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RECICLAGEM E INCLUSÃO SOCIAL NO BRASIL: BALANÇO 
E DESAFIOS
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1 INTRODUÇÃO

Era uma tarde ensolarada de dezembro em São Paulo, no ano de 2003. Ali, debaixo 
de um viaduto no bairro do Glicério, centro da cidade, o então presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva, sua comitiva de ministros e a prefeita da cidade à época, Marta 
Suplicy, se uniam a catadores e à população de rua para celebrar o Natal. Mais que 
qualquer audiência do presidente da República, aquele convite feito pelo vigário 
episcopal para o povo de rua da Arquidiocese de São Paulo, padre Julio Lancelloti, 
simbolizava mais “um encontro do país consigo mesmo” ao permitir que a mais alta 
autoridade do país dialogasse e estivesse em contato visual e físico com um público 
que muitas autoridades conheciam somente pelas estatísticas ou pelos jornais.

Àquela altura o movimento dos catadores já tinha uma maturidade inicial. 
Desde a década de 1960, diversas experiências – muitas delas apoiadas pelas pastorais 
da Igreja Católica, organizações não governamentais (ONGs) e universidades 
– tinham buscado a aproximação com catadores e a população de rua. Com a 
organização do Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis 
(MNCR), a partir de 2001, e a fundação do Movimento Nacional da População 
de Rua (MNPR), em 2004, a organização política desses atores sociais se ampliou 
exponencialmente e contribuiu para colocar no mapa das políticas públicas os 
temas cotidianos e a visão sobre o Brasil desses movimentos sociais.

O que nasceria, porém, desse ritual natalino – que se repetiria ao longo de todo o 
mandato de Lula e também de sua sucessora, Dilma Rousseff – seria muito mais que 
o reconhecimento da cidadania dos catadores e da população em situação de rua. Ali 
começava, na verdade, um processo retroalimentado que, combinando uma organização 
maior do movimento, um reconhecimento cada vez maior do poder público – por 
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meio de normas e políticas públicas – e o crescimento da importância do tema do 
desenvolvimento sustentável na sociedade brasileira, permitiu mudanças significativas 
na visibilidade política da agenda da reciclagem no Brasil. Em essência, o processo de 
interação constante possibilitou que a reciclagem fosse tratada de maneira integrada, 
combinando os desafios ambientais, econômicos e sociais da agenda.

Nos últimos doze anos, esse processo se fez sentir com um conjunto de inovações 
normativas, do qual a Lei no 12.035/2010, que institui a Política Nacional de Resíduos 
Sólidos, é o exemplo maior. Fez-se também sentir com a aplicação de mais de R$ 500 
milhões (Metello, 2015) nos últimos cinco anos destinada à promoção da reciclagem 
por meio de cooperativas de catadores de materiais recicláveis e ainda consolidou 
o Movimento dos Catadores como um ator-chave na discussão sobre reciclagem e 
meio ambiente no Brasil.

Essa energia acumulada necessita, no entanto, de um novo ciclo de expansão. 
Este capítulo procura fazer uma reconstrução desta trajetória e apontar os passos 
essenciais para que haja uma nova expansão econômica e política da agenda. Após 
esta introdução, a seção 2 busca descrever os elementos-chave que fizeram da 
organização dos catadores um pilar para uma compreensão diferenciada da relação 
entre reciclagem e inclusão social. A seção 3 apresenta o acúmulo de dados sobre 
quem são os catadores, além de algumas informações socioeconômicas que foram 
sendo produzidas ao longo do avanço da massa crítica sobre o tema. A seção 4 
apresenta as respostas, normativas e econômicas, que foram dadas às demandas dos 
catadores e como essas respostas constituem uma base bastante sólida para um novo 
ciclo. A quinta seção identifica os elementos-chave que poderiam dar um impulso 
na agenda, ampliar de forma muito significativa os patamares de reciclagem no 
Brasil e, ao mesmo tempo, garantir que esse processo seja acompanhado de um 
forte crescimento de renda por parte do catador. Na seção 6, são apresentadas as 
conclusões do capítulo.

Sem ter a pretensão de dar respostas definitivas ao assunto, este artigo busca, 
na verdade, encadear um conjunto de argumentos que possam contribuir para a 
definição de uma agenda estratégica para o tema. Mais que referências acadêmicas, 
os pontos levantados aqui refletem o acúmulo de discussão e os desafios com os quais 
tomamos contato ao longo de nossa trajetória profissional. O encadeamento dos 
temas entre si, assim como a manutenção dessa agenda como prioritária, dependerá, 
como tem sido até o momento, de um esforço muito intenso do Movimento dos 
Catadores e de gestores públicos que acreditem que a inclusão social é a chave com 
a qual se pode abrir as portas de uma política sustentável de reciclagem no Brasil.
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2 A REVIRAVOLTA DOS(AS) CATADORES(AS)

A queda da pobreza no Brasil é resultado da implantação de um modelo de 
desenvolvimento que tem como síntese o crescimento econômico com distribuição 
de renda. Dentro desse princípio geral, a mobilização do governo federal a partir de 
2003 se deu em torno do tema de combate à pobreza e à desigualdade em variadas 
frentes, tais como a construção de programas de distribuição de renda, a política de 
valorização do salário mínimo (SM), a ampliação da saúde, educação e assistência 
social com a manutenção de sistemas universais, além de um conjunto de políticas 
de promoção de reconhecimento e de redistribuição. No seu conjunto, estas 
políticas formataram um período virtuoso de crescimento inclusivo na sociedade 
brasileira (Pnud, 2014; Campello e Neri, 2013).

Esse ciclo foi acompanhado de dois outros fatores que permitiram que muitas 
questões que antes pareciam ser “invisíveis” aos olhos do poder público pudessem 
ser atacadas. O primeiro foi a abertura dos canais de participação social, que 
possibilitou, por meio de um conjunto variado de estratégias, que diversas vozes 
da sociedade brasileira pudessem ser escutadas nos centros de decisão e de poder 
(SGPR, 2014). O segundo, e muitas vezes subestimado, foi a formação crescente 
de organizações populares para dar voz aos mais excluídos, inclusive aos mais 
excluídos entre os excluídos.

O MNCR é um exemplo vivo desse processo. Isto porque, até o surgimento 
do movimento, a representação simbólica e efetiva de suas demandas era 
realizada por organizações de apoio que, por meio de seu engajamento, buscavam 
“abrir os olhos” das instituições públicas para um tema da mais alta relevância 
social. A partir da criação do MNCR, essa representação se tornou mais intensa 
na medida em que a organização do movimento possibilitou a expressão das 
demandas dos catadores pelos próprios catadores. O que significa que, além 
das instituições de apoio – que continuaram a ocupar um papel importante 
na mobilização e no suporte às causas relativas ao catador –, eles passaram a 
contar com uma organização nascida no seio da atividade de catação e que era 
organizada, gerida, planejada e formulada pelos próprios catadores.

No processo crescente de organização do movimento, três elementos se 
destacam e contribuíram, positivamente, para a entrada no tema da reciclagem 
com inclusão social na agenda política do país.

O primeiro, e claramente perceptível a todos aqueles que participam de 
eventos ou conhecem o cotidiano do movimento, é o orgulho que o catador tem 
de ser catador. Não se trata de um movimento com o objetivo de, por meio da 
incorporação cidadã, alterar a atividade econômica dos seus membros, mas sim, 
antes de tudo, de um movimento que luta pelo reconhecimento, melhoria e avanços 
nas condições de trabalho dos catadores de materiais recicláveis. Em uma frase 
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simples, muitas vezes repetida: “Catador quer ser catador!”. Não quer ser qualquer 
outra coisa que desconfigure a afirmação cidadã da atividade de catação.

O segundo elemento é a forma de organização solidária por meio de 
cooperativas e associações. Aqui também há um ponto fundamental. A atuação 
do movimento não se restringe apenas a defender as melhorias da condição de 
trabalho, ou os direitos de seus associados. Além disso, os catadores propõem um 
modelo de organização cooperativa para a atividade econômica da reciclagem, 
tendo como perspectiva o fato de que o impulso a essa atividade e os benefícios 
econômicos de sua ampliação devem ser repartidos de forma justa, proporcional 
ao trabalho realizado e de forma solidária.

Certamente, esse é um desafio constante para o movimento, pois os incentivos 
para a atividade de reciclagem se realizam de outras formas ou as experiências 
malsucedidas de cooperativas de fachada, que afastam uma parte importante da base 
do movimento, são uma força constante a questionar o modelo cooperativo. No 
entanto, as experiências bem-sucedidas e a visão de organização econômica solidária 
têm permitido ao movimento defender o modelo cooperativo com entusiasmo.

O terceiro elemento que contribuiu para elevar a importância da causa da 
reciclagem com inclusão social é o fato de que os catadores são um dos principais 
agentes políticos na defesa do desenvolvimento sustentável e, em termos de penetração 
popular, o principal movimento organizado. Tal fato pode ser exemplificado por 
dois momentos relevantes na agenda ambiental do país. Tanto na Rio+20 (2012), 
em que estiveram presentes nos Diálogos para o Desenvolvimento Sustentável 
e na chamada Cúpula dos Povos, quanto na IV Conferência Nacional de Meio 
Ambiente (2013), na qual detinham cerca de 30% dos delegados com direito a 
voto, a presença dos catadores foi marcante.

Esses pilares colocaram o movimento à frente de seu tempo e permitiram 
que a causa fosse vista de outra maneira pelo poder público. Permitiram ainda que 
um conjunto de políticas públicas encontrasse um solo fértil para se desenvolver 
e se multiplicar.

3 QUEM E QUANTOS(AS) SÃO OS(AS) CATADORES(AS) NO BRASIL?

Uma das primeiras perguntas na construção de qualquer política diz respeito ao 
público que se quer atingir ou beneficiar. No entanto, como responder a essa pergunta 
quando se trata de uma questão que ao longo de anos foi subestimada pelas estatísticas 
oficiais, ou seja, permaneceu por muito tempo invisível ao poder público? Pior, como 
estruturar uma política pública destinada a um público que, pelas distribuições 
formais de nosso pacto federativo, deveria ser atendido por políticas municipais?
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A consequência das dificuldades em responder a essas perguntas foi a 
indefinição, durante um longo tempo, do número de catadores no Brasil. Porém, 
nos últimos anos, um conjunto de estudos tem buscado superar essa lacuna 
e construir bases mais científicas sobre as quais podem se assentar as políticas 
destinadas a esse público.

O primeiro estudo relativo ao tema partiu de uma iniciativa do próprio 
MNCR, no ano de 2006. Coordenado pelo professor João Damásio de Oliveira 
Filho, e com o apoio do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à 
Fome (MDS), Organização de Auxílio Fraterno (OAF) e Pangea – Centro de 
Estudos Socioambientais, o estudo Análise de custo de geração de postos de trabalho 
na economia urbana para o segmento dos catadores de materiais recicláveis buscou 
indicar quem eram, onde estavam e quais eram as principais características das 
organizações de catadores (Oliveira Filho, 2006). Buscou também estimar o número 
de catadores isolados.

Ao realizar extensa pesquisa na base do movimento a partir do cadastro 
nacional formatado pelo MNCR em 2005, o estudo encontrou 115 cooperativas 
de catadores no Brasil, com aproximadamente 25 mil cooperados. Além dos 
dados sobre o número total de catadores, o estudo inovou ao apresentar o estágio 
de evolução das cooperativas, dividindo-as em quatro categorias de acordo com 
o seu grau de desenvolvimento. Os números revelados e as fragilidades apontadas 
contribuíram para a formatação dos primeiros programas do governo federal 
destinados aos catadores.

Em 2010, em uma parceria entre o Ministério do Meio Ambiente (MMA), 
o Ipea e a Presidência da República, foi publicado o documento chamado Pesquisa 
sobre Pagamento por Serviços Ambientais Urbanos para Gestão de Resíduos Sólidos 
(Milanez et al., 2010).

A pesquisa tinha o objetivo de adensar com dados mais bem elaborados a 
discussão em torno do pagamento por serviços ambientais urbanos. À época – e ainda 
hoje – havia forte resistência à implantação deste tipo de iniciativa pelas dificuldades 
inerentes a quantificação, valoração e fiscalização da atividade de catação. O estudo 
procurou detalhar os materiais que poderiam ser objeto de reciclagem, estimar o 
seu valor econômico e propor, ainda que não de forma definitiva, uma fórmula de 
eventual compensação das cooperativas de materiais recicláveis.

O ponto mais destacado do estudo foi a estimativa sobre as perdas econômicas 
resultantes do fato de o Brasil não reciclar tudo o que poderia. Segundo os 
pesquisadores, o país perdia cerca de R$ 8 bilhões todos os anos por não reaproveitar 
os resíduos sólidos que poderiam ser reciclados. A conclusão, portanto, era que 
não só o aumento da reciclagem geraria um ganho enorme para o conjunto da 
sociedade, como realizar o pagamento de serviços ambientais urbanos aos catadores 
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era um ato de justiça, uma vez que boa parte do que é recuperado atualmente se 
deve ao trabalho desse público.

Em 2013, foi publicado o estudo detalhado sobre o tema. A partir dos 
dados do Censo Demográfico de 2010, do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), os pesquisadores do Ipea, Sandro Pereira Silva, Fernanda Lira 
Goes e Albino Rodriguez Alvarez, apresentaram um quadro mais completo sobre 
os catadores no Brasil em Situação Social das Catadoras e dos Catadores de Material 
Reciclável e Reutilizável – Brasil.

De acordo com o estudo, em 2010, 387 mil pessoas diziam ter na catação 
sua ocupação principal, com renda média nacional de R$ 571,56 mensais (à época 
acima do SM de R$ 510,00). Os dados permitiram também observar que dentro 
desse universo é forte o corte de raça, com 66% dos catadores se afirmando como 
negros. A tabela 1, trazendo também alguns dados da Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios (Pnad) 2012 do IBGE, sintetiza as informações do estudo.

TABELA 1
Síntese da situação social das catadoras e dos catadores de material reciclável 
no Brasil

Categorias Indicadores Brasil Sul Sudeste Nordeste Centro-Oeste Norte

Total de catadores 387.910 58.928 161.417 116.528 29.359 21.678

Média de idade dos catadores 39,4 38,9 40,6 38,3 40,0 36,5

Mulheres (%) 31,1 34,1 30,9 29,3 34,1 29,5

Negros (pretos e pardos) (%) 66,1 41,6 63,0 78,5 71,3 82,0

Demografia

Catadores residentes em áreas urbanas (%) 93,3 93,5 96,2 88,5 95,6 93,2

Total de residentes em domicílios com 
pelo menos um catador

1.426.584 196.787 578.190 456.060 99.412 96.135

Razão de dependência de crianças em 
domicílios com pelo menos um catador

50,0 53,5 43,6 55,3 46,3 64,1

Formalização da força de trabalho (CTPs1 e 
RJU)2 (%)

38,6 32,2 45,7 33,8 38,4 29,0

Trabalho e 
renda

Rendimento médio do trabalho dos 
catadores (R$)

571,56 596,9 629,89 459,34 619,00 607,25

Desigualdade de renda entre os catadores 
(índice de Gini)

  0,42   0,42   0,39   0,43   0,37   0,42

Residentes em domicílios com pelo menos 
um catador extremamente pobre (menos de 
R$ 70 per capita) (%)

4,5 4,1 2,2 8,4 1,8 3,8

Previdência

Catadores com contribuição previdenciária 
(dados Pnad 2012) (%)

15,4 25,9 17,7   6,2 10,6   7,4

Cobertura da população idosa em domicílios 
com pelo menos um catador (%)

57,8 59,1 56,1 61,5 55,1 54,8

(Continua)
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(Continuação)

Categorias Indicadores Brasil Sul Sudeste Nordeste Centro-Oeste Norte

Educação

Taxa de analfabetismo entre os catadores (%) 20,5 15,5 13,4 34,0 17,6 17,2

Catadores com 25 anos ou mais com pelo 
menos ensino fundamental completo (%)

24,6 20,6 28,3 20,4 23,9 30,0

Catadores com 25 anos ou mais com pelo 
menos ensino médio completo (%)

11,4   7,9 13,5   9,7 10,8 14,0

Acesso a 
serviços 
públicos

Domicílios com pelo menos um catador com 
esgotamento sanitário adequado (%)

49,8 40,9 75,4 32,5 28,0 12,3

Crianças (0 a 3 anos) que frequentam creche 
residentes em domicílios com pelo menos 
um catador (%)

22,7 19,8 27,9 21,7 18,5 13,0

Domicílios com pelo menos um catador com 
acesso à energia elétrica (%)

99,0 98,5 99,7 98,4 99,5 98,4

Inclusão 
digital

Domicílios com pelo menos um catador com 
computador (%)

17,7 20,1 26,4   7,0 19,2   9,0

Fonte: Silva, Goes e Alvarez (2013).
Notas: 1 CTPS – Carteira de Trabalho e Previdência Social.

2 RJU – Regime Jurídico Único.

O detalhamento a partir do censo gerou forte reação entre os catadores. Isso 
porque os dados apresentados diferem fortemente da intuição e dos relatos dos 
grupos organizados que realizam a atividade de reciclagem. Entre estes dados, 
estão: o número global de catadores, a renda obtida e a distribuição regional. No 
entanto, o mais “contestado” nos encontros de catadores foi o de distribuição de 
gênero. Enquanto o censo apontou uma distribuição de 68,9% de homens e 31,1% 
de mulheres, o trabalho cotidiano do Movimento Nacional, especialmente das 
mulheres catadoras, indicava que acontecia exatamente o inverso.

As ressalvas metodológicas, os questionamentos de quem vive o dia a dia e as 
ponderações sobre a metodologia do censo não eliminam o fato de que a pesquisa 
é uma das mais detalhadas sobre o tema, e o próprio debate entre os pesquisadores 
e os catadores tem aberto a possibilidade de aprimoramento da metodologia de 
novas buscas e ainda um campo de questões a ser explorado por futuras análises.

Além dos estudos citados, outra base de dados relevante para entender o 
universo da catação é o Cadastro Único do governo federal (CadÚnico). Isto porque, 
a partir de 2013, a atividade de catação passou a ser explicitamente contabilizada. 
De acordo com informações do MDS de junho de 2015, constam no CadÚnico 
49.181 catadores, sendo que 31.078 recebem algum tipo de benefício social.

É importante ter em conta que o número total de catadores no Brasil não 
pode ser estimado apenas pelo CadÚnico, uma vez que parte importante dos 
cooperados e dos que têm a catação como atividade principal, ainda que isolados, 
muitas vezes está acima do limite de renda para ingresso no cadastro. Além disso, 
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a informalidade da atividade e a sazonalidade da atuação de parte dos catadores 
dificultam a captação dessa atividade pelas pesquisas oficiais e pelo CadÚnico.

Isso é, aliás, um dos grandes desafios das equipes de governo quando chegam 
aos lixões do Brasil. Em alguns casos o catador foi privado de todos os direitos de 
cidadania, no entanto, pelo corte da renda, acaba ficando fora dos programas sociais 
porque a renda mensal no momento do cadastro supera o que ficou definido pelos 
normativos. Encontrar uma saída para esse dilema é um dos principais desafios para 
o encerramento dos lixões, determinado pela Lei no 12.305/2010. Sem atender 
os catadores isolados e cooperados que atuam nesses espaços é realmente muito 
difícil articular o fechamento destes de forma sustentável.

Apresentados os motivos que levaram o MNCR a ser um dos mais dinâmicos 
movimentos sociais no Brasil e os estudos e dados que procuraram oferecer um 
panorama sobre a atividade de catação no país, cabe agora descrever a evolução 
das políticas e normativos voltados aos catadores desenvolvidos nos últimos anos.

4 CRESCIMENTO INCLUSIVO E POLÍTICAS PÚBLICAS PARA OS CATADORES

O crescimento das ações voltadas para o apoio de catadores no âmbito do Poder 
Executivo federal só floresceu porque elas encontraram um ambiente que enxerga 
no crescimento dos “de baixo” ou daqueles que sempre foram excluídos pelas 
políticas públicas tradicionais uma das fontes para o desenvolvimento do país. 
O encontro anual com o ex-presidente Lula e com a presidenta Dilma, além de 
uma forte simbologia, foi um momento de entrega e diálogo sobre as políticas 
públicas desenvolvidas.

As políticas se desenvolveram em torno de dois eixos.

4.1 Reconhecimento

Para garantir a inclusão de um segmento extremamente vulnerável, nos últimos 
anos, foi preciso criar e alterar uma série de normativas. Este conjunto de normas 
contribuiu para que a pauta avançasse desde a invisibilidade até o reconhecimento 
dos catadores como agentes da prestação de um serviço público.

O primeiro avanço necessário foi o registro da atividade dos catadores no 
Código Brasileiro das Ocupações (CBO), que ocorreu ainda em 2002. Esta foi a 
primeira conquista dessa classe de trabalhadores, e representou o reconhecimento 
formal da profissão.

Por compromisso do então presidente Lula, recém-eleito, foi criado o Comitê 
Interministerial de Inclusão dos Catadores de Lixo, em 2003, com o intuito de 
pensar o apoio a ser dado aos empreendimentos de catadores de materiais recicláveis.
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No ano de 2006, foi assinado o Decreto no 5.940, que instituiu a obrigatoriedade da 
coleta seletiva solidária, com catadores, em órgãos públicos federais. Além da conquista 
do decreto em si, o momento de sua assinatura foi marcado por muita comoção, uma 
vez que centenas de catadores e catadoras foram convidadas a ocupar um grande salão 
do Palácio do Planalto pela primeira vez.

A Lei Nacional de Saneamento (no 11.405/2007) trouxe a mais significativa 
alteração legal que pode propiciar um grande salto na inclusão dos catadores. 
Ela alterou a Lei de Licitações permitindo que municípios pudessem contratar 
cooperativas e associações de catadores para realizarem coleta, processamento 
e comercialização de resíduos sólidos sem a necessidade de licitação.

O grande marco normativo para todo o setor de resíduos sólidos foi a aprovação 
da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) em 2010 – Lei no 12.305. Esta 
lei cria conceitos, estabelece responsabilidades, metas e prazos. Estes parâmetros 
vêm modificando o cenário de resíduos sólidos no país, ainda que de maneira 
lenta e gradual. Os principais elementos inaugurados pela nova legislação foram a 
obrigatoriedade de entes públicos elaborarem planos de resíduos sólidos, fecharem 
lixões e implementarem a coleta seletiva; o conceito de gestão compartilhada pelo 
ciclo de vida dos produtos; e o estabelecimento da logística reversa. Além disso, 
a PNRS incorporou a inclusão de catadores de materiais recicláveis como sua 
parte fundamental. A palavra “catadores” é citada doze vezes no texto da lei e está 
presente em seus instrumentos, princípios e objetivos, obrigações dos estados, 
municípios e União.

A regulamentação da PNRS se deu pelo Decreto no 7.405/2010, que destaca 
que os municípios devem priorizar a participação de cooperativas e associações de 
catadores de materiais recicláveis na coleta seletiva. Se, na Lei de Saneamento Básico, 
esta possibilidade foi aberta, com a PNRS, a contratação de catadores deveria ser 
priorizada. Vale ressaltar que neste decreto existe um capítulo específico que trata 
apenas da questão da participação de catadores de materiais recicláveis.

Alterada a legislação que permitia a inserção dos catadores no sistema formal de 
limpeza pública, por meio da coleta seletiva, era preciso institucionalizar e coordenar 
políticas públicas federais capazes de dar condições para que este trabalho fosse realizado 
pelos catadores. Por isso, o Decreto no 7.405/2010 reedita o Comitê Interministerial 
criado em 2003, que passa a se chamar Comitê Interministerial para Inclusão 
Social e Econômica dos Catadores de Materiais Reutilizáveis e Recicláveis (CIISC), 
composto por 25 órgãos do governo federal. Além disso, o decreto também cria o 
Programa Pró-Catador, com a finalidade de integrar e articular as ações do governo 
federal voltadas ao apoio e ao fomento à organização produtiva dos catadores de 
materiais reutilizáveis e recicláveis, à melhoria das condições de trabalho, à ampliação 
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das oportunidades de inclusão social e econômica e à expansão da coleta seletiva 
de resíduos sólidos.

4.2 Fomento à organização solidária e apoio à estruturação produtiva 
(máquinas e equipamentos)

A política do governo federal de apoio a catadores de materiais recicláveis se dá 
basicamente em dois eixos: a organização das cooperativas e associações – pois este 
foi o modelo escolhido para a organização produtiva deste público no Brasil – e a 
destinação de infraestrutura para que estes empreendimentos tenham condições 
de prestar os serviços a que se propõem. Os programas de apoio sempre foram 
pensados e desenvolvidos em diálogos permanentes com o MNCR.

Antes de 2003, alguns investimentos federais começaram a ser realizados, mas 
em ações extremamente isoladas e experimentais por meio da Fundação Nacional 
de Saúde, do Ministério da Saúde (Funasa/MS) e da Fundação Banco do Brasil 
(FBB), em parceria com o Compromisso Empresarial para a Reciclagem (Cempre).

Em 2003, a Secretaria Nacional de Economia Solidária do Ministério do 
Trabalho e Emprego (Senaes/MTE) foi criada e também começou a atuar com as 
cooperativas e associações de catadores. Com a Funasa e a FBB, elas apoiavam essas 
iniciativas produtivas, porém, de forma pontual por meio de projetos submetidos, 
no âmbito de ações governamentais que tratavam de diversas temáticas, e não 
apenas de catadores de materiais recicláveis.

Como a pauta de catadores, bastante específica, foi ganhando importância 
dentro do governo federal e da sociedade como um todo, era necessário pensar 
um programa próprio para este público, com recurso suficiente e que tratasse de 
suas especificidades. Por isso, a partir de 2008, a Senaes/MTE e a FBB uniram 
esforços para lançar o Programa Cataforte. O programa consistia em fomentar 
ações variadas de capacitação, assessoramento técnico para consolidação dos 
empreendimentos de catadores, bem como a elaboração de um plano de atuação 
em rede. A estratégia de atuação em redes foi fomentada pelo governo federal em 
consonância com o MNCR, por se entender que uma cooperativa/associação 
atuando de forma isolada não conseguiria ter força suficiente para sobreviver no 
mercado de alta competitividade e marcado por grande exploração da sua ponta 
mais fraca – os catadores. Neste momento, o programa atendeu aproximadamente 
11 mil catadores e catadoras em todas as regiões do Brasil.

Em 2010, foi lançada a segunda fase do programa, conhecida como Cataforte 
– Logística Solidária. Desta vez, uniram-se aos parceiros anteriores o Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e a Petrobras, e o 
programa consistia em capacitação e elaboração de plano de logística e doação 
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de caminhões para a operacionalização da logística em rede. Foram doados  
cerca de 140 caminhões para 35 redes em quinze estados da Federação.

Cada uma das edições do Cataforte contou com investimento médio de R$ 20 
milhões. Outros investimentos de órgãos do governo federal (como Funasa/MS, 
Petrobras e a própria FBB) continuaram sendo realizados neste período, responsáveis 
pela estruturação de diversas cooperativas já existentes formalmente.

O apoio a estas cooperativas é e foi de grande importância para que elas 
pudessem prestar os serviços de coleta e triagem de material mais adequadamente, 
de forma digna e sem prejuízo à saúde dos cooperados; porém, a maior parte dos 
catadores do país seguia trabalhando de forma isolada. Era preciso, então, seguir 
no apoio às cooperativas que já estavam organizadas, mas ainda necessitavam de 
ajuda, ao mesmo tempo que também se fazia necessário criar ações que focassem no 
apoio à organização de novas cooperativas e associações, sob pena de estes catadores 
serem mais uma vez excluídos, visto que a PNRS prioriza a inclusão destes, porém 
sempre na forma de associações e cooperativas.

Por essa razão, dentro do Plano Brasil Sem Miséria (lançado em 2011 com 
a finalidade da superação da pobreza extrema no Brasil), a Senaes/MTE iniciou 
apoio a projetos de organização dos catadores e catadoras de materiais recicláveis e 
formação de cooperativas. Destaca-se aqui que quase todos os governos estaduais 
já receberam recursos governamentais para realizarem ações de organização deste 
público. Esta ação junto a estados envolve recursos da ordem de R$ 150 milhões.

Articulado no âmbito do CIISC, em julho de 2013 foi lançado o Cataforte 3 
– Negócios Sustentáveis em Redes Solidárias. Nesta terceira etapa, o programa prevê 
a elaboração de planos de negócios que nortearão investimentos de cerca de R$ 200 
milhões em capacitação, aquisição de equipamentos, construção e reforma de galpões 
e assessoramento técnico para as redes de cooperativas e associações de catadores. 
Com isso, objetiva-se “o fortalecimento de redes solidárias de empreendimentos 
de catadores de materiais recicláveis, de modo a possibilitar avanços na cadeia de 
valor e sua inserção no mercado da reciclagem, impulsionando a inclusão social 
e econômica dos catadores de materiais recicláveis e a implementação da Política 
Nacional de Resíduos Sólidos”. Nesta etapa, coordenada pela Secretaria-Geral da 
Presidência da República (SGPR), agregaram-se mais três órgãos. O desenho do 
programa foi realizado em diversos seminários com a participação de catadores, 
técnicos de entidades executoras das etapas anteriores do Cataforte e servidores 
públicos, sistematizados pela FBB.

De acordo com consultoria contratada pela SGPR, foi apoiado diretamente, 
pelas diversas ações do governo federal (inclusive o Cataforte), um total de 1.017 
empreendimentos econômicos solidários constituídos por catadores de materiais 
recicláveis em 526 municípios brasileiros. Entre os empreendimentos apoiados 
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estão 40 redes de cooperação, 191 grupos informais, 739 cooperativas e 828 
associações. Nestas ações foram atendidos 30.240 catadores e catadores, dos quais 
57% são mulheres (Silva, 2014).

Vale ressaltar que estes dados se referem apenas a ações de inclusão produtiva, 
realizadas com empreendimentos já constituídos, ficando excluídas, portanto, as de 
mobilização e fomento de catadores para a formação de novos empreendimentos 
e outras, como as de alfabetização, saúde e assistência social.

Essa terceira geração do programa Cataforte é a base a partir da qual acreditamos 
ser possível dar os saltos estruturais no tema da reciclagem com inclusão social, 
que discutiremos na próxima seção deste capítulo.

5 PRINCIPAIS DESAFIOS NO MOMENTO ATUAL

A continuidade da trajetória virtuosa descrita neste texto depende de saltos estruturais 
e de grande impacto sobre o setor de reciclagem. Isso porque os esforços feitos em 
relação à capacitação e à entrega de máquinas e equipamentos têm impacto direto 
sobre a vida dos catadores, mas a ampliação do mercado de materiais recicláveis 
no Brasil e a aplicação da PNRS poderiam gerar um ambiente no qual o esforço 
acumulado nos últimos anos seria catapultado.

Esse salto não é apenas um potencial, é também essencial. Isto porque, com a 
aprovação dos marcos regulatórios recentes, o setor de saneamento e resíduos sólidos 
no Brasil vem observando um aumento nos investimentos direcionados a ele. Ainda 
que haja espaço para um volume maior de investimentos, a entrada de recursos, 
assim como as soluções tecnológicas, tem de levar em conta as consequências e 
os aspectos sociais. Destaque-se que isso não é apenas um apelo aos direitos de 
cidadania dos catadores, mas também um imperativo de natureza econômica, na 
medida em que parte significativa dos investimentos em saneamento, tratamento 
dos resíduos sólidos e reciclagem só se concretizará havendo mudanças culturais 
significativas no Brasil. Mudanças que passam por uma forma mais sustentável e 
integrada de encarar o problema, mas também por um engajamento direto de todos 
os agentes – setor privado, governo e trabalhadores – para a resolução de desafios 
concretos que muitas vezes escapam aos manuais ou à letra fria da lei.

Um exemplo claro é o fechamento dos lixões. O impulso legal dado pela Lei 
no 12.305/2010 e a atuação militante do Ministério Público3 promoveram uma 
aceleração do encerramento dos lixões (CNMP, 2014). No entanto, de acordo com 
o Sistema Nacional de Informação sobre Saneamento (SNIS), com dados de 2013, 

3. Em 2014, o Conselho Nacional do Ministério Público lançou um Guia de Atuação Ministerial com o objetivo de 
estimular o Ministério Público a garantir que o encerramento dos lixões seja acompanhado de um processo intenso 
de inclusão social. O documento pode ser encontrado em: <http://www.cnmp.gov.br/portal/images/noticias/Encontro_
Catadores_v_WEB.pdf>. 
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havia 1.196 lixões no Brasil (SNIS, 2013, p. 105), e o MMA estimava em 59% o 
número de municípios que ainda não davam tratamento adequado aos resíduos 
ao final do prazo de quatro anos estabelecido pela referida lei.4

Os números demonstram uma aceleração na direção correta, mas além do 
desafio de completar a tarefa estipulada pela lei, há também outra pergunta a ser 
feita: o que tem acontecido com os catadores que deixam os lixões? Que alternativas 
econômicas e de amparo social são necessárias para dar a eles condições melhores 
de vida e trabalho?

A experiência tem mostrado que há forte resistência dos catadores em relação ao 
fechamento dos lixões, porque eles veem na atividade de catação sua única alternativa 
de obter renda, e muitas vezes as soluções propostas pelos governos, ou a modelagem 
prevista pelos investimentos privados, subestimam ou ignoram a importância da 
realização dessa transição. Houve casos, como o de Jardim Gramacho, em Duque 
de Caxias-RJ, nos quais o engajamento das autoridades federais, estaduais e dos 
municípios do Rio de Janeiro (com a participação direta do secretário de Meio 
Ambiente à época, Carlos Minc, e do prefeito Eduardo Paes nas negociações e busca 
por soluções) produziu soluções mais integradas, com o recebimento de indenização 
para os catadores (recursos oriundos das compensações ambientais a serem pagas 
pela empresa que explora o potencial de fornecimento de gás do antigo lixão) e a 
constituição de um polo de reciclagem no local.5 No entanto, esse tipo de concertação, 
infelizmente, não tem sido a regra, e mesmo onde foi aplicada enfrenta as dificuldades 
geralmente encontradas no desenvolvimento de políticas públicas para a população 
privada de renda e, especialmente, dos direitos mais básicos de cidadania.6

Por sua vez, na experiência do CIISC sentimos que é majoritário o fechamento 
puro e simples do espaço onde se depositavam os resíduos sólidos ou a construção 
de modelos que ou ignoram, ou não discutem com todos os atores, ou subestimam 
a participação do catador no ambiente pré e pós-fechamento do lixão. Tal fato, 
como afirmado anteriormente, não tem só consequências negativas do ponto de 

4. Ver a entrevista da ministra Izabella Teixeira, em 11 de agosto de 2014, disponível em: <http://www.mma.gov.br/
informma/item/10272-pol%C3%ADtica-de-res%C3%ADduos-s%C3%B3lidos-apresenta-resultados-em-4-anos>.
5. O Polo de Reciclagem de Gramacho, resultado de investimentos da FBB, Senaes/MTE, BNDES e Petrobras, foi inaugurado 
no dia 21 de novembro de 2013 e gera, desde então, 120 empregos diretos e renda para mais de quinhentas pessoas na 
região. Além da parte relativa à reciclagem, o projeto integrado do polo também prevê áreas comunitárias que podem 
estimular a organização, a qualificação e o lazer dos moradores do Jardim Gramacho.
6. Os aspectos positivos e os desafios encontrados em Gramacho deram origem a um guia de orientação da atuação 
do poder público no fechamento dos lixões chamado Inclusão Social de Catadores no Fechamento dos Lixões (SGPR, 
2013). O material foi construído em conjunto com os catadores e agentes públicos e privados envolvidos no fechamento 
e sugere uma série de providências para que o fechamento dos lixões seja acompanhado de alternativas concretas para 
os catadores. A lição fundamental é que sem a organização dos catadores e sem o engajamento direto do poder público, 
especialmente do poder local, é impossível atender ao conjunto de demandas que surgem, quase que imediatamente, 
quando se está fechando um lixão. O material referido pode ser encontrado em: <http://www.secretariageral.gov.br/
atuacao/pro-catador/publicacoes>. 
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vista social, os conflitos acabam atrasando os investimentos, trazendo também 
prejuízos econômicos e ambientais.

Um segundo motivo pelo qual é preciso dar um salto na agenda são as 
oportunidades que surgem no outro extremo da cadeia produtiva da reciclagem. 
Se os catadores isolados, especialmente aqueles que catam nos lixões, precisam estar 
sempre no foco das políticas públicas, também aqueles que estão na outra ponta, 
ou seja, as cooperativas mais dinâmicas e com atuação mais consolidada, devem 
ser foco constante do olhar do poder público. Isto porque, como foi destacado 
nas seções anteriores, já existe uma sólida base organizada e que pôde, ao longo 
dos últimos anos, beneficiar-se dos investimentos em capacitação e equipamentos 
descritos anteriormente. Ou seja, a questão dos catadores não se resume a aspectos 
assistenciais, mas sim, principalmente, em como fazer avançar as cooperativas que já 
demonstraram, por meio de sua atividade cotidiana, ter o potencial de crescimento 
combinando os aspectos sociais, ambientais e econômicos.

Como realizar essas tarefas ao mesmo tempo? Como concentrar e aproveitar 
o empenho de autoridades, setor privado, movimento social, universidades e o 
crescente apelo da pauta ambiental, para promover uma mudança estrutural no setor 
de reciclagem do Brasil? Como aproveitar as oportunidades da Lei no 12.305/2010 
e dar, ao mesmo tempo, um salto de qualidade no tratamento de resíduos sólidos 
no Brasil e promover a inclusão dos catadores? Essas questões estiveram presentes 
nos últimos anos nos mais diversos fóruns. A partir de nossa experiência como 
gestores públicos, e tendo a oportunidade de participar da coordenação do CIISC, 
propõe-se, sem a menor intenção de esgotar o assunto,7 uma agenda de prioridades, 
fruto das experiências bem-sucedidas e malsucedidas que tivemos a oportunidade 
de presenciar, assim como dos muitos momentos de escuta de que participamos 
nos últimos anos.

A agenda prioritária que sugerimos aqui tem como premissas a necessidade 
de expansão da reciclagem no Brasil, a ideia de que essa expansão deve ter como 
pressuposto a inclusão econômica e social dos catadores de materiais recicláveis 
e o fundamento de que somente reunindo esforços dos entes federados (União, 
estados e municípios), do setor privado, dos movimentos sociais e da universidade 
será possível formulá-la e implementá-la.

7. Além da agenda proposta neste capítulo, há outras demandas apresentadas pelo movimento e pela sociedade que 
também podem promover saltos estruturais. O Programa Nacional de Investimentos na Reciclagem Popular (Pronarep), 
proposto pelo MNCR, é um exemplo (para ter acesso à proposta, ver: <http://www.mncr.org.br/noticias/noticias-
regionais/o-que-e-a-reciclagem-popular>). Procuramos focar aqui os aspectos que já estão em estágio de maturidade 
mais avançado e que estão sob as áreas de governo diretamente relacionadas ao CIISC, sem desconsiderar, em nenhum 
momento, boas propostas que se encontram em debate nas mais diferentes instâncias que discutem reciclagem e 
inclusão social. 
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A agenda é composta de quatro temas, que poderiam ser encaminhados 
simultaneamente.

O primeiro é a contratação dos catadores pelo processo de coleta seletiva 
formal. Em nossa experiência como gestores públicos, nenhuma medida obteve 
maior eficácia, do ponto de vista da inclusão dos catadores de materiais recicláveis, 
do que a contratação formal das cooperativas para atuar no serviço de coleta seletiva 
regular. Os municípios que investiram nesse processo de contratação têm conseguido 
obter um avanço significativo no total coletado e reciclado, além de aumentar de 
forma contundente a renda do catador, fortalecendo o processo de inclusão social.

Esse ciclo virtuoso se desenvolve porque a contratação formal embute uma 
remuneração ao catador que vai além do material coletado. Ou seja, além do 
alumínio, do papelão, do material PET catado, as cooperativas recebem pelo serviço 
que realizam na coleta seletiva. Como o valor da tonelada de material catado é baixo, 
o pagamento pelo serviço de coleta significa um ganho de renda expressivo por parte 
dos catadores, o qual gera outros efeitos positivos que alimentam o ciclo virtuoso.

A contratação formal e o aumento da renda da cooperativa geram, como 
efeito positivo, um incentivo para a estabilização jurídica, contábil e financeira da 
cooperativa. Geram também a necessidade de uma organização e um planejamento 
maiores, para dar conta das obrigações assumidas no contrato. Essa mudança de 
patamar permite que as cooperativas troquem um cenário de instabilidade constante 
por um no qual novas modalidades de investimento e de crédito podem começar 
a fazer parte do universo dos cooperados.

Outro elemento positivo do ciclo virtuoso são os ganhos ambientais e 
econômicos obtidos pelas prefeituras. Isto porque, caso não houvesse esse serviço, 
todo material coletado e reciclado pelas cooperativas seria destinado aos aterros 
ou a lixões. Por qualquer estatística que se apure, seja considerando os custos de 
transporte, transbordo e aterramento, seja considerando apenas o de transporte para 
o lixão, o custo total da tonelada coletada pelas cooperativas por meio da coleta 
seletiva tem se mostrado mais baixo que o de aterramento ou transporte ao lixão. 
Ou seja, além do ganho ambiental mais evidente – reciclar ao invés de descartar 
– há o ganho financeiro, na medida em que os contratos com as cooperativas têm 
custado menos ao poder público do que se gasta no serviço de coleta de resíduos 
sólidos tradicional, por meio de grandes empresas de coleta de lixo.

Por fim, o ciclo virtuoso se fecha por meio da valorização pela sociedade 
da atividade de coleta seletiva. Além dos ganhos para a educação ambiental, 
a participação na coleta seletiva formal retira o catador da “invisibilidade” e 
permite a ele desempenhar uma atividade educadora, fortalecendo os vínculos e a 
integração sociais.
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Vejamos algumas experiências e seus resultados concretos. Em Ourinhos, 
cidade do interior de São Paulo, a cooperativa Recicla Ourinhos foi contratada pela 
prefeitura para a realização do serviço de coleta seletiva e recebe anualmente R$ 123 
mil. A renda obtida pela cooperativa sustenta cem cooperados, de 84 famílias, e o 
contrato paga o equivalente ao transporte do material, ao transbordo e à triagem, 
além do espaço que foi cedido pelo poder público e do material que é comercializado 
pela Recicla Ourinhos. Este conjunto fez com que a renda da cooperativa estivesse, 
no ano de 2014, em torno de R$ 1.350 por cooperado, acima do SM e muito 
superior ao que seria obtido com a venda do material coletado.

Em Londrina, cidade vencedora do Prêmio Pró-Catador em 2013, cinco 
cooperativas envolvendo 506 catadores realizam a coleta porta a porta resultando 
em mais de 1 mil toneladas por mês. O contrato com a cooperativa Cooper Região, 
por exemplo, garantia em novembro de 2011 um valor mensal de R$ 207 mil, 
relativos ao pagamento das visitas porta a porta, a contribuição dos cooperados 
para o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), um valor fixo por tonelada 
recolhida, o valor relativo ao serviço de transbordo, o aluguel do galpão e uma 
remuneração para a própria cooperativa (Fundação Avina, 2012).

A diferença é que, se os catadores ganhassem apenas pela venda do material 
das toneladas recolhidas, a renda das cooperativas seria muito menor. Além disso, 
chama a atenção o fato de os contratos com as cooperativas não terem valores 
vultosos, ou seja, são contratos pequenos do ponto de vista do orçamento das 
prefeituras, mas que têm enorme efeito social.

Pelo Brasil, constatamos uma variação em relação à forma de contratação e 
os mecanismos de remuneração.8 Em nossa opinião, as mais virtuosas são aquelas 
que remuneram integralmente o serviço ambiental realizado pelo catador, ou seja, 
repassa-se à cooperativa o equivalente aos valores de triagem, transporte, transbordo 
e aterramento que seriam pagos a uma empresa contratada. No entanto, fórmulas 
que combinam recursos de natureza assistencial à remuneração da cooperativa ou 
outras que remuneram apenas parcialmente os custos relativos à reciclagem também 
têm gerado os efeitos positivos descritos.

Aqui é preciso fazer uma ressalva explícita sobre esse ponto antecipando críticas 
que aparecem quando se faz a defesa veemente da contratação das cooperativas 
de catadores.

Em primeiro lugar, o que se defende aqui não é que todo processo de coleta 
de resíduos sólidos seja feito por cooperativas de catadores, isto é, não estamos 

8. Uma boa fonte para estudar as formas de contratação dos catadores está no próprio sítio eletrônico do movimento. 
Disponível em: <http://www.mncr.org.br/mais-conteudo/instrumentos-juridicos/contratos-de-prestacao-de-servicos-
para-coleta-seletiva>.
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propondo a substituição das empresas pelas cooperativas. Especialmente nos 
grandes centros, a escala e as exigências regulatórias sanitárias impõem um grau 
de investimento completamente fora do alcance de qualquer cooperativa existente. 
Além disso, o “negócio” das cooperativas é a reciclagem e não a coleta de resíduos 
que não podem ser reciclados. Portanto, o que se propõe não é a substituição de 
empresas por cooperativas, mas sim que os planos municipais de tratamento dos 
resíduos sólidos levem em conta as cooperativas dos catadores e as integrem, não 
de forma redundante, mas complementar ao sistema formal. Essa integração pode 
ocorrer de muitas formas, como a coleta porta a porta, a roteirização de grandes 
geradores, a triagem em centrais de reciclagem; enfim, cada município, de acordo 
com a sua situação específica, vai encarar esse desafio. O ponto central é não 
ignorar, mas sim integrar as cooperativas conforme prevê a Lei no 12.305/2010.

Um segundo ponto que aparece de forma recorrente é a chamada inexistência de 
cooperativas ou a existência destas com condições muito precárias de funcionamento. 
Novamente, cada município possui a sua situação específica, mas o que os dados sobre 
o número de catadores no Brasil combinados aos dados sobre a existência de coleta 
seletiva nos municípios indicam é que existe um grande espaço para a ampliação das 
iniciativas de coleta seletiva por meio de cooperativas de catadores. De acordo com o 
Censo 2010, temos mais de 387 mil pessoas que têm na catação sua atividade principal 
e 43% dos municípios brasileiros sequer contam com um programa de coleta seletiva 
(SNIS, 2013, p. 55). O aumento do grau de prioridade dado às iniciativas de coleta 
seletiva pelos municípios certamente encontrará uma força de trabalho batalhadora e 
disposta a encarar o desafio de reciclar muito mais no Brasil. É certo que possam existir 
experiências nas quais a contratação de cooperativas não gerou resultados positivos, 
mas isso não é a regra geral, e o que percebemos é que a contratação ou mesmo a 
disposição em contratar pela prefeitura gera uma aceleração do processo organizativo 
para dar resposta aos desafios. O ponto central aqui é que a integração das cooperativas 
exige investimento. Muitas vezes há uma expectativa de que a cooperativa vai se 
sustentar e implementar os investimentos requeridos pela regulação municipal 
apenas com o material coletado. Porém, sem medo de errar, essa conta não fecha. 
A realização de um investimento inicial é central para o começo do ciclo virtuoso. 
Assim, reconhecemos que há realidades específicas em que a contratação não 
aparece como a solução ideal, mas a experiência e os dados indicam um grande 
espaço para a ampliação desse tipo de experiência.

A situação se torna ainda mais complexa em municípios que estejam fechando 
lixões onde há catadores de materiais recicláveis. Isto porque muitas vezes o contrato 
de aproveitamento dos gases ou de descontaminação da área do lixão não embute 
previsões relacionadas a compensações sociais. Outro problema frequente é a 
transformação do lixão em aterro sem o aproveitamento da mão de obra que 
antes fazia a coleta. Durante a desativação do lixão, a estruturação e a contratação de 
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cooperativas para a coleta seletiva regular é uma das principais ações estruturais que 
devem ser levadas à frente pelos municípios. Ao lado da inclusão em programas sociais 
consolidados, a estruturação das cooperativas oferece uma solução de longo prazo, e 
não apenas emergencial. Além disso, tem a vantagem de manter o catador que deseja 
continuar na atividade de reciclagem na mesma atividade econômica que já conhece. 
Sem isso, todas as pessoas que tinham uma renda obtida nos lixões acabam expulsas 
de sua atividade e, no mais das vezes, realizando atividades ainda mais críticas que a 
coleta nos lixões para sobreviver.

O segundo desafio da agenda é a implementação do Acordo de Logística 
Reversa para o setor de embalagens. A logística reversa é o mecanismo pelo qual 
o produtor do resíduo se responsabiliza pela sua destinação final, e foi prevista 
pela Lei no 12.350/2010. Pela lei, uma concertação entre a indústria, comércio, 
governos, consumidores e recicladores deveria apresentar uma proposta de acordo, 
no qual ficassem estabelecidas as obrigações, diretrizes e responsabilidades dos 
agentes para que a destinação final do resíduo pudesse ser feita da forma mais 
eficiente e sustentável possível.

Desde então, o MMA vem estimulando o entendimento entre os diversos 
segmentos. O acordo é central para os catadores na medida em que os grandes 
geradores de resíduos podem estruturar os ciclos de produtos incorporando as 
cooperativas para a reciclagem dos materiais. Como a lei prevê a responsabilização 
do produtor e do comércio na destinação final dos resíduos, o acordo promoverá 
uma reorganização do setor, o que faz com que as cooperativas ocupem um espaço 
privilegiado no novo arranjo. Esse espaço está essencialmente na programação, 
na interação com os grandes geradores e nos investimentos compensatórios que 
serão exigidos por aqueles que não tiverem capacidade, não quiserem estabelecer 
mecanismos ou onde não for possível determinar processos próprios de descarte 
de resíduos sólidos.

Em 2014, foi apresentada pelo Compromisso Empresarial pela Reciclagem, 
com o apoio do MNCR e de 22 associações setoriais, uma proposta de Acordo 
Setorial de embalagens ao Comitê Orientador para a Implantação de Sistemas 
de Logística Reversa (Cori) – instituído pelo Decreto no 7.404/2010. A proposta 
propõe a implantação da logística reversa por fases, começando pelas cidades 
que receberam a Copa do Mundo e onde se concentra a maioria dos resíduos. 
O setor privado seria responsável pelos investimentos necessários à implantação da 
estrutura de coleta e, em conjunto com o poder público, atuaria para a ampliação 
do número de cooperativas (cláusula nona da minuta do acordo submetida à 
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consulta). A proposta foi apresentada à Consulta Pública e até junho de 2015 
aguardava deliberação final.9

Uma vez concretizado, o Acordo Setorial impulsionaria a organização das 
cooperativas e abriria um conjunto de oportunidades de investimentos que vão 
muito além do material que poderia ser recolhido e reciclado. O acordo também 
teria outro efeito positivo: o estímulo à indústria de reciclagem no Brasil, terceiro 
desafio elencado por este estudo.

O estímulo à ampliação do parque industrial destinado à reciclagem no Brasil 
é o terceiro desafio para a promoção de mudanças estruturais para as cooperativas 
de catadores. Isto se deve a um fato simples, mas com alto impacto social: hoje 
o material catado que poderia ser reciclado tem de ser transportado por largas 
distâncias, o que eleva muito o preço da reciclagem e desestimula tanto a coleta 
seletiva quanto a implantação de novos empreendimentos recicladores. Além 
disso, há uma forte concentração regional da indústria recicladora, o que limita a 
pequenas partes do território nacional a demanda efetiva por resíduos que podem 
ser reciclados.

O aumento da coleta seletiva pelos municípios e a implantação dos Acordos 
Setoriais de Logística Reversa seriam fundamentais para a ampliação do parque 
industrial, mas, além disso, outras duas medidas se fariam oportunas.

A primeira é a revisão da estrutura tributária que incide sobre os produtos reciclados. 
Atualmente, há uma enorme distorção que faz com que produtos reciclados por vezes 
tenham uma carga tributária impeditiva. Além disso, conforme já mencionado, os 
custos de transporte do material reciclado também são, em alguns casos, influenciados 
pela incidência de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre 
o transporte de matéria-prima a ser reciclada, o que encarece o processo como um 
todo e é, sob os pontos de vista social, econômico e ambiental, uma enorme distorção.

Com a coordenação do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 
Exterior (MDIC) – vários órgãos de governo também compuseram o grupo –, 
o apoio da indústria e a participação do MNCR, foi discutida uma proposta de 
reorganização tributária da reciclagem. A proposta apresentada pela Confederação 
Nacional da Indústria (CNI), perante o Grupo de Trabalho (GT) 3 estabelecido pelo 
Decreto no 7.404/2010, teria como elementos-chave: i) harmonização e ampliação 
do diferimento na cobrança de ICMS; ii) ampliação da suspensão da incidência 
do Programa de Integração Social e da Contribuição para o Financiamento da 

9.  A íntegra da proposta submetida à Consulta Pública pode ser encontrada em: <http://sinir.gov.br/
documents/10180/17496/PROPOSTA_ACORDO_SETORIAL_EMBALAGENS/>. No endereço <http://sinir.gov.br/web/
guest/estudos-de-viabilidade-evte> podem ser encontradas informações e estudos de viabilidade dos acordos setoriais 
de logística reversa, assim como o estágio em que se encontram e informações sobre as deliberações das instâncias de 
governança sobre o tema.



40 Catadores de Materiais Recicláveis: um encontro nacional

Seguridade Social (PIS/Cofins); iii) crédito presumido sobre o uso de resíduos 
sólidos como matéria-prima; e iv) desoneração de serviços de terceiros. Nos setores 
em que a logística reversa não se sustenta apenas com incentivos de mercado, a 
proposta seria a desoneração do seu custo. Foi sugerida ainda a desoneração da 
folha de pagamento das cooperativas de materiais recicláveis.10

Ainda referente ao aumento do parque industrial reciclador no Brasil, há 
um conjunto de fontes de recursos que poderiam ser utilizadas para a ampliação 
da capacidade instalada da indústria. O Fundo do Clima (Lei no 12.114/2009)11 
e o Fundo da Amazônia12 são exemplos de fontes que podem ser utilizadas para o 
financiamento das indústrias que viessem a se instalar em diferentes pontos do país. 
Além dessas fontes, ferramentas privadas como os créditos de carbono também 
poderiam agregar recursos aos empreendedores do setor de reciclagem.

A ampliação do parque industrial também geraria oportunidades para as 
cooperativas mais avançadas no sentido de verticalização da cadeia produtiva. 
É certo que isso exigiria um enorme grau de sofisticação organizacional e tecnológica 
dos catadores, mas as experiências recentes demonstram que há um conjunto 
de cooperativas muito arrojadas e que poderiam sim avançar degraus na cadeia 
produtiva e até mesmo realizar o processo industrial de reciclagem.

Por fim, chegamos ao quarto e não menos importante desafio estrutural 
para dar um impulso às cooperativas de materiais recicláveis: a fronteira dos 
resíduos eletrônicos.

Nos relatos que acompanhamos nos últimos anos, e em nossa experiência 
ante o CIISC, observamos que a imensa maioria das cooperativas concentra a 
atividade de catação nas embalagens e papel, especialmente em garrafas PET 
e papelão. Os catadores isolados concentram suas atividades na catação desses 
mesmos produtos, da sucata e do alumínio, especialmente das conhecidas latinhas. 
O ponto aqui é que o preço por tonelada desses materiais é baixo. Agregue-se a 
isso o fato de que muitos catadores e cooperativas vendem para intermediários 
ou compradores únicos e percebe-se que a renda obtida pela venda exclusiva dos 
materiais poderia ser maior.

Para além das condições de mercado e das melhoras em termos organizativos 
que podem ser obtidas pelos catadores, observamos nos últimos anos o despertar de 
uma revolução que pode alterar substancialmente a atividade e a renda do catador. 
Essa revolução se dá em torno dos avanços que têm permitido a reciclagem de 

10. A proposta apresentada pela CNI pode ser encontrada em: <http://www.mdic.gov.br/arquivos/dwnl_1395062357.pdf>.
11. Informações sobre o funcionamento e os critérios do Fundo do Clima podem ser encontradas em: <http://www.
mma.gov.br/apoio-a-projetos/fundo-nacional-sobre-mudanca-do-clima>.
12. Informações sobre o funcionamento e os critérios do Fundo da Amazônia podem ser encontradas em: <http://www.
fundoamazonia.gov.br/FundoAmazonia/fam/site_pt>. 
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produtos eletrônicos, ou lixo eletrônico, como são conhecidos. A presença desses 
equipamentos na sociedade brasileira multiplicou-se de maneira considerável nos 
últimos anos. Os dados da Pnad 2014 (ano de referência 2013) ajudam a captar esse 
movimento. Existem, hoje, aproximadamente 103 milhões de aparelhos de televisão 
nos domicílios, sendo 54% deles de tubo, cujo material não é mais fabricado. Em 
1990, praticamente não existia a telefonia celular; atualmente são mais de 270 
milhões de linhas ligadas pelo menos a um aparelho.13 O mesmo acontece com os 
computadores. De acordo com dados da Fundação Getulio Vargas (FGV), há por 
volta de 152 milhões de computadores e tablets no Brasil (Meirelles, 2015).14 Estes 
são exemplos marcantes de uma transformação que se deu ainda de maneira mais 
forte devido ao processo de inclusão social observado nos últimos anos.

O avanço tecnológico tem permitido que componentes dos equipamentos 
eletrônicos possam ser reciclados, e o valor por tonelada desses componentes supera 
em muito o valor obtido pela catação de embalagens, papel ou alumínio. Esse 
fato já foi percebido por cooperativas de catadores e por projetos sociais voltados 
para a reciclagem. O Centro de Descarte e Reúso de Resíduos de Informática 
(Cedir), da Universidade de São Paulo (USP), é um exemplo concreto desse 
movimento. As estações de metarreciclagem financiadas pela FBB caminham na 
mesma direção, adicionando ainda o fato de que os computadores podem ser 
recondicionados e reutilizados. Alguns números ajudam a dar dimensão concreta 
ao que se argumenta aqui. De acordo com a reportagem de Valéria Dias publicada 
pela agência USP,15 “uma tonelada de telefone celular sem bateria contém 3,5 quilos 
de prata, 340 gramas de ouro, 140 gramas de paládio e 130 quilos de cobre (...). 
Especialistas no setor apontam que em 1 tonelada de PCs existe mais ouro do que 
em 17 toneladas de minério bruto do metal”.

O que defendemos aqui é que os projetos de políticas públicas voltadas para 
os catadores considerem seriamente a estruturação das cooperativas em torno da 
reciclagem dos resíduos eletrônicos, uma vez que essa atividade pode gerar uma renda 
consideravelmente maior que a auferida pela catação em outras atividades, sem falar 
da abundância do material disponível e da necessidade cada vez maior do descarte 
adequado desses materiais. O programa Cataforte 3 caminha nessa direção e oferece 
essa possibilidade concretamente pelo apoio à definição dos planos de negócio das 
cooperativas. Esse esforço, somado às políticas municipais e estaduais que vêm se 
desenvolvendo em torno do assunto, pode gerar bons resultados. Destaque-se que 
aqui também está previsto um Acordo Setorial de Logística Reversa, que, como foi 

13. O relatório consolidado do número de linhas de telefones celulares no Brasil pode ser encontrado em: <http://www.
anatel.gov.br/dados/index.php?option=com_content&view=article&id=240&Itemid=483>. 
14. O relatório da FGV que traz o número de computadores pode ser acessado em: <http://eaesp.fgvsp.br/
ensinoeconhecimento/centros/cia/pesquisa>.
15. A matéria pode ser encontrada em: <http://www5.usp.br/2071/da-geracao-de-renda-a-inclusao-digital-alternativas-
para-o-lixo-eletronico/>.
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destacado no caso das embalagens, poderia impulsionar essa mudança estrutural 
na vida das cooperativas.

É certo que os cuidados ambientais e sanitários envolvidos na reciclagem 
do resíduo eletrônico têm de ser observados à risca, pois os materiais envolvidos 
geram um alto risco de contaminação. O que constatamos, porém, é que já existe 
conhecimento disponível de forma a evitar esses riscos, e a renda auferida pela 
venda do material permite mais investimentos em segurança e proteção.

Esses são, portanto, os desafios que consideramos vitais para que os próximos 
anos sejam marcados pelo crescimento da reciclagem com inclusão social. Certamente 
a concretização desses desafios exigirá um esforço político, administrativo e gerencial 
de todos os atores, especialmente do Executivo federal, que coordena o CIISC e 
tem a tarefa e as condições objetivas de estimular o debate e as ações apontadas.

6 CONCLUSÃO

Neste capítulo, procurou-se transmitir o que a experiência dos últimos anos em 
diferentes espaços do Poder Executivo federal nos indicou para que continuemos 
a ter no Brasil um processo de crescimento inclusivo e o aumento da reciclagem 
com inclusão social.

Foi defendido aqui que a organização dos catadores tirou o tema da 
invisibilidade, e essa força permitiu que a reciclagem no Brasil fosse encarada de 
outra maneira, reforçando a vertente social do desenvolvimento sustentável.

Sustentamos que uma visão inovadora de crescimento inclusivo, com forte 
sensibilidade social, permitiu o desenvolvimento de um conjunto de políticas 
para os catadores. Essas políticas tiveram como eixos o reconhecimento (normas 
jurídicas), o fomento à capacitação e a entrega de máquinas e equipamentos. Tudo 
isso acompanhado por uma instância de governança, o CIISC.

Os principais êxitos dessas políticas foram a realização do Programa Cataforte 
nas fases 1, 2 e 3, reunindo diversos órgãos do Poder Executivo federal. Os resultados 
das várias etapas foram mais de R$ 500 milhões em investimentos, promovendo 
a qualificação dos catadores e de suas cooperativas. Ao mesmo tempo, com a 
aprovação da Lei do Saneamento, no 11.145/2004, e da PNRS, Lei no 12.305/2010, 
regulamentada pelo Decreto no 7.404/2010, que garante a inclusão social como 
um dos eixos estruturantes para o tratamento dos resíduos sólidos no Brasil, 
reconheceu-se o papel dos catadores e abriu-se um conjunto de novas oportunidades 
que podem ser exploradas no atual momento.

Para avançar, e iniciar um novo ciclo de mudança, é preciso dar saltos 
estruturais em quatro direções: i) garantia de que as cooperativas sejam contratadas 
pelas prefeituras no sistema de coleta seletiva formal, especialmente nos municípios 
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que estão fechando lixões; ii) assinatura do Acordo Setorial de Logística Reversa, 
especialmente no setor de embalagens e eletrônicos, o que pode permitir um novo salto 
para a reciclagem no Brasil e um impulso para melhor organização das cooperativas; 
iii) estímulo ao aumento do parque industrial reciclador no Brasil, seja por meio 
de investimentos de diferentes fontes já disponíveis, como o Fundo da Amazônia e 
o Fundo do Clima, seja pela reestruturação da tributação da cadeia da reciclagem. 
Esse movimento abriria uma oportunidade para as cooperativas de produção 
verticalizada e impulsionaria uma organização mais sofisticada das estruturas jurídicas, 
contábeis e econômicas das cooperativas que quisessem ou pudessem participar do 
mercado como recicladoras, e não apenas como vendedoras de matérias-primas; 
e iv) direcionamento estratégico das políticas públicas para incentivar a coleta e a 
reciclagem do chamado lixo eletrônico, uma vez que os valores por tonelada dos 
materiais recicláveis desses resíduos são muito maiores que os do papel, do material 
PET ou do alumínio, além de haver uma disponibilidade altíssima desses resíduos 
na sociedade, especialmente nos centros urbanos.

O avanço nesses quatro eixos não é apenas desejável, mas também urgente. 
Sem avanços nessas áreas, o esforço de capacitar e equipar as cooperativas, que foi o 
centro da estratégia nos últimos anos, pode se perder em virtude dos baixos preços dos 
materiais coletados ou, simplesmente, pelas perdas naturais que este tipo de processo 
apresenta com a passagem do tempo. Com o avanço dessa agenda estrutural temos 
a convicção de que o protagonismo dos catadores continuará a ser um dos vetores 
mais sólidos da luta por uma sociedade realmente sustentável no Brasil, e que nossa 
transição para uma sociedade ambientalmente mais avançada será fortemente marcada 
pelo processo de inclusão social, tão indispensável ao nosso país.
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