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Sobre as instituições

Coordenadoria de Vigilância em Saúde (Covisa): A Covisa 
do município de São Paulo, por meio da gerência de Vigilância 
em Saúde Ambiental, subgerência de Vigilância em Saúde do 
Trabalhador e Vigilância dos Riscos e Agravos à Saúde relaciona-
dos ao Meio Ambiente, tem como objetivo a detecção, o acompa-
nhamento, o estudo, a monitorização e a intervenção sobre de-
terminantes e condicionantes do processo saúde-doença, com a 
finalidade de prevenir doenças e proteger a saúde pela elevação 
da qualidade de vida da comunidade. 

Fundacentro: Instituição de pesquisa na área de segurança 
e medicina do trabalho, vinculada ao Ministério do Trabalho, tem 
como missão a produção e a divulgação de conhecimentos que 
contribuam para a promoção da saúde e da segurança dos traba-
lhadores, visando ao desenvolvimento sustável, ao crescimento 
econômico, à equidade social e à proteção do meio ambiente.
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Dia 13 de maio de 2014

Abertura

•	 Maria Amélia Gomes de Souza Reis (Fundacentro)

•	 Margaret Matos de Carvalho (Ministério Público do 
Trabalho – MPT) 

•	 Paul Singer (Secretaria Nacional de Economia Solidá-
ria) 

•	 Cecília Cleonice Ribeiro Martins (Secretaria de Saúde 
do município de São Paulo)

•	 Cristiane Mota de Faria (Coordenadoria de Vigilância 
em Saúde – Covisa) 

•	 Tadeu J. A. P. Dias Pais (Autoridade Municipal de Lim-
peza Urbana – Amlurb) 

•	 Neilton César Polido (representante das cooperativas 
conveniadas à prefeitura de São Paulo e presidente da 
Cooperativa Cooperação)

Painel 1: Economia solidária, geração de renda e 
inclusão social

Moderador

•	 Paulo Cézar Vaz Guimarães (Fundacentro-CTN) 

Palestrantes

•	 Paul Singer (Secretaria Nacional de Economia Solidá-
ria – Senaes)

•	 Margaret Matos de Carvalho (MPT do Estado do Paraná) 

•	 Cecília Cleonice Ribeiro Martins (Secretaria Munici-
pal de Saúde) 

•	 Marcelo Freire de Lima (Secretaria Municipal do De-
senvolvimento, Trabalho e Empreendedorismo).

•	 Eduardo Ferreira (Movimento Nacional dos Catadores 
de Materiais Recicláveis) 
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Debate

Painel 2: Saúde e segurança no trabalho nas cen-
trais de triagem 

Moderadora

•	 Maria Gricia L. Grossi (Fundacentro-CTN)

Palestrantes

•	 Lucimara Santos de Campos (Covisa)

•	 Nelson Gouveia (Faculdade de Medicina-USP) 

•	 Tereza L. Ferreira dos Santos (Fundacentro-CTN)

•	  Ana Rubia Wolf Gomes (Fundacentro-CEPR)

•	 Evelyn Joice Albizu (Fundacentro-CEPR)

•	 Roseane Maria Garcia Lopes de Souza (Centro de Vigi-
lância Epidemiológica – CVE)

•	 Dulce Alves de Andrade (Cooperativa Chico Mendes)

Debate

Dia 14 de maio de 2014

Painel 3: Meio ambiente, coleta seletiva e logística 
reversa

Moderadora

•	 Sylmara Gonçalves Dias (Escola de Artes, Ciências e 
Humanidades da Universidade de São Paulo – EACH-
-USP)

Palestrantes: 

•	 Tadeu J. A. P. Dias Pais (Amlurb) 

•	 Sylmara Gonçalves Dias (EACH-USP)

•	 Tereza Cristina M.B. Carvalho (Laboratório de Sus-
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tentabilidade da Escola Politécnica da USP – Lassu/
Poli-USP) 

•	 Alex Luiz Pereira (Cooperativa Coopermiti) 

Debate

Painel 4: Aspectos jurídicos e financeiros

Moderadora

•	 Lucimara S. de Campos (Covisa)

Palestrantes:

•	 Tadeu J. A. P. Dias Pais (Amlurb)

•	 Eric Flores Coelho (Banco Nacional de Desenvolvi-
mento Econômico e Social – BNDES)

•	 Célia R. Camachi Stander (MPT de São Paulo) 

•	 Elma de Oliveira Miranda (Cooperativa Cooperviva-
bem)

Debate 
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Apresentação

O Seminário Saúde, Segurança e Geração de Renda nas 
Centrais de Triagem de Materiais Recicláveis foi organizado pela 
Coordenadoria de Vigilância em Saúde (Covisa) e pela Fundação 
Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho 
(Fundacentro) com o objetivo de divulgar e discutir as condições 
de trabalho nas centrais de triagem de materiais recicláveis. O 
evento teve o apoio do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), 
do Sistema Único de Saúde (SUS) e da Prefeitura de São Paulo. 
Foi realizado nos dias 13 e 14 de maio de 2014, no auditório da 
Fundacentro, em São Paulo/SP.

O evento foi fruto do trabalho desenvolvido pela parceria 
da Covisa com a Fundacentro, desde 2012, quando foram realiza-
das visitas técnicas em 23 centrais de triagem de materiais reci-
cláveis conveniadas com o município de São Paulo. Dessa parce-
ria resultou o relatório técnico Saúde e Segurança nas Centrais  
de Triagem de Resíduos Sólidos Conveniadas com o Município 
de São Paulo1.

A ideia do seminário surgiu da necessidade de buscar so-
luções para os diversos problemas observados nesse ambiente 
de trabalho, assim como do envolvimento do poder público e da 
sociedade para a melhoria das condições de trabalho dos catado-
res. O seminário foi organizado em quatro painéis:

1. Economia solidária, geração de renda e inclusão social

2. Saúde e segurança no trabalho nas centrais de triagem

3. Meio ambiente, coleta seletiva e logística reversa

4. Aspectos jurídicos e financeiros

O evento contou com a participação de representantes das 
centrais de triagem em todos os painéis, inclusive na abertura. O 

1 Disponível em: <http://www.fundacentro.gov.br/biblioteca/biblioteca-digital/acer-
vodigital/detalhe/2014/8/saude-e-seguranca-nas-centrais-de-triagem-de-residuos-
-solidos-conveniadas-com-o-municipio-de>



14

livro proporciona ao leitor o teor das conferências proferidas e 
pretende ser uma fonte de informações sobre os trabalhos que es-
tão sendo realizados referentes à saúde e à segurança dos traba- 
lhadores que atuam em centrais de triagem de materiais reciclá-
veis, abordando também questões administrativas e financeiras.
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Abertura 

A presidenta da Fundacentro, sra. Maria Amélia Gomes 
de Souza Reis, dá as boas-vindas aos participantes e ressalta  
a importância da realização do evento para discutir a saúde e a 
segurança dos trabalhadores envolvidos na coleta e na segrega-
ção de materiais recicláveis, reunindo instituições de pesquisas, 
órgãos de gestão, financiamento e trabalhadores de centrais de 
triagem de materiais recicláveis.

O dr. Paul Israel Singer, da Secretaria Nacional de Economia 
Solidária (Senaes), agradece o convite pela sua participação no 
evento e pela oportunidade de aprender sobre os riscos aos quais 
os catadores estão expostos; cita dados do Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada (Ipea), que estima cerca de 500 mil a 600 mil 
pessoas vivendo da coleta. Durante as décadas de 1980 e 1990, 
o desemprego em massa propiciou o surgimento dos catadores e 
até hoje existem pessoas vivendo desses materiais para sobrevi-
vência. Elas precisam não só de melhores condições de trabalho, 
mas também de vida. Grande número de catadores não recebe se-
quer o salário mínimo e complementa a renda com o Bolsa Famí-
lia – único programa que não sofre nenhuma redução de capital 
em função dos problemas financeiros no Brasil. Os pobres mais 
pobres deste país são os que vivem da catação de reciclados, e isso 
acontece no mundo todo. Defende o cooperativismo.

A Senaes está empenhada no programa Brasil sem Misé-
ria, que é uma prioridade na gestão. Os recursos direcionados ao 
Bolsa Família e ao Brasil sem Miséria são defendidos de desvios, 
e quem geralmente se enquadra para receber os benefícios são 
as pessoas que trabalhavam com os recicláveis. O Brasil sem Mi-
séria quer colocar o máximo de catadores em cooperativas; 90% 
não estão nas cooperativas porque cooperados pagam muitos im-
postos, cerca da metade do que eles conseguem produzir sem a 
cooperativa; este é um problema do sistema tributário. Os pobres 
pagam proporcionalmente mais porque a maioria dos impostos é 
indireta. Precisamos de uma reforma tributária, mas ela não virá 
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antes das eleições. Nós não teremos uma reforma fiscal no país, 
mas precisamos. Que tenhamos sabedoria para eleger um parla-
mento mais afinado com as necessidades do país.

O princípio do cooperativismo pressupõe portas abertas. A 
maioria dos catadores é morador de rua, sendo difícil seu acom-
panhamento. A missão da secretaria é resgatar os catadores e os 
moradores de rua, oferecendo possibilidade de trabalho. Eles ti-
veram uma reação bem positiva. No que se refere aos catadores, 
há diversas ações sendo realizadas para organizá-los e tirá-los 
da rua e dos lixões. Estes devem ser erradicados até agosto de 
20142, mas onde essas pessoas que moram nos lixões irão morar? 
Como pagarão o aluguel? A Senaes, juntamente com o Fórum 
Brasileiro de Economia Solidária, dará formação aos catadores 
para que eles mesmos possam se ajudar e melhorar. Não somos 
instituições de assistência e filantropia, mas temos condições de 
passar conhecimento. Quanto aos catadores, podemos ajudá-los 
e às suas organizações a conseguir condições humanas dignas.

O que o “S” do Banco Nacional de Desenvolvimento Econô-
mico e Social (BNDES) tem feito é dar mais instrução e educação 
aos catadores. O programa Cataforte, através do Banco do Brasil 
(BB), do BNDES e da Petrobras, torna isso possível. Deve-se lutar 
contra a pobreza. A educação precisa melhorar, desde o nível pri-
mário até a faculdade. No ensino primário as crianças são en si- 
nadas a competir e principalmente a obedecer, mas não são en-
si nadas a pensar, a questionar, a criticar e, através da crítica, 
ajudar-nos a melhorar. É necessário habilitar os cidadãos a não 
precisarem dos professores depois da sua formação, para conti-
nuar a aprender em todas as oportunidades O caso dos catadores 
é emblemático, se conseguirmos com eles, isso pode ser passado 
aos demais trabalhadores.

Sem dados e pesquisa científica não conseguiremos modi-
ficar as condições dos catadores nem de muitos outros que tra-
balham na lavoura, nos portos etc., onde ainda se encontram si-

2 Nota das organizadoras: De acordo com a Lei no 12.305/2010, os municípios teriam 
que substituir os lixões por aterros sanitários até agosto de 2014, o que não ocorreu. O 
projeto de Lei no 425/2014 prorrogou o prazo para julho de 2021.
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tuações precárias de trabalho. Se conseguirmos dar um trabalho 
digno aos catadores, já seremos vencedores.

A dra. Margaret Matos de Carvalho, do Ministério Público 
do Trabalho do Paraná (MPT-PR), agradece a presença de todos, 
fala da importância dos trabalhadores nas centrais e das condi-
ções indignas de trabalho nesses locais, que o trabalho é digno, 
mas as condições, não. Ressalta que é preciso haver conscienti-
zação da população de que esse trabalho é essencial e tem que 
continuar. Reverencia o professor Paul Singer, da Senaes, dizen-
do que essa economia ainda não é aplicada na sua integralidade. 
Chama a atenção em relação ao capitalismo perverso da explora-
ção do homem pelo homem, por dinheiro, e o quanto é importan-
te nós mudarmos essa postura. Aponta o evento como de grande 
importância e que, com tantas secretarias e atores envolvidos, 
poderemos fazer muitas discussões e promover mudanças ne-
cessárias nesse segmento.

Cita a participação da Fundacentro na implantação do De-
creto no 5.940 de 2006, no Paraná, o qual institui a coleta seletiva 
nos órgãos e entidades da administração pública federal direta 
e indireta e sua destinação às associações e às cooperativas dos 
catadores de materiais recicláveis. Elogia a Fundacentro pelo 
evento e pelo trabalho e sugere que se faça um material especí-
fico e único sobre a saúde e a medicina do trabalho nas coopera-
tivas, um material com linguagem acessível para divulgação em 
âmbito nacional.

O representante da Cooperativa Cooperação, conveniada à 
Prefeitura de São Paulo, sr. Neilton César Polido, aponta a preo-
cupação da criação de novas cooperativas sem um apoio mais con-
creto da prefeitura. Ressalta que o vínculo apenas com a Secreta-
ria de Serviços não é suficiente; sugere que todas as secretarias 
estejam envolvidas no processo de melhoria das cooperativas, 
como Saúde; Educação; Assistência e Desenvolvimento Social; e 
Desenvolvimento, Trabalho, Empreendedorismo e Habitação.

Falou sobre a falta de interesse da prefeitura quanto à si-
tuação dos catadores de rua que estão fora de todos os processos 
de participação do contrato que será firmado entre cooperati-
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vas e prefeitura. Nenhuma reforma solicitada pelos catadores 
foi realizada nas centrais e não foi acatada pela Polícia Militar 
de São Paulo (PM-SP). As 17 centrais previstas para serem ins-
taladas estão sendo substituídas por quatro megacentrais, onde 
os trabalhadores serão explorados ainda mais do que já são na 
atualidade. Foi assinado um contrato unilateral com a prefeitura 
para pagamento por serviços prestados, mas as sugestões do mo-
vimento não foram acatadas.
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PAINEL 1
 

Economia Solidária, Geração de Renda e
Inclusão Social

Moderador 
Paulo Cézar Vaz Guimarães 

(Fundacentro-CTN)

A coleta de material reciclável sempre foi realizada pelos 
catadores de forma totalmente informal e sem o devido reco-
nhecimento da sociedade. Com o crescente aumento da geração 
de resíduos e a dificuldade em destiná-los de forma ambiental-
mente adequada e economicamente viável, tem havido um gran-
de movimento e interesse na coleta desses materiais para serem 
utilizados como matéria-prima secundária em vários setores da 
economia. Com isso, o trabalho dos catadores começa a ganhar 
mais espaço na sociedade.

O Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Reci-
cláveis (MNCR), surgido em 1999, vem organizando os catadores 
e catadoras em associações e cooperativas de materiais reciclá-
veis por todo o Brasil, buscando a valorização dessa categoria. A 
organização e o fortalecimento dessa classe de trabalhadores 
resultaram no reconhecimento dessa atividade como categoria 
profissional, inserida na Classificação Brasileira de Ocupações 
(CBO), e na inclusão dessa categoria na legislação brasileira, 
como, por exemplo, na Política Nacional de Resíduos Sólidos.

Apesar dessas conquistas, ainda há muito que se fazer para 
que sua inclusão social seja de fato efetiva. Há necessidade de 
ações do poder público que abranjam não somente os aspectos 
de direito ao trabalho e à geração de renda, mas também as ques-
tões de saúde e de segurança no trabalho. Além disso, devem ser 
implementadas ações de profissionalização relacionadas à ativi-
dade de triagem de materiais recicláveis e oferecidas oportuni-
da des de capacitação para que esses trabalhadores também pos-
sam exercer outras profissões.
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O trabalho infantil na coleta do lixo, os  
catadores de materiais recicláveis e a política nacional 

de resíduos sólidos

Palestrante 
Margaret Matos de Carvalho 

(Procuradoria Regional do Trabalho do Paraná)

Os catadores de materiais recicláveis estão espalhados 
pelo país e ainda é bastante comum o preconceito e a falta de in-
formação no que se refere à importância do trabalho realizado 
por esses que, merecidamente, devem ser considerados agentes 
ambientais. Suas ações estão coroadas, senão de êxito econômi-
co, de reconhecido êxito ambiental, pois têm evitado o corte de 
milhares de árvores diariamente, como também reduzido o vo-
lume de lixo depositado nos lixões e aterros, além de assegurar 
o retorno do material ao ciclo de vida do produto, economizando 
bens retirados indiscriminadamente da natureza.  

É de conhecimento notório que os catadores realizam a co-
leta de material reciclável de maneira absolutamente informal, 
sendo raros os casos em que a administração pública lhes dá o 
merecido reconhecimento, integrando-os através da participa-
ção efetiva na gestão dos resíduos sólidos. Normalmente, aos ca-
tadores são direcionadas apenas ações de cunho assistencialista, 
como fornecimento de cestas básicas, que apenas amenizam a si-
tuação de miséria, sem modificação do status quo. Ou, ainda, são 
repassados valores não condizentes com as necessidades reais, a 
exemplo dos “convênios” firmados entre municípios e cooperati-
vas de catadores. 

Assim, por realizarem suas atividades informal e desorga-
nizadamente, muitas vezes concorrendo com os caminhões de 
coleta de lixo, recebem muito pouco pelo seu trabalho e precárias 
são as condições a que estão submetidos. Residem quase sempre 
na periferia, grande parte em áreas não regularizadas e de pre-
servação ambiental, o que lhes impõe precaríssimas moradias. 
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A situação das crianças e dos adolescentes, filhos dos ca-
tadores, não é melhor, pois desde cedo são instados a colaborar 
com a tarefa a fim de assegurar a sobrevivência da família. Os 
filhos que ainda não possuem força suficiente para caminhar 
quilômetros e quilômetros são embalados nos carrinhos de co-
leta e assim permanecem o dia todo, sujeitos às intempéries e à 
exaustão física e psicológica.

Consideremos, ainda, a situação daqueles que garimpam 
material reciclável nos lixões das cidades, em condições sub-hu-
manas, insalubres e perigosas, dentre os quais pessoas de todas 
as faixas etárias, crianças da mais tenra idade. A atividade é re-
alizada em regime de economia familiar e passa de geração para 
geração, perpetuando o ciclo de miséria. 

Digno de nota o fato de que a insuficiência de vagas em cre-
ches públicas (centros de educação infantil) é a realidade de pra-
ticamente todos os municípios brasileiros, representando um 
percentual absurdo de mais de 50% das crianças brasileiras sem 
acesso à educação infantil, direito fundamental reconhecido na 
nossa Constituição. Portanto, a presença de uma criança cole-
tando lixo reciclável nas ruas ou nos lixões, ao contrário do que 
muitos pensam e afirmam, não é por negligência familiar, mas 
sim uma gravíssima omissão do Estado. 

Diante de tão grave quadro social e considerando a res-
ponsabilidade do poder público municipal no que se refere 
ao enfrentamento da questão, vários são os fundamentos ju-
rídicos que alicerçam a inclusão social dos catadores através 
da participação efetiva desses na gestão dos resíduos sólidos, 
não apenas como mera possibilidade, mas sim como uma obri-
gação que deve ser imposta a todos os municípios brasileiros. 
Sem contar a obrigação que também deve ser observada pela  
administração pública no tocante à elaboração e à implementação 
de políticas públicas de prevenção e combate ao trabalho infantil. 

Como preâmbulo para essa discussão devemos atentar para 
o que preveem os instrumentos jurídicos internacionais que, da 
mesma forma, tornam obrigatória a inclusão social da população 
marginalizada, com a emancipação das famílias e a preservação 
dos direitos da criança e do adolescente. 
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Como primeiro instrumento jurídico internacional impor-
tante – e nem poderia deixar de sê-lo –, a Declaração Universal 
dos Direitos Humanos diz que:

Considerando que o reconhecimento da dignidade 
inerente a todos os membros da família humana e de 
seus direitos iguais e inalienáveis é o fundamento da 
liberdade, da justiça e da paz no mundo.

Artigo XXII – Toda pessoa, como membro da socie-
dade, tem direito à segurança social e à realização, 
pelo esforço nacional, pela cooperação internacio-
nal e de acordo com a organização e recursos de cada 
Estado, dos direitos econômicos, sociais e culturais 
indispensáveis à sua dignidade e ao livre desenvolvi-
mento da sua personalidade.

Artigo XXIII – Toda pessoa tem direito ao trabalho, à 
livre escolha de emprego, a condições justas e favo-
ráveis de trabalho e à proteção contra o desemprego. 
[...] 

Os instrumentos internacionais sobre o meio ambiente, a 
seu turno, em especial a partir da Conferência das Nações Uni-
das sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento (Cnumad), que 
ficou conhecida como Eco-92 ou Rio-92, tornaram o conceito de 
desenvolvimento sustentável amplamente difundido, exigindo 
dos estados a implementação da Agenda 21. Ela deverá propor 
meios operacionais para a aplicação da política de desenvolvi-
mento sustentável, referenciando a construção de planos de 
ação a serem implementados em nível global, nacional e local, 
pelas organizações do sistema das Nações Unidas, governos e 
autoridades locais, bem como pelos cidadãos, em todas as áreas 
onde a atividade humana provoca impactos ambientais.

Desde a Eco-92, diversos países passaram a considerar o 
desenvolvimento sustentável como componente da sua estraté-
gia política conjugando ambiente, economia e aspectos sociais.

Em setembro de 2002, em Joanesburgo, a Conferência das 
Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável reafirmou, 



23

claramente, a necessidade da plena implementação da Agenda 
21, do programa para implementações futuras e do compromis-
so com os princípios do Rio.

Apropriado afirmar que a globalização alterou substancial-
mente as relações humanas, tornando estreita a interdependên-
cia entre os fenômenos sociais e os naturais e, ainda, a interde-
pendência entre as diferentes organizações sociais. A população 
local depende de forças internas para enfrentar ou superar as 
dificuldades de inclusão social. O desenvolvimento das comuni-
dades locais depende da proposição de alternativas de desenvol-
vimento, investindo na sua capacidade de manter e promover a 
vida. Não se pode conceber sustentabilidade ambiental sem pen-
sar em desenvolvimento social local, priorizando apenas a sus-
tentabilidade da natureza, posto que o homem hoje é sem dúvida 
o componente mais ameaçado. Assim, é preciso atentar para um 
novo paradigma de desenvolvimento que leve em conta não só a 
fragilidade do nosso ecossistema, mas em especial a relação do 
homem com a natureza, permitindo o aperfeiçoamento e a inte-
gridade da vida. 

O Fórum do Milênio, ocorrido entre 22 e 26 de maio de 2000, 
na sede da Organização das Nações Unidas (ONU), em Nova Ior-
que, ao reunir 1.350 representantes de Organizações Não Gover-
namentais (ONGs) e sociedades civis de 140 países, deu origem a 
uma declaração consensual, avaliada por 188 líderes mundiais 
em setembro do mesmo ano. O documento proposto apontou um 
novo estado de consciência, ou seja, a visão da inclusão global da 
espécie humana, assim como da complexa interdependência da 
raça humana com o planeta e seus recursos naturais limitados. 
Por outro lado, incluiu-se na declaração o consenso em relação à 
necessidade de um modelo de desenvolvimento sustentável ca-
paz de prever as necessidades de gerações futuras e, ao mesmo 
tempo, de erradicar a pobreza. O Brasil se fez presente em to-  
das as discussões e ratificou todos os instrumentos internacio-
nais mencionados. 

Como resultado das discussões, a Agenda 21 Global con-
templa em seu capítulo 3, dedicado ao combate à pobreza, a “ca-
pacitação dos pobres para a obtenção de meios de subsistência 
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sustentáveis”. No capítulo 6, entre outras ações, prevê a “prote-
ção e promoção das condições da saúde humana”, a “proteção dos 
grupos vulneráveis” e a “redução dos riscos para a saúde decor-
rentes da poluição e dos perigos ambientais”. E ainda, no capítu-
lo 7, propõe promover o “desenvolvimento sustentável dos as-
sentamentos humanos”, “oferecer a todos habitação adequada”, 
“promover o planejamento e o manejo sustentáveis do uso da ter-
ra”, “promover a existência integrada de infraestrutura ambien-
tal: água, saneamento, drenagem e manejo de resíduos sólidos” e 
“promover o desenvolvimento dos recursos humanos”.  

Na Constituição Cidadã, os quatro primeiros artigos tratam 
dos “princípios fundamentais”, sendo esses, ao lado do preâmbu-
lo, o embasamento de toda a ordem jurídica brasileira.

Destaca-se, ainda, o artigo 3o, que é a diretriz política ado-
tada pelo Estado brasileiro: 

Artigo 3o – Constituem objetivos fundamentais da 
República Federativa do Brasil:

I – construir uma sociedade livre, justa e solidária;

II – garantir o desenvolvimento nacional; 

III – erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir 
as desigualdades sociais e regionais; 

IV – promover o bem de todos, sem preconceitos de 
origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras for-
mas de discriminação”. 

É importante salientar que os princípios, enquanto funda-
mentos vinculantes de conduta, pautam não somente a ação do 
legislador constituído, mas também as ações do administrador, 
do juiz e de todos as pessoas (físicas e jurídicas, públicas e priva-
das) que compõem a sociedade política. 

Ainda com esteio na Constituição Federal, citamos como 
fundamento o disposto em seu artigo 225, que prevê: 

Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à 
sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder públi-
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co e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-
-lo para as presentes e futuras gerações. 

§ 1o Para assegurar a efetividade desse direito, in-
cumbe ao poder público:

VI – promover a educação ambiental em todos os 
níveis de ensino e a conscientização pública para a 
preservação do meio ambiente”.

Em razão do estabelecido no artigo 225 da Constituição 
Federal, é correto afirmar que a administração pública munici-
pal, enquanto incumbida da destinação adequada dos resíduos 
sólidos, deve implementar um programa de educação ambiental 
visando, dentre outros objetivos, a adequada separação seletiva 
dos resíduos nas fontes geradoras, reduzindo a quantidade que 
de outra forma seria depositada em aterros ou lixões. 

A medida possibilita maior vida útil aos aterros, o que por 
certo reduz o consumo de dinheiro público com sua operacionali-
zação e construção; reduz a contaminação da água (lençóis freá-
ticos, nascentes etc.) bem como o impacto ambiental em razão da 
economia na utilização de recursos naturais que ocorre quando 
há o reaproveitamento, a reutilização ou a reciclagem dos resí-
duos, além do flagrante benefício à saúde pública. 

Indiscutível, como se vê, o impacto positivo no meio am-
biente, em especial quando incluídos os catadores, atualmen - 
te grandes responsáveis pelo pouco que se tem obtido com a 
coleta seletiva. Fomentar a coleta seletiva através do fortaleci-
mento das organizações de catadores é condicionante de suces-
so a qualquer ação que tenha como objetivo o desenvolvimento 
lo cal sustentável. 

O artigo 226, também da Constituição Federal, dispõe que 
“a família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado”. 
Ora, se ao Estado é cometida a nobre tarefa de dar especial pro-
teção à família, obviamente que poderá (e deverá) fazê-lo através 
de medidas emancipatórias, não meramente assistencialistas, 
dentre as quais se destaca a inclusão social pela gestão compar-
tilhada dos resíduos sólidos. 
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O árduo trabalho realizado pelos catadores, ainda não de 
todo reconhecido devidamente, produz riquezas ao país. Porém, 
o melhor resultado dessa relevante atividade acaba em poucas 
mãos, seja de pequenos depósitos, grandes atravessadores ou in-
dústrias de reciclagem. 

Para a permanência de grupos organizados de catadores na 
cadeia produtiva da reciclagem é indispensável a proteção do Es-
tado, dando-lhes as condições e a infraestrutura adequadas para 
fazer frente à selvagem competitividade existente. Que o lixo 
reciclável é rentável ninguém duvida, e o sucesso de empresas 
ligadas ao setor do comércio e da industrialização de resíduos 
recicláveis está aí para comprovar. 

O desafio posto é, através do lixo reciclável (descartado pe-
los geradores), proporcionar a milhões de indivíduos condições 
mínimas e indispensáveis de sobrevivência digna, consoante os 
preceitos constitucionais vigentes. 

Deve-se destacar o disposto no artigo 227 da Constituição 
Federal de 1988:

É dever da família, da sociedade e do Estado as-
segurar à criança e ao adolescente, com absoluta 
prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, 
à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, 
à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência 
familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de 
toda forma de negligência, discriminação, explora-
ção, violência, crueldade e opressão.  

É público e notório o envolvimento de milhares e milhares 
de crianças e adolescentes na atividade de coleta do lixo, auxi-
liando os pais e contribuindo para a complementação da renda 
familiar. Além do trabalho precoce na catação do lixo, também 
estão expostos às piores formas de exploração do trabalho in-
fantil, como a exploração sexual, o aliciamento para o tráfico de 
drogas e o trabalho doméstico.

Porém, conforme se extrai do artigo 227 da Constituição 
Federal, bem como da regulamentação dada pelo Estatuto da 
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Criança e do Adolescente, não só à família, como também ao Es-
tado, compete a garantia e a promoção dos direitos da criança e 
do adolescente. 

Ora, se para a promoção e a garantia de tais direitos são 
necessárias medidas que impliquem na melhoria das atuais con-
dições da família (que, repita-se, é bem constitucionalmente tu-
telado) e, ainda, se é possível fazê-lo através de efetiva inclusão 
social e combate à miséria (emancipação social), uma vez mais 
se justifica a inserção dos catadores na gestão compartilhada 
dos resíduos sólidos como forma de incrementar as condições 
de renda, trabalho e vida com as quais as crianças e os adoles-
centes poderiam ser afastados do trabalho degradante, insalu-
bre e perigoso, permanecendo na escola integral e se preparan-
do para o futuro. 

Assim, a inclusão social dos catadores, mediante a forma 
determinada em lei, conduz a este objetivo importante e do qual 
ninguém pode se apartar, que é a preservação dos direitos da 
criança e do adolescente. 

A Lei Orgânica da Assistência Social, hierarquicamente su-
perior à Lei de Licitações e no mesmo plano de igualdade da Lei 
de Responsabilidade Fiscal, regulamenta o artigo 226 da Cons-
tituição Federal, traçando as medidas e ações necessárias para 
possibilitar o cumprimento dos seus princípios e objetivos fun-
damentais, da mesma forma que o Estatuto da Criança e do Ado-
lescente (Lei no 8.069/90) torna exequível o princípio da priori-
dade absoluta insculpido no artigo 227 da Constituição Federal. 
Ambas devem ser igualmente respeitadas e executadas pelo po-
der público, prevalecendo sobre quaisquer outras questões em 
razão dos dispositivos constitucionais já citados.

Por argumentação e para suplantar a insistência na tese 
de impossibilidade de contratação direta das organizações for-
madas por catadores de materiais recicláveis em razão da Lei no 
8.666/93 (Lei de Licitações), buscamos nesta mesma lei argu-
mentos que tornam lícita a contratação de organizações formais 
de catadores de materiais recicláveis pelo poder público, conso-
ante a seguir:
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Artigo 24 – É dispensável a licitação:

XXVII – na contratação da coleta, processamento 
e comercialização de resíduos sólidos urbanos re-
cicláveis ou reutilizáveis, em áreas com sistema de 
coleta seletiva de lixo, efetuados por associações ou 
cooperativas formadas exclusivamente por pessoas 
físicas de baixa renda reconhecidas pelo poder pú-
blico como catadores de materiais recicláveis, com 
o uso de equipamentos compatíveis com as normas 
técnicas, ambientais e de saúde pública. (Redação 
dada pela Lei no 11.445, de 2007).

Artigo 25 – É inexigível a licitação quando houver 
inviabilidade de competição, em especial:

Inciso II – para a contratação de serviços técnicos 
enumerados no artigo 13 desta Lei (artigo 13, inci-
so IV – fiscalização, supervisão ou gerenciamento 
de obras e serviços; inciso VI – treinamento e aper-
feiçoamento de pessoal), de natureza singular, com 
profissionais ou empresas de notória especialização.

§ 1o Considera-se notória especialização o profis-
sional ou empresa cujo conceito no campo de sua 
especialidade, decorrente de desempenho anterior, 
estudos, experiências, publicações, organização, 
aparelhamento, equipe técnica ou de outros requisi-
tos relacionados com suas atividades, permita infe-
rir que o seu trabalho é essencial e indiscutivelmen-
te o mais adequado à plena satisfação do objeto do 
contrato.  

A experiência demonstra que as propostas e os valores 
para o serviço de coleta de lixo praticados pelas empresas ter-
ceirizadas, ou mesmo diretamente pelo poder público municipal, 
sempre serão propostas e valores superiores aos custos que a ad-
ministração pública teria com a contratação direta da organiza-
ção de catadores, pois na presente hipótese devem ser incluídos 
resultados não apenas econômicos, mas em especial ambientais 
e sociais, os últimos inalcançáveis de outro modo.
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Com a edição da Política Nacional de Resíduos Sólidos, por 
meio da Lei no 12.305/2010, nasce um novo paradigma nacional, 
pois, além de dispor sobre o correto manejo de resíduos sólidos, 
a referida lei é medida afirmativa de política pública destinada 
a enfrentar a discriminação estrutural que sofre o grupo social 
vulnerável de catadoras e de catadores de materiais recicláveis, 
objetivando erradicar a miséria e enfrentar o trabalho infantil.

A Lei no 12.305/2010, inédita no mundo, integra e articu-
la questões voltadas não apenas à preservação ambiental, mas 
também à redução das desigualdades sociais, pois exige a inclu-
são social e produtiva das catadoras e dos catadores de materiais 
recicláveis. Dentre os vários princípios contidos nessa legisla-
ção, destacamos o do inciso VII do artigo 6o, que trata da respon-
sabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do produto, amplia-
do pela ação dos catadores. No mesmo artigo 6o, porém no inciso 
VIII, a referida lei é ainda mais revolucionária, pois trata da na-
tureza jurídica dos resíduos sólidos recicláveis, qualificando-os 
como “bem gerador de renda e promotor da cidadania”, ou seja, 
de natureza pública e de interesse público e que somente pode 
ser destinado a tais propósitos.

A Lei no 12.305/2010 também apresenta os seus objetivos, 
todos elencados no artigo 7o, merecendo destaque os seguintes 
incisos: II (gestão integrada dos resíduos sólidos); VI (fomento à 
reciclagem); VIII (cooperação técnica e financeira, ou seja, finan-
ciamento de cooperativas de catadores); e X (contratação priori-
tária de associações e cooperativas de catadores). 

A gestão integrada, conforme consta do artigo 3o, inciso XI, 
da Lei no 12.305/2010, “é um conjunto de ações voltadas para a 
busca de soluções para os resíduos sólidos” e que devem ser con-
sideradas as dimensões não apenas política e econômica, mas 
também ambiental, cultural e social, com controle social e sob a 
premissa do desenvolvimento sustentável.  

O Decreto no 7.404/2010, que regulamenta a Lei  
no 12.305/2010, diz com toda a clareza no artigo 40 que “o sis-
tema de coleta seletiva de resíduos sólidos e a logística reversa 
priorizarão a participação de cooperativas ou de outras formas 
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de associação de catadores de materiais reutilizáveis e reciclá-
veis constituídas por pessoas físicas de baixa renda”. 

Assim, a existência de catadores, a possibilidade de que se-
jam organizados em associações e cooperativas ou a existência 
de associações e cooperativas vinculam o município, que não po-
derá terceirizar qualquer etapa da gestão, mas deverá contratar 
e remunerar associações ou cooperativas pelos serviços, de acor-
do com cada etapa da gestão, desde a coleta até o tratamento dos 
resíduos.

O contrato administrativo que formaliza a relação entre o 
município e as associações ou cooperativas de catadores deverá 
prever, além da remuneração das etapas dos serviços de gestão 
prestados, a implantação de infraestrutura física e a aquisição 
de equipamentos, conforme consta do artigo 42, inciso III, do De-
creto no 7.404/2010, necessários e indispensáveis à realização 
dos serviços. 

Os artigos seguintes seguem a mesma linha, conforme se vê: 

Artigo 41 – Os planos municipais de gestão integrada 
de resíduos sólidos definirão programas e ações para 
a participação dos grupos interessados, em especial 
das cooperativas ou outras formas de associação de 
catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis 
formadas por pessoas físicas de baixa renda.

Artigo 43 – A União deverá criar, por meio de regu-
lamento específico, programa com a finalidade de 
melhorar as condições de trabalho e as oportunida-
des de inclusão social e econômica dos catadores de 
materiais reutilizáveis e recicláveis (Programa Pró-
-Catador).

Artigo 44 – As políticas públicas voltadas aos cata-
dores de materiais reutilizáveis e recicláveis deve-
rão observar:

I – a possibilidade de dispensa de licitação, nos ter-
mos do inciso XXVII do artigo 24 da Lei no 8.666, de 
21 de junho de 1993, para a contratação de coopera-
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tivas ou associações de catadores de materiais reuti-
lizáveis e recicláveis; 

II – o estímulo à capacitação, à incubação e ao forta-
lecimento institucional de cooperativas, bem como à 
pesquisa voltada para sua integração nas ações que 
envolvam a responsabilidade compartilhada pelo ci-
clo de vida dos produtos;

III – a melhoria das condições de trabalho dos cata-
dores.

Após efusiva comemoração pelo Movimento Nacional dos 
Catadores de Materiais Recicláveis e de seus apoiadores his-
tóricos, em razão da aprovação e publicação da nova Polí tica 
Nacional de Resíduos Sólidos – que, finalmente, acolhendo rei-
vindicações de décadas, trouxe uma pá de cal na eterna celeu-
ma quanto à obrigatoriedade de contratação pelos municípios 
de associações e cooperativas de catadores para a gestão inte-
grada dos resíduos sólidos, indicando prazos para a erradicação 
dos lixões –, percebe-se, ainda, muita relutância por parte do po-  
der público municipal de dar cumprimento à nova legisla ção, 
a qual tem sido interpretada segundo a conveniência do admi-
nistrador público e dos interesses econômicos que gravitam ao 
redor do lixo.

Além da absoluta ilegalidade de se incluir no texto da Lei  
no 12.305/2010 a possibilidade de “recuperação energética” de 
resíduos sólidos (conforme consta do parágrafo único do artigo 
9o da referida lei), também estão se reproduzindo em todo o ter-
ritório nacional as denominadas PPPs, ou seja, parcerias públi-
co-privadas, cujo objetivo é repassar para a iniciativa privada a 
gestão integral (e não integrada e compartilhada, como determi-
na a lei) dos resíduos sólidos, com evidentes prejuízos econômi-
cos, ambientais e sociais.

Não fossem suficientes tais prejuízos, não apenas a Lei no 
12.305/2010 como também as medidas governamentais têm 
favorecido o surgimento de consórcios municipais para o geren-
ciamento de resíduos sólidos, sob a falsa premissa de otimização 
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de custos e espaço físico. Não é necessário nenhum esforço in-
telectual para se concluir que a reunião de municípios através 
de consórcios significará a soma dos resíduos dos municípios 
participantes, a qual deverá ser transportada até a área de dis-
posição final (ou tratamento), viajando muitas vezes por dezenas 
ou centenas de quilômetros até chegar ao seu destino, com sig-
nificativo aumento dos custos de transporte, somado ao custo de 
manutenção da área de disposição final, além da inegável insus-
tentabilidade do sistema.

Sob o ponto de vista da sustentabilidade, e com o auxílio 
da matemática ensinada no ensino fundamental, sabe-se que, 
em média, o volume dos resíduos sólidos é composto de 40% de 
resíduos orgânicos, 38% de resíduos recicláveis e 22% de rejei-
tos. Considerando não ser mais possível “aterrar” resíduos reci-
cláveis, diante de vedação expressa na Lei no 12.305/2010, que 
determina a coleta seletiva, a reutilização e a reciclagem dos re-
síduos, nem aterrar resíduos orgânicos, diante do que dispõe a 
Lei no 11.445/07 (Política Nacional de Saneamento Básico), que 
torna obrigatória a compostagem, aos municípios sobrariam ín-
fimos 22% para disposição final. Ou seja, todo e qualquer muni-
cípio pode resolver com muita facilidade o seu problema, em seu 
território, oportunizando a integração social dos catadores de 
materiais recicláveis e com significativa economia ao erário pú-
blico, além de se mostrar como estratégia eficiente de combate 
ao trabalho infantil.

Oportuno observar que, seja através das PPPs, seja através 
de iniciativas próprias, os municípios se encontram num mo-
mento de especial encantamento com as controvertidas tecnolo-
gias chamadas de “recuperação energética”, nas quais veem uma 
solução mágica e veloz para um problema que nunca foi adequa-
damente solucionado em qualquer rincão deste país. Tal solução, 
muitas vezes por meio da pura e simples incineração de resíduos, 
está há muito ultrapassada. 

Ora, a possibilidade de recuperação energética de resídu-
os sólidos, introduzida sorrateiramente na legislação, contraria 
toda a política nacional. 
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Ocorre que, em oposição à lógica e à própria Política Nacio-
nal de Resíduos Sólidos, as associações e cooperativas de cata-
dores de materiais recicláveis estão sendo preteridas, tanto nas 
PPPs como nos consórcios municipais, onde o lixo se transforma 
em negócio altamente lucrativo para a iniciativa privada, mas 
com significativos custos sociais e impacto nos impostos que, ao 
fim, são custos que devem ser assumidos pela população. Assim, 
privatizam-se os lucros e socializam-se os custos, em uma lógica 
perversa e excludente. 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos é definida pelo 
conjunto de princípios, objetivos, instrumentos, diretrizes, me-
tas e ações adotadas pelo Governo Federal, isoladamente ou em 
regime de cooperação com estados, Distrito Federal, municípios 
ou particulares, com vistas à gestão integrada e ao gerenciamen-
to ambientalmente adequado dos resíduos sólidos.

Ainda no tocante à recuperação energética, tecnologia ad-
mitida na Lei no 12.305/2010 e que é um verdadeiro corpo estra-
nho e um paradoxo diante de sua interpretação sistêmica, é de se 
afirmar que, diante da certeza científica dos danos ambientais e 
à saúde pública causados pela emissão de gases tóxicos gerados 
pelas unidades de produção de energia térmica, seja qual for a 
tecnologia empregada, de pronto não poderia ser admitida (se-
quer prevista no texto da lei), pois assim ditam expressamente 
os princípios da precaução e da prevenção, ambos insculpidos na 
Lei no 12.305/10 e no ordenamento jurídico em geral, os quais 
não admitem sequer cogitar a implementação de tecnologias 
de recuperação energética, muito menos mediante incentivos 
públicos (como, por exemplo, financiamento pelo BNDES). Seria 
muito mais coerente com o arcabouço jurídico se o BNDES dire-
cionasse seus investimentos para modelos de gestão integrada 
de resíduos sólidos que respeitem o tripé da sustentabilidade, 
ou seja, que sejam viáveis econômica, ambiental e socialmente, 
possibilitando aos catadores o acesso aos mesmos recursos hoje 
oferecidos à iniciativa privada. 

Importante consignar que o artigo 9o, caput, da Lei no 
12.305/2010 estabelece uma regra da ordem de prioridade na 
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gestão, segundo a qual se deve primar, em primeiro lugar, pela 
não geração de resíduos, seguida da redução, reutilização e reci-
clagem, depois para o tratamento dos resíduos sólidos e, por fim, 
a disposição final adequada dos rejeitos. Significa dizer que não 
há margem à discricionariedade do administrador público, ou 
seja, não é possível optar-se, primeiro, pela recuperação energé-
tica (ou incineração), esquecendo-se das demais diretrizes. Se as 
diretrizes forem seguidas, na sua ordem hierárquica estabeleci-
da, absolutamente nada restará para a recuperação energética, 
daí porque afirmamos a ilegalidade e o paradoxo de sua previsão. 

Da mesma forma, atendidas as diretrizes e na sua ordem 
hierárquica, considerando-se que 100% do resíduo sólido reci-
clável deverá ser comercializado pelas associações e coopera-
tivas de catadores, pouco interesse econômico restará para as 
parcerias público-privadas. Qual seria o interesse da iniciativa 
privada se apenas 22% do volume geral dos resíduos sólidos – os 
rejeitos – pode ser encaminhado para as suas mãos? Qual o re-
sultado econômico? Seria vantajoso? A resposta é um grande e 
sonoro NÃO. As parcerias público-privadas querem retirar o que 
é de direito dos catadores de materiais recicláveis, atropelando 
a legislação vigente, como, aliás, é corrente quando presentes in-
teresses econômicos de relevada monta.

Não é demais alertar que o Brasil é signatário da Conven-
ção de Estocolmo, tratado internacional cujo objetivo é evitar ou 
eliminar a produção de poluentes orgânicos persistentes, como 
dioxinas e furanos, gases emitidos em altíssimas quantidades 
pelas tecnologias de recuperação energética, em especial a inci-
neração. O § 1o do artigo 9o da Lei no 12.305/2010 colide frontal-
mente com a Convenção de Estocolmo, resultando na sua invali-
dade jurídica. 

Segundo a melhor doutrina e posição do excelso Supremo 
Tribunal Federal, os tratados internacionais que visam proteger 
direitos humanos, como o é na hipótese a Convenção de Estocol-
mo, detêm hierarquia superior à legislação infraconstitucional, 
sendo, pois, soberana ao disposto no referido parágrafo.  

O que a certeza científica informa e o mundo da matemática 
aponta é que a geração de energia térmica a partir de resíduos só-
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lidos urbanos não é o modo mais econômico nem ambientalmente 
correto, ademais de ser desastroso sob o ponto de vista social. 

O mesmo se pode afirmar em relação às PPPs, que exi-
gem altos investimentos públicos (sempre públicos, pois a parte 
que deve ser investida pelo parceiro privado é buscada junto ao  
BNDES e, assim, mais uma vez, apenas recursos públicos é que 
sustentam tais iniciativas), com descuido para as questões am-
bientais e fazendo vistas grossas às questões sociais. 

Nesses modelos o único interesse é o lucro, que será apro-
priado pela iniciativa privada, levando-nos a questionar qual se-
ria o real objetivo do administrador público ao se associar a tais 
modelos.  

Além dos princípios da precaução e da prevenção, antes 
mencionados e estabelecidos pela Lei no 12.305/2010, interessa-
-nos que seja dada muita atenção aos seguintes:

Artigo 6o – São princípios da Política Nacional de Re-
síduos Sólidos:

III – a visão sistêmica, na gestão dos resíduos sólidos, 
que considere as variáveis ambiental, social, cultu-
ral, econômica, tecnológica e de saúde pública; 

VI – a cooperação entre as diferentes esferas do po-
der público, o setor empresarial e demais segmentos 
da sociedade;

VII – a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de 
vida dos produtos;

VIII – o reconhecimento do resíduo sólido reutilizá-
vel e reciclável como um bem econômico e de valor 
social, gerador de trabalho e renda e promotor de 
cidadania;

XI – a razoabilidade e a proporcionalidade.

Nesse sentido, indiscutível, pois, que a Política Nacional 
dos Resíduos Sólidos tenha alcance para além do âmbito am-
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biental, abrangendo também o social, o cultural, o econômico, o 
tecnológico e o de saúde pública. 

O resíduo deve ser visto como um bem capaz de gerar tra-
balho e renda e de promover a cidadania, segundo o princípio da 
visão sistêmica, o qual impõe às pessoas físicas ou jurídicas, pú-
blicas ou privadas geradoras de resíduo sólido o respeito e a ob-
servância dos valores sociais e da dignidade da pessoa humana. 

Tratando da gestão integrada1 e compartilhada para o ge-
renciamento dos resíduos sólidos, conforme prevê a legislação, 
é de se concluir que os municípios estão obrigados a promover a 
contratação das associações e das cooperativas de catadores de 
materiais recicláveis, em todas as etapas da gestão. 

As inúmeras iniciativas espalhadas no país, em que o admi-
nistrador público tem direcionado os catadores para galpões de 
triagem ou transbordo, retirando-os das ruas, é apenas o início 
do fim e colide com os princípios e os objetivos da nova política 
de resíduos sólidos. 

Retirados os catadores da rua, no que conhecemos como hi-
gienização social, o município esconde o problema social. Com a 
invisibilização do problema (que, anote-se, já não é visível para 
muitos), o município passa a usufruir do conforto de realizar 
todo tipo de negócio com os resíduos sólidos, literalmente expul-
sando os catadores ou varrendo-os para debaixo do tapete, em 
confronto com a Política Nacional de Resíduos Sólidos. 

Segundo o artigo 7o da Lei no 12.305/2010, são também ob-
jetivos da Política Nacional dos Resíduos Sólidos:

VII – gestão integrada de resíduos sólidos;

VIII – articulação entre as diferentes esferas do po-
der público, e destas com o setor empresarial, com 
vistas à cooperação técnica e financeira para a ges-
tão integrada de resíduos sólidos;

1 O artigo 3o da Lei no 12.305/2010 diz que: Para os efeitos desta Lei, entende-se por: XI 
– gestão integrada de resíduos sólidos: conjunto de ações voltadas para a busca de solu-
ções 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. (Grifo nosso.)
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XII – integração dos catadores de materiais reuti-
lizáveis e recicláveis nas ações que envolvam a res-
ponsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos 
produtos; (Grifo nosso.)

Para que sejam cumpridos esses objetivos, o município 
deve promover não apenas ações assistencialistas e pontuais de 
apoio às associações e às cooperativas de catadores, mas essen-
cialmente integrá-las, efetivamente, na gestão compartilhada, o 
que somente será alcançado quando as organizações de catado-
res estiverem dotadas de todos os recursos materiais e humanos 
necessários, os quais são responsabilidade do município garantir.

A integração a que se refere o inciso XII do artigo 7o da 
Lei no 12.305/10 compreende, também, a contratação e remune-
ração do trabalho, conforme permissivo expresso – com dispen-
sa de licitação – do inciso XXVII do artigo 24 da Lei no 8.666/93. 
É garantir a participação das associações e das cooperativas em 
todo o processo e etapas da gestão. 

Não apenas na coleta ou em galpões de triagem. Mas inte-
grando-os e repartindo a responsabilidade pelo ciclo de vida dos 
produtos (artigo 6o, inciso III, da Lei no 12.305/2010). 

Ou seja, também devem ser inseridas as cooperativas e as 
associações no tratamento final, quando, então, será possível 
agregar valor ao resíduo coletado, seja mediante a transforma-
ção primária ou secundária dos materiais resultantes da coleta 
e da triagem. 

É, por assim, dizer, o fechamento do ciclo, com a certeza de 
não apenas se garantir a viabilidade econômica das associações 
e das cooperativas, mas também garantir o próprio sistema de 
gestão integrada e compartilhada dos resíduos sólidos. 

As vantagens são inúmeras: elevação da renda dos catado-
res e, por decorrência lógica, incremento do comércio local, onde 
os catadores passam a consumir mais e melhor; erradicação do 
trabalho infantil diante da elevação da condição socioeconômica 
das famílias; melhora nos índices da coleta seletiva, da recicla-
gem e da reutilização; valorização da educação ambiental como 
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instrumento de efetivação da PNRS; preservação ambiental; 
preservação dos mananciais e lençóis freáticos; redução de gas-
tos de recursos públicos, dentre outros a serem considerados. 

O financiamento de cooperativas de catadores é objetivo 
incrustado no inciso VIII do artigo 7o da Lei no 12.305/2010. As-
sim, não há o menor respaldo legal ao município que se esquiva 
de garantir às cooperativas e às associações de catadores não 
apenas a remuneração pelo trabalho, mas também toda a infra-
estrutura necessária, e que seja de qualidade. 

Note-se, aliás, que o artigo 8o, inciso IV, prevê como instru-
mento de efetivação da Lei no 12.305/2010 “o incentivo ao coo-
perativismo popular”. As associações e cooperativas de catado-
res são, de fato, cooperativas populares. 

Está ainda disposto no artigo 15, inciso V, e no artigo 17, 
inciso V da referida lei a meta de eliminação e de recuperação 
de lixões até o ano de 2014, porém condicionada à inclusão so-
cial e emancipação econômica dos catadores de materiais reci-
cláveis, o que por certo não será atingido sem que as associações 
e cooperativas estejam efetivamente integradas na gestão com-
partilhada.

A Lei no 12.305/10, no seu artigo 36, prevê a coleta seleti-
va como um DEVER a ser observado pelos municípios. Portanto, 
além da erradicação dos lixões, todos os municípios estão obri-
gados a implementar a coleta seletiva, em todo o seu território, 
com a prioritária integração dos catadores, inclusive como me-
dida necessária para o encerramento dos lixões e observância ao 
§ 1o do referido artigo.

Observe-se o inteiro teor do artigo 36, com especial enfo-
que ao § 1o, a seguir, que relaciona as responsabilidades cometi-
das aos titulares de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos:

Artigo 36. 

I – adotar procedimentos para reaproveitar os resí-
duos sólidos reutilizáveis e recicláveis oriundos dos 
serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de 
resíduos sólidos.
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II – estabelecer sistema de coleta seletiva;

III – articular com os agentes econômicos e sociais 
medidas para viabilizar o retorno ao ciclo produti-
vo dos resíduos sólidos reutilizáveis e recicláveis 
oriundos dos serviços de limpeza urbana e de mane-
jo de resíduos sólidos;

IV – realizar as atividades definidas por acordo se-
torial ou termo de compromisso na forma do § 7o do 
artigo 33, mediante a devida remuneração pelo se-
tor empresarial;

§ 1o Para o cumprimento do disposto nos incisos I a 
IV do caput, o titular dos serviços públicos de limpe-
za urbana e de manejo de resíduos sólidos priorizará 
a organização e o funcionamento de cooperativas ou 
de outras formas de associação de catadores de mate-
riais reutilizáveis e recicláveis formadas por pessoas 
físicas de baixa renda, bem como sua contratação. 

§ 2o A contratação prevista no § 1o é dispensável de 
licitação, nos termos do inciso XXVII do artigo 24 da 
Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993. 

Portanto, a Lei no 12.305/2010 impõe a contratação obri-
gatória – PRIORITÁRIA – das associações e das cooperativas de 
catadores, quando existentes. 

Prioridade, segundo observam os dicionários, significa: 
preferência, primazia, anterioridade no tempo, qualidade do 
que está em primeiro lugar, possibilidade legal de passar à fren-
te dos outros.

As cooperativas populares, nas quais estão inseridas as co-
operativas de catadores de materiais recicláveis, surgiram com 
a finalidade de combater a pobreza, o desemprego e alcançar a 
apropriação coletiva dos meios de produção. Também surgiu 
como reação ao trabalho informal e não valorizado. 

As cooperativas e as associações de catadores de materiais 
recicláveis se estruturam sobre princípios e valores morais bas-
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tante nobres – como os da igualdade, da dignidade humana, da 
ajuda mútua, da solidariedade e da autogestão participativa. Es-
ses empreendimentos integram a “Economia Solidária”, dentro 
da qual se inserem o cooperativismo e, especificamente, as coo-
perativas populares. 

O cooperativismo popular surgiu no Brasil no início do sé-
culo XX no interior do Rio Grande do Sul, sendo que o seu surgi-
mento na área urbana ocorreu mais recentemente, em especial 
com a crise mundial da década de 1990.

Segundo publicado no Portal do Cooperativismo Popular, 
as cooperativas populares “são organizações de ajuda mútua 
formada por trabalhadores economicamente marginalizados, 
desempregados ou subempregados, os quais, visando à geração 
de trabalho e renda, se associam voluntariamente e contribuem 
igualitariamente para a composição do capital necessário à for-
mação da cooperativa, sendo a força de trabalho o principal capi-
tal de que dispõem”. 

Além de ser uma forma de produção atraente e solidária, 
por permitir aos trabalhadores associados gerarem renda e rein-
vestirem parte dela em benefício do grupo, o trabalho em coope-
rativas populares possui também um caráter transformador. As 
interações entre as pessoas têm maior relevância e os critérios 
de valor igualitários, democráticos e humanos são privilegiados 
em relação aos critérios de racionalidade (produtividade, lucro, 
crescimento) da economia capitalista.

Ainda segundo texto contido no Portal do Cooperativismo 
Popular, “o que diferencia as cooperativas populares de outras 
experiências de organização socioeconômica cooperativista é 
fundamentalmente a situação de exclusão vivenciada por seus 
associados, assim como a predominância de um modelo de ges-
tão democrático e participativo voltado para o bem comum”.

Reunindo-se coletivamente, os cooperados promovem seu 
próprio trabalho de maneira organizada e democrática. A saída 
coletiva representa uma ferramenta de desenvolvimento onde 
se aglutinam as diversas forças para um objetivo comum, o que 
significa uma grande vantagem em relação a empreendimentos 
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individuais, desde que a elas não sejam cometidas obrigações 
além de sua capacidade – humana e econômica. 

Desde a origem as cooperativas de catadores de materiais 
recicláveis já nascem sem a infraestrutura adequada, formadas 
por trabalhadores sem disponibilidade de recursos para investir 
no negócio coletivo. Em geral as cooperativas de catadores de 
materiais recicláveis desenvolvem seus negócios em instalações 
precárias sem dispor dos meios de produção necessários para a 
operacionalização e a execução de suas atividades. 

Suas necessidades são diversas, variando das mais comple-
xas às mais simples, tais como reforma de edificações, compra de 
máquinas, equipamentos, mobiliário, capital de giro etc. 

O que se observa hoje é que as cooperativas de catadores de 
materiais recicláveis não podem responder às exigências conti-
das na nova lei das cooperativas de trabalho (Lei no 12.690/2012), 
em especial aquelas inseridas no artigo 7o. O seus membros difi-
cilmente têm a capacitação adequada para a gestão desses em-
preendimentos e necessitam de muito tempo – anos e anos – até 
que a organização seja minimamente constituída. 

É necessária a capacitação dos cooperados, com assessorias 
técnica e financeira, além de assessoria para ajudar na focaliza-
ção de atividades que possam gerar renda e, ao mesmo tempo, 
colaborar para o desenvolvimento local. Neste sentido, resulta 
absolutamente imprescindível que o município aporte recursos 
(humanos e financeiros) para garantir tais assistências, porém 
sem interferir na gestão dos empreendimentos, retirando-lhes 
a autonomia.

A cooperativa de trabalho regulada pela Lei no 12.690/2012 
está inserida no contexto da Economia Solidária, conforme esta-
belecido no artigo 2o e em seus parágrafos. Tal entendimento se 
reforça pelo disposto no artigo 3o da mesma lei. Em resumo, as 
cooperativas de trabalho, segundo a Lei no 12.690/2012, são “for-
mas de organização econômica – de produção, comercialização, 
finanças e de consumo que têm por base o trabalho associado, a 
autogestão, a propriedade coletiva dos meios de produção, a coo-
peração e a solidariedade”. 
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As cooperativas populares, dentre as quais as cooperativas 
de catadores de materiais recicláveis, encontram pleno enqua-
dramento neste conceito.

A Secretaria Nacional de Economia Solidária (Senaes), 
ao discorrer sobre as motivações e os objetivos da nova lei do 
cooperativismo, destaca os seguintes: “Impedir a utilização da 
forma jurídica das cooperativas para burlar a legislação traba-
lhista; fomentar o verdadeiro cooperativismo de trabalho, defi-
nindo e conceituando juridicamente e com isto dar segurança 
jurídica às mesmas, definindo a sua forma de organização, e tem 
como núcleo essencial garantir que as cooperativas assegurem 
aos seus cooperados direitos básicos que garantam condições de 
trabalho decente”. 

Em razão do contido no artigo 7o da Lei no 12.690/2010, o 
qual decorre exatamente para assegurar que os objetivos traça-
dos pela Senaes sejam alcançados, as cooperativas de catadores 
de materiais recicláveis devem atender, conforme vier a ser dis-
ciplinado em suas assembleias, as seguintes exigências: I – reti-
radas não inferiores ao piso da categoria profissional e, na ausên-
cia deste, não inferiores ao salário mínimo, calculadas de forma 
proporcional às horas trabalhadas ou às atividades desenvolvi-
das; II – duração do trabalho normal não superior a 8 (oito) horas 
diárias e 44 (quarenta e quatro) horas semanais, exceto quando 
a atividade, por sua natureza, demandar a prestação de trabalho 
por meio de plantões ou escalas, facultada a compensação de 
horários; III – repouso semanal remunerado, preferencialmente 
aos domingos; IV – repouso anual remunerado; V – retirada para 
o trabalho noturno superior à do diurno; VI – adicional sobre a 
retirada para as atividades insalubres ou perigosas; VII – seguro 
de acidente de trabalho.

Consoante se pode observar dos incisos acima, todos vi-
sam à proteção do trabalhador, com a garantia dos direitos tra-
balhistas básicos, de sorte que é impossível afastar tal proteção. 
De outro lado, é impossível não reconhecer que as cooperativas 
populares estão longe de conseguir assegurar todos os direitos 
elencados a seus cooperados.
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O legislador, ciente de todas as dificuldades enfrentadas 
pelas cooperativas de catadores de materiais recicláveis, sabia-
mente acrescentou parágrafos ao artigo 7o, os quais concedem 
prazos para a adequação e mesmo autoriza a própria cooperativa 
a estabelecer em Assembleia Geral o tempo (prazo) de que neces-
sita para o cumprimento de parte de suas disposições.

O § 5o do artigo 7o diz que as cooperativas enquadradas no 
artigo 4o, caput, inciso I (cooperativas de produção) poderão fi-
xar livremente a carência (prazo) para cumprimento dos direitos 
previstos nos incisos I e VII (retiradas não inferiores ao salário 
mínimo ou piso da categoria profissional e seguro de acidente de 
trabalho). A lei diz incisos I “e” VII, quando se pode interpretar, 
sem medo de errar, que a melhor leitura é de I “a” VII. 

Tal interpretação decorre da lógica de que, enquanto inte-
grantes de uma cooperativa de trabalhadores autônomos (por-
tanto, de produção), cujos rendimentos são proporcionais à sua 
produtividade, tem-se que a própria cooperativa é que vai ava-
liar quando tempo necessita para que todos os seus cooperados 
estejam salvaguardados pelos direitos elencados no artigo 7o, 
tendo em vista que a receita da cooperativa advém do quanto 
produzido pelo cooperado. 

Ora, se tais trabalhadores, por mais que se esforcem, não 
logram alcançar os valores que garantam à cooperativa o aten-
dimento do artigo 7o, obviamente que não há de se reputar à 
cooperativa – nem aos seus cooperados – descumprimento da 
Lei no 12.690/12, pois decorre da condição própria de sua vulne-
rabilidade econômica e social. Portanto, a interpretação correta 
e que permite às cooperativas populares a própria existência é a 
de que a assembleia vai definir a carência dos direitos previstos 
pelo artigo 7o, incluindo todos os seus incisos. 

O artigo 28 da nova lei do cooperativismo diz que a coope-
rativa que se insere no inciso II, caput, do artigo 4o (cooperativa 
de serviços) terá o prazo de 12 (doze) meses para assegurar aos 
sócios as garantias previstas nos incisos do artigo 7o.  

As cooperativas de catadores de materiais recicláveis se 
enquadram tanto como cooperativas de produção quanto como 
cooperativas de serviço. 
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Assim, quando a cooperativa contratar com o poder público 
(cooperativa de serviços), conforme determina Política Nacional 
de Resíduos Sólidos e a Lei no 8666/93, o contrato administrativo 
firmado não poderá repassar às cooperativas valores que não se-
jam suficientes para garantir o cumprimento do artigo 7o. 

O artigo 28, em verdade, se constitui em importante ins-
trumento de negociação junto ao poder público para a fixação 
do valor justo – e agora legal – da remuneração pelos serviços 
prestados, valores que devem partir do mínimo previsto na 
Lei no 12.690, e deste mínimo o administrador público não po-
derá se furtar. 

Hoje, o que temos visto é o mero “repasse de valores ínfi-
mos e indignos” às cooperativas de catadores de materiais reci-
cláveis, isso quando são remunerados. É de se cogitar a busca do 
pagamento às cooperativas de catadores de materiais reciclá-
veis dos valores mínimos previstos na Lei no 12.690, retroativa- 
mente à sua publicação, quando evidenciado o pagamento insu-
ficiente pelo poder público. 

Por fim, e coerente com o já exposto, é importante salien-
tar que as exigências contidas no artigo 7o, no que respeita às co-
operativas populares de produção (e enquanto não firmados os 
contratos remunerados de prestação de serviços com o poder pú-
blico com o repasse mínimo dos valores já enunciados), nas quais 
se enquadram as cooperativas de catadores de materiais reci-
cláveis, além da liberdade de decidir em assembleia a carência 
para cumprimento do disposto no artigo 7o, também dependem 
tais cooperativas – para o cumprimento da nova lei do cooperati-
vismo – inarredavelmente, da efetivação do Programa Nacional 
de Fomento às Cooperativas (Pronacoop), em especial diante do 
disposto no artigo 19, parágrafo único, inciso II a V: II – a rea-
lização de acompanhamento técnico visando ao fortalecimento 
financeiro, de gestão, de organização do processo produtivo ou 
de trabalho, bem como à qualificação dos recursos humanos; III 
– a viabilização de linhas de crédito; IV – o acesso a mercados e à 
comercialização da produção; V – o fortalecimento institucional, 
a educação cooperativista e a constituição de cooperativas cen-
trais, federações e confederações de cooperativas.
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Ao instituir o Pronacoop, o Governo Federal assumiu a res-
ponsabilidade de propiciar às cooperativas populares todos os 
meios necessários para cumprimento da Lei no 12.690/2012 e, 
enquanto não efetivado, as cooperativas populares e de catado-
res de materiais recicláveis não poderão sofrer qualquer tipo de 
penalização, especialmente diante da garantia constitucional do 
livre exercício da profissão bem como da plena autonomia con-
ferida a tais empreendimentos, aliado ao fato de que são desti-
natários da ampla proteção diante da vulnerabilidade social e 
econômica em que se encontram.

 Por tudo quanto relatado claro está que, apenas mediante 
a gestão compartilhada dos resíduos sólidos com a contratação e 
remuneração pelos municípios dos serviços prestados pelas asso-
ciações e cooperativas de catadores de materiais recicláveis, con-
siderando todas as etapas da gestão, estará garantido o desen-
volvimento local sustentável, o que por si só torna o trabalho dos 
catadores essencial e indiscutivelmente mais adequado do que 
qualquer outra alternativa. Ignorar essa verdade absoluta põe 
em dúvida a seriedade e a legitimidade do administrador público.

É importante mencionar que a exigência de licitação pré-
via para contratações na Administração Pública tem como fun-
damento a supremacia do interesse público. Como bem aponta 
o professor Marçal Justen Filho2, casos há em que a licitação 
formal impossibilita ou frustra a consecução dos interesses 
públicos, onde o procedimento licitatório normal conduziria ao 
sacrifício do interesse público e não asseguraria a contratação 
mais vantajosa. 

Portanto, a contratação direta, com dispensa de licitação, 
de organizações formadas por catadores de materiais reciclá-
veis, assim como a destinação de todo o volume de resíduo reci-
clável – incluindo os bens tidos em “desuso” – que são produzidos 
e descartados nas unidades administrativas de natureza públi-
ca – direta ou indireta, não apenas é uma faculdade conferida ao 
Poder Público, mas uma obrigação.

2 BRASIL. Tribunal de Contas da União. Licitações e contratos: orientações e jurispru-
dência do TCU. 4. ed. revista, atualizada e ampliada. Brasília: Senado Federal, Secretaria 
Especial de Editoração e Publicações, 2010.
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Qualquer argumentação de impossibilidade legal da eman-
cipação das famílias que sobrevivem da coleta do material reci-
clável através da contratação direta de suas organizações pelo 
Poder Público para a gestão dos resíduos sólidos recicláveis, com 
total apoio técnico e financeiro, desaparece diante dos inúmeros 
argumentos aqui retratados e que reafirmam o compromisso do 
planeta com os valores humanos, o combate à desigualdade so-
cial e à erradicação da pobreza, a prevenção e o combate ao tra-
balho infantil, o desenvolvimento local sustentável e a preserva-
ção do meio ambiente.

Em conclusão, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, 
além de resultar da luta por direitos do Movimento Nacional dos 
Catadores de Materiais Recicláveis, integra e articula questões 
voltadas não apenas à preservação ambiental, mas também a 
redução das desigualdades sociais, promovendo a erradicação 
do trabalho infantil e a emancipação socioeconômica das famí-
lias que sobrevivem da coleta e da comercialização de materiais 
recicláveis, consagrando, assim, os objetivos fundamentais do 
Estado brasileiro previstos no artigo 3o da Carta Constitucional. 
Fortalece, ainda, a possibilidade de atingimento dos objetivos 
do milênio e o compromisso brasileiro com a implementação da 
Agenda 21 e a promoção do trabalho digno.
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Histórico do Movimento Nacional dos  
Catadores de Materiais Recicláveis  

e situação atual do catador
 

Palestrante 
Eduardo Ferreira 

(Movimento Nacional Catadores Materiais Recicláveis – MNCR)

O sr. Eduardo Ferreira (MNCR) relata que a maior parte dos 
catadores não está organizada e que os lixões têm uma realida-
de muito triste. Com a experiência de catador viajou o mundo, 
sendo um articulador. Quando estava na Colômbia, chegaram 
muitos haitianos, que são explorados pelos catadores locais e 
perseguidos pela polícia. O que mais marcou a vida dele foi um 
atropelamento, por um trator, de um catador dentro do lixão. 
Aponta que, na Índia, a questão social é muito parecida com a do 
Brasil, sendo mulher a maioria dos catadores.

Saúde tem que ser para todos os catadores, não só para os 
organizados. Houve, por exemplo, um encontro com os catadores 
em Belo Horizonte, organizado pela universidade, mas o seminá-
rio acabou sendo muito técnico e de difícil entendimento para 
os catadores. Em 2001, os catadores fizeram o seu primeiro en-
contro em Brasília, em parceria com a Cáritas, a Pastoral do Povo 
de Rua e a Organização de Auxílio Fraterno (OAF). Constituíram 
o Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis 
(MNCR), fizeram propostas da política de coleta seletiva que 
priorizava o modelo de gestão integrada dos resíduos sólidos ur-
banos e conseguiram uma cadeira no Conselho Nacional do Meio 
Ambiente (Conama). Hoje existe uma base legal, Lei no 12.305 de 
2010, Decreto no 7.404 de 2010, Lei no 11445 de 2007, Decreto 
Federal no 5.940 e Lei no 11.107 de 2005.

Fala ainda da dispensa, divisão do lixo. Cada catador cole-
ta de duas a três toneladas por mês. Em agosto de 2014 termina 
o prazo para fechar os lixões. Precisa-se de vários especialistas 
para fazer essa integração dos catadores não organizados. A lo-
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gística reversa versus logística perversa. Os catadores têm que 
estar na rua mostrando que existem e estão cumprindo seu de-
ver. Segundo o MNCR, existem cerca de 800 mil catadores no 
Brasil.
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PAINEL 2 
Saúde e Segurança no Trabalho  

nas Centrais de Triagem 

Coordenação 
Maria Gricia de Lourdes Grossi 

(Fundacentro)

A atuação dos catadores na cadeia de reciclagem vem de 
longa data e a sua importância tem sido cada vez mais reconhe-
cida. No entanto, as condições de trabalho nas centrais são ainda 
bastante precárias, sem contar com os que ainda trabalham nas 
ruas e nos lixões. 

Como já mencionado anteriormente, a Coordenadoria de 
Vigilância em Saúde (Covisa) e a Fundação Jorge Duprat Figuei-
redo de Segurança e Medicina do Trabalho (Fundacentro) vêm 
desenvolvendo trabalho com o objetivo de identificar os riscos 
à saúde e as condições de trabalho em cooperativas de material 
reciclável de modo a subsidiar discussões com os órgãos respon-
sáveis pela implementação de políticas públicas que visam à in-
clusão social e econômica dos catadores. O trabalho gerou um 
parecer técnico sobre os problemas relacionados à saúde e à se-
gurança do trabalhador e os critérios mínimos necessários para a 
implantação de centros de triagem, apontando que as condições 
de segurança e de saúde dessas centrais são muito precárias. 

Esse cenário nos coloca um desafio de como desenvolver 
essa atividade de modo a permitir a geração de renda com tra-
balho decente e inclusão social. É necessária uma atuação mais 
efetiva das prefeituras e de todos os atores envolvidos nesse 
processo para buscar soluções para os problemas levantados, ca-
pacitando, profissionalizando e fornecendo assistência psicos-
social aos trabalhadores. O grande desafio é a sensibilização dos 
catadores sobre as questões de higiene, de saúde e de segurança 
no trabalho. Além disso, se faz necessário um programa nacional 
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de esclarecimento e de sensibilização da população geral sobre o 
descarte adequado e a qualidade do material reciclável.

Portanto, nesse painel procurou-se reunir os profissionais 
que atuam na área de saúde, de vigilância e de organização do 
trabalho para discutir os resultados dos trabalhos que estão sen-
do realizados e buscar soluções para os problemas observados.

Diagnóstico das condições de trabalho e perfil dos 
trabalhadores nas centrais de triagem de materiais 

recicláveis conveniadas com o município de São Paulo1,2

Palestrante 
Lucimara Santos de Campos 

(Covisa)

No período de 2007 a 2009 foram executadas ações de Vi-
gilância em Saúde do Trabalhador por técnicos da Coordenado-
ria de Vigilância em Saúde (Covisa) em centrais de triagem de 
resíduos sólidos recicláveis, conveniadas com a Prefeitura Muni-
cipal de São Paulo (PMSP), originárias de denúncias de morado-
res organizados em associações de bairro do entorno de algumas 
centrais. Nessas ações iniciais foi observado precariedade do 
ambiente de trabalho e trabalhadores expostos a diversos riscos 
à saúde. Percebeu-se, então, a necessidade de realizar um diag-
nóstico das condições de trabalho das centrais de triagem com 
objetivo de identificar os riscos e propor práticas para a promo-
ção de saúde dos trabalhadores.

1 Autores: Lucimara Santos de Campos (Covisa), Gilda Bernadete da Costa (Covisa), Harol-
do de Barros Ferreira Pinto (Covisa), Rosaly D’Aqui, Elizabeti Yuriko Muto (Fundacentro), 
Maria Gricia de Lourdes Grossi (Fundacentro).
2  Equipe técnica do estudo - Covisa: Lucimara Santos de Campos, Gilda Bernadete da Cos-
ta, Haroldo de Barros Ferreira Pinto. CRSTs: Cecília Arelaro, Cecília C. Ribeiro Martins, 
Maria Aparecida Benedectti, Maria Ligia P. de Assis, Rosaly D’Aqui, Sonia M. N. Felipone. 
Fundacentro: Elizabeti Yuriko Muto, Maria Gricia de Lourdes Grossi.
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Foi formado um grupo técnico para a discussão do tema, 
que teve início em outubro de 2011, composto por técnicos da Co-
visa e de Centros de Referência em Saúde do Trabalhador. Esse 
grupo percebeu que, além da necessidade de ter um diagnós tico 
das condições de trabalho, precisava conhecer o perfil dos tra-
balhadores nas centrais de triagem. Em 2012, pesquisadoras da 
Fundacentro foram integradas ao grupo técnico para discussão 
sobre as irregularidades identificadas. O grupo permaneceu até 
o presente momento desenvolvendo atividades com o objetivo 
de minimizar os riscos ocupacionais e estabelecer práticas para 
a promoção de saúde dos trabalhadores.

O trabalho inicial consistiu em visitas técnicas a 20 centrais 
de triagem conveniadas à prefeitura de São Paulo com o objetivo 
de coletar dados e observar o ambiente e processo de trabalho. 
Essas visitas foram realizadas no período de maio a outubro de 
2012, por técnicos da Covisa, do Centro de Referência da Sé, do 
Centro de Referência da Freguesia do Ó, do Centro de Referência 
da Mooca e da Fundacentro.

Quanto à estrutura, verificou-se que as centrais de tria-
gem são organizadas em cooperativas de Economia Solidária, 
realizam coleta seletiva porta a porta e recebem os resíduos re-
cicláveis coletados pelas empresas concessionárias. Estão insta-
ladas em galpões cedidos pela prefeitura (imóveis alugados ou 
próprios), organizados em setor administrativo, de produção, 
armazenamento e expedição. Todas as cooperativas possuem 
icondições de conforto, embora muitas delas sejam inadequadas 
quanto ao tamanho e à higiene.

O perfil dos trabalhadores, denominados catadores de ma-
teriais recicláveis, foi traçado com base nos dados fornecidos 
pela Limpurb (atual Amlurb), referentes aos meses de agosto, 
setembro e outubro de 2011, para 17, 17 e 18 centrais, respecti-
vamente.

O número médio de trabalhadores que atuam nas coopera-
tivas de coleta seletiva conveniadas com a PMSP é de 58, varian-
do de 25 (Cooperpac) a 121 (Coopere).
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Gráfico 1  Número médio de trabalhadores que atuam nas cooperativas de co-
leta seletiva conveniadas com a PMSP (dados fornecidos pela Limpurb-2, atual 
Amlurb).3

De modo geral, a maior parte dos trabalhadores é do sexo 
feminino (60%), com exceção da Coopermiti, onde a maioria é 
do sexo masculino (75%). Essa última cooperativa difere das de-
mais, uma vez que trabalha apenas com equipamentos eletroele-
trônicos, desenvolvendo atividades de desmanche e comerciali-
zação de seus componentes. 

Gráfico 2  Número (%) de trabalhadores homens e mulheres que atuam nas co-
operativas conveniadas com a PMSP (dados fornecidos pela Limpurb-2, atual 
Amlurb).

3  Os dados referentes a todos os gráficos presentes neste estudo foram cedidos à Covisa 
pela Secretaria de Serviços – Divisão Técnica de Educação e Divulgação/coleta seletiva 
– Amlurb 2, da Prefeitura do Município de São Paulo.
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Gráfico 3  Proporção média de trabalhadores homens e mulheres que atuam em 
cada cooperativa conveniada com a PMSP (dados fornecidos pela Limpurb-2, 
atual Amlurb).

Com relação à idade, predominam as faixas etárias de 29-
39 (28%) e 40-50 (30%) anos, porém, a cooperativa Tietê apre-
senta um grande número de jovens entre 18-28 anos (40%). 
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Gráfico 4  Proporção de trabalhadores que atuam nas cooperativas de coleta 
seletiva conveniadas com a PMSP, de acordo com a faixa etária (dados forneci-
dos pela Limpurb-2, atual Amlurb).
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Gráfico 5  Composição etária média de trabalhadores por cooperativa de co-
leta seletiva conveniada com a PMSP (dados fornecidos pela Limpurb-2,  
atual Amlurb).

A maioria dos trabalhadores tem apenas o nível fundamen-
tal de ensino formal, com exceção das cooperativas Vira Lata e 
Chico Mendes, onde a maior parte tem nível médio. Na coopera-
tiva Nossos Valores, o número de pessoas não alfabetizadas che-
ga a 20%.

Gráfico 6  Proporção do número de trabalhadores nas cooperativas conveniadas 
com a PMSP, de acordo com a escolaridade (dados fornecidos pela Limpurb-2, 
atual Amlurb).
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Gráfico 7  Composição relativa do número de trabalhadores de acordo com a es-
colaridade, nas cooperativas conveniadas com a PMSP (dados fornecidos pela 

Limpurb-2, atual Amlurb).

A média mensal de entrada de material reciclável varia de 
31,9 a 386,7 (toneladas) e a quantidade de rejeito superior a 40 
toneladas foi verificada em cinco cooperativas. Esse grande vo-
lume de rejeito está associado à má qualidade do material que 
chega e/ou material sem valor econômico. Muitas vezes esse ma-
terial se acumula por não ser retirado com frequência para envio 
ao aterro, propiciando a proliferação de vetores.

Gráfico 8  Média mensal (toneladas) de entrada de material e quantidade tria-
da nas cooperativas de coleta seletiva conveniadas com a PMSP (dados forneci-
dos pela Limpurb-2, atual Amlurb).
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Gráfico 9  Quantidade média mensal (toneladas) de material de entrada e triado 
pelas cooperativas de coleta seletiva conveniadas com a PMSP (dados fornecidos 
pela Limpurb-2, atual Amlurb).

Avaliando as condições de trabalho nas cooperativas foram 
constatados os seguintes riscos à saúde dos trabalhadores:

a. Químicos: Risco de desenvolvimento de doenças respi-
ratórias e/ou dermatoses por contato com poeiras (pó 
de vidro, isopor, não especificadas etc.). Risco de quei-
maduras e/ou sensibilidade dermatológica por presen-
ça de resíduos nas embalagens plásticas. Risco de de-
senvolvimento de doenças ocasionadas por exposição 
a metais pesados presentes em equipamentos eletro-
eletrônicos ou por exposição ao mercúrio presente em 
lâmpadas fluorescentes.

b. Biológicos: Risco de contrair doenças transmitidas por 
animais sinantrópicos devido à proliferação resultan-
te de empoçamento de água e ao acúmulo de resíduos 
orgânicos misturados ao material reciclável. Risco de 
contrair doenças por falta de estrutura adequada, por 
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ausência de tela milimétrica nas janelas das cozinhas 
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e dos refeitórios, e pelo contato com materiais prove-
nientes de unidades hospitalares.

c. Físicos: Risco de desenvolver Perda Auditiva Induzida 
por Ruído (Pair) pelo ruído excessivo produzido pelos 
moinhos de trituração, compressores não enclausura-
dos e maquinários. Risco de desenvolvimento de doen-
ças e/ou agravos por exposição ao frio, ao calor e à umi-
dade no trabalho a céu aberto.

d. Acidentes: Risco de esmagamento e/ou amputações das 
extremidades dos membros superiores por ausência de 
proteção das partes móveis de máquinas e equipamen-
tos. Risco de queda pela falta de organização dos equi-
pamentos e dos materiais que restringem a circulação 
e falta de sinalização de segurança; falta de guarda-cor-
po em fossos presentes no início e no final das esteiras 
de separação de material. Risco de cortes por materiais 
perfurocortantes. Risco de choque elétrico e incêndios 
devido à fiação elétrica exposta e improvisada, à ausên-
cia de extintores de incêndio, a extintores descarrega-
dos ou com data de validade vencida, a extintores com 
acesso obstruído, ao armazenamento incorreto de boti-
jão GLP para uso na cozinha e em empilhadeiras. Risco 
de atropelamentos devido à falta de sinalização, espaço 
restrito e desorganização na área de trabalho.

e. Biomecânicos: Risco de desenvolvimento de doenças 
musculoesqueléticas (LER/Dort) e circulatórias em 
membros superiores, coluna vertebral e membros infe-
riores por levantamento e transporte manual de cargas 
pesadas (bags e fardos, material bruto, tambores); reali-
zação de tarefa em pé sem pausa para descanso, postu-
ras inadequadas e movimentos repetitivos.

Observamos também:

•	 Carência de capacitação técnica e gerencial relacio-
nadas às atividades desenvolvidas, inclusive quanto à 
identificação de riscos e implementação de medidas de 
segurança.
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•	 Ausência de medidas de proteção coletiva. 

•	 Fornecimento insuficiente de uniformes e de equipa-
mentos de proteção individual para todos os coopera-
dos, assim como capacitação para seu uso adequado.

•	 Ausência de gestão em saúde e em segurança dos traba-
lhadores, como vistoria do Corpo de Bombeiros ou equi-
pamentos de combate a incêndios adequados. De modo 
geral, os galpões não têm rotina de limpeza, higieniza-
ção e controle de pragas e roedores.

Em síntese, as condições de saúde e de segurança dos traba-
lhadores nas centrais de triagem de materiais recicláveis ainda 
são bastante precárias apesar do apoio da prefeitura. Embora as 
condições de trabalho tenham melhorado em relação às encon-
tradas nas ruas onde atuavam como catador, é necessário trans-
formar essas centrais de triagem em um ambiente de trabalho 
minimamente saudável, que proporcione geração de renda, tra-
balho decente e inclusão social. Essa tarefa é bastante complexa, 
exigindo atuação, compromisso e esforços multi-institucionais.  

A saúde dos catadores nas cooperativas 
de materiais recicláveis1 

Palestrante 
Nelson Gouveia 

(Faculdade de Medicina-USP)

O manejo de resíduos sólidos e suas consequências para a 
saúde são parte de novas questões ambientais emergentes e que 
passaram a ter um significado cada vez mais relevante no campo 

1  Autores: Nelson Gouveia (Departamento de Medicina Preventiva da Faculdade de Me-
dicina da Universidade de São Paulo – FM-USP), Mariana Maleronka Ferron (Companhia 
Ambiental do Estado de São Paulo – Cetesb),  Rúbia Kuno (Companhia Ambiental do Esta-
do de São Paulo – Cetesb), Anali Campos (Fundacentro), Elizabeti Y. Muto (Fundacentro), 
Maria Gricia L. Grossi (Fundacentro)
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da saúde pública. Além do significativo acréscimo na quantidade, 
os resíduos sólidos hoje produzidos são mais diversos e passaram 
a abrigar, em sua composição, elementos perigosos para a saú-
de humana e para os ecossistemas, principalmente em virtude 
das novas tecnologias incorporadas à vida cotidiana. Qualquer 
forma de manejo de resíduos (incineração, reciclagem, aterra-
mento) envolve riscos para a saúde humana e o meio ambiente 
(GOUVEIA, 2012).

O aumento acelerado na geração de resíduos sólidos, os al-
tos índices de desemprego e o desenvolvimento de um mercado 
global crescente para materiais reciclados criaram condições 
para a rápida expansão do trabalho de coleta e venda de material 
reciclável, levando o Brasil a se tornar um dos maiores reciclado-
res no mundo, em especial, de alumínio (SILVA et al., 2005). 

Grande parte do processo de reciclagem no Brasil ainda é 
desenvolvida a partir do trabalho informal ou autônomo exer-
cido pelos catadores de material reciclável, e esta profissão  
vem ganhando mais importância principalmente após a  
aprovação em 2010 da Política Nacional de Resíduos Sóli-
dos (PNRS), que propõe a destinação de recursos federais  
e estaduais para que os municípios realizem um trabalho de inte-
gração e capacitação dos catadores de lixos, incentivando a cria-
ção e o desenvolvimento de cooperativas ou de outras formas de 
associação (BRASIL, 2010). 

Para a inclusão social efetiva, entretanto, como a proposta 
pela PNRS, não apenas os aspectos de direito ao trabalho e renda 
devem ser foco das ações do poder público, mas também a condi-
ção de saúde e os riscos aos quais estão expostos os trabalhado-
res da reciclagem.

Um dos problemas na avaliação dos possíveis riscos en-
volvidos no processo de reciclagem desenvolvido no Brasil diz 
respeito à dificuldade de comparação entre as condições de tra-
balho, o tipo de material reciclado no país e as políticas de reci-
clagem implementadas em outros locais, onde existem estudos 
detalhados sobre os problemas à saúde de pessoas que traba-
lham com resíduos. 
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Os catadores de material reciclável organizados em coope-
rativas atuam em poucos países, em geral na América Latina, e 
seu trabalho é normalmente informal (OPAS, 2005).

Foram localizados poucos estudos que avaliaram direta-
mente problemas de saúde relacionados com a coleta e triagem 
de materiais recicláveis . Em revisão bibliográfica, FERREIRA E 
ANJOS (2001) apontam alguns problemas que podem estar rela-
cionados a este trabalho, entre eles a exposição a metais e a ma-
teriais químicos contaminantes, a agentes causadores de doen-
ças do trato gastrointestinal, ao vírus da hepatite B e a acidentes 
causados por condições inadequadas de trabalho.

O resíduo que chega aos galpões é bastante variado e, ape-
sar dos esforços realizados por prefeituras, ONGs e cooperativas, 
voltados para a educação dos cidadãos na separação inicial, ain-
da podem ser encontradas grandes quantidades de matéria or-
gânica residual em embalagens, pilhas, baterias, lâmpadas, equi-
pamentos eletroeletrônicos e embalagens de produtos químicos. 

Não foram localizados estudos que avaliem diretamente 
os riscos de contaminação por agentes químicos e biológicos, 
porém, existem indícios de que a manipulação inadequada de 
alguns tipos de resíduos encontrados nos galpões pode levar a 
contaminação por metais (WONG et al., 2007).

É importante destacar que parte do material triado em sua 
origem e encaminhado para a reciclagem contém grande quan-
tidade de matéria orgânica, que permanece como resíduo nas 
embalagens de alimentos e propicia a proliferação de microrga-
nismos e vetores.

Deve-se lembrar ainda que uma das principais diretrizes 
da PNRS é garantir a disposição ambientalmente adequada de 
rejeitos e resíduos, sendo portanto necessária a avaliação dos 
riscos potenciais de contaminação do meio ambiente decorrente 
do possível processamento e do descarte inadequado de resíduos 
sólidos na área das cooperativas.

Os principais riscos relacionados ao processo de coleta de 
materiais recicláveis estão descritos no Quadro 1.
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Quadro 1  principais riscos potenciais relacionados à coleta de mate-

riais recicláveis

Riscos  
potenciais

Tipo de material/
Processo de  

trabalho

Tipo de contaminantes/ 
Problemas de saúde

Contaminantes  
químicos

Manipulação de 
resíduos eletroele-

trônicos

Contaminação por metais pesados 
(Pb, Hg, Cd, Ni, Be, Sb, Cr, Cu)

Contaminação por poluentes or-
gânicos persistentes (retardantes 

de chama)

Manipulação de 
embalagens de pro-

dutos químicos

Contaminação por  
metais pesados (As)

Contaminação por cloro

Contaminantes  
biológicos

Manipulação de re-
síduos de alimentos 
e material orgânico

Doenças causadas por fungos 
e bactérias

Proliferação de vetores com pos-
sível transmissão de doenças rela-

cionadas (leptospirose,  
dengue etc.)

Problemas  
ergonômicos

Carga de trabalho 
excessiva

Acidentes de trabalho

Aumento de problemas  
osteomusculares

Condições inadequa-
das de iluminação Acidentes de trabalho

Condições inade-
quadas de utilização 

dos equipamentos 
de beneficiamento 

do material (prensa, 
esteiras, etc.)

Acidentes de trabalho

Aumento de problemas  
osteomusculares

Durante visitas a algumas cooperativas, foi observada a 
disposição de grande quantidade de material espalhado tanto no 
interior quanto na parte externa dos galpões. Eventualmente, 
materiais potencialmente contaminantes, como lâmpadas e re-
síduos eletroeletrônicos, são dispostos separados, diretamente 
no solo e expostos ao ar livre.

Os galpões visitados têm pouca iluminação e ventilação, e 
em alguns casos também foi observada a proximidade das áreas 
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de triagem das áreas de alimentação, além da presença de ani-
mais e vetores. O processo de triagem e o processamento do ma-
terial reciclado são realizados por uma concentração grande de 
pessoas, que ocupam um espaço restrito, algumas sem o uso de 
equipamentos de proteção individual.

De acordo com estimativas do Movimento Nacional de Ca-
tadores de Material Reciclável (MNCR), existem cerca de 2.000 
pessoas trabalhando em cooperativas de reciclagem na região 
metropolitana de São Paulo.

Objetivos do estudo

Com o objetivo de responder a algumas questões relaciona-
das aos riscos do trabalho de reciclagem, está sendo realizado pelo 
Departamento de Medicina Preventiva da Universidade de São 
Paulo o estudo “Catadores de Materiais Recicláveis: saúde, traba-
lho e meio ambiente”, em parceria com a Cetesb, a Fundacentro e 
o Movimento Nacional de Catadores de Material Reciclado.

Os principais eixos do estudo são: 

•	 Avaliar as condições ambientais do ar nas cooperativas;

•	 Avaliar a saúde dos catadores, sua exposição a agentes 
microbiológicos e os efeitos dessa exposição;

•	 Avaliar os riscos de contaminação por metais pesados 
(chumbo, mercúrio, cádmio, níquel etc.) entre os cata-
dores;

•	 Realizar análise ergonômica do trabalho para identifi-
car os fatores de riscos para os distúrbios osteomuscu-
lares relacionados ao trabalho.

Metodologia empregada 

Na parte inicial do estudo, foram realizadas visitas a três 
cooperativas e entrevistados seus presidentes, com o objetivo 



63

de verificar características de organização do trabalho, equi-
pamentos utilizados e a presença de materiais potencialmente 
contaminantes. 

Uma vez que não existem dados precisos a respeito do nú-
mero de cooperativas e do número de catadores de material re-
ciclável, foi realizada uma amostra de conveniência, a partir das 
cooperativas indicadas pelo MNCR que aceitaram participar do 
estudo. Todos os trabalhadores das cooperativas selecionadas 
foram avaliados, não havendo critério de exclusão. 

Para todos os indivíduos selecionados, foi aplicado um 
questionário que incluiu a caracterização das condições socio-
econômicas, escolaridade, história laboral, condições de mora-
dia e morbidade referida e questionário específico para avaliar 
questões ergonômicas, além de realizada coleta de amostras 
sanguíneas para dosagem de cádmio, chumbo, mercúrio e níquel.

Para as análises ambientais foi realizada mensuração dos 
níveis de metais no ar, por meio de amostragem de ponto fixo em 
pontos estratégicos que representassem áreas de maior expo-
sição (esteira, prensa etc.). As amostras de ar foram coletadas a 
cerca de 1,60 de altura, equivalente à zona de respiração, por pe-
ríodo de 8 horas diárias em 3 dias de uma semana típica. Foram 
ainda realizadas amostragens de ar ambiente nos mesmos locais 
para a determinação da quantidade de fungos existentes.

Resultados preliminares

As cooperativas avaliadas até o momento foram a Coopere, 
com 62 indivíduos, Coopervivabem com 58 e Cooperação com 35. 
A localização das Cooperativas está descrita na Figura 1:
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Figura 1  Localização das cooperativas avaliadas.

A maioria dos indivíduos avaliados era de mulheres (61%) e 
a média de idade foi de 44 anos. Uma parcela significativa (22%) 
já havia trabalhado como catador de rua e 39% referiram ter tra-
balhado em outra cooperativa.

Até o momento, estão disponíveis os resultados referentes 
à concentração de fungos e metais em amostras ambientais e 
concentração de metais (Cd, Ni, Hg e Pb) no sangue.

A concentração de fungos (UFC/m3) em diferentes locais 
das cooperativas está descrita na Tabela 1:

Tabela 1  Concentração média de fungos (UFC/m3) nos diferentes locais 
amostrados nas cooperativas. UFC = Unidades formadoras de colônias, 
REEE = sala de resíduo de equipamento eletroeletrônico, isopor = má-
quina de trituração de isopor.

Cooperativa Esteira REEE Isopor Prensa
Cozinha/

Escritório

1 320 - 384 193 363

2 598 540 - 457 363

3 681 447 - 568 288
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A concentração de metais nas amostras ambientais está 
descrita na Tabela 2:

Tabela 2  Concentração média de metais (µg/m3) nos diferentes locais 
de amostragens

Balança Bobcat
Eletroe-
le-trôni-

cos

Escritó-
rio Esteira Prensa Refeitó-

rio

Alumínio 0,00439 0,02815 0,00592 0,04438 0,05184 0,17720 0,00486

Bário 0,00025 0,00081 0,00062 0,00102 0,00213 0,00210 0,00025

Cádmio 0,00001 0,00003 0,00002 0,00004 0,00007 0,00007 0,00001

Cromo 0,00087 0,00081 0,00123 0,00188 0,00257 0,00353 0,00046

Cobre 0,00012 0,00040 0,00031 0,00082 0,00107 0,00105 0,00012

Ferro 0,00336 0,02942 0,01061 0,01068 0,06163 0,05360 0,00125

Manganês 0,00012 0,00080 0,00031 0,00051 0,00119 0,00105 0,00012

Níquel 0,00025 0,00081 0,00062 0,00102 0,00213 0,00210 0,00025

Chumbo 0,00011 0,00055 0,00028 0,00046 0,00096 0,00094 0,00011

Com relação aos níveis de metais no sangue dos catadores (Grá-
fi cos 1 a 4), as concentrações médias encontradas foram supe-
riores àquelas observadas em estudo que determinou Valores 
de Referência para a população não exposta da Região Metro-
politana de São Paulo para cádmio, chumbo e mercúrio (KUNO, 
2009). O níquel ainda não tem valores de referência nacionais 
para sua comparação.

Gráfi co 1  Valores de cadmio (µg/L) encontrados entre os trabalhadores de 3 

cooperativas do Município de São Paulo e valores de referência. 
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Gráfi co 2  Valores de chumbo (µg/L) encontrados entre os trabalhadores de 3 

cooperativas do Município de São Paulo e valores de referência.
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Gráfi co 3  Valores de mercúrio (µg/L) encontrados entre os trabalhadores de 3 

cooperativas do Município de São Paulo e valores de referência.

Gráfi co 4  Valores de níquel (µg/L) encontrados entre os trabalhadores de 3 co-

operativas do Município de São Paulo. 
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Discussão e conclusões

Os valores encontrados nas amostras ambientais para fun-
gos no ar não revelam concentrações acima dos padrões quan-
titativos e de diretrizes elaboradas por diversas organizações 
governamentais e privadas (RAO et al. 1996). Entretanto, a Or-
ganização Mundial da Saúde (WHO, 1988) recomenda valores 
menores ou iguais a 500 UFC/m3 se houver apenas a presença de 
fungos comuns no ambiente, valor esse ultrapassado em alguns 
locais em duas cooperativas. Além disso, a tipologia dos fun-
gos encontrados será ainda analisada para que se possa avaliar 
a presença de fungos patogênicos. Chama também a atenção a 
presença de fungos em áreas como escritório e cozinha, o que de-
verá ser objeto de análise posterior. 

A concentração de metais nas amostras ambientais tam-
bém está muito abaixo dos valores recomendados por diferentes 
agências como a American Conference of Industrial Hygienists 
(ACGIH, 2013) e o National Institute for Occupational Safety and 
Health (NIOSH, 1981), além da Norma Regulamentadora 15 do 
Ministério do Trabalho (BRASIL, 1978a).

Os níveis de concentração de metais encontrados nas amos-
tras sanguíneas estão abaixo dos limites biológicos ocupacionais 
definidos pela Norma Regulamentadora 7 do Ministério do Tra-
balho (BRASIL, 1978b), porém acima dos valores de referência 
para a população adulta da Região Metropolitana de São Paulo 
(RMSP), podendo causar consequências a saúde dos catadores ao 
longo dos anos. As análises posteriores deverão apontar quais fa-
tores estão relacionados aos níveis encontrados de metais, com 
o objetivo de auxiliar na proposta de medidas de prevenção ade-
quadas para esta questão. 

A partir de uma oficina com os Catadores de Material Re-
ciclado, em parceria com a Fundação Avina, foi desenvolvido 
um material educativo denominado Informação em prevenção 
de riscos e promoção da saúde em cooperativas de catadores de 
material reciclado, que será aprimorado a partir dos resultados 
encontrados e testado nas cooperativas estudadas. 
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Aspectos psicossociais do trabalho do  
catador de material reciclável

Palestrante 
Tereza L. Ferreira dos Santos 

(Fundacentro-CTN)

Para melhor compreendermos a atividade do catador de 
rua ou avulso, suas características e sua situação atual, precisa-
mos levar em conta aspectos tais como o seu espaço de trabalho 
ou o local onde desenvolve sua atividade – a rua – e seu objeto de 
trabalho – o lixo.

Como bem sabemos, e alguns estudiosos acrescentam, a 
rua apresenta algumas características ou significados: pode ser 
um espaço de liberdade, de expressão; também é um local de mo-
vimento, de passagem onde não se pretende ficar; é um espaço 
de exposição, de ver e ser visto, e, nesse sentido, o que em geral 
se mostra é o aspecto bonito, belo, aparente.  

Figura 1  Grupo de catadoras sobre a bancada de trabalho reunidas para efe-
tuar a movimentação de um bag na Cooperativa de Produção Coleta, Triagem 
e Beneficiamento de Materiais Recicláveis da Granja Julieta - Nossos Valores.

Fonte: arquivo pessoal.
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Os catadores, pensando no espaço da rua como liberdade, 
podem ter a ilusão de organizar a sua atividade e o seu ritmo de 
trabalho, o que seria um grande equívoco, pois têm que seguir al-
gumas regras, como o horário e os dias de colação dos materiais à 
sua disposição; as regras do mercado da reciclagem etc.

Em geral, as pessoas que vão para a rua se protegem do 
olhar do outro por meio de uma boa aparência (entenda-se boa 
aparência, como uma roupa limpa...). Os catadores, nesse sen-
tido, expõem uma aparência contrária a isso em função da sua 
atividade: estão suados, transpirando, com a roupa suja em fun-
ção do tipo de objeto com o qual trabalham. Podemos considerar 
este aspecto muito importante na construção de sentimentos de 
vergonha que vão influenciar diretamente na sua autoestima, na 
sua identidade, na sua saúde mental.

Figura 2  Catadora depositando o material no bag na área de descarga da Coope-
rativa de Produção Coleta, Triagem e Beneficiamento de Materiais Recicláveis 
da Granja Julieta - Nossos Valores. 

Fonte: arquivo pessoal

Alguns aspectos de agressão aos catadores de material 
reciclável estão relacionados com o seu objeto de trabalho, tal 
como serem confundidos com bandidos e malfeitores. Acredito 
também que a violência urbana a qual estão expostos também 
pode aumentar em função da sua atividade, por muitos conside-
rada invisível. Por outro lado, serem conhecidos na região os pro-
tege de qualquer ação maldosa.
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A esta questão juntamos a exclusão de que é vitima esta 
população em função de terem que lidar com o que as pessoas 
descartam, com o que não confere mais valor para seu dono, ou 
seja, com o lixo.

Neste rol, os riscos de atropelamento são um exemplo im-
portante a ser considerado. A invisibilidade num âmbito macro 
diminui quando há relações sociais e de afeto entre as pessoas. 
E, neste sentido, outro aspecto que deve ser levado em conta, e 
que é positivo, do ponto de vista de inclusão social e da saúde, 
são as trocas estabelecidas com o outro na rua: troca de favores, 
a possibilidade de estabelecer alguns vínculos afetivos, ser re-
conhecido como alguém que presta um serviço importante pela 
dona de casa.

Este tipo de atividade exige de quem a desenvolve “jogo de 
cintura” e astúcia para perceber onde há materiais a serem co-
letados, e para tanto, como lidar com um número expressivo de 
pessoas que encontra na sua rota de catação. Estamos nos refe-
rindo com maior ênfase ao catador de rua avulso, independente 
de uma cooperativa ou associação, de um núcleo organizado de 
catadores.

 

Figura 3  Realização da descarga do bag com material triado na Cooperativa 
de Produção e Trabalho de Coleta Seletiva da Capela Do Socorro – Coopercaps. 

Fonte: arquivo pessoal.
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Considerados desqualificados, chamados de burro sem 
rabo, puxadores de carroça e carroceiros prestam um serviço 
essencial, pelo qual não são pagos adequadamente, serviço esse 
que envolve a limpeza do meio ambiente, bem como o de educa-
ção ambiental na prática, fornecendo exemplos aos olhos que 
não querem enxergar a sua importância.

Esses trabalhadores existentes desde tempos imemoriais, 
conhecidos à época também como trapeiros, tiveram sua ativi-
dade inserida na Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) do 
Ministério do Trabalho e Emprego em 2002, instrumento este 
que nomeia e codifica os títulos e descreve as características das 
ocupações do mercado de trabalho no Brasil.

Esses trabalhadores em geral, denominados de desquali-
ficados por terem uma escolaridade formal mínima ou inexis-
tente, os carroceiros, são detentores de um grande saber quan-
do se trata da manutenção do ambiente e de equipamentos do 
trabalho. Suas atribuições vão desde fabricar carrinhos, carroça, 
pintar carrinho, carroça, fazer manutenção do carrinho, carro-
ça, trocar pneu de carrinho, limpar o carrinho, a carroça, tratar 
animais, realizar manutenção de veículo.

Figura 4  Etapa do processo de triagem do vidro na Cooperativa de Pro-
dução e Trabalho de Coleta Seletiva da Capela Do Socorro – Coopercaps.   

Fonte: arquivo pessoal
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Dentre as habilidades que são solicitadas para ser con-
siderado um catador, estão incluídas: demonstrar prudência, 
paciência, organizar-se em associações, cooperativas, demons-
trar educação, eficiência, agilidade (esperteza), sinceridade, 
honestidade, criatividade, perseverança, ter jogo de cintura, 
espírito de prosperidade, capacidade de atenção constante,  
habilidade de puxar carroça, proteger-se contra a violência na 
rua e valorizar-se como profissional.

Figura 5  Catadora realizando triagem de plástico na Cooperativa de Pro-
dução e Trabalho de Coleta Seletiva da Capela Do Socorro – Coopercaps.  

Fonte: arquivo pessoal.

Se considerarmos que são excluídos, marginalizados e co-
bertos de preconceitos, essas habilidades descritas na CBO os 
colocam num patamar de trabalhadores especializadíssimos e 
detentores de um saber que deve ser considerado no sentido de 
sua valorização enquanto categoria profissional.

Dando voz aos catadores, seu trabalho é considerado por 
eles mesmos como pesado em função do peso que puxam na car-
roça ou dos pesos que coletam em locais específicos (como é o 
caso da coleta seletiva solidária) em uma jornada de até 14 horas, 
percorrendo até 30 km/dia. Esta forma de organizar o trabalho 
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traz como consequências uma série de problemas de saúde, sen-
do bastante mencionados problemas de coluna, dores no corpo e 
muito cansaço.

Figura 6  Catador acondicionando garrafas pets na prensa usando a perna 
para auxiliar na operação na Cooperativa de Produção Coleta, Triagem e Be-
neficiamento de Materiais Recicláveis da Granja Julieta - Nossos Valores.  

Fonte: arquivo pessoal

A atividade é exercida a céu aberto e em horários variados, 
no caso do catador avulso. O trabalhador é exposto ao sol e às 
chuvas (variações climáticas), riscos de acidente na manipulação 
do material, exposição a riscos químicos, biológicos e físicos que 
decorrem do contato com os resíduos e da exposição frequente a 
riscos ergonômicos, além dos psicossociais. 

Especialmente para o catador avulso, independente de as-
sociações, grupos ou cooperativas, a venda do material recolhido 
é feita para donos de depósitos de sucatas, o que valoriza muito 
pouco o material e, como consequência, a sua arrecadação finan-
ceira naquele dia.

No entanto, se por um lado observamos essas característi-
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cas da atividade em condições precárias e danosas do ponto de 
vista da saúde, temos também aspectos que devem ser conside-
rados e que, acreditamos, o fortalecem psicologicamente. Neste 
sentido, o significado do trabalho que possibilita o seu sustento e 
de sua família, e, portanto, o que dignifica o provedor.

O trabalho realizado em cooperativas também revela ris-
cos ocupacionais à atividade do catador, mas possibilita o desen-
volvimento do trabalho em grupo, uma maior proteção psicos-
social pela possibilidade de se fazer e fortalecer laços afetivos, 
pela proteção fornecida pela identidade de grupo e maior facili-
dade de venda dos produtos sem intermediários, o que aumenta 
a sua renda.

Entretanto, o trabalho em cooperativas não está isento de 
entraves. Observa-se que é uma fonte de conflitos em função  
de comprometimento e empenho desiguais, que no nosso enten-
der faz parte de uma ausência de conhecimento e da prática dos 
princípios que regem o cooperativismo. Neste sentido, é impor-
tante a formação e discussão em torno do tema.

Figura 7  A presença de ratos é constante nas cooperativas. Cooperativa de Pro-
dução Coleta, Triagem e Beneficiamento de Materiais Recicláveis da Granja Ju-
lieta - Nossos Valores. 

Fonte: arquivo pessoal
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Determinantes de permanência de  
catadores em associações de catadores de  

materiais recicláveis1 

Palestrante 
Ana Rubia Wolf Gomes 

(Fundacentro-CEPR)

Milhares de trabalhadores informais têm sido responsá-
veis por cerca de 90% do material pós-consumo que é encami-
nhado às indústrias de reciclagem no Brasil (Ribeiro et al., 2009); 
são os chamados catadores de materiais recicláveis. Nas últimas 
décadas do século XX e nas primeiras décadas do século XXI, eles 
estão se organizando em associações e cooperativas com o obje-
tivo de melhores condições de trabalho e renda.

Pesquisadores indicaram alta rotatividade de catadores 
nas associações e cooperativas (Quissini et al., 2007; Ribeiro e 
Besen, 2007; Ribeiro et al., 2009; Carmo e Arruda, 2010), o que 
prejudica a continuidade das organizações, pois faz com que seja 
necessária uma formação constante dos novos trabalhadores 
na atividade e vínculos de trabalho e de relações são rompidos 
constantemente. Quais são as características conhecidas desses 
trabalhadores? Quais fatores os levaram a trabalhar como cata-
dores de materiais recicláveis?

Caracterização dos catadores como fonte de identificação 
de variáveis relevantes de permanência em associações

Para Bosi (2008), alguns fatores influenciaram esse pro-
cesso: o envelhecimento ou a perda parcial e acidental da capaci-
dade física para ser trabalhador com carteira assinada; a catação 

1 Autoras: Ana Rubia Wolf Gomes (Fundacentro-CEPR) e Olga Mitsue Kubo (Universida-
de Federal de Santa Catarina – UFSC) 
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de recicláveis veio depois de experiências em outras ocupações, 
após tentativas incessantes e sem sucesso de empregar-se; de-
pois da saída do trabalho no campo; ou porque os benefícios de 
aposentadoria, ou pensão, não eram suficientes para a sobrevi-
vência. Geralmente eles ingressam nas associações por indica-
ção de algum parente ou amigo que participava da associação ou 
por indicação de assistentes sociais do município que mantêm 
algum vínculo com a associação. 

Segundo relatos dos catadores desta pesquisa, alguns apre-
ciam o trabalho e a convivência em grupo, criam amizades e se 
mantêm por muitos anos na associação, apesar das dificuldades; 
outros não suportam as condições de trabalho ou contato com o 
lixo que chega com os materiais recicláveis e abandonam o traba-
lho mesmo antes dos 15 dias e da primeira retirada do dinheiro.

A formalização da profissão 

A profissão de catadores de materiais recicláveis já é re-
conhecida desde 2001 na Classificação Brasileira de Ocupações 
(CBO) do Ministério do Trabalho e Emprego sob o código 5192. 
Em uma primeira classificação a profissão era denominada ape-
nas como “catador de material reciclável”. Em consulta ao site 
da CBO (BRASIL, 2014) em fevereiro de 2014, o número 5192 se 
refere aos “trabalhadores da coleta e seleção de material reciclá-
vel”, sendo subdividida em: 5192-05 “catador de material reci-
clável”; 5192-10 “selecionador de material reciclável” e 5192-15 
“operador de prensa de material reciclável”.
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Figura 1  Impressão de tela da página da CBO, em fevereiro de 2014

Dificuldades encontradas no trabalho associativo que 
podem determinar a saída dos catadores das associações 
ou das cooperativas

São indicados por Ribeiro et al. (2009) alguns fatores que 
podem influenciar a saída de catadores das associações: 

•	 Precariedade na infraestrutura de trabalho: muitas 
associações não têm recursos próprios para adquirir 
prensas, esteiras ou equipamentos de proteção, o que 
dificulta o trabalho; 

•	 Problemas de relacionamento entre os membros e de 
organização interna: os trabalhadores relatam a exis-
tência de “fofoca” entre os associados e necessidade de 
divisão de tarefas definidas entre os membros; 
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•	 Falta de formação para empreendedorismo ou profis-
sionalização: os conceitos do cooperativismo e asso-
ciativismo, ou mesmo da economia solidária, parecem 
muitas vezes não muito esclarecidos entre os catado-
res, apresentam dúvidas quanto ao funcionamento ju-
rídico, suas obrigações e direitos dentro da associação;  

•	 Diminuição na quantidade de material reciclável em 
determinados períodos: há épocas do ano nas quais há 
uma diminuição na quantidade de materiais que che-
gam às associações, ou, pela grande oferta, o preço pago 
por certos materiais diminui consideravelmente, im-
pactando no ganho do catador; 

•	 Separação inadequada feita pela população, o que difi-
culta o trabalho da separação, pois muito rejeito ainda 
chega às associações e contamina o ambiente de traba-
lho. Dificuldades na divulgação do programa, o que di-
minui a colaboração da população e o reconhecimento 
do trabalho dos catadores; 

•	 Falta de capital de giro para investirna associação. 

•	 Falta de apoio da prefeitura, raramente os catadores 
são pagos pelas prefeituras pelo trabalho que execu-
tam e normalmente são afetados por mudanças na ad-
ministração municipal, a cada novo mandato os acordos 
de cooperação podem ser cancelados, deixando as orga-
nizações sem o apoio necessário.

Muitos catadores relataram na pesquisa a falta de união e 
de colaboração entre os associados e a intenção de deixar a coo-
perativa por um trabalho com carteira assinada, demonstrando 
que ser cooperado parece ser uma alternativa temporária, Ribei-
ro et al. (2009) observaram em sua pesquisa que para os catado-
res associados não se trata de uma atividade permanente, pois a 
possibilidade de emprego formal é sempre mais atraente que o 
trabalho na associação.

Pesquisas como as de Ribeiro e Besen (2007), Quissini et al. 
(2007), Ribeiro et al. (2009), Carmo e Arruda (2010) possibilita-
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ram descobrir alta rotatividade de catadores de materiais reci-
cláveis nas associações estudadas, o que pode ser um indicador 
de que as condições consideradas como apropriadas às necessi-
dades de trabalho do catador não estão sendo atendidas por uma 
associação. A partir disso parece social e cientificamente rele-
vante pesquisar quais os determinantes de permanência de ca-
tadores em associação de catadores de materiais recicláveis.

Caracterização da associação de catadores pesquisada

A pesquisa foi realizada em uma associação de catadores 
de materiais recicláveis de uma cidade com cerca de 120 mil 
habitantes, do sul do país. Os associados iniciaram as ativida-
des no atual espaço físico em 2010 com apoio da prefeitura. No 
ano em que as entrevistas foram realizadas (2012) a associação 
contava com cerca de 45 associados, sendo a maioria mulheres. 
Na pesquisa foram entrevistados 30 associados (21 mulheres e 
nove homens) e as assistentes sociais que apoiavam o grupo. Dos 
participantes da pesquisa 70% eram mulheres. Segundo o Mo-
vimento Nacional de Catadores e Catadoras de Materiais Reci-
cláveis (MNCR), nas cooperativas e associações de catadores e 
catadoras de materiais recicláveis do Brasil 80% são mulheres.

Do grupo de mulheres a média de idade era de 41 anos, sen-
do 17 com mais de 30 anos. Cerca de 85,7% das associadas tinham 
o ensino fundamental incompleto e apenas 28,6% havia sido ca-
tadora de rua, com tempo mínimo de três meses na atividade. So-
bre ter exercido anteriormente alguma atividade relacionada à 
reciclagem, que não a catação na rua, 57,1% indicaram que sim, 
ou trabalhando em outra associação ou trabalhando em barra-
cões de atravessadores que não caracterizavam associações. 

No grupo de homens a média de idade era de 33 anos, sendo 
66,7% com mais de 30 anos. Dos homens, 33,3% tinham iniciado 
o ensino médio e apenas 33,3% haviam sido catador de rua, com 
tempo mínimo de dois meses na atividade. Sobre ter exercido an-
teriormente alguma atividade relacionada à reciclagem, que não 
a catação na rua, 55,6% indicaram que sim, ou trabalhando em 
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outra associação ou trabalhando em barracões de atravessado-
res, que não caracterizavam associações.

Perguntas

Na entrevista foram feitas perguntas aos catadores e às 
catadoras sobre: aspectos de ingresso na associação; ocupação 
anterior; definição do que é uma associação de catadores de 
materiais recicláveis, sua importância para a sociedade e o am-
biente; vantagens para o catador trabalhar em uma associação 
de catadores de materiais recicláveis; aspectos de permanência 
na associação; desvantagens para o catador trabalhar em uma 
associação de catadores de materiais recicláveis; acidentes de 
trabalho na associação; aspectos de saída da associação e o que 
mudariam na associação.

As entrevistas foram transcritas e os relatos de cada par-
ticipante para cada pergunta foram isolados, agrupando-se as 
respostas para a mesma pergunta. Foram separados os relatos do 
grupo de mulheres dos do grupo de homens. Para cada relato fo-
ram feitas interpretações com um núcleo de resposta. Os núcleos 
foram agrupados a partir de significados similares, o que possi-
bilitou a construção de categorias específicas que descreveriam 
a resposta, e dessas categorias foram criadas outras mais gerais, 
para melhor agrupá-las nas tabelas apresentadas na pesquisa. 

Foram elaboradas tabelas de distribuição de ocorrências e 
proporções de indicações feitas pelos associados do sexo femi-
nino e masculino com as variáveis investigadas em cada pergun-
ta. A seguir serão detalhados os principais aspectos destacados 
em algumas das perguntas feitas aos catadores e catadoras da 
associação.

a) Motivo de entrada

Mais da metade das indicações femininas (55,6%) e mas-
culinas (61,6%) foram “por motivos financeiros” (estavam de-
sempregados ou precisavam obter renda) e “por dificuldades em 
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conseguir outro emprego por algum impedimento pessoal” (por 
ter algum problema de saúde ou pela idade).

Os dados coletados entre mulheres e homens parecem in-
dicar que os catadores muitas vezes não são catadores por opção, 
mas por necessidade financeira. As categorias seguintes indi-
cadas diferem entre mulheres e homens. As mulheres indicam 
as categorias de serem “recém-chegada à cidade” e “por motivos 
familiares” (“para ter um trabalho com horário mais flexível para 
atender os filhos” e/ou “para ajudar nas despesas da casa, cônju-
ge”). Já os homens indicam “por dificuldades em conseguir outro 
emprego por algum impedimento pessoal” (como ter problema 
de saúde ou pela faixa etária), segunda categoria para motivo de 
entrada na associação. A referência à existência de problema de 
saúde também é relatada pelas mulheres, no entanto, em catego-
ria posterior.

b) Vantagens

A primeira categoria, “ênfase na estrutura física oferecida 
para o associado trabalhar”, e a segunda, “ênfase na dimensão 
econômica ou financeira do trabalho dos associados”, represen-
tam 53,2% das indicações femininas. A “ênfase na estrutura físi-
ca oferecida para o associado trabalhar” e a “ênfase na dimensão 
da valorização e aprimoramento do trabalho do catador” somam 
66,7% das indicações totais masculinas.

c) Permanência

A primeira categoria, “benefícios individuais”, obteve 
57,5% das indicações totais das mulheres ao indicarem o moti-
vo de permanência na associação, sendo que as subcategorias 
“gostar da atividade que executa” (30%) e “gostar da associação” 
(25%) somam 55% das indicações. Mulheres indicam mais bene-
fícios individuais e benefícios mútuos que as mantêm na asso-
ciação. Os homens indicaram a primeira categoria, “dificuldades 
pessoais”, com 41,7%, constituída pelas subcategorias “precisar 
trabalhar” (33,3%) e “não conseguir emprego formal” (8,3%). As 
mulheres indicaram no topo da categoria o “gostar da ativida-
de que executa” (30%), enquanto os homens indicaram apenas 
14,3%.
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d) Desvantagens

A subcategoria “não há desvantagem” obteve 62,5% das in-
dicações entre as mulheres. A categoria “ênfase nas dificuldades 
de relacionamento entre os associados”, com as subcategorias 
“falta de colaboração entre os associados” (6,3%) e “a fofoca entre 
os associados” (3,1%). No grupo dos homens é possível destacar 
que a categoria “não há desvantagem” obteve 33,3% de indica-
ções. A segunda categoria com maior frequência foi “ênfase nas 
dificuldades de relacionamento entre os associados” (27,8%).

As catadoras indicam conflitos entre o grupo devido a “fo-
focas” como algo comum, assim como a rotatividade e a discus-
são sobre a renda, pois alguns se consideram prejudicados por 
trabalharem mais que outros e ganharem a mesma renda.

e) Motivo de saída

A primeira categoria “por motivo alheio” obteve 29,0% das 
indicações de resposta, e a segunda categoria, “por decisão pró-
pria”, obteve 22,6% das indicações das mulheres. Na primeira ca-
tegoria dos homens a subcategoria “caso encontre um emprego 
melhor” obteve 44,5% das indicações. A segunda subcategoria 
com maior número de indicações foi “por desentendimentos na 
associação” (22,2%). Os dados parecem indicar que as mulheres 
sairiam por motivos alheios e os homens por motivos próprios.

Associação de catadores de materiais recicláveis: de fato 
ela oferece contingências suficientes para manter o 
catador de rua como um associado?

Para as mulheres talvez seja reforçador trabalhar em um 
lugar onde a idade, o baixo grau de escolaridade e os problemas 
de saúde não sejam considerados tão importantes ou excluden-
tes do trabalho, e no qual possa continuar exercendo seu papel 
de mãe e provedora da família sem muitas restrições. Dentro da 
associação há um “tipo de divisão do trabalho”. A separação dos 
diferentes tipos de materiais recicláveis é um trabalho minucio-
so que exige atenção, normalmente executado pelas mulheres, 
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e a prensagem e o enfardamento um trabalho que exige força, 
normalmente executado pelos homens. 

Apesar do aumento na quantidade de membros na maioria 
das associações, a quantidade é muito baixa ao ser comparada ao 
número de catadores autônomos ou “avulsos” que estão nas ruas 
das cidades. Segundo dados do Instituto de Pesquisa Econômi-
ca Aplicada – Ipea (IPEA, 2012), nas cooperativas e associações 
existentes estão apenas 10% dos catadores e catadoras do Bra-
sil. O número é muito pequeno ao ser comparado ao número de 
catadores autônomos que ainda estão nas ruas das cidades, ou 
nas mãos de atravessadores que os exploram. Poucos são cata-
dores cooperados que exerceram a atividade da catação na rua 
e essa quantidade vem diminuindo cada vez mais para dar lugar 
a novos associados, trabalhadores que tinham outras ocupações 
que não a catação, mas que estão sem trabalho por apresentarem 
problemas de saúde ou estão em faixa etária superior à deseja-
da nos empregos formalizados. Talvez isso justifique o porquê de 
algumas associadas terem indicado durante as entrevistas que 
não gostariam de ser denominadas “catadoras”, mas sim “recicla-
doras” ou “agentes ambientais”. Já a presidente da associação não 
cogita mudar a denominação de “catador” para aqueles que par-
ticipam da associação. Alguns dos desentendimentos no grupo 
parecem vir daí: da identificação com o trabalho que executam e 
do grupo que fazem parte dentro da associação; pequenos grupos 
se formam a partir de afinidades e interesses comuns: um grupo 
passa a entrar em conflito com o outro sem se atentarem para o 
significado de serem todos “associados”.

Mesmo o termo “reciclador” parece ser empregado de uma 
forma errônea, pois as atividades executadas na associação são 
de separação, prensagem e encaminhamento dos materiais re-
cicláveis. Talvez a legítima reciclagem seja feita pelo grupo da 
oficina de vidro, que transforma o vidro separado em peças de 
arte utilizando um material que já havia sido descartado pela po-
pulação e aparentemente não teria mais utilidade.

A associação por definição não deveria ser composta exclu-
sivamente por catadores? Todo o investimento feito pelos órgãos 
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governamentais nas associações por meio de infraestrutura e 
cursos não está voltada para a finalidade maior que seria tirar os 
catadores das ruas e das condições insalubres a que estão expos-
tos ao trabalharem com atravessadores ou sucateiros? A partir 
dos relatos parece que as associações ainda têm muito a melhorar 
para que se tornem atrativas para os catadores de rua, não apenas 
nos aspectos físicos estruturais, mas também com programas de 
formação continuada sobre associativismo, cooperação, relacio-
namento entre o grupo, proporcionando melhores condições de 
renda, trabalho e convivência. Essas condições são necessárias 
para que os catadores de rua ingressem nas associações ou nas 
cooperativas e para que os que já estão se mantenham.
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Local de trabalho e local de moradia do  
catador de material reciclável 

Palestrante 
Evelyn Joice Albizu 
(Fundacentro/PR)

Introdução

A população urbana, em níveis mundiais tem apresentado 
um crescimento acelerado (Nações Unidas, ONU, 2007) a partir 
da Revolução Industrial, gerando impactos sociais e ambientais 
(MENDONÇA, 2004). Dentre eles, uma preocupação mundial é a 
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quantidade de lixo produzida e o seu destino. Segundo Silva et 
al. (2005), no Brasil, como em qualquer outro lugar, o aumento 
do consumo de bens tem gerado um enorme volume de resíduos. 
Sua coleta é uma atividade necessária e, felizmente para as con-
dições de saúde e vida dos habitantes, há os coletores de lixo. A 
coleta de resíduos pode ser praticada como uma profissão, como 
os coletores de lixo, ou com um significado essencial de sobrevi-
vência, como os catadores de material reciclável. A alta taxa de 
desemprego, combinada com a proliferação de resíduos sólidos, 
custo da matéria-prima e o crescimento no mercado global de re-
ciclagem criaram condições para a rápida expansão do trabalho 
de coleta e venda desses materiais. 

Os catadores de material reciclável coletam, separam, 
classificam e vendem todo tipo de materiais recicláveis, e deste 
trabalho retiram o seu sustento. Um trabalho, entretanto, com 
muitas contradições, meio ambiente atendido, mas condições de 
trabalho precárias. 

Apesar de a categoria, catador de material reciclável, ter 
sido reconhecida como trabalhadores em 2002 (Ministério do 
Trabalho e Emprego, 2007), e as prefeituras, responsáveis pela 
gestão do lixo urbano, estarem inserindo os catadores em seus 
modelos de coleta seletiva, assim como o setor empresarial bra-
sileiro, que encontrou no catador o parceiro ideal para o exercí-
cio da parte de sua responsabilidade social e ambiental (CEM-
PRE, 2008), há muito por fazer para aliar a produtividade com 
a segurança e a saúde no trabalho, com consequente melhoria 
das condições de vida e moradia, transformando este trabalho 
em um trabalho seguro e decente, com a política de erradicação 
da pobreza conforme preconiza a Organização Internacional do 
Trabalho (OIT). 

No caso desta população de trabalhadores, deve ser obser-
vada não apenas a questão laboral, mas também da moradia, pois 
não bastam regras rígidas ao ambiente de trabalho, ignorando-
-se todo o contexto em que vivem. 

No Brasil, a população urbana representa 81% da popula-
ção brasileira, conforme o Censo Demográfico de 2000 do Insti-
tuto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Este processo 
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de urbanização ocorreu concomitantemente ao de industrializa-
ção (LIMA, 1998), ocasionando um decréscimo na ocupação das 
áreas rurais e, nas áreas urbanas, a ampliação da infraestrutura 
básica não consegue acompanhar o ritmo de crescimento popu-
lacional (ABREU, 2001). 

Segundo Fernandes (2004), a urbanização tem sido um dos 
fatores que tem contribuído com o aumento da pobreza, gerando 
um acréscimo no percentual da população brasileira vivendo ile-
galmente nas áreas urbanas, ocupando áreas que não poderiam 
ser ocupadas, tais como mananciais de abastecimento público. 

Moretti (2004) cita a precarização do trabalho como um 
dos fatores mais relevantes para esta ocupação irregular, pois as 
relações comerciais estão estruturadas nos padrões usuais, cida-
dão com renda regular e vínculo empregatício. Observa-se atual-
mente maior contingente de pessoas com vínculos informais de 
trabalho se comparado ao número de trabalhadores registrados 
com seus comprovantes de renda. Essa situação gera situações 
de risco a toda uma população, pois inviabiliza o uso de um dos 
principais recursos naturais, a água. 

Todas as atividades com resíduos sólidos envolvem riscos, 
tanto para os trabalhadores diretamente envolvidos como para 
os residentes próximos e ao meio ambiente. Os riscos ocorrem 
em todos os passos do processo, desde o ponto de coleta nas re-
sidências ou locais comerciais até o ponto da última disposição 
(BERNSTEIN, 2004). Ao catador de material reciclável, estudos 
realizados indicam que o risco de pegar uma doença é aproxima-
damente seis vezes maior em catadores do que para qualquer ou-
tro trabalhador em uma ocupação diferente (BERNSTEIN, 2004; 
LAURSEN, 2006).

Objetivo geral

O objetivo da pesquisa foi identificar as condições de tra-
balho do catador de material reciclável em relação aos riscos 
ambientais no centro de triagem de material reciclável, as con-
dições socioeconômicas, as condições de moradia e as principais 
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queixas que possam estar relacionadas a doenças ocupacionais 
inerentes à atividade.

Metodologia

O método de pesquisa adotado foi o estudo de caso, com 
observação direta dos acontecimentos estudados e entrevistas 
com as pessoas neles envolvidas (YIN, 2005). Como estratégia 
de pesquisa optou-se pela pesquisa descritiva, tendo como ob-
jeto primordial a descrição das características da população em 
questão, os catadores de material reciclável, por meio da técnica 
de coleta de dados, com aplicação de questionário e observação 
sistemática (GIL, 2002). A abordagem do problema para análise 
dos dados definida foi a qualitativa. A pesquisa bibliográfica foi 
elaborada para identificação das doenças ocupacionais.

A pesquisa foi conduzida em dois centros de triagem de 
materiais recicláveis em dois municípios da RMC, localizados 
em área de preservação ambiental, sendo um deles no município 
de Piraquara, responsável pelo suprimento de 50% do abasteci-
mento de água para três milhões de habitantes da RMC. Dentro 
do município de Piraquara a região analisada foi o Guarituba, que 
é a maior e mais complexa área de ocupação irregular da RMC e 
a maior área de proteção ambiental do país (Companhia de Ha-
bitação do Paraná, COHAPAR, 2005). O segundo centro analisa-
do é uma cooperativa localizada no município de Colombo, e que 
recebe apoio administrativo de uma Organização da Sociedade 
Civil de Interesse Público (Oscip). 

Os riscos ocupacionais ou ambientais foram identificados 
por meio da observação dos trabalhos durante a sua realização. 
Os riscos químicos e biológicos, presentes na atividade, também 
foram identificados na análise das respostas ao questionário. A 
análise dos riscos químicos e biológicos restringiu-se à qualita-
tiva. Quanto aos riscos físicos detectados, ruído e iluminação, 
procedeu-se à avaliação quantitativa com a utilização de equipa-
mentos de avaliação ambiental em postos de trabalho nos cen-
tros de triagem, ruído nas prensas e nível de iluminamento nas 
mesas de triagem dos materiais. Para o ruído, foi utilizado o me-
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didor de nível de pressão sonora portado pelo avaliador da marca 
Bruel & Kjaer, modelo 2230, seguindo-se o procedimento técnico 
de avaliação exposto na NHO-01 da Fundacentro. Para avaliar os 
níveis de iluminamento foi utilizado o equipamento luxímetro 
marca Metrawatt, e para análise dos resultados foram compa-
rados os níveis encontrados na avaliação com os propostos pela 
norma técnica brasileira, NB-5413. 

Foram identificados problemas ergonômicos durante a re-
alização das tarefas nos centros por meio da análise de procedi-
mentos de trabalho com o auxílio de fotografias feitas durante 
o desempenho das atividades laborais internas, sem considerar 
as tarefas externas, as quais envolvem principalmente o peso do 
carrinho onde o material coletado é transportado. As moradias 
dos catadores residentes no Guarituba foram visitadas e a infra-
estrutura existente verificada. 

A situação socioeconômica foi levantada durante a aplica-
ção do questionário. Participaram das entrevistas e da aplicação 
dos questionários catadores que trabalham nos centros de tria-
gem que se dedicam apenas à triagem, outros, na triagem e na co-
leta, e catadores que trabalham apenas na coleta externa, todos 
associados ou cooperados. O centro de triagem de Piraquara ti-
nha 30 associados, distribuídos da seguinte forma: 15 catadores 
na triagem e na coleta externa e 15 somente na coleta externa. 
Do total, foram entrevistados 25 catadores associados, sendo 15 
catadores da triagem e 10 da coleta externa. A cooperativa em 
Colombo tinha 65 cooperados, sendo 12 na triagem e 53 na cole-
ta externa. Do total, foram entrevistados 31 cooperados, sendo  
11 da triagem e 20 da coleta externa. Os catadores que  
participam da triagem nos centros de triagem e saem para a co-
leta de materiais permanecem toda a jornada, 8 horas, no centro 
de triagem e duas vezes por semana fazem coleta externa.

Resultados

As entrevistas revelaram que 84% dos catadores de mate-
rial reciclável migraram do meio rural para municípios da RMC, 
sendo que 100% ocuparam irregularmente áreas de preserva-
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ção; 77% não concluíram o ensino fundamental; 7% são anal-
fabetos; 77% sofreram acidentes de trabalho; 53% sofrem de  
lombalgia e 61% de dores de cabeça. Há predominância de tra-
balhadores do sexo feminino nos centros de triagem, 86% dos 
trabalhadores são do sexo feminino, e nas coletas realizadas nas 
ruas este número cai para 19% dos trabalhadores.

A pressão sonora nos postos de trabalho nas prensas foi 
medida com o recurso de nível equivalente e os níveis encontra-
dos estiveram entre 77 e 80 dB (A), com leituras máximas que 
estiveram entre 81 e 82 dB (A). Os níveis de iluminamento nos  
centros de triagem encontrados variaram entre 80 e 130 lux 
nas mesas de triagem. Os riscos químicos detectados surgem 
em função do material a ser reciclado, e sua toxicidade depende 
da natureza do resíduo puro (composição tóxica, alergênica ou 
substâncias infectantes), ou devido a seus componentes (gases, 
poeiras, objetos cortantes ou perfurantes). Em decomposição, o 
resíduo pode conter: gases, poeiras, partículas em vários tama-
nhos e lixívia. Observou-se nos centros de triagem presença de 
lâmpadas fluorescentes quebradas, com risco de contaminação 
pelo mercúrio, tanto do trabalhador como do meio ambiente, e 
presença de sacos de cimento, havendo liberação de aerodisper-
soides em seu manuseio. Os catadores informaram sobre a pre-
sença de embalagens plásticas com produtos provavelmente tó-
xicos, pois, segundo eles, havia o símbolo da “caveira”. 

Riscos biológicos também foram identificados devido à 
presença de material orgânico em decomposição entre os mate-
riais a serem reciclados e a presença de organismos vivos, insetos 
e outros animais, tais como rato, apesar da desratização frequen-
te. Quanto aos riscos ergonômicos, foi observado erguimento de 
peso e carregamento de embalagens de forma incorreta e exces-
so de peso. Constatou-se falta de espaço nos barracões, material 
espalhado pelo chão, falta de espaço para deslocamento entre os 
contêineres com o material reciclado ou a ser reciclado. Em de-
corrência, alto risco de quedas, escorregões e tropeços. Nas ruas, 
faltam fitas reflexivas nos carrinhos destinados a coleta de ma-
teriais recicláveis, facilitando sua visualização no trânsito.

Na verificação quanto ao uso de equipamentos de proteção 
individual, pode-se notar que seu uso não é total entre os cata-
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dores, tanto os que fazem a triagem ou a coleta externa do mate-
rial, havendo resistência em sua utilização. 

Quanto às condições das moradias, 100% são próprias, de 
construção de madeira (83%) e de construção mista (17%), lo-
calizadas em região de ocupação irregular. Quanto à infraestru-
tura básica, nenhuma tem sistema de esgoto sanitário, 76%  
têm água da rede de abastecimento e as demais têm poço,  
76% têm serviço de coleta de lixo disponibilizada pelos muni-
cípios e a coleta seletiva é realizada pelos próprios catadores.

Conclusão

Devido às condições socioeconômicas dos catadores de ma-
terial reciclável e as precárias condições de moradia, o primei-
ro objetivo desses trabalhadores é garantir a sua sobrevivência 
e a de sua família, percebendo o lixo como uma fonte de renda, 
desconhecendo os possíveis riscos inerentes a sua atividade e 
desconsiderando os acidentes ocorridos como acidentes de tra-
balho. Esses trabalhadores desconhecem os riscos ocupacionais 
que expõem a sua saúde, entretanto, estes são identificados pe-
las queixas de saúde apresentadas pelos catadores, como resul-
tado da aplicação dos questionários em comparação com o exis-
tente em estudos científicos sobre o assunto.

No desenvolvimento da atividade nos centros de triagem 
de materiais recicláveis, eles estão expostos a agentes físicos 
(ruído e iluminação), agentes químicos (vindos com os materiais 
a serem reciclados ou em decorrência da mudança de estado 
físico em função da decomposição da matéria) e agentes bioló-
gicos. Esses últimos podem estar relacionados à questão da hi-
giene pessoal. O uso da luva é pouco frequente, devido ao baixo 
suprimento ou a luvas inadequadas, dificultando o manuseio dos 
produtos a reciclar, gerando recusa em seu uso, ou mesmo justi-
ficada pela falta de adaptação e de costume. O manuseio dos ma-
teriais contaminados pode estar sendo feito sem o uso de luvas 
ou luvas adequadas.  

Quanto aos riscos físicos, os níveis mais elevados de pres-
são sonora foram encontrados no posto de trabalho próximo às 
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prensas desses dois centros, e estão no nível de ação estabeleci-
do na legislação trabalhista brasileira (Portaria no 3.214/78 do 
Ministério do Trabalho e Emprego). Os resultados dos níveis de 
iluminamento indicam necessidade de medidas corretivas, me-
lhorando a distribuição da iluminação no interior dos barracões. 
Quanto aos agentes químicos, deve ser realizada uma verificação 
constante do material que está sendo direcionado à reciclagem 
pelos catadores, uma responsabilidade que recai sobre a empre-
sa geradora que repassa o material.

O número de trabalhadores, envolvidos na catação, sele-
ção e venda de materiais recicláveis cresce rapidamente face 
ao crescimento do setor e ao fato da atividade gerar renda ime-
diata: o que se cata num dia, se vende no mesmo dia. Entretanto, 
um importante passo para melhoria das condições de trabalho é 
a inserção do catador no processo de coleta seletiva. Este é um 
passo fundamental para a erradicação da pobreza. Deve-se ter 
em consciência que não basta atribuir a esses trabalhadores a 
responsabilidade de coletar, separar e classificar todo o resíduo 
sólido descartado, e deste retirarem o seu sustento. Esta é uma 
atividade insalubre repassada a cargo de uma camada social 
onde o mais básico que é o hábito de higiene, em face da condição 
social e cultural, é quase mera crendice. Quem pisa no esgoto a 
céu aberto ao sair da porta de sua casa, vê seus filhos brincarem 
nesta água, bebe água de poço contaminada, não vai usar luva ou 
máscara para evitar uma doença em seu local de trabalho. Faz-se 
necessária toda uma inserção de medidas conjuntas no contexto. 
O repensar de atitudes, o não fechar os olhos das autoridades so-
bre as ocupações irregulares em áreas de fragilidade ambiental. 

A sobrevivência deste trabalhador fala mais alto que a in-
dignação de catar no lixo mais um dia de vida e passa desperce-
bida a sua importante participação na vida urbana, banalizados 
na injustiça social sem requererem o seu direito, o seu espaço de 
trabalhadores na cadeia produtiva. 

As condições de trabalho do catador nas ruas necessitam 
de estudos aprofundados, considerando as questões ergonômi-
cas e os agentes ambientais de risco. Quanto ao ambiente de tra-
balho nos centros de triagem de material reciclável, é necessário 
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a implementação imediata de medidas preventivas por meio da 
aplicação de diretrizes de segurança e saúde no trabalho, consi-
derando o meio ambiente. Esses centros devem ser construídos 
e geridos, envolvendo desde a questão do projeto de concepção 
até seu funcionamento, de forma a contribuir com a melhoria 
da qualidade de vida laboral desta categoria, programas de se-
gurança e saúde no trabalho devem ser implantados e seguidos 
nesta atividade de risco e de grande importância social. 
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Depoimentos de representantes de cooperativas de 
triagem de materiais recicláveis

Palestrante 
Dulce Alves de Andrade 

(Cooperativa de Materiais Recicláveis Chico Mendes)

A segurança no trabalho das cooperativas de reciclagem é in-
dispensável, pois é um trabalho vulnerável, com vários riscos. Por-
tanto, necessita de formação e cuidado constante dos cooperados.

Palestrante 
Elma de Oliveira Miranda 

(Cooperativa de Materiais Recicláveis Coopervivabem)

Nossa contribuição, enquanto cooperativa, sobre seguran-
ça no trabalho, é apresentar a necessidade de ter orientação de 
um profissional nas cooperativas para reforçar sobre o uso dos 
EPIs, sobre as leis e as normas que ao longo do tempo vão apa-
recendo, mas as cooperativas não têm todas as informações, por 
exemplo, a NR 12; e até mesmo para as cooperativas se resguar-
darem de uma causa trabalhista. Sabemos que nosso trabalho de 
uma forma ou de outra é insalubre, mas os cooperados entram 
sabendo das normas cooperativistas e usam de má-fé, infeliz-
mente. Trabalhamos com todo tipo de materiais recicláveis e nos 
capacitamos para dar destinação correta aos recicláveis e não 
recicláveis.
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Saúde Ambiental: Guia e capacitação para catadores  
de materiais recicláveis

Palestrante 
Roseane Garcia Lopes de Souza 

(Centro de Vigilância Epidemiológica-SP)

O Centro de Vigilância Epidemiológica da Secretaria de 
Estado da Saúde (CVE/SES-SP) tem 14 divisões técnicas e, en-
tre elas, a Divisão de Doenças Ocasionadas pelo Meio Ambien-
te (Doma), que é responsável pela vigilância da exposição e dos 
efeitos na saúde da poluição do ar, da água e do solo.

Para a Organização Mundial da Saúde (OMS), saúde am-
biental compreende aqueles aspectos da saúde humana, incluin-
do a qualidade de vida, que são determinados por fatores físicos, 
químicos, biológicos, sociais e psicológicos no meio ambiente. 
Refere-se também à teoria e à prática de avaliação, correção, 
controle e prevenção daqueles fatores que, presentes no am-
biente, podem afetar potencialmente de forma adversa a saúde 
humana das gerações do presente e do futuro (ORGANIZAÇÃO 
PAN-AMERICANA DE SAÚDE, 1993).

No Brasil, a lei que instituiu a Política Nacional de Resíduos 
Sólidos (PNRS) prevê que, na gestão e no gerenciamento de resí-
duos sólidos, deve-se observar a ordem de prioridade: não gera-
ção, redução, reutilização, reciclagem, tratamento dos resíduos e 
disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos.

Dentre os diversos avanços, a lei dá importância à coleta 
seletiva com inclusão social, ou seja, com a inclusão dos catado-
res de materiais recicláveis.

A profissão de catador de material reciclável é reconheci-
da no Brasil como categoria profissional, registrada pelo número 
5192-05 pela Classificação Brasileira de Ocupações (CBO), e in-
clui várias atividades, como coletar material reciclável e reapro-
veitável, vender material coletado, selecionar material coletado, 
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realizar manutenção do ambiente e de equipamentos de traba-
lho, entre outros.

Para o Ministério da Saúde, saúde ambiental é definida 
como a área da saúde pública afeta ao conhecimento científico 
e à formulação de políticas públicas relacionadas à interação 
entre a saúde humana e os fatores do meio ambiente natural e 
antrópico que a determinam, condicionam e influenciam, com 
vistas a melhorar a qualidade de vida do ser humano, sob o ponto 
de vista da sustentabilidade (BRASIL, 2005).

Quanto aos aspectos de saúde, o catador de material re-
ciclável está sujeito a diversos riscos à saúde, devido aos tipos 
de resíduos coletados e às práticas operacionais de trabalho 
ainda muito precárias, sob o ponto de vista de saúde individu-
al e coletiva. Nesse contexto, os problemas de saúde normal-
mente advêm dessa situação e eles colaboram para os agravos  
e doenças decorrentes da exposição do ambiente interno e ex-
terno, como acidentes de trânsito, intoxicações, problemas res-
piratórios, acidentes com perfurocortantes, doenças transmiti-
das por vetores e roedores, entre outros.

No Brasil, mesmo com a legislação nacional já sendo aplica-
da, ainda não temos uma publicação oficial voltada para as práti-
cas de saúde da profissão de catador de material reciclável.

A Doma realizou no ano de 2012 reuniões com várias enti-
dades com a finalidade de identificar as medidas de prevenção e 
controle dos fatores de risco ambientais relacionados às doenças 
ou a outros agravos a saúde do catador e discutir a pertinência de 
uma publicação.

Preocupada com esse contingente da população, a Doma 
incluiu no seu planejamento de 2013 a elaboração de um guia 
de orientação para a saúde do catador de material reciclável que 
abordará os aspectos construtivos e operacionais que impac-
tam a saúde individual e coletiva do catador, visando prevenir 
os acidentes e as doenças inerentes a essa atividade, bem como 
destacar as questões de saúde ambiental no entorno dos galpões 
de triagem.
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Para dar início à elaboração do guia, foi criado em 2013 
um grupo de trabalho com várias instituições que aprovaram as 
etapas: inclusão no Cadastro de Entidades de Catadores de Ma-
teriais Recicláveis do Estado de São Paulo (Cadec), publicação do 
Guia de Saúde do Catador de Material Reciclável e capacitação 
para catadores de materiais recicláveis.

Inclusão no Cadec

O grupo propôs a inclusão no Cadec de novos itens perti-
nentes à saúde relacionados à operação das atividades da coleta 
de materiais, como:

1. Tipo de organização: cooperativa, associação, grupo 
não formalizado e autônomo;

2. Tipo de materiais recicláveis: papel/papelão, plástico, 
vidro, metal, madeira, eletroeletrônico, isopor e outro; 

3. Para quem entrega o material reciclado: prefeitura, in-
dústria, cooperativa, sucateiro e outro; 

4. Atendimento por algum programa de saúde: programa 
de vacinação, assistência médica ambulatorial, assis-
tência social, saúde ocupacional, assistência odontoló-
gica, Programa de Saúde da Família (PSF) e outro;

5. Uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) – 
sim/não para trabalhar: luvas, máscara, óculos, roupa 
de manga comprida, calça comprida, botas e outro; 

6. Equipamentos de Proteção Coletiva ou de Emergência 
no local de trabalho: kit de primeiros socorros, extin-
tores de incêndio (dentro da validade), sinalizadores 
de segurança (cartazes de advertência, fitas zebradas), 
proteção de partes móveis de máquinas e outro; 

7. Local de trabalho possui: abastecimento de água e co-
leta de esgoto, refeitório, programa de controle médico 
de saúde ocupacional, programa de controle de vetores 
(insetos e roedores), outro. 
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Elaboração e publicação do Guia de saúde do catador de 
material reciclável

O guia está em elaboração e a proposta de conteúdo con-
templa os aspectos construtivos e operacionais do galpão, cole-
ta e transporte externo, limpeza da área, atenção à saúde, EPIs 
e EPCs, e conteúdo mínimo necessário e periodicidade de atua-
lização de treinamento para que os catadores de materiais pos-
sam se conscientizar e se apropriar do conhecimento dos riscos 
e agravos à sua saúde. 

Capacitação para catadores de materiais recicláveis

A partir da publicação do guia, a proposta é operacionalizar 
gradativamente a capacitação para a população de catadores de 
materiais recicláveis do Estado de São Paulo, bem como a forma-
ção de multiplicadores entre as lideranças.
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PAINEL 3: Meio Ambiente, Coleta Seletiva  
e Logística Reversa

Coordenadora 
Sylmara Gonçalves Dias 

(EACH/USP)

Esta parte traz a discussão do terceiro painel, Meio Am-
biente, Coleta Seletiva e Logística Reversa, ocorrido em 14 de 
maio de 2014. Teve A duração de quatro horas e seu principal 
objetivo foi discutir a coleta seletiva e a logística reversa no mu-
nicípio de São Paulo com a inclusão de catadores de materiais 
recicláveis. Para tanto, contou com a moderação da Profa Dra Syl-
mara Gonçalves Dias, da Escola de Artes, Ciências e Humanida-
des (EACH/USP), do Programa de Pós-graduação em Sustentabi-
lidade (EACH/USP) e do Programa de Pós-graduação em Ciências 
Ambientais (IEE/USP), e foi composta pelo gerente da Autorida-
de Municipal de Limpeza Urbana (Amlurb), Sr. Tadeu José Apare-
cido Pinheiro Dias Pais,; pela professora coordenadora geral do 
Laboratório de Sustentabilidade (Lassu) da Poli/USP, Profa Dra 
Tereza Cristina Melo de Brito Carvalho e pelo presidente da Co-
operativa de Trabalho, Produção e Reciclagem de Resíduos Sóli-
dos Eletroeletrônicos (Coopermiti), sr. Alex Luiz Pereira.

A pesquisadora Sylmara Gonçalves Dias trouxe inicial-
mente a discussão sobre “O papel dos catadores na reciclagem e 
a importância das cooperativas na gestão dos resíduos”, fazendo 
uma introdução sobre a indústria da reciclagem e a economia da 
catação, ressaltando o protagonismo dos catadores como atores 
cruciais para a própria existência da indústria da reciclagem 
no país. A professora também discutiu o papel dos catadores na 
gestão dos resíduos sólidos, destacando os conhecimentos táci-
tos dos catadores – tanto o conhecimento sobre a cidade como 
aqueles relativos aos próprios materiais presentes nos resíduos 
sólidos municipais. Por fim, apresentou alguns projetos para se 
refletir sobre a cadeia dos materiais recicláveis e a efetiva e efi-
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caz inserção e participação dos catadores nos processos da ca-
deia reversa. 

Em seguida, Tereza Cristina Melo de Brito Carvalho apre-
sentou o “Projeto Eco-Eletro: o desafio do tratamento de lixo ele-
trônico em cooperativas de catadores”, introduzindo a questão 
da inclusão das cooperativas de catadores de materiais reciclá-
veis na coleta seletiva e, mais especificamente, no manuseio dos 
Resíduos de Equipamentos Eletroeletrônicos (REEE) nas coope-
rativas. A palestrante destacou o desafio da Política Nacional de 
Resíduos Sólidos (PNRS) em integrar a logística reversa, em es-
pecial a dos REEE, às atividades dos catadores. Como foco princi-
pal apresentou o projeto Eco-Eletro, realizado pelo Lassu e pelo 
Instituto GEA, identificando os objetivos, os principais desafios e 
estratégias, e finalmente, os resultados do projeto. 

Por fim, foi apresentada a “Coopermiti e o e-lixo” pelo Sr. 
Alex Luiz Pereira. O palestrante apresentou a Coopermiti, trouxe 
o conceito de lixo eletrônico, seus principais impactos ambien-
tais, como é tratado pela legislação e a dinâmica de seu mercado. 
Além disso, o presidente da cooperativa destacou os processos 
da Coopermiti, discutiu a inclusão dos catadores na logística re-
versa dos REEE e abordou o fluxo do “e-lixo” e suas dificuldades 
com a incorporação dos catadores. Com esta análise, o palestran-
te apresentou algumas propostas para serem refletidas sobre a 
logística dos REEE e encerrou ressaltando a importância do tra-
balho da Coopermiti nesta discussão. 

Como foi possível observar, a mesa trouxe uma discussão 
centrada nos REEE. Nesta temática, invariavelmente, as posi-
ções sobre a logística reversa dos REEE com a inclusão dos ca-
tadores ainda continuam abertas. Ainda existem diversos im-
passes e dificuldades na dinâmica de inclusão das cooperativas 
na coleta, na triagem e na desmontagem dos REEE. Assim, um 
ponto de convergência entre todos os integrantes da mesa foi a 
evidência de que a efetiva implantação da logística reversa com 
a inclusão dos catadores, conforme proposta pela PNRS, ainda se 
coloca como um desafio para organizações públicas, privadas e 
formuladores de políticas públicas. 
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O papel, a importância e a participação 
dos catadores na valorização dos resíduos  

sólidos urbanos

Palestrante 
Sylmara Gonçalves-Dias1  

(EACH/USP)

A gestão dos resíduos sólidos nos últimos anos teve como 
principal foco a coleta regular, conforme dados da Pesquisa Na-
cional de Saneamento (PNSB) 2008. A taxa de cobertura vem 
crescendo gradualmente, tendo alcançado, em 2009, quase 90% 
do total de domicílios; na área urbana a coleta supera o índice 
de 98%, porém, a coleta em domicílios localizados em áreas ru-
rais ainda não atinge 33%. Quanto à coleta seletiva de materiais 
recicláveis, entre 2000 e 2008 houve um aumento de 120% no 
número de municípios que desenvolveram tais programas, que 
chegaram a 994, localizados, em sua maioria, nas regiões Sul e 
Sudeste. Esse crescimento, embora importante, ainda não ultra-
passa 18% dos municípios brasileiros (IBGE, 2010; IPEA, 2012). 
A análise da quantidade de material recuperado por tais progra-
mas indica a necessidade de seu aprofundamento.

 Estimativas indicam que a participação dos resíduos recu-
perados pelos programas de coleta seletiva formal ainda é muito 
pequena em relação ao total coletado, o que indica que a recicla-
gem no país ainda é mantida pela coleta pós-consumo informal 
realizada, sobretudo pelos catadores de materiais recicláveis 
(IPEA, 2012) (Tabela 1).

1 Autores: Sylmara Gonçalves-Dias e Isabella de Carvalho Vallin -  Escola de Artes, Ciên-
cias e Humanidades (EACH/USP)
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Tabela 1  Estimativa da participação dos programas de coleta seletiva 
formal

Resíduos

Quantidade de 
resíduos recicla-
dos no país (mil 

ton./ano)

Quantidade recu-
perada por pro-
gramas oficiais 

de coleta seletiva 
(mil ton./ano)

Participação da 
coleta seletiva 
formal na reci-

clagem total

Metais 9.817,8 72,3 0,7%

Papel/papelão 3.827,9 285,7 7,5%

Plástico 962,0* 170,3 17,7%

Vidro 489,0 50,9 10,4%

Nota: Dado de 2007. Fonte: Ipea, 2012 

Assim, o cenário da indústria da reciclagem se constitui 
como uma contradição no Brasil, pois o país é campeão em reci-
clagem. Recicla, por exemplo, 98% das embalagens de alumínio; 
69% do papelão e 56% da embalagem PET (Cempre, 2012). Mas 
detalhes podem ser vistos na Tabela 2.

Tabela 2 Materiais consumidos para produção de embalagens de ali-
mentos e reciclados no Brasil (2010)

Materiais
Volume  

consumido  
(ton.) (1)

Volume  
reciclado 

(ton.) (2)

Reciclagem  
(%)

Papel imprimir 3.654.000 998.000 27%

Papelão 4.372.000 3.031.000 69%

Embalagem longa vida 200.000 50.000 25%

Vidro 980.000 470.000 47%

Termoplásticos 5.900.000 951.000 19%

Embalagem PET 505.000 288.000 56%

Metal – alumínio 243.980 239.100 98%

Metal – aço 604.000 330.000 49%

Total geral 15.953.980 6.069.100 38%

Fonte: (1) Bracelpa (2011), Abiplast (2010), Abipet (2011), Abal (2012), Abralatas (2011), 

Abeaço (2012), Abividro (2011). (2) Cempre (2012).
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Nesta circunstância um questionamento se sobressai: 
Como o Brasil pode ser campeão da reciclagem sem a coleta se-
letiva? De fato, os índices alcançados com a reciclagem no Brasil 
advêm não da regulação, da educação ambiental ou do sistema 
de coleta seletiva adequados; nem de investimentos público-pri-
vados para resolução do problema dos resíduos urbanos, mas sim 
do status de pobreza em que se encontra boa parte dos excluídos 
(MAGERA, 2003; SANTOS; GONÇALVES-DIAS, 2012). 

Dessa maneira, não existe outra resposta possível que não 
seja creditar aos catadores de materiais recicláveis o papel fun-
damental nesta indústria. Em 2010 o Cempre (2010) reconhecia 
que 90% da coleta e da destinação dos recicláveis para as mais 
diversas cadeias de reciclagem eram realizadas pelos catadores. 
Diante deste número pode-se dizer que sem o catador a cadeia da 
reciclagem não conseguiria se sustentar. Frente a esse contexto 
o catador pode ser considerado o principal elo da cadeia da reci-
clagem (GONÇALVES-DIAS, 2009).

Deve-se ressaltar que os catadores detêm uma posição 
fundamental no campo da reciclagem no Brasil à medida que sua 
existência reflete a dificuldade dos intermediários em integrar, 
em suas atividades, a catação. Isto se deve a problemas de escala 
de produção, combinados a dificuldades logísticas (GONÇALVES-
-DIAS, 2009). Este grupo de trabalhadores atua de maneira in-
formal ou organizada em cooperativas e, mesmo antes da defini-
ção de políticas públicas claras para a gestão de resíduos no país, 
vem realizando um trabalho de grande importância ambiental. 

Os catadores contribuem significativamente para o retor-
no de diferentes materiais para o ciclo produtivo, gerando eco-
nomia de energia, de matéria-prima e evitando que os materiais 
recicláveis sejam destinados aos aterros. Apesar das deficiências 
em infraestrutura das cidades brasileiras, na maior parte das 
vezes é a cadeia informal de reciclagem que consegue reinserir 
esse material nos processos produtivos. Assim, os catadores vêm 
dando uma resposta, ao complexo desafio das grandes cidades 
na gestão de resíduos sólidos neste início de século (SANTOS; 
GONÇALVES-DIAS, 2012). A mobilização dos milhares de ca-
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tadores, em torno do Movimento Nacional de Catadores de Ma-
teriais Recicláveis (MNCR), para aprovação e implementação da 
Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), Lei no 12.305/2010 
(BRASIL, 2010), dá provas de que esse grupo é o grande protago-
nista da indústria de reciclagem no país (SANTOS et al. 2011).  

Assim, ao se tratar da gestão de Resíduos Sólidos no Brasil 
é impossível não trazer o papel dos catadores para o centro do 
contexto da indústria da reciclagem. As palavras de Santos ilus-
tram a importância do catador.

[...] quando estão a bordo de seus instrumentos de 
trabalho, carrinhos, carroças ou mesmo catando com 
as mãos, eles estão trabalhando duro, resolvendo o 
problema na escala individual e na escala da socie-
dade, como um importante “agente” das políticas 
municipais de resíduos sólidos. [...] As questões am-
bientais participam dessa dinâmica, seja como cau-
sa, seja como efeito. (SANTOS, 2003, p. 105)

É nesta perspectiva que os catadores não podem ser con-
siderados como uma categoria de excluídos, pelo contrário, sua 
importância é tal que sustenta toda a cadeia da indústria da re-
ciclagem. Talvez o que se possa questionar é a qualidade de sua 
inclusão. Nesse sentido, ao considerar o campo da indústria da 
reciclagem como uma estrutura social, os catadores podem ser 
considerados como o grupo desafiante do campo2 (Gonçalves-
-Dias, 2009). Constata-se, portanto, que:

[...] esses catadores exerçam uma atividade em prin-
cípio formalmente não integrada ao sistema de acu-
mulação capitalista, essa mesma atividade é reali-
zada à base da pura força de trabalho, remunerada a 

2 Na visão de Fligstein (2001), os campos são arenas de disputa entre grupos desafiantes e 
grupos dominantes. A ação em campos estáveis é um jogo nos quais atores são constituídos 
por recursos e as regras predeterminadas. O grupo mais poderoso joga para reproduzir a 
ordem e os desafiantes, apesar de menos recursos, se beneficiam da estabilidade do cam-
po. A transformação de campos é possível quando os equilíbrios começam a se romper, 
o que normalmente é precipitado por algum tipo de crise. Na maioria das vezes, a crise 
deriva de outros campos ou da invasão de grupos em um campo específico. Mas grupos 
desafiantes podem aproveitar as oportunidades apresentadas na interação e por crises 
geradas na lógica interna do campo ou nas ações dos membros de campos próximos.
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níveis baixíssimos e que transfere permanentemen-
te para as atividades da cadeia produtiva organizada 
e formal todo o seu valor financeiro. (GONÇALVES-
-DIAS, 2009, p. 244) 

Nesse sentido, a organização dos catadores ganha relevo 
em termos do fortalecimento de sua posição no campo. O re-
sultado é uma configuração estrutural em que as práticas co-
operativistas se manifestam de forma desfigurada. Longe da 
“emancipação” e da “desalienação”, os catadores aparecem como 
elo frágil do campo (GONÇALVES-DIAS, 2009). Considerando 
o contexto da pobreza urbana ao qual os catadores estão sujei-
tos, pode-se destacar o papel do catador, fazendo uma alusão aos 
arqueólogos, como “escavadores urbanos” no qual os catadores 
“escavam” produtos e materiais descartados, transformando-
-os em suas habitações ou/e utilizando-os como objetos úteis no 
dia a dia ou como decoração (design vernacular) e/ou utilizando 
na economia informal da catação, seja a partir das cooperativas, 
seja através da catação autônoma. Aqui, ressalta-se o fato de que 
o que é lixo para alguns se torna o capital para o catador (SAN-
TOS, 2003; SANTOS; GONÇAVES-DIAS, 2012). 

Na verdade, o catador criou um novo tipo de trabalho e 
uma nova maneira de viver a cidade. O sistema capitalista não 
atribuiu valor no resíduo, mas os catadores nele enxergaram um 
potencial de trabalho e de renda (SANTOS; GONÇALVES-DIAS, 
2012). Para se manter viva, essa população criou uma economia 
espontânea, que realiza uma expedição de retorno do material 
descartado (Figura 1). Os catadores reutilizam os resíduos des-
cartados nas cidades brasileiras, trata-se de uma forma de au-
toemprego e autogeração de renda (SANTOS, GONÇALVES-
-DIAS, 2012).



110

Figura 1  Expedição de retorno do material. 

Fonte: A partir de Santos e Gonçalves-Dias (2012)

Além da criatividade presente como “escavadores urbanos”, 
os catadores foram atores ativos na construção de políticas pú-
blicas, principalmente por meio de sua articulação como Movi-
mento Nacional de Catadores de Materiais Recicláveis (MNCR). 
A inclusão social dos catadores vem sendo objeto de uma série de 
medidas indutoras na forma de leis, decretos e instruções norma-
tivas de fomento à atividade de catação. Como exemplos de ações 
federais voltadas aos catadores de materiais recicláveis, é possí-
vel citar: o reconhecimento da ocupação do catador de material 
reciclável pela Classificação Brasileira de Ocupações (CBO), em 
2002, a criação do Comitê Interministerial de Inclusão Social dos 
Catadores de Materiais Recicláveis (CIISC), em 2003 (BRASIL, 
2010), e com isso a destinação de mais de 280 milhões de reais 
para ações de apoio a coleta seletiva e a organizações de catado-
res de materiais recicláveis, no período entre 2003 e 2010. 

Em 2004 o Ministério de Desenvolvimento Social e Comba-
te à Fome (MDS) desenvolveu ações de inclusão socioprodutiva 
de catadores. No que tange à legislação, em 2006 foi aprovado 
o Decreto no 5.940/06 instituindo o Programa de Coleta Seleti-
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va Solidária nas repartições públicas federais (BRASIL, 2006), 
no ano seguinte foi aprovada a Lei no 11.445/07, que institui a 
Política Nacional de Saneamento (BRASIL, 2007) e delimita sua 
inter-relação com a temática dos resíduos. E, por fim, em 2010 
ocorre a aprovação da Política Nacional de Resíduos Sólidos 
(Lei no 12.305/10) juntamente com a aprovação do Decreto no 
7.405/2010, que institui o Programa Pró-Catador (BRASIL, 2010). 
O Quadro 1 traz alguns exemplos sistematizados (IPEA 2012). 

Quadro 1  Sistematização das leis pertinentes aos catadores de 
materiais recicláveis

Lei/Decreto Objeto

Decreto no 5.940, de 
2006 

Institui a separação dos resíduos recicláveis 
descartados pelos órgãos e pelas entidades da ad-
ministração pública federal direta e indireta, na 
fonte geradora, e a sua destinação às associações e 
às cooperativas dos catadores de materiais reciclá-
veis, e dá outras providências. 

Lei no 11.445, de ja-
neiro de 2007 

Dispensa de licitação na contratação da coleta, do 
processamento e da comercialização de resíduos 
sólidos urbanos recicláveis ou reutilizáveis, em 
áreas com sistema de coleta seletiva de lixo, efe-
tuados por associações ou cooperativas formadas 
exclusivamente por pessoas físicas de baixa renda 
reconhecidas pelo poder público como catadores 
de materiais recicláveis, com o uso de equipamen-
tos compatíveis com as normas técnicas, ambien-
tais e de saúde pública. 

Lei no 12.375, de de-
zembro de 2010, Ar-
tigo 5o e Artigo 6o 

Os estabelecimentos industriais farão jus, até 
31 de dezembro de 2014, a crédito presumido do 
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) 
na aquisição de resíduos sólidos utilizados como 
matérias-primas ou produtos intermediários na 
fabricação de seus produtos. 

Somente poderá ser usufruído se os resíduos sóli-
dos forem adquiridos diretamente de cooperativa 
de catadores de materiais recicláveis com número 
mínimo de cooperados pessoas físicas definido em 
ato do Poder Executivo, ficando vedada, neste caso, 
a participação de pessoas jurídicas;  

(...)
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Lei/Decreto Objeto

Lei no 12.305, de 2 de 
agosto de 2010 

Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos; 
altera a Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e 
dá outras providências. 

Decreto no 7.404, de 
23 de dezembro de 
2010 

Regulamenta a Lei no 12.305, de 2 de agosto de 
2010, que institui a Política Nacional de Resíduos 
Sólidos, cria o Comitê Interministerial da Política 
Nacional de Resíduos Sólidos e o Comitê Orienta-
dor para a Implantação dos Sistemas de Logística 
Reversa, e dá outras providências 

Decreto no 7.405, de 
23 de dezembro de 
2010 

Institui o Programa Pró-Catador, denomina Comi-
tê Interministerial para Inclusão Social e Econô-
mica dos Catadores de Materiais Reutilizáveis e 
Recicláveis o Comitê Interministerial da Inclusão 
Social de Catadores de Lixo criado pelo Decreto de 
11 de setembro de 2003, dispõe sobre sua organi-
zação e funcionamento, e dá outras providências. 

Fonte: IPEA, 2012

Desde 2010, tem sido discutida em diversas localidades 
e esferas de governo a proposta de uma política de Pagamento 
por Serviços Ambientais Urbanos (PSAU), com a previsão de re-
muneração dos catadores pelos serviços ambientais resultantes 
de sua atividade, e a instituição do 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 ca-
tadores (IPEA, 2012). Assim, o reconhecimento do trabalho dos 
catadores vem paulatinamente se institucionalizando via defi-
nições e regulamentação nas políticas públicas relacionadas à 
gestão de resíduos e atribuições dos governos em suas distintas 
esferas, federal, estadual e municipal. 

Contudo, apesar dessas conquistas, os catadores ainda con-
tinuam vivendo e trabalhando de forma precária. De acordo com 
os dados da Secretaria Nacional de Economia Solidária (SENAES, 
2012) o resíduo é um negócio próspero que gera em torno de 2,3 
milhões de “empregos”, sendo que destes, um milhão seria de ca-
tadores. Nesse ensejo, foi divulgada uma matéria jornalística as-

(...)
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sociando esses empregos à Economia Verde, o que traz um novo 
questionamento: Que tipo de economia verde se está criando?

Além disso, a Senaes coloca que este negócio movimen-
ta 12,5 bilhões de reais por ano. Ao cruzar este dado com a es-
timativa do valor do mercado de sucata,3 que totalizou R$ 
2.340.450.000,00, a Tabela 3 mostra que apenas 18% do fatura-
mento da indústria de reciclagem é destinada à remuneração do 
primeiro elo da indústria de reciclagem (catadores e intermediá-
rios primários – sucateiros), o que representa um valor ínfimo se 
comparado ao que fica com as indústrias recicladoras que trans-
formam a sucata em novos materiais. 

Tabela 3  Faturamento estimado da Indústria de Reciclagem no Brasil 
(2010)

Valores em R$ %

Total 12.500.000.000,00 100%

Sucata [(1) X (2)] 2.340.450.000 18%

Fontes: (1) Volumes. Bracelpa (2010), Abiplast (2010). Abiquim (2010), Abal 
(2010), Abralatas (2011), Abeaço (2010), Abividro (2011). (2) Valores. Preço 
mercado São Paulo maio, 2012 – Cempre (2012).

Esses dados evidenciam que a discrepância de valores está 
associada ao fato de o campo da indústria da reciclagem ser com-
posto pela economia formal (indústria) e pela economia informal 
(catação), sendo que esta última representa 80% do processo de 
trabalho da cadeia de materiais recicláveis. Ou seja, é exatamen-
te onde está a maior concentração de trabalho e a menor remu-
neração de capital. 

Fica evidente a contradição posta nesta cadeia, a partir da 
exploração de mão de obra barata do catador, como pode ser ilus-
trado na Figura 2 desenvolvida pelo próprio MNCR. 

3  O valor do mercado da sucata foi estimado a partir dos dados do material consumido 
pela indústria de embalagem alimentícia no Brasil (ver Tabela 2) e o respectivo volume 
de material reciclado conforme preço de mercado de São Paulo divulgado pelo Cempre 
em maio de 2012.
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Figura 2  A lógica inversa do campo. 
Fonte: MNCR, 2009

Para além da coleta e da triagem do material, o tratamento 
e a disposição dos resíduos sólidos abarcam um conjunto de ativi-
dades e processos que geram tanto empregos diretos como indi-
retos. Tais atividades vão desde coleta, triagem e reciclagem, que 
envolvem diversos processos de transformação de materiais em 
novos produtos, tecnologias de tratamento, recuperação energé-
tica, até a disposição final (DEWHA, 2009). Em estudo realizado 
pelo Department of the Environment, Water, Heritage and the 
Arts (DEWHA)4 do governo australiano, em 2009, foi estimado 
que para cada 10.000 toneladas de resíduos são gerados 9,2 em-
pregos diretos para reciclagem e apenas 2,8 para a disposição em 
aterros (DEWHA, 2009). 

Em outro estudo realizado pelo departamento de meio 
ambiente do estado de Victoria, na Austrália, chegou-se aos re-
sultados mostrados na Tabela 4: “incinerar 10.000 toneladas de 
resíduos gera 1 (um) emprego; depositar em aterro 10.000 tone-

4 O estudo foi realizado a partir de um survey com 344 indústrias, das quais 64 
o responderam. As indústrias participantes são tanto do setor público como do 
privado, operando em aterros e em uma variedade de operações de reciclagem 
em toda a Austrália (DEWHA, 2009). 
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ladas de resíduos cria 6 (seis) empregos; e a reciclagem de 10.000 
toneladas de resíduos gera 36 (trinta e seis) postos de trabalho” 
(ENVIRONMENT VICTORIA, 2009 apud DEWHA, 2009, p.11).

Tabela 4  Postos de trabalho gerados por tecnologias de tratamento de 
resíduos

Tecnologia Postos de trabalho gerados para cada  
10.000 ton. de resíduos

Incineração 1

Aterro sanitário 6

Reciclagem 36
 
Fonte: Environment Victoria (2009) apud DEWHA (2009)

 O estudo coloca que para a incineração é gerado um posto 
de trabalho para cada 10.000 toneladas de resíduos, para o ater-
ro sanitário são gerados 6 postos de trabalho e para a reciclagem 
36. Desse modo, a reciclagem se apresenta como a melhor opção 
para a geração de renda, e, consequentemente, para a dinâmica 
dos recursos para a economia local. A maior geração de empre-
gos pela reciclagem ocorre devido ao maior número de ativida-
des envolvidas, como triagem, transferência, e transformação de 
materiais em novos produtos, bem como pela natureza de mão  
de obra intensiva de alguns desses processos em comparação 
com os empregos relacionados ao aterro. É importante apontar 
que na Austrália, das 41.399.500 toneladas geradas anualmente, 
entre 2006 e 2007, cerca de 49% (20.489.625 ton.) do total dos 
resíduos gerados foram reciclados. Todos os estados e territórios 
da Austrália têm como objetivo minimizar a produção de resídu-
os e aumentar a porcentagem reciclada (DEWHA, 2009).

Pode-se dizer então que, em termos de tecnologia, a reci-
clagem, intensiva em mão de obra, é adequada para a inclusão 
dos catadores. Nos moldes da atuação da indústria de reciclagem 
no Brasil, ela só se consolidou a partir da baixíssima remune-
ração paga pelo trabalho do catador. É exatamente nesta inter-
seção que se vê um grande paradoxo desta indústria: ao mesmo  
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tempo que o catador é o ator fundamental que suporta a exis-
tência de todos os elos subsequentes da cadeia de reciclagem, 
apresenta-se numa posição fragilizada, em condições de traba-
lho extremamente precárias e insalubres. Desse modo, é neces-
sário se pensar estratégias para a valorização do catador na ca-
deia da reciclagem.

Um dos caminhos possíveis se dá com o envolvimento da 
sociedade, da cidade, com a problemática, no sentido da compre-
ensão de que todos os atores têm responsabilidade por este pro-
cesso, e inclusive, com a participação dos catadores. Sabe-se que 
este envolvimento ainda se caracteriza como um dilema, pois es-
tamos em um momento de transição, de consolidação e de insti-
tucionalização da PNRS, e que, portanto, neste momento, o setor 
público é o ator que tem maior influência sobre os outros. 

De certo modo, há dependência da elaboração de políticas 
públicas nas esferas federais, estaduais e municipais; do papel 
das prefeituras na gestão integrada para a inclusão efetiva dos 
catadores, principalmente com o pagamento pelos serviços pres-
tados por esses agentes. Nesse cenário, vê-se que a realidade se 
distingue nos vários municípios, não somente pelo porte deles, 
mas essencialmente pela compreensão e vontade política das di-
ferentes gestões. 

Mas, como, e por que, as cooperativas de catadores são im-
portantes para a gestão municipal dos resíduos? Os catadores 
conhecem muito sobre a cidade, trabalham com conhecimentos e 
saberes tácitos, sabem onde está o material na cidade, qual a me-
lhor hora para a coleta, quais materiais descartados podem ser 
inseridos no mercado, quanto pode ser coletado em cada viagem, 
quais rotas devem ser evitadas, quais os fluxos logísticos mais 
econômicos, a qualidade do material coletado e como fazer a edu-
cação ambiental da população. Muitas vezes as empresas priva-
das de limpeza urbana não têm esse mesmo conhecimento, assim 
como o poder público. Deste modo, apesar de as cooperativas ain-
da necessitarem de capacitações, principalmente sobre gestão e 
administração, seus saberes não podem ser subestimados. 

Qual seria o modelo que garantiria maior autonomia aos 
catadores organizados em cooperativas? Então, é preciso desen-
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volver, formatar, sistematizar, analisar as experiências existen-
tes, desenvolver um modelo que possa ser testado, reproduzido e 
expandido. Isto posto, Gonçalves-Dias (2009) delineia duas gran-
des dimensões para políticas públicas de inserção dos catadores. 
A primeira dimensão passa pelo reconhecimento dos catadores 
pelo poder público na coleta seletiva, através do pagamento pelo 
serviço prestado, conforme denota a luta travada, nos últimos 
anos, pelo MNCR e as cooperativas em relação à gestão de resí-
duos sólidos nas cidades. A outra dimensão seria de políticas pú-
blicas relacionadas à cadeia produtiva. 

Neste ponto, a grande questão é de coordenação das cadeias 
produtivas. Um dos grandes desafios é um problema clássico, de 
coordenação entre os agentes econômicos. O trabalho do catador 
alimenta vários segmentos de reciclagem, que estão ligados a 
cadeias produtivas muito diferentes, de vários setores da econo-
mia. Eles trabalham para a indústria de reciclagem de plástico, 
de PET, de papel, de metais. Mas nenhuma delas se sente mini-
mamente ou remotamente responsável pelo que está se passan-
do na ponta. E nenhuma dessas empresas se sente responsável, 
porque o catador não trabalha só para a indústria de PET. A rela-
ção é remota, marginal, nas “franjas” do mercado (GONÇALVES-
-DIAS, 2009; SANTOS; GONÇALVES-DIAS, 2012). 

Entendendo então que os catadores têm potencial para 
avançar na cadeia dos resíduos, e outro caminho para se refle-
tir é a inserção dos catadores nos elos posteriores da cadeia re-
versa de materiais recicláveis. Exemplos vão desde o beneficia-
mento dos materiais à geração de novos produtos, criando valor 
aos materiais – de lixo passa a ser resíduo e de resíduo passa a 
ser produto. Esses procedimentos enquadram-se no conceito de 
valorização dos resíduos5 (from waste to value), conforme ex-
periências de sucesso em várias partes do mundo. Desse modo, 
sabendo que um modelo bem-sucedido depende da capacidade 

5 O termo “valorização de resíduos” surge, nesse contexto, como resultado econômico 
do processo de agregar valor aos produtos e materiais pós-consumo. Valorização de re-
síduos sólidos pode ser definido como a capacidade de uma cadeia produtiva utilizar os 
resíduos como matéria-prima. Em vez de enviar itens aparentemente inúteis ou enca-
minhar coprodutos para um aterro sanitário, o objetivo passa a ser encontrar utilidade 
para esses resíduos (Teodósio et al., 2014, p. 236-237).
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das cooperativas de conjugar eficiência técnico-econômica com 
eficácia social (LIMA; OLIVEIRA, 2008), serão mostrados a se-
guir alguns projetos já em operação no contexto brasileiro que 
se apresentam como oportunidade para os catadores avançarem 
e ocuparem outros elos das cadeias reversas de materiais reci-
cláveis, ampliando potencialmente sua segurança no trabalho, 
maior salubridade e geração de renda.  

Etapa 1: Melhoria da ocupação do catador no elo da coleta e triagem de 

materiais

O projeto-piloto Ferramentas para gestão participativa 
da reciclagem (Forager), realizado em 2011 e desenvolvido pelo 
Senseable City Lab, do Departamento de Planejamento e Estu-
dos Urbanos do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT) 
com a Universidade de São Paulo, teve como intuito dinamizar a 
coleta dos catadores e aproximá-los da sociedade por meio de um 
software para ferramenta de gestão participativa da reciclagem. 

De acordo com a notícia divulgada no site da Universidade 
de São Paulo, para mapear as rotas percorridas diariamente pelos 
integrantes da Cooperativa de Catadores Autônomos de Papel, 
Apara e Materiais Reaproveitáveis (Coopamare), o projeto con-
tou com um Sistema de Posicionamento Global (GPS) pelo qual 
os pesquisadores mapearam os locais de coleta, identificaram o 
volume de material coletado e suas áreas, descobrindo oportuni-
dades para expansão de coleta e otimização de rotas. Além disso, 
a plataforma permitia que a comunidade local e as empresas da 
região entrassem em contato on-line com os catadores para do-
arem seus resíduos. Como pode ser visto nas imagens a seguir, a 

coleta
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plataforma tinha uma interface de fácil acesso e uso, tanto pelos 
catadores como pelos usuários (FOSTINONE, 2011).

Figura 3  Plataforma de Gestão/Banco de Dados e Sistema de Relatórios.

Fonte: documentação do projeto MIT-USP. Imagem de: Dietmar Offenhuber, 
Senseable City Lab, MIT

Figura 4  Aplicativo para coleta de material reciclável. 

Fonte: documentação do projeto MIT-USP. Imagem de: Dietmar Offenhuber, 
Senseable City Lab, MIT
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Para os pesquisadores envolvidos no projeto, a grande im-
portância dessa iniciativa se dá pela documentação do processo 
de coleta e de compartilhamento com a comunidade, isso gera 
dados sobre rotas, materiais e tráfego, e com essa base de dados, 
os catadores se beneficiariam no treinamento de novos coopera-
dos e também na gestão de suas operações, sejam feitas por car-
rinho ou por caminhão (FOSTINONE, 2011). No entanto, o proje-
to não teve continuidade por falta de recursos financeiros para a 
aplicação da tecnologia.

Etapa 2: Melhoria da ocupação do catador no elo da coleta, triagem e processa-

mento primário de materiais

Refletindo sobre as condições de trabalho atual dos cata-
dores e seus efeitos na saúde, ressalta-se a importância de estu-
dos que investiguem os efeitos de metais e materiais químicos 
contaminantes nesses trabalhadores, bem como a contaminação 
por poluentes. 

Nesse sentido, o projeto Resíduos Sólidos Urbanos e Cata-
dores de Materiais Recicláveis: Saúde, Trabalho e Meio Ambien-
te, uma parceira do Departamento de Medicina Preventiva da 
Faculdade de Medicina, Escola de Artes, Ciências e Humanida-
des da Universidade de São Paulo (USP); a Companhia Ambien-
tal do Estado de São Paulo (Cetesb) e a Fundação Jorge Duprat 
Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho6 (Fundacentro) 

 objetiva compreender o trabalho dos catadores, articulando as-
pectos sociais (saúde, segurança do trabalho, cidadania, inclu-

6 A primeira fase do projeto teve apoio da Fundação Avina. A fase atual do projeto conta 
com auxílio financeiro da Fapesp-SUS.
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são), econômicos (geração de renda, redução de custos, mercado) 
e técnico-ambientais (ambiental, qualidade, eficiência), de modo 
que os resultados possam contribuir para políticas públicas que 
proponham padrões de salubridade ocupacional e busquem so-
luções integradas para as diversas cadeias produtivas (veja mais 
detalhes na palestra seguinte).

O projeto ainda está em execução, mas resultados prelimi-
nares indicam que a concentração de metais no sangue dos cata-
dores pode estar diretamente relacionada com a organização es-
trutural e administrativa das cooperativas. Assim, fortalecendo 
as capacitações em gestão, administração e logística nas coopera-
tivas se poderão alcançar resultados positivos para o crescimen-
to da instituição, mas, ainda mais, para a saúde dos trabalhado-
res, o que pode ser um caminho favorável para que os catadores 
possam trabalhar com os Resíduos de Equipamentos Eletroele-
trônicos (REEE). Favorecendo e tornando visível a importância 
de políticas públicas integradas que beneficiem a autonomia das 
cooperativas, seu beneficiamento de materiais e a possibilidade 
de trabalhar com REEE, com a atenção à saúde dos trabalhadores. 

Outro projeto de destaque que visa o aumento de conheci-
mentos específicos na triagem de resíduos eletroeletrônicos, e, 
consequentemente, o aumento na geração de renda dos catado-
res, é o Eco-Eletro – Reciclagem de Eletrônicos, desenvolvido pelo 
Instituto GEA em parceria com o Laboratório de Sustentabilidade 
(Lassu), vinculado ao Centro de Computação Eletrônica (CCE) da 
Escola Politécnica da (veja mais detalhes na palestra seguinte).

As ações do projeto preveem que os catadores recebam 
treinamento para selecionar peças de informática que tenham 
valor agregado, expandindo seu mercado de atuação, melhoran-
do sua renda e garantindo que o resíduo eletrônico obtido tenha 
um destino ambientalmente adequado. O projeto oferece aulas 
teóricas, estágio prático e visitas técnicas às cooperativas de ori-
gem dos alunos, para acompanhamento e monitoramento técni-
co da operação do tratamento dos resíduos eletrônicos em seus 
locais habituais de trabalho.

O impacto do projeto no cotidiano dos catadores se reflete 
no preço do material. De acordo com matéria divulgada no site  
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da cooperativa Cata Ação, o preço, que era de R$0,34/kg, passou 
para R$3,00/kg, ou seja, os catadores passaram a receber dez 
vezes mais do que recebiam antes da capacitação em REE. Essa 
iniciativa reflete a importância do investimento em capacitação 
dos catadores para a melhoria e a segurança de seu trabalho. 

Etapa 3: Melhoria da ocupação do catador no elo do beneficiamento de mate-

riais

Sabe-se que a maioria das cooperativas tem como úni-
ca fonte de renda a comercialização dos materiais recicláveis, 
portanto, como forma de expandir sua receita, elas necessitam 
agregar valor aos materiais, o que é feito por meio de seu bene-
ficiamento. No entanto, devido à necessidade de maquinários 
especiais para a realização desse processo, ainda poucas coo-
perativas conseguem agregar valor aos seus materiais. Um dos 
exemplos de sucesso é a Cooperativa de Reciclagem de Arujá 
(Cora), que realiza o beneficiamento do isopor. 

O poliestireno expandido (EPS), conhecido popularmen-
te como isopor, é um tipo de plástico proveniente do petróleo e 
composto por 98% de ar e 2% de matéria-prima. Na forma de 
resíduo, o isopor pode ser considerado um problema ambiental, 
já que apesar de ser 100% reciclável, sua baixa densidade faz 
com que a maioria das cooperativas e empresas do setor não 
aceitem trabalhar com este material, pois o ar expandido tor-
na seu transporte oneroso. Dessa maneira, se torna necessária 
a utilização de uma máquina de processamento de EPS, a qual 
retira todo o ar do material deixando somente a matéria utilizá-
vel, o poliestireno, ocupando assim menor espaço de armazena-
mento e tornando viável economicamente para a cooperativa a 
sua comercialização (SILVA et al., 2014).
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No caso da Cora, a empresa Meiwa, fabricante de embala-
gens de EPS, fez a doação de uma máquina de processamento 
do material para a cooperativa, propiciando a venda do isopor. 
Assim, o processo de beneficiamento se inicia com a triagem, 
já que o material, trazido por coleta seletiva ou por doação de 
moradores do entorno, vem misturado a outros materiais re-
cicláveis. Em seguida os catadores retiram resíduos de cola ou 
impurezas que podem estar presentes, e, logo após, inserem o 
isopor na máquina de processamento, que em poucos minutos 
começa a expelir o “pãozinho de isopor”, como é chamado pelos 
catadores, conforme pode ser observado na Figura 5 (SILVA et 
al., 2014). Por fim, a empresa para qual o material é vendido, 
Santa Luzia Molduras, retira o material beneficiado, levando-o 
para sua sede em Santa Catarina. 

Figura 5  Processo de beneficiamento do isopor. 
Fonte: SILVA et al., 2014
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As pesquisadoras Silva et al. (2014), após entrevista com o 
presidente da cooperativa, observaram que, desde 2011, quando 
foi iniciada a venda do EPS, o isopor tornou-se o material mais 
rentável do grupo, representando 50% da renda mensal da coo-
perativa. No entanto, as dificuldades com a infraestrutura, bem 
como o relacionamento com o poder público, dificultam a expan-
são da venda do material, pois dentre outras coisas, não a coope-
rativa não tem espaço para armazenamento e triagem do isopor, 
bem como um caminhão próprio para executarem a coleta. 

Com isso, ressalta-se a importância de se agregar valor aos 
materiais recicláveis, trabalho feito pelas cooperativas. Nesse 
sentido, observa-se a capacidade produtiva e de gestão presentes 
na Cora. Entende-se, portanto, que o entrave principal para que 
ocorra o beneficiamento na maioria das cooperativas é a falta de 
investimento para aquisição dos maquinários específicos para o 
beneficiamento e a infraestrutura dos galpões, o que poderia ser 
sanado com o apoio do poder público, já que esta ação enquadra-
-se como prestação de serviço de coleta seletiva aos municípios.

Etapa 4: Melhoria da ocupação do catador no elo da geração de um novo produto

Um projeto que se destaca na geração de novos produtos 
é a Escola Pau-Brasil, desenvolvido pela oscip Gira Solidário – 
Promoção e Defesa da Infância e Adolescência. A escola é um 
programa permanente de profissionalização, integração social 
e cidadania, tendo como público-alvo jovens de 17 a 20 anos em 
situação de vulnerabilidade social de Campo Grande (MS), sen-
do que a grande maioria são filhos de catadores de materiais re-
cicláveis. Seu objetivo principal é de formá-los profissionais da 
marcenaria suíça, do design de móveis e do empreendedorismo. 
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O projeto ensina as técnicas e o padrão suíço de marcenaria 
em um curso com duração de três anos, estruturado em 24 horas 
semanais de aulas práticas e oito horas de ensino teórico. Quan-
do atingem bons resultados, são contemplados com ferramentas 
pessoais para que possam se preparar para seu próprio empre-
endimento, estabelecendo parcerias com outros profissionais 
do mercado. Com o avanço do projeto, a escola desenvolveu sua 
própria marca de móveis e acessórios de decoração sustentáveis, 
a Trendo, o que fortalece ainda mais a geração de renda para as 
famílias dos alunos, ou seja, para os catadores. 

Figura 6  Jovens participando do projeto Escola Pau-Brasil. 
Fonte: Gira Solidário (2014)

A partir deste panorama, entende-se que o papel do cata-
dor deve ser compreendido e desmistificado para que possa ser 
incluído de forma eficiente às políticas públicas, não só em seu 
aspecto legal, mas no cotidiano da coleta seletiva e da logística 
reversa. Sabendo que a universidade tem um papel fundamental 
no auxílio e apoio dos catadores na evolução da cadeia produtiva, 
mas reconhecendo que é a própria articulação e a organização 
dos catadores que têm alcançado as conquistas para a categoria, 
encerra-se com a fala da catadora Mara em audiência pública na 
Câmara dos Vereadores de São Paulo:

[...] nós temos um lugar, temos uma vida, temos filhos, 
lutamos, somos cidadãos, nós exigimos ter emprego 
[...]. Será que vocês querem tirar o lixo do pobre tam-
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bém, só nos restou isso, a matéria-prima [...]. Dizem 
que é desumano carregar carroça. Não! Desumano é 
viver em um presídio com superlotação, isso é desu-
mano. É desumano, porque tem crianças morrendo 
de fome num país com as riquezas que a gente tem. 
É desumano tratar catador assim [...], é desumano fa-
zer o que se faz com a coleta seletiva de São Paulo. 
Nós estamos morrendo, estamos brigando, quem ti-
ver coração, dignidade e respeitar um pouco o povo, 
que nos ouça. Aqui fala o catador de São Paulo! (Mara, 
catadora, Comunicação oral7, 18/6/2009)

Desta maneira, pode-se dizer que as evidências levanta-
das neste texto trazem o paradoxo apontado por Gonçalves-Dias 
(2009): de um lado, o trabalho do catador (ainda precário, frágil 
e vulnerável), e do outro, o desafio da sustentabilidade como a 
questão-chave para as cidades no século XXI. 
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Projeto Eco Eletro: Uma proposta de inclusão dos 
catadores na cadeia dos resíduos de equipamentos 

eletroeletrônicos1 

Palestrante 
Tereza Cristina Melo de Brito Carvalho 

(Lassu/Poli-USP)

Introdução

A inserção das cooperativas de catadores na coleta seleti-
va, no Brasil, é uma prática que vem se intensificando e criando 
um modelo inovador de gestão dos resíduos sólidos urbanos. Esse 
modelo tem avançado bastante, sendo adotado por um número 
cada vez maior de municípios brasileiros. Somente no estado de 
São Paulo, avalia-se existirem 25 mil trabalhadores envolvidos 
na coleta (IBGE, 2010a; 2010b), em variados níveis de organiza-
ção administrativa. Estima-se que, no Brasil, haja cerca de 6.500 
cooperativas de catadores de materiais recicláveis.

A formação de grupos para trabalho coletivo de coleta de 
recicláveis e a participação na coleta seletiva pública tem se 
mostrado como uma das poucas possibilidades eficazes de inser-
ção dos indivíduos provenientes das faixas mais carentes da po-
pulação no mercado de trabalho, pois muitas vezes sua realidade 
é de baixa escolaridade, dificuldades físicas, problemas com al-
coolismo, idade avançada, entre outros. A inserção em cooperati-
vas muitas vezes é a única chance real de obtenção de renda sufi-

1 Autores: Tereza Cristina Melo de Brito Carvalho (Lassu/Poli-USP), Ana Maria Domin-
gues Luz (Instituto GEA-Ética e Meio Ambiente), Walter Akio Goya (Lassu/Poli-USP), 
Araci Martins Musolini (Instituto GEA-Ética e Meio Ambiente), Vivian Fernandes Mari-
nho Ferreira (Lassu/Poli-USP).
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ciente para uma existência digna, com possibilidades de adquirir 
moradia, tratar da saúde, manter os filhos na escola.

No entanto, as cooperativas de catadores apresentam, em 
geral, uma lacuna de conhecimento técnico-administrativo que 
impede o desenvolvimento do seu trabalho de maneira otimiza-
da, de modo que elas não conseguem alcançar níveis mais altos 
de renda dentro da estrutura material e de recursos humanos 
disponíveis. Além de significar um entrave para a geração de 
maior volume de recursos, o desconhecimento dos riscos envol-
vidos leva os catadores, entre outros problemas, a coletar e ma-
nipular, de modo inadequado, resíduos potencialmente nocivos, 
como os REEE.

Os equipamentos eletroeletrônicos podem conter até 60 
diferentes elementos, alguns muito tóxicos, como o chumbo, o 
mercúrio, o cádmio, o níquel e o berílio. Como ainda há desconhe-
cimento do público sobre os perigos da contaminação, grande 
parte desse material vai parar nas ruas, nos córregos ou nos de-
pósitos clandestinos de lixo. Uma parcela desses resíduos che-
ga às cooperativas de catadores, junto com os demais resíduos, 
podendo levar à contaminação desses trabalhadores e do meio 
ambiente, quando a cooperativa não passou por treinamento es-
pecífico para seu processamento.

O desconhecimento sobre o real valor e a forma adequada 
de separação dos REEE também impedem que os catadores cap-
tem recursos consideráveis para a sua comercialização. Alguns 
dos elementos componentes dos eletroeletrônicos são extrema-
mente valiosos, mas somente se forem triados adequadamente 
e encaminhados aos compradores específicos. Levantamentos 
realizados nas atividades do Centro de Descarte e Reuso de Resí-
duos de Informática (Cedir) e do Laboratório de Sustentabilidade 
em Tecnologia de Informação e Comunicação (Lassu) da Escola 
Politécnica, ambos da Universidade de São Paulo (USP), demons-
tram que alguns dos componentes dos Resíduos de Equipamen-
tos Eletroeletrônicos (REEE), quando segregados de acordo com 
os interesses do mercado comprador, podem valer até 100 vezes 
mais que quando o material é vendido junto com a sucata em ge-
ral (CARVALHO, 2014). 
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Oriundo do descarte de computadores, celulares e outros 
aparelhos, o lixo eletroeletrônico é um problema a mais, no que 
se refere aos resíduos, e tende a aumentar rapidamente. Segun-
do relatório da ONU, publicado em 2009 (PNUMA, 2009), o Brasil 
tem a maior produção per capita desse tipo de lixo, entre os 11 
países emergentes e em desenvolvimento selecionados para a 
pesquisa, gerando cerca de 96,8 mil toneladas de lixo eletroele-
trônico/ano. Adotando-se, como estimativa, o método de avalia-
ção para a geração de lixo eletroeletrônico utilizado pelo PNUMA 
(PNUMA, 2009) pode-se afirmar que, somente na cidade de São 
Paulo, o descarte é de cerca de 5.000 toneladas de lixo eletroe-
letrônico por ano (0,5 kg por pessoa), o de Brasília, por volta de 
1.300 ton/ano, e o de Salvador, de 1.800 ton/ano, o que demons-
tra o potencial de geração de divisas para as cooperativas locais.

Outrossim, a maior produção per capita do lixo eletroele-
trônico, nos países emergentes, agrega-se à maior demanda de 
terras raras (lantanídeos) e metais preciosos por parte da indús-
tria mundial de eletroeletrônicos, criando possíveis futuros obs-
táculos à produção mundial desses equipamentos.

Objetivos do projeto

O objetivo principal deste projeto foi aumentar a renda dos 
catadores, por meio da agregação de valor ao produto de seu tra-
balho, com a capacitação na triagem dos resíduos eletrônicos de 
maneira a atender as exigências do mercado de REEE, atacando 
ao mesmo tempo dois graves problemas: o descarte inadequado 
da grande quantidade de lixo eletrônico nos municípios atingi-
dos e a contaminação dos catadores, pela manipulação incorreta 
desse tipo de resíduo. O projeto habilitou os catadores de coope-
rativas e os grupos das cidades envolvidas a trabalhar com lixo 
eletrônico, expandindo seu mercado de atuação, melhorando 
sua renda e garantindo que o lixo eletrônico obtido tivesse um 
destino adequado do ponto de vista ambiental.
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Descrição do projeto

A Política Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS (BRA-
SIL, 2010) instituída recentemente no Brasil, regulamentada  
,pelo Decreto no 7.404/10, estabelece o marco regulatório para a 
área de resíduos sólidos no país. Define as diretrizes para redu-
zir a geração de resíduos sólidos, combater a poluição, e se refere 
a todo tipo de resíduos, entre eles os REEE. Esses, como outros 
considerados mais nocivos (lâmpadas de mercúrio, embalagens 
de agrotóxicos, pilhas e baterias, embalagens de óleos lubrifi-
cantes e pneus) terão de ser inseridos na logística reversa. Assim 
sendo, os equipamentos eletroeletrônicos inservíveis deverão 
ser destinados até 2014 de acordo com essa nova PNRS (Lei no 
12.305/10).

A PNRS também busca atribuir viés social à reciclagem, in-
cluindo a participação dos catadores de materiais reutilizáveis e 
recicláveis, e prevê, entre outras medidas, a prioridade nas aqui-
sições e nas contratações feitas pelo governo às empresas que 
promoverem a integração dos catadores.

O incentivo à inserção de catadores de materiais reutilizá-
veis e recicláveis nos programas de coleta seletiva está também 
presente na PNRS, quando ela estabelece a dispensa de licitação 
para a contratação de cooperativas e o estímulo à capacitação e 
ao fortalecimento institucional desses trabalhadores.

Este projeto, Eco Eletro, ofereceu um programa de treina-
mento técnico sobre o processamento de resíduos eletroeletrô-
nicos, utilizando a experiência de desenvolvimento de projetos 
correlatos e o próprio desenvolvimento e a implantação do Cedir, 
da USP (CARVALHO, 2010; CARVALHO, 2012). Foi desenvolvido 
pelo Instituto GEA e pelo Lassu com financiamento do programa 
Cidadania e Desenvolvimento da Petrobras (PORTELA, 2015). 
Dessa forma, os principais desafios identificados foram:

•	 Nível de escolaridade dos cooperados é muito hetero-
gêneo. Alguns cooperados não são alfabetizados, en-
quanto outros já iniciaram um curso de graduação;
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•	 Empresas de reciclagem veem as cooperativas como 
ameaça competitiva no mercado;

•	 Empresas de fabricantes de equipamentos eletroele-
trônicos têm receio sobre o destino final de produtos 
com sua “marca”. Existe problema de “confiabilidade”.

Para superar esses desafios, foram realizadas as seguintes 
ações:

•	 Base de projeto pedagógico: foi desenvolvido um proje-
to pedagógico, com assessoria de pedagogas, com o ob-
jetivo de criar um curso que atendesse um público bem 
heterogêneo. A premissa foi criar aulas bem dinâmicas, 
envolvendo dinâmicas de grupos, discussão de vídeos, 
práticas de montagem e desmontagem de computado-
res, exercícios de desafios-respostas, entre outros.

•	 Organização do treinamento: O programa de treina-
mento tinha duração de 60 horas, sendo uma semana 
meio período (20 horas), com aulas práticas e teóricas, 
e outra semana período integral (40 horas), com aulas 
de caráter mais prático. A primeira semana tinha como 
objetivo apresentar:

 » Principais peças componentes e sua organiza-
ção básica em microcomputadores comuns dis-
poníveis no mercado;

 » Principais questões de saúde envolvendo a ma-
nipulação de REEE devido às diferentes subs-
tâncias tóxicas existentes neste tipo de ma-
terial;

 » Melhores práticas de manipulação de REEE 
para evitar a contaminação dos catadores;

 » Avaliação dos preços de mercado praticados 
para o REEE em função da qualidade de classi-
ficação e separação;

 » Modelos de negócios simplificados para comer-
cialização de REEE.
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A segunda semana tinha um caráter mais prático e envol-
via atividades referentes à:

 » Demonstração do processo de desmontagem de 
um microcomputador e de uma impressora;

 » Realização efetiva da desmontagem de um mi-
crocomputador e de uma impressora pelos pró-
prios catadores;

 » Discussão sobre as principais dificuldades e os 
principais cuidados a serem tomados no proces-
so de desmontagem;

 » Visita ao Cedir com o objetivo de conhecer os 
processos e as práticas desse centro.

•	 Acompanhamento nas cooperativas: Cada cooperativa 
podia enviar de um a dois cooperados para participa-
rem do curso. Após duas semanas de curso, os catadores 
treinados retornavam à sua cooperativa e dissemina-
vam as técnicas e todo aprendizado adquirido para ou-
tros catadores. A partir daí, a cooperativa como todo ou 
o grupo envolvido deveria adotar, melhorar e adequar 
as práticas de tratamento de REEE e mensurar se houve 
ou não ganho financeiro. Para tanto, os mesmos instru-
tores do programa de treinamento visitavam, nas duas 
semanas seguintes ao treinamento, todas as coopera-
tivas treinadas, para acompanhar e verificar os resul-
tados desse treinamento, dar suporte e tirar dúvidas 
sobre os processos de tratamento dos REEE. Tais visitas 
repetiam-se à medida que se percebia a necessidade de 
as cooperativas terem maior maturidade nos processos 
de tratamento dos resíduos eletroeletrônicos.

•	 Assinatura de termo de parceria entre cooperativas de 
uma mesma região para que atuem na forma de rede e 
consigam melhores valores na negociação dos resíduos 
eletroeletrônicos.
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Resultados obtidos

Este projeto formou 182 catadores no tratamento ade-
quado de lixo eletrônico, beneficiando indiretamente cerca 
de 2.500 catadores, integrantes das 63 cooperativas e núcleos  
de catadores da cidade de São Paulo, cidades do ABC Paulista e da 
cooperativa Coop-Reciclável, do município de Guarulhos. Foram 
atendidos pelo projeto tanto os grupos conveniados às prefeitu-
ras quanto os que atuam com menor infraestrutura, mas apre-
sentam condições mínimas para coleta, triagem e comercializa-
ção de lixo eletrônico. A Figura 1 mostra a abrangência prevista 
pelo projeto e a abrangência alcançada.

Figura 1  Abrangência prevista e alcançada pelo projeto Eco Eletro

Nas cooperativas que desconhecem as particularidades so-
bre esse tipo de material, ele é usualmente vendido como sucata 
comum, ao preço de venda médio de R$ 0,30 o quilo. Contudo, o 
projeto Eco Eletro, durante os anos de 2011 e 2012, demonstrou 
que a cooperativa, devidamente treinada e capacitada, pode ofe-
recer a coleta e o tratamento de eletroeletrônicos com aumento 
de renda, ampliando o catálogo de serviços prestados à popu-
lação das cidades envolvidas e reduzindo o descarte irregular 
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e nocivo desses materiais. Neste projeto, observou-se que uma 
cooperativa treinada pode aumentar sua renda em 30 vezes na 
comercialização de resíduos eletroeletrônicos.

O Gráfico 1 mostra os resultados obtidos nas cooperativas 
que melhor se organizaram e fizeram a desmontagem e a classi-
ficação do material reciclável de maneira mais adequada.
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Gráfico 1:  Análise comparativa do valor de venda dos resíduos eletroeletrôni-

cos antes e depois do projeto Eco Eletro

Como resultado final, pode-se observar que os catadores 
têm assumido um papel cada vez mais proativo no mercado de 
reciclagem de REEE, dentro das oportunidades que estão sendo 
criadas pela implementação da PNRS. Adicionalmente, devem-
-se mencionar também como resultados, os seguintes prêmios 
recebidos (Figura 2):

•	 Premio Mário Covas – Categoria Inovação, concedido 
pelo Governo do Estado de São Paulo, ano 2011;

•	 Prêmio Fecomércio de Sustentabilidade – Categoria 
Academia, concedido pela Fecomércio, ano 2013;

•	 Prêmio Von Martius de Sustentabilidade, 2o. lugar, Ca-
tegoria Social, concedido pela Câmara Brasil-Alema-
nha, ano 2013.
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Premio Mário Covas – Ca-
tegoria Inovação, concedi-
do pelo Governo do Estado 
de São Paulo, ano 2011.

Prêmio Fecomércio de Sus-
tentabilidade – Categoria 
Academia, concedido pela 
Fecomércio, ano 2013.

Prêmio Von Martius de 
Sustentabilidade, 2o lugar, 
Categoria Social, conce-
dido pela Câmara Brasil-
-Alemanha, ano 2013.

Figura 2  Prêmios concedidos ao projeto Eco Eletro

Próximos passos

Com a renovação do contrato de patrocínio do projeto pela 
Petrobras, em 2013, foi possível dar continuidade ao trabalho 
de capacitação de cooperativas para o processamento adequado 
de resíduos eletrônicos. Nessa segunda fase, o objetivo princi-
pal das ações é demonstrar ao mercado e às instituições que as 
cooperativas de catadores podem e devem ser os destinatários 
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prioritários, no descarte de resíduos eletrônicos provenientes de 
instituições públicas, empresas e cidadãos (ECOELETRO, 2014; 
PORTELA, 2015).

Dentre as ações da nova fase do projeto, encontram-se a 
estruturação de núcleos-modelo de reciclagem de resíduos ele-
trônicos em nove cooperativas do estado de São Paulo, seguindo 
padrões de organização e ferramentas de trabalho similares às 
das empresas privadas do ramo, além da continuidade dos trei-
namentos técnicos, nas dependências do Lassu-USP. 

Outra frente de ações prevê a reedição dos treinamentos 
de desmontagem e de triagem de REEE, além do oferecimento de 
um curso mais aprofundado, onde os alunos receberão capacita-
ção para a remanufatura de microcomputadores.

A seguir, são detalhadas as iniciativas previstas para a se-
gunda fase do projeto Eco Eletro:

•	 Criação de um portal sobre lixo eletrônico.

•	 Curso Básico de Desmontagem de Equipamentos: está 
prevista a oferta de curso básico de tratamento de re-
síduos eletroeletrônicos e desmontagem para quatro 
turmas de catadores da grande São Paulo. Este curso é 
equivalente ao curso oferecido pelo projeto Eco Eletro 
Fase 1.

•	 Cursos de remanufatura: a partir da experiência com 
os cursos do projeto Eco Eletro Fase 1 foi possível veri-
ficar que alguns catadores são habilitados não somen-
te para desmontar equipamentos mas, se capacitados 
adequadamente, podem remanufaturar computadores, 
indo adiante com a prática de reúso.

•	 Visitas técnicas às cooperativas para auxílio na organi-
zação e comercialização dos REEE.

•	 Replicação do modelo de treinamento de catadores para 
universidades multiplicadoras: O Curso Básico de Des-  
montagem de Equipamentos Eletroeletrônicos em REEE 
deve ser replicado para seis universidades fora de São 
Paulo e, de preferência, em outros estados brasileiros.
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•	 Lançamento de um livro sobre a vida e o trabalho dos 
catadores. 

Um importante avanço do projeto Eco Eletro Fase 2 é a re-
alização de cursos de remanufatura de computadores, para os 
catadores, de forma que eles possam atuar, também, como téc-
nicos em suas comunidades, além de reaproveitar equipamentos 
descartados, ampliando a inclusão digital nos setores menos fa-
vorecidos da população.
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Coopermiti e o e-lixo 

Palestrante 
Alex Luiz Pereira 

(Cooperativa de trabalho, produção e reciclagem de resíduos 
sólidos eletroeletrônicos – Coopermiti)

Introdução 

Em maio de 2104, no seminário Saúde, Segurança e Geração 
de Renda nas Cooperativas de Catadores de Materiais Reciclá-
veis, promovido pela Fundacentro, a Coopermiti participou como 
palestrante por meio de seu diretor presidente, Alex Luiz Pereira. 

Na ocasião a Coopermiti teve a oportunidade de apresen-
tar um pouco do seu trabalho e de sua visão de como a inclusão 
social pode ser aplicada nas cooperativas de reciclagem, suge-
rindo um modelo de gestão do lixo eletrônico de forma a gerar 
renda aos cooperados associados, atendendo às normas de segu-
rança e saúde no trabalho, promovendo a melhoria contínua de 
seus processos com controle e monitoramento de seus aspectos 
e impactos ambientais. 

IBGE, 2010b. Indicadores de Desenvolvimento Sustentável 
Brasil 2010. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Rio 
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com.br/ecoeletro2/wp-content/uploads/2016/01/2016.01.06_
LIVRO_GEA_FINAL_ISBN.pdf Acesso em 20 dez 2018.

PNUMA. Recycling – From E.Waste to Resources. Programa das 
Nações Unidas para Meio Ambiente, julho, 2009.
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A Coopermiti é uma cooperativa sem fins lucrativos, con-
forme a Lei no 5.764/71, que atua na triagem de Resíduos de 
Equipamentos Elétricos e Eletrônicos (REEE), popularmente 
conhecido como lixo eletrônico, lixo tecnológico ou e-lixo, pio-
neira no Brasil a ser conveniada com um órgão de gestão públi-
ca para essa finalidade. Tem um Sistema Integrado de Gestão 
da Qualidade e Meio Ambiente certificado ISO 9001:2008 e ISO 
14001:20041. Desenvolve e opera soluções para a logística rever-
sa e manufatura reversa do lixo eletrônico (computadores, CPUs, 
impressoras, rádios, celulares, televisões, micro-ondas, liquidifi-
cadores, entre outros), utilizando-se desse processo para reali-
zar um trabalho de inclusão social, inclusão digital, capacitação, 
educação ambiental e cultura. 

Conveniada à prefeitura do município de São Paulo, iniciou 
suas atividades em março de 2010 na Central de Triagem, locada 
pela Autoridade Municipal de Limpeza Urbana (Amlurb), no gal-
pão de aproximadamente 2 mil metros quadrados localizado na 
rua dr. Sérgio Meira, 268, no bairro da Barra Funda, no município 
de São Paulo2. 

O galpão também abriga um museu com acervo de mate-
riais eletrônicos antigos3, como computadores, telefones, celu-
lares, máquinas de escrever etc. e uma oficina de arte, onde as 
obras são compostas por resíduos eletroeletrônicos. 

Todo material coletado após a triagem é destinado, recicla-
do ou reutilizado, gerando renda aos cooperados e proporcionan-
do doações. 

O material chega à Coopermiti por meio de entrega volun-
tária em nossa sede, coleta agendada por telefone ou pelo for-
mulário em nosso website e coleta nos PEV (pontos de entrega 
voluntária) de parceiros, para e-lixo espalhados em alguns pon-
tos do município. 

1  Neste ano de 2018, a Coopermiti já atualizou, adequou e certificou seu Sistema Integra-
do de Gestão (SIG) para as versões vigentes NBR ISO 9001:2015 e NBR ISO 14001:2015.
2 Em novembro de 2015 a Coopermiti mudou-se para um prédio localizado na Rua João 
Rudge, 366 – Casa Verde – São Paulo – SP – CEP 02513-020.
3 Neste ano de 2018 o acervo da Coopermiti conta com mais de 2.000 peças.
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Embora a Coopermiti seja uma cooperativa jovem e com 
pouco tempo de atuação no mercado, vem consolidando sua po-
sição como referência na gestão do lixo eletrônico.

Objetivos 

Apresentar de forma resumida informações sobre o lixo 
eletrônico e sobre o método de trabalho da Coopermiti. 

Lixo eletrônico 

De acordo com a diretiva da Comunidade Europeia: 

•	 Lixo eletrônico: “Equipamento elétrico e eletrônico ou 
REEE que gera resíduo (resíduo: quaisquer substâncias 
ou objetos de que o detentor se desfaz ou tem intenção 
ou obrigação de se desfazer), incluindo todos os seus 
componentes, subcomponentes e materiais consumí-
veis que fazem parte integrante do produto no momen-
to em que este é descartado”; 

•	 Equipamento elétrico e eletrônico ou EEE: “Os equipa-
mentos dependentes de corrente elétrica ou de cam-
pos eletromagnéticos para funcionarem corretamente, 
bem como os equipamentos para geração, transferên-
cia e medição dessas correntes e campos, e concebidos 
para utilização com uma tensão nominal não superior a 
1.000 V para corrente alternada e 1.500 V para corren-
te contínua”. 

É inegável que os equipamentos eletroeletrônicos ajuda-
ram e ainda ajudam a vida do ser humano, sendo muito difícil 
imaginar a nossa vida sem o uso desses equipamentos. 

Em 2007, um estudo da Universidade das Nações Unidas 
(UNU) estimava que a quantidade de lixo eletrônico no mundo 
passava de 40 milhões de toneladas ao ano. 

O Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos da Cidade 
de São Paulo, em seu Resumo Executivo – 2014, informa que é 
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possível estimar a geração de cerca de 30 mil toneladas de lixo 
eletrônico por ano, no município de São Paulo. 

As estimativas disponíveis evidenciam que o lixo eletrôni-
co é gerado em volume suficiente que justifique a preocupação e 
a atenção que a sociedade precisa dispensar para essa área. 

Podemos de maneira não técnica, mas com o objetivo de 
simplificar a definição, dizer que lixo eletrônico é todo equipa-
mento que funcione por eletricidade e que esteja em desuso por 
algum motivo. São milhares de itens que exigem nossa atenção 
para o seu tratamento ambiental adequado.

Impactos Ambientais do REEE 

A norma NBR ISO 14.001:2004 define o que é aspecto e im-
pacto ambiental: 

•	 Aspecto – “elemento das atividades ou produtos ou 
serviços de uma organização que pode interagir com o 
meio ambiente”; 

•	 Impacto – “qualquer modificação do meio ambiente, ad-
versa ou benéfica, que resulte, no todo ou em parte, dos 
aspectos ambientais da organização”. 

Para fabricar um equipamento eletroeletrônico, explora-
mos nosso meio ambiente e extraímos recursos naturais usados 
na sua constituição, composta em sua maioria por elementos tó-
xicos e valiosos que podem voltar para a cadeia produtiva, mas, 
quando não reaproveitados de forma adequada, causam sérios 
problemas à saúde pública. 

Muitos são cancerígenos, têm efeitos cumulativos, e quan-
do lançados no meio ambiente, têm um tempo muito longo de de-
gradação, potencializando seus impactos negativos. 

Legislação 

A gestão de resíduos de equipamentos eletroeletrônicos 
tem suas diretrizes legais e deve, portanto, atender aos requi-
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sitos estabelecidos nas legislações de âmbitos federal, estadual  
e municipal. 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), Lei no 
12.305, de 02 de agosto de 2010, dispõe sobre a necessidade  
de fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes de 
produtos eletroeletrônicos estruturarem e implementarem um 
sistema de logística reversa de seus produtos assim que estes se 
tornem obsoletos para o consumidor final e, com exceção deste 
último, todos os envolvidos no sistema de logística reversa de-
vem manter atualizados os órgãos municipais competentes e 
demais autoridades a respeito de suas atividades, fornecendo 
informações completas sobre a realização de suas ações. 

A Lei no 12.300, de 16 de março de 2006, institui a Polí-
tica Estadual de Resíduos Sólidos (PERS) e define diretrizes  
para uma gestão integrada e compartilhada de resíduos sólidos,  
deixando claro que as unidades receptoras de resíduos  
sólidos precisam ser projetadas e implantadas de modo a ope-
rar em conformidade legal e com a regulamentação pertinente, 
devendo ser monitoradas de acordo com projeto previamente 
aprovado pelo órgão ambiental competente. A movimentação 
dos resíduos deve ser monitorada por meio de registros rastreá-
veis de acordo com o projeto previamente aprovado pelos órgãos 
previstos em lei ou regulamentação específica. 

A norma ABNT NBR 16156:2013 estabelece requisitos 
para controle dos riscos de Segurança e Saúde no Trabalho (SST) 
na atividade de manufatura reversa de resíduos eletroeletrôni-
cos. A norma, entre outras exigências, ressalta que a organiza-
ção que atua com esse tipo de atividade deve manter as licenças 
necessárias e atender aos requisitos legais aplicáveis; prover 
a competência, treinamento e conscientização de seus traba-
lhadores, diretos e indiretos, que tenham o potencial de causar 
impactos ambientais e de SST; manter planos e procedimentos 
para reduzir ou eliminar os perigos no local de trabalho, evitando 
riscos de SST e impactos ambientais negativos; assegurar o ge-
renciamento dos resíduos eletroeletrônicos perigosos no local 
de trabalho; prover registros que comprovem a rastreabilidade 
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dos resíduos recebidos até sua destinação ou disposição final  
e estabelecer, implementar e manter um plano de preparação e 
resposta à emergências. 

A Lei no 13.576, de 06 de julho de 2009, institui normas e 
procedimentos para reciclagem, gerenciamento e destinação fi-
nal de lixo tecnológico, com o intuito de evitar danos e impactos 
negativos ao meio ambiente e à sociedade. 

Mercado EEE 

Considerando a definição de EEE abordada neste docu-
mento, há milhares de itens de potencial risco à saúde que de-
mandam ações para seu correto recolhimento e tratamento para 
destinação ambientalmente adequada. 

A Minuta de Resolução Conama que dispõe sobre a regu-
lamentação da gestão dos resíduos de equipamentos elétricos 
e eletrônicos no Brasil, em discussão, sugere em seu Anexo I as 
seguintes categorias de EEE: 

•	 Grandes eletrodomésticos: grandes aparelhos de ar-
refecimento, frigoríficos, congeladores, máquinas de 
lavar roupa, máquinas de lavar louça, fogões, micro-
-ondas etc; 

•	 Pequenos eletrodomésticos: aspiradores, torradeiras, 
ferros de engomar, fritadeiras, