

Contudo, por mais que dentro do modelo estatista se faça uso de termos 
como gerenciamento integrado e autogestão, estas noções devem estar de acordo 
com os preceitos e os interesses dos gestores públicos e do governo (Caballero, 
2008, p. 19), o que gera distorções destes conceitos. Para se ter uma ideia, a forma 
de organização e trabalho das unidades institui um “padrão comportamental, 
definido pelos gestores como ideal para se trabalhar dentro do galpão” (idem, 
ibidem). As normas que regulam o trabalho e estabelecem os direitos e os deveres 
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dos trabalhadores são estipuladas no coletivo sob a liderança dos servidores públicos 
que idealizaram, criaram e ajudam a manter a UT (idem, ibidem).

Outro aspecto característico do modelo estatista de gestão é a criminalização 
da informalidade, a qual tenderia a acabar com a inclusão dos catadores nas UTs 
(Caballero, 2008, p. 22). Por conseguinte, os catadores que atuam nas ruas de Porto 
Alegre vêm passando por um intenso processo de criminalização, disseminado 
desde o que foi denominado de “roubo de lixo”. Esta denominação permanece 
sendo utilizada pela atual administração da Prefeitura de Porto Alegre. Grosso 
modo, “roubo do lixo” seria uma definição para designar o simples ato de muitos 
catadores coletarem seus materiais antes da coleta seletiva feita pelos caminhões a 
serviço da prefeitura (Dutra, 2009, p. 6). Agregada a tal denominação, a designação 
“reciclagem clandestina” é utilizada pelo governo municipal, o qual classifica a coleta 
de materiais feita pelos catadores, sem o seu consentimento, como uma atividade 
ilegal (Michelotti, 2006, p. 142). Em contrapartida, os catadores acusam a prefeitura 
de ter se apropriado, de forma indevida, do lixo que era de exclusividade dos pobres 
e dos catadores (Sosniski, 2006, p. 74). Estas formas díspares de interpretação do 
sentido da coleta seletiva feita pelos catadores, nas circunstâncias atuais, é o que 
vem acionando e mantendo o acirramento do conflito entre a coleta seletiva formal, 
de um lado, e a coleta seletiva informal, de outro.

Entretanto, entre os próprios trabalhadores da reciclagem são disseminadas 
significações que legitimam processos excludentes no contexto urbano. Isto se 
dá ao atribuir a culpa aos catadores de rua, ou aos “informais”, pelo “desvio do 
lixo” que seria destinado aos galpões de catadores “formais” – conhecidos como 
“recicladores”11 (Silva e Rosado, 2009, p. 8). Por sua vez, este tipo de atribuição 
de culpa oferece as condições para a intensificação de um conflito entre estes 
trabalhadores, os quais são frutos de uma mesma questão social.12

Esta conflitualidade induzida entre catadores de rua e recicladores de galpão 
foi observada por Michelotti (2006, p. 133-134) ao constatar a existência de 
um discurso que prima pela retirada dos catadores das ruas. Além disso, esta 
discursividade procura estabelecer a necessidade de transferência destes catadores 

11. Traduzindo essa disputa em dados, de acordo com Cempre (2008), do montante de materiais recicláveis coletados, 
60 t diárias são recolhidas pela coleta seletiva formal terceirizada pelo governo municipal de Porto Alegre. Esta coleta 
é destinada aos galpões dos “recicladores”, ou seja, dos catadores “formais”. Por sua vez, conforme Martins (2005, 
p. 35), na outra ponta, os catadores “informais” coletam nas ruas, no mínimo, o dobro, ou seja, 120 t diárias. Esta 
diferença entre as coletas formal e informal, de acordo com a prefeitura, é o que diminui a renda dos “recicladores”, 
pois os catadores de rua estariam “roubando” os materiais recicláveis e deixando para aqueles apenas os “rejeitos” 
(Silva e Rosado, 2009).
12. Os catadores dos galpões recebem atualmente uma ajuda de custo de R$ 2.500,00, por meio de convênio firmado 
entre o poder público municipal e as associações que fazem a gestão dos galpões de reciclagem em Porto Alegre. Porém, 
tanto os catadores de rua quanto os organizados em associações não possuem direitos relacionados ao seu trabalho. 
A diferença é que os catadores dos galpões têm algumas garantias associativas proporcionadas pelas suas entidades, 
como algum tipo de proteção à maternidade (dispensa de alguns dias de trabalho) e auxílio em caso de acidentes de 
trabalho. Estas garantias associativas variam de grupo para grupo. 



232 Catadores de Materiais Recicláveis: um encontro nacional

para um espaço mais restrito de um galpão de reciclagem como meio de formalização 
de sua atividade, enquanto uma estratégia de remoção dos catadores das ruas de 
Porto Alegre, pois, tirá-los da rua:

é a ordem do dia, seja porque possam, (...), estar “dificult[ando] o trânsito nas grandes 
cidades e compromet[endo] os sistemas oficiais de gerenciamento de resíduos sólidos”, 
seja porque evocam uma profunda sensação de mal-estar e de sujeira, “ocasion[ando] 
problemas ambientais graves” (...) – afinal, quem trabalha com lixo com ele acaba se 
confundindo. Poderia mesmo se dizer que a construção de um status fica atrelada à 
sua vinculação a um grupo devidamente formalizado (Michelotti, 2006, p. 133-134).

No entanto, a atribuição desses sentidos a esses trabalhadores constitui-se 
em um meio para tornar justificáveis determinados processos excludentes, tais 
como a exclusão territorial que se realiza pela proibição de acesso aos territórios 
de coleta onde os catadores atuam.13 Estes processos, ao privarem os catadores 
de ter acesso ao seu espaço de trabalho, contribuem para o despojo dos vínculos 
sociais e territoriais estabelecidos pelo trabalho diário em meio à cidade (Silva e 
Rosado, 2009, p. 7-8). Todavia, de forma oposta, os catadores demandam melhores 
condições de trabalho e de vida, por meio não da proibição de seu trabalho ou da 
perda de seu território, mas do reconhecimento do amálgama entre o catador, seu 
trabalho e sua territorialidade, dada a total impossibilidade de dissociação entre 
estes três fatores (Sosniski, 2006, p. 47).

4.2 A transição do modelo estatista para o modelo privatista em  
Porto Alegre

A passagem do modelo estatista para o privatista em Porto Alegre começou em 2005 
e consolidou uma tendência para a terceirização dos serviços de coleta e destinação 
final de resíduos, cuja titularidade permaneceria sendo da prefeitura. Assim, ao 
término do referido ano, jornais de circulação estadual divulgavam o quadro de 
desestruturação física do DMLU para a execução dos serviços: “Esse desequilíbrio 
também explica a situação encontrada na frota. Dos 150 veículos próprios, entre 
caminhões e máquinas 60% já são sucata. A outra parte tem idade média de 17 
anos, com elevados custos de manutenção e de combustível” (Diretor..., 2005a).

Ao mesmo tempo que se ia deixando claro o quadro de desestruturação física 
do DMLU, outras propostas de políticas constitutivas e regulatórias foram sendo 

13. A proibição do acesso dos catadores aos seus espaços de coleta acompanha o processo de criminalização dos 
catadores que passou a vigorar em Porto Alegre. Algumas organizações não governamentais (ONGs), em conjunto 
com certos políticos, supostamente mobilizados contra o “sofrimento animal” dos cavalos, fizeram aprovar uma lei 
municipal chamada Programa de Redução Gradativa de Veículos de Tração Animal e de Tração Humana (Porto Alegre, 
2008). O programa estipula o prazo de oito anos para que seja definitivamente proibida a circulação destes dois tipos 
de veículo no trânsito de Porto Alegre. Como se pode notar, esta nova lei não se preocupa unicamente com os equinos, 
porque atingiu o conjunto dos catadores, inclusive os que não trabalham com carroças tracionadas por cavalos, mas 
com veículos de tração humana, os popularmente chamados carrinhos de coleta. Esta lei foi denominada pelo MNCR 
de Lei Anticatador (Luta..., 2009).
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apresentadas como parte de uma política maior de reestruturação da instituição, 
por meio de um novo sistema integrado de limpeza urbana. Mencionem-se alguns 
dados da apresentação técnica do então diretor do departamento, Garipô Selistre, 
sobre tal reestruturação na parte física do DMLU.

Frota atual do Departamento: 134 máquinas pesadas e caminhões sucateados, com 
média de vida útil de 17 anos – gerando altíssimo custo de manutenção. Grande parte 
em processo de canibalização. Expressivo número de locações (46) entre veículos e 
caminhões. Frota futura: 3 veículos leves. Imóveis atuais: 41 imóveis próprios, mais 
3 alugados. Imóveis futuros: 16 imóveis, nenhum alugado e sim propriedades da 
prefeitura (DMLU, 2006, p. 8).

Entretanto, o que chama igualmente atenção é a mudança do seu papel 
executivo por meio de uma alteração substancial no exercício de sua função pública. 
Conforme a explanação do então diretor do DMLU ao exemplificar quais seriam 
estas alterações funcionais: “Adequação da autarquia ao papel do Estado moderno 
(o novo DMLU): planejador; gerenciador; fiscalizador; regulador” (DMLU, 2006, 
p. 8). Dessa forma, pode-se concluir que, para a adequação do órgão a estas políticas 
de ajuste estrutural, o DMLU deve se desobrigar do papel de executor e operador 
da limpeza urbana municipal. Isto representa um processo de reestruturação 
de atividades-chave operadas pela instituição e realizadas mediante uma gama 
significativa de servidores públicos.

Ao mesmo tempo, as empresas prestadoras de serviços terceirizados passam a 
ser concebidas pela direção do órgão da ocasião como uma grande solução, conforme 
veiculado em matéria no jornal O Sul: “Os terceirizados adquiriram importância 
estratégica para o sistema de limpeza urbana, a tal ponto que apenas 15% da coleta 
seletiva está na dependência direta de servidores do quadro” (Diretor..., 2005b). 
Mais adiante na mesma reportagem, a diretoria do DMLU da época coloca que:

também deseja mudar o perfil dos terceirizados, colocando a serviço do DMLU 
empresas com maior estrutura. Um outro plano é implantar indicadores confiáveis 
e sistemas gerenciais em todas as áreas internas do departamento, acabando com a 
ambiguidade operacional e direcionando a coleta do lixo para um processo maior 
de terceirização que, segundo ele [Garipô Selistre], “representa uma tendência 
irreversível” (Diretor..., 2005b).

De fato, tal “tendência irreversível” traz consigo uma dupla garantia às 
empresas, assegurando a expansão do mercado de prestação de serviços de limpeza 
pública, ao mesmo tempo que promove uma expansão sem riscos de prejuízo, pois 
visa evoluir da terceirização para a concessão do serviço por longos períodos, de 
acordo com a Lei das Parcerias Público-Privadas (Lei no 11.079/2004).

Sobre as parcerias público-privadas (PPPs), em nível federal, essa lei difere 
essencialmente da Lei de Concessões (Lei no 8.987/1995), que autoriza o setor 
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privado a receber do setor público apenas o pagamento das tarifas pelos usuários, e 
da Lei de Licitações (Lei no 8.666/1993), na qual a empresa privada recebe somente 
o valor estabelecido em contrato por um prazo máximo de até cinco anos. A lei que 
dispõe sobre as PPPs traz a perspectiva da realização, por parte do Estado, de outras 
formas de concessão de serviços públicos distinta da estabelecida pela anterior Lei 
de Concessões. Os prazos estabelecidos nesta nova lei são bem maiores, de 5 a 35 
anos. Além disso, esta nova modalidade visa patrocinar “a concessão de serviços 
públicos ou de obras públicas (...) quando envolver adicionalmente à tarifa cobrada 
dos usuários, contraprestação pecuniária do parceiro público ao parceiro privado” 
(Brasil, 2004, art. 2o, § 1o). Isto significa, para as empreiteiras em geral, e mais 
especificamente para as da área de resíduos, uma forma de investimento sem risco. 
O pagamento dos serviços prestados, incluindo a remuneração do capital investido, 
caso não seja coberto pela taxa cobrada dos usuários, dá acesso a subsídios públicos 
do orçamento para as empreiteiras. Assim, as empresas prestadoras de serviço de 
manejo de resíduos deixam de investir por sua conta e risco, e este ônus passa a 
ser do poder público e, em última instância, do contribuinte.

Em Porto Alegre, a Câmara Municipal aprovou o projeto da Lei das PPPs em 
3 de novembro de 2005, a qual foi sancionada e publicada pelo Poder Executivo 
como Lei Municipal no 9.875, em 8 de dezembro de 2005. Com a aprovação do 
Programa Municipal de Parceria Público-Privada de Porto Alegre, os serviços que 
envolvem a coleta e o destino final dos resíduos sólidos encontram solo fértil para 
longos períodos de concessão com poucos riscos para o investimento privado. Isto 
consolida um modelo privatista de gestão de resíduos sólidos, a ser aplicado em 
processos como os de incineração ou de conteinerização.

De modo geral, as PPPs fornecem, assim, garantias adicionais às empresas 
concessionárias de serviços públicos. Isto contribui para consolidar um mercado 
relativo aos processos de destinação de resíduos. Deste modo, a vigência de PPPs 
é uma fase avançada do modelo privatista.

5 SANTA CRUZ DO SUL: A LUTA DOS CATADORES PARA A PARTICIPAÇÃO NA 
LIMPEZA URBANA

Com cerca de 120 mil habitantes, Santa Cruz do Sul, localizado a 150 km de Porto 
Alegre, é o município economicamente mais importante da região do Vale do Rio 
Pardo.14 Sua principal atividade produtiva está relacionada à fumicultura, desde a 
plantação do fumo até a industrialização do cigarro. A atividade de catação ocupa 
uma parcela da população pobre da área urbana, excluída do mercado de trabalho 

14. Os municípios que compõem a região do Vale do Rio Pardo são: Arroio do Tigre; Boqueirão do Leão; Candelária; 
Encruzilhada do Sul; Estrela Velha; General Câmara; Herveiras; Ibarama; Lagoa Bonita do Sul; Mato Leitão; Pântano 
Grande; Passa Sete; Passo do Sobrado; Rio Pardo; Santa Cruz do Sul; Segredo; Sinimbu; Sobradinho; Tunas; Vale do Sol; 
Vale Verde; Venâncio Aires; e Vera Cruz. 
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formal, bem como trabalhadores rurais, que exercem esta atividade durante o 
período de entressafra do fumo.

Como nos demais municípios do Brasil, a atividade de catação ocorria 
inicialmente em um contexto de marginalização, discriminação e exploração 
do trabalho do catador. Um gestor15 público municipal de Santa Cruz do Sul, 
entrevistado em 1997, afirmava que os catadores eram agentes ilegais, concorrentes, 
cuja atividade lesava os cofres da prefeitura, pois desviavam o resíduo que deveria 
ser destinado à usina municipal de triagem (Silveira, 2000, p. 119).

O início da articulação dos catadores na cidade de Santa Cruz do Sul data de 
2001. As primeiras reuniões entre catadores e apoiadores ocorreram num prédio 
de uma fábrica de massa falida, conhecida como Ocupação 2001, localizada próximo 
ao centro da cidade. Os catadores reunidos ali trabalhavam individualmente e 
vendiam seu material para atravessadores. A partir do estímulo inicial de um 
grupo de apoiadores, os trabalhadores começaram a vislumbrar uma forma de 
organização coletiva. Em 2003, o grupo formaliza sua primeira entidade jurídica, 
a Associação Ecológica dos Catadores de Materiais Recicláveis de Santa Cruz do 
Sul (Asecmar) (Jandrey, 2013).

Essa iniciativa convivia com a frequente criminalização da atividade veiculada 
pela mídia local. Entre os temas abordados em reportagens do início dos anos 
2000, estavam os maus-tratos aos cavalos16 e a prática de segregação de material 
em via pública, que atrapalharia a circulação de pessoas e veículos. Em reação, o 
grupo de catadores passou a publicar respostas no jornal da cidade, promovendo 
um debate público em torno da catação.17 Denunciavam a criminalização de sua 
atividade de sustento e exigiam políticas públicas que permitissem a melhora de 
sua condição de trabalho.

Após contato com grupos de catadores de Porto Alegre, a Asecmar passa a 
integrar o MNCR, conforme evidencia o relato de uma das lideranças:

a participação ativa nos encontros e mobilizações do MNCR fortalecia os membros 
do grupo, além de possibilitar conquistas materiais para a associação, como foi o caso 
dos novos carrinhos que chegaram através de projetos junto a entidades do governo 
federal (Jandrey, 2013, p. 158).

Consolidava-se assim um sujeito coletivo local, articulado a uma identidade 
nacional, capaz de significar os problemas percebidos pelos grupos de catadores de 
forma mais ampla e possibilitar a construção de soluções. A luta pelo reconhecimento 
do trabalho do catador amadurecia nesse processo e as suas interseções com o serviço 

15. Bruno Faller, então secretário de Assuntos Essenciais, entrevistado por Rosi Cristina Espíndola da Silveira. 
16. Em relação a essa questão, chegou a ser proposto um projeto de lei para a proibição de veículos a tração animal, 
que não chegou a tramitar.
17. Uma coletânea das reportagens de jornal pode ser encontrada em Silveira (2010, p. 182-210).
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municipal de limpeza urbana ficavam cada vez mais evidentes. Nos primeiros anos, 
as mobilizações e as negociações com o poder público realizadas em Santa Cruz 
do Sul tinham como principal reivindicação a cessão de um local definitivo para a 
realização do trabalho de triagem e o reconhecimento da importância ambiental 
da atividade. Estavam em sintonia com o reconhecimento profissional da categoria 
por meio de sua inserção no Cadastro Brasileiro de Ocupações (CBO), em 2002, 
e com a implantação das políticas de apoio às cooperativas e às associações de 
catadores em nível federal.

Além do diálogo com a sociedade por meio de reportagens de jornal, em nível 
local, a mobilização, a ocupação de espaços públicos, bem como a construção de 
vínculos com sindicatos e outras organizações de esquerda são uma constante na 
trajetória de organização dos catadores de Santa Cruz do Sul. Um dos exemplos é a 
campanha, envolvendo uma série de entidades, por um projeto de lei popular que 
previa a destinação do material oriundo da coleta seletiva domiciliar à organização 
de catadores.

Naquele período já estava em operação a coleta seletiva da empresa terceirizada 
Conesul, realizada com caminhão compactador, uma forma inadequada de 
recolhimento, que contamina o material reciclável. Apesar de sua má qualidade, 
o grupo de catadores lutava para ter acesso a esse material, pois necessitava de 
volume para sustentar a atividade coletiva. Além disso, o município estava na 
iminência de negociar novo contrato de lixo, o que tornava a situação oportuna 
para novamente evidenciar o descaso com os catadores.

Os catadores queriam garantir que a coleta seletiva fosse destinada a eles. Com o 
slogan: “Coleta seletiva na mão dos ricos e catador com fome”, foi realizada uma ampla 
campanha no município, que incluía o recolhimento de assinaturas para um projeto 
de lei de iniciativa popular. Este previa a instituição da coleta seletiva e sua destinação 
aos catadores organizados. Cartazes espalhados pela cidade, cópias do projeto de lei 
em sindicatos, escolas e trabalho de base realizado nas casas demonstraram a enorme 
vontade de avançar dos(as) catadores(as) de Santa Cruz naquele momento (Jandrey, 
2013, p. 160).

Essa iniciativa carrega a denúncia do sistema privatista, que não considera 
o trabalho do catador, e a tentativa de implantar modificações que começam a 
indicar a necessidade de um novo modelo de gestão. Entre as atividades de luta 
organizadas pelo movimento, destaca-se uma ação direta, realizada em abril de 
2008: a ocupação da usina de triagem municipal, um equipamento público então 
administrado pela empresa terceirizada de coleta de lixo:

no dia 30 [29] de abril de 2008 os catadores e catadoras organizadas(os) no 
MNCR ocupam a Usina Municipal de Triagem localizada no Bairro Dona Carlota 
e impedem durante o dia todo a entrada e saída dos caminhões da coleta. Sua 
principal reivindicação era a definição de um local digno de trabalho e que a coleta 
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fosse efetivamente destinada aos catadores(as), conforme previa a lei municipal. A 
empresa não cumpria com o contrato e a prefeitura não fazia muito esforço para 
fiscalizá-la. Foi um dia inteiro de tensões (Jandrey, 2013, p. 160).

A segunda, realizada em junho do mesmo ano, foi a ocupação da prefeitura:

no dia 11 de junho de 2008 o movimento realiza um acampamento em frente à 
prefeitura municipal, para reivindicar a transferência imediata para o novo local e, 
novamente, a garantia de que a coleta seletiva fosse de fato destinada aos catadores. 
Neste 11 de junho de 2008 a prefeitura municipal funcionou até as 10 da noite, 
pois durante o dia diversas rodadas de negociação foram realizadas, com propostas 
e contrapropostas dos dois lados (Jandrey, 2013, p. 161).

As duas ocupações receberam apoio de diversos setores e tornaram a situação 
dos catadores visível para toda a cidade. Enquanto a interdição da usina provocou 
uma pane no sistema de coleta da cidade, chamando atenção da opinião pública, 
a ocupação da prefeitura, além de uma tática de pressão, visibilizou o trabalho do 
catador, pois naquele dia as atividades de triagem e pesagem foram realizadas em 
praça pública, conforme demonstra o trecho a seguir:

além da sua infraestrutura de luta [composta por lonas pretas, barracas e fogão a 
lenha], os(as) catadores(as) também utilizaram o espaço público para desenvolver 
seu trabalho durante o dia, instalando uma balança no local e triando os resíduos 
coletados nas ruas (Jandrey, 2013, p. 162).

A estratégia de visibilização e o envolvimento da comunidade com a luta 
não consistem apenas em uma forma de fortalecimento das reivindicações dos 
catadores, mas indicam um dos princípios do modelo de gestão integrada, que é 
a participação da comunidade na tomada de decisão.

Com a celebração do novo contrato do lixo, em 2008, novamente com a 
empresa Conesul, a coleta seletiva passou a ser feita com veículo híbrido, composto 
por dois compartimentos, um para o resíduo orgânico e outro para o material 
reciclável. Este caminhão foi introduzido como inovação que elevaria o índice de 
reciclagem da cidade (Mentalidade..., 2007). Parte do material coletado passou a 
ser entregue à associação de catadores. Ao contrário do que a empresa prometia, os 
catadores constataram que o material dos dois compartimentos possuía as mesmas 
características. Em ambos havia material reciclável e resíduo orgânico. Portanto, 
a coleta seletiva existia formalmente, mas não se concretizava. Este não é um fato 
isolado, mas uma característica do sistema privatista, observável na maior parte das 
cidades brasileiras em que este serviço é executado por empresa privada.

No final de 2008, a categoria sentia os efeitos da crise econômica mundial, que 
impactou negativamente em até 60% o valor do material reciclável comercializado 
(MNCR, 2009a). Esta conjuntura afetou diretamente o sustento dos trabalhadores, 
que até então dependia exclusivamente da venda do material.
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Ao mesmo tempo, os debates impulsionados pelas ações coletivas empreendidas 
pelo movimento fizeram com que sua pauta se ampliasse, passando da reivindicação 
de melhores condições de trabalho ao questionamento à forma como o poder público 
realiza a gestão da limpeza urbana. Nesse processo, a proposta de contratação da 
organização de catadores para executar parte do serviço público municipal de gestão 
dos resíduos sólidos parecia cada vez mais factível. Além disso, diante da conjuntura 
econômica, este tipo de remuneração pública tornaria o coletivo menos dependente 
das oscilações de preço do material reciclável. Conforme relato de militantes, 
esta possibilidade não era imaginada nos primeiros anos de mobilização, mas foi 
construída a partir das articulações e dos debates proporcionados pela luta. Do 
ponto de vista legal, esta possibilidade estava respaldada pela Lei do Saneamento 
Básico, que permite que prefeituras contratem cooperativas e associações de catadores 
com dispensa de licitação (Brasil, 2007).

Esse caminho é fortalecido com a criação do Fórum de Ação pela Coleta 
Seletiva Solidária e Reciclagem de Santa Cruz do Sul (Facs), em 2009. Em sua 
composição figuram sindicatos, universidades, empresas e representantes da 
prefeitura. Nesse espaço, a crítica formulada pelo movimento encontra-se com 
conhecimentos oriundos da academia e da gestão pública, tornando possível a 
construção de soluções mais abrangentes para o reconhecimento público do trabalho 
do catador. Entre as propostas gestadas neste fórum, apresentadas ao poder público 
por meio de reuniões, estavam a transferência da gestão da usina municipal de 
triagem de resíduos, que estava sob administração da iniciativa privada, para a 
organização de catadores, bem como a sua contratação para a realização da coleta 
seletiva. Ao mesmo tempo foram realizadas passeatas e panfletagens, que justificavam 
as reivindicações do movimento perante a maneira como o município geria seus 
resíduos sólidos. Conforme veiculado pela mídia local:

os catadores promoveram o ato em defesa do trabalho, da geração de empregos, 
da preservação da natureza e do bem público. Durante o trajeto, panfletos foram 
entregues à população, enquanto o coordenador do MNCR, Fagner Jandrey, explicava 
o motivo do protesto. Segundo ele, o atual modelo de gestão do lixo no município 
é insustentável. “Apenas 8% do material é reciclado e o resto vai para um aterro em 
Minas do Leão”, afirma. Por ano, a prefeitura gasta cerca de R$ 4 milhões com o 
recolhimento do lixo seco e orgânico. Os resíduos são encaminhados para a Usina 
Municipal de Reciclagem, que é gerida pela Conesul, vencedora da licitação na 
administração passada. Por mês, a empresa recebe aproximadamente R$ 22 mil para 
a manutenção do local e o pagamento de salários. “Não queremos excluir a empresa. 
Estamos pedindo que se passe uma parte do serviço (coleta seletiva e gestão da usina) 
aos trabalhadores da reciclagem. Ela continuará com a coleta de lixo orgânico, 
transporte e destinação final”, ressalta Jandrey (Patta, 2009).

Comparada às mobilizações anteriores, que reivindicavam um espaço adequado 
de trabalho e o direito de ter acesso aos resíduos da coleta domiciliar, essa pauta 
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evidencia um antagonismo. O movimento expressa que o reconhecimento do catador 
pelo poder público exige enfrentar o modo como este gere o seu lixo. Além disso, 
identifica que o modelo de gestão atual, ao mesmo tempo que exclui os catadores, 
beneficia a empresa. Diante disso, reivindica a participação dos catadores no sistema 
público de limpeza urbana.

Na ausência de respostas concretas, o movimento continuou a pressionar o 
poder público por meio da ocupação de gabinetes. Em 21 de outubro de 2009, a 
Secretaria Municipal do Meio Ambiente foi ocupada para tentar negociar as pautas 
da coleta seletiva e a gestão da usina realizada pelos catadores. Também nesse dia, 
o movimento realizou panfletagem no centro da cidade evidenciando que suas 
propostas não dizem respeito exclusivamente a uma categoria de trabalho, mas são 
relevantes para a sociedade toda. Conforme um de seus militantes:

entendemos que só com a mobilização de todos teremos esta vitória, que no nosso 
entendimento é uma vitória para toda a sociedade santa-cruzense, pois irá gerar 
trabalho para mais pessoas, repartir o dinheiro público e diminuir os impactos 
ambientais do atual modelo de gestão dos resíduos em nossa cidade, comenta o 
militante do MNCR Luis Carlos Nunes (MNCR, 2009c, grifo nosso).

Para disputar o espaço que está sendo ocupado por uma empresa privada, é 
necessário conhecer o processo, evidenciar suas falhas e apontar caminhos. Nesse 
sentido, registra-se a importância do Facs, que faz estudos, apresenta experiências 
de outros municípios e cumpre o papel de discussão pública sobre a temática 
dos resíduos (Jandrey, 2013). Uma das questões levantadas é justamente a falta 
de disponibilidade de dados. De parte da prefeitura, o então secretário de Meio 
Ambiente alegava: “Quanto à gestão da usina, [os catadores] alegam capacidade para 
gerenciá-la, mas não conseguem apresentar um plano de gestão porque desconhecem 
os dados” (Heck, 2009). Por sua vez, o movimento evidenciava que a disponibilidade 
dessas informações era responsabilidade do poder público: “Foi nos solicitado um 
plano de gestão da usina, solicitamos os dados necessários para fazer este plano, 
só que até agora não nos foram repassados” (MNCR, 2009b). Os poucos dados 
levantados, tornados públicos pelo movimento durante as manifestações, foram 
obtidos mediante um processo instaurado pelo Ministério Público para averiguar 
possíveis irregularidades na contratação da empresa (Patta, 2009).

Ao evidenciar todas essas questões, o movimento provocou algo inédito: uma 
manifestação pública por parte da empresa terceirizada. Em artigo intitulado A 
coleta é seletiva, sim!, a empresa faz a defesa de seu modelo sem responder à crítica 
de sua ineficiência. Entretanto, admite a possibilidade de transferência de parte 
da operação da usina para a associação de catadores.

Prova da sua coerência social e ambiental, a empresa é favorável a que outros grupos 
como cooperativas e/ou associações, que se mostrem eficientes, administrem centrais 
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de triagem em diversos municípios, mas alerta para que isso ocorra com muito 
cuidado e zelo ao patrimônio público e aos trabalhadores. A Conesul entende que 
os candidatos a assumir esta operação não devem apresentar a simples justificativa de 
geração de empregos, sem todos os direitos assegurados. Caso contrário, caracterizaria 
um retrocesso às condições de trabalho legalmente asseguradas aos trabalhadores hoje 
contratados (Conesul, 2009).

Dessa forma, após uma série de mobilizações e negociações com o poder 
público, que provocaram até mesmo certo consentimento da empresa terceirizada, 
em 31 de agosto de 2010 o coletivo de catadores celebra convênio com a prefeitura 
para a administração da usina municipal de triagem (Santa Cruz do Sul, 2010). 
Para tanto, o grupo constituiu sua segunda entidade jurídica, a Cooperativa de 
Catadores de Santa Cruz do Sul18 (Coomcat).

Em 1 de setembro de 2009 [2010], antes do nascer do dia, a bandeira verde do 
MNCR foi hasteada na frente da usina, que agora passaria a ser gerida pelos(as) 
trabalhadores(as). Após muita luta, esse foi um dia histórico. No período de transição 
foram realizadas diversas reuniões de preparação para os novos desafios, inclusive 
com os trabalhadores da empresa, que puderam escolher em ficar na cooperativa ou 
seguir com a empresa. Muitos optaram pela experiência autogestionária e permanecem 
até hoje. (...) O avanço, além de político, também precisava demonstrar-se na área 
produtiva. Era preciso que o nível organizacional do grupo se elevasse para um novo 
patamar. Até então, o trabalho dos(as) catadores(as) se resumia a catar, triar e enfardar 
seu material. Agora estavam prestando um serviço ao município, tendo que gerir 
o espaço para o qual a totalidade dos resíduos domésticos era enviada diariamente. 
Nessa conjuntura, o papel dos apoios se torna mais consistente também por parte 
da administração municipal e pelas entidades que compunham o Facs (Jandrey, 
2013, p. 163).

Assumir a gestão da usina representou uma vitória parcial do movimento e 
coloca uma série de desafios e percalços à autogestão dos trabalhadores. Ao mesmo 
tempo, possibilitou a experiência e o amadurecimento necessários a este coletivo 
de trabalhadores para assumir a execução do serviço público de coleta seletiva, que 
se efetivaria apenas em 2012.

Os catadores organizados conquistaram a gestão da usina, que funciona 
como estação de transbordo de resíduos sólidos, enquanto a empresa privada 
continua com a execução da coleta comum e o transporte do resíduo até o aterro 
sanitário. A empresa continua operando segundo a lógica do “quanto mais lixo, 
mais dinheiro”, enquanto a coleta seletiva é remunerada segundo um cálculo que 
considera a prestação do serviço e a conscientização ambiental. Por isso, observamos 
neste caso uma iniciativa que aponta para o modelo de gestão integrada, em um 
contexto em que ainda predomina o modelo privatista.

18. Fundada em 30 de janeiro de 2010.
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Um modelo integrado de gestão de resíduos considera de forma simétrica as diversas 
dimensões que compõem a complexidade advinda dos resíduos sólidos em seus 
aspectos sociais, ambientais, políticos e econômicos. Se, na prática, um modelo de 
gestão – mesmo que se reivindique integrado – reduz estas dimensões a somente 
uma ou duas delas, tal como ocorre nos demais modelos, ele busca efetivar uma 
manobra de adequação à PNRS de natureza estritamente retórica. A adequação à 
referida política requer que sejam contempladas todas estas dimensões na gestão 
de resíduos.

Para que um modelo de gestão integrada possa ter vigência a partir da PNRS, 
é preciso compreender de forma mais precisa os dois outros modelos de gestão 
hegemônicos, que tendem a reduzir a gestão dos resíduos a um de seus aspectos. 
Ou seja, é preciso caracterizar os modelos estatista e privatista, bem como analisar as 
relações entre eles. O reducionismo de ambos acaba por consistir em obstáculo para 
a efetivação de um modelo de gestão integrada de resíduos sólidos que contemple 
os seus aspectos políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais, tal como 
preconizado pela PNRS.

Em termos históricos, os sujeitos que congregam os diversos aspectos que devem 
ser considerados para a estruturação de um modelo integrado de gestão de resíduos são 
os catadores de materiais recicláveis, pois em seu trabalho com os resíduos sólidos 
podem-se encontrar aspectos sociais, ambientais, culturais e econômicos. Tanto é 
assim que os catadores foram considerados e contemplados em diversos artigos da 
PNRS. Contudo, o desenvolvimento histórico dos modelos estatista e privatista de 
gestão se constituiu a partir da invisibilidade e da criminalização destes sujeitos, 
relegando-os à informalidade.

A PNRS oportuniza alterações substanciais nos padrões hegemônicos de 
encaminhamento político e econômico de gestão de resíduos por parte dos 
municípios. Tais padrões hegemônicos, além de inviabilizarem os processos de 
reciclagem, colocam o objeto de trabalho dos catadores sob disputa com grandes 
empresas de destinação de resíduos. Não obstante, os espaços por excelência para os 
diálogos sobre a construção de um modelo de gestão integrada de resíduos consistem 
em esferas públicas que proporcionem o controle social sobre os processos de manejo 
de resíduos e sobre seus protagonistas. Além disso, a mudança de paradigmas 
de gestão de resíduos é uma missão a ser perseguida para a efetivação da PNRS. 
Somente assim se conseguirá a inclusão efetiva dos catadores nos processos que 
historicamente lhes dizem respeito.
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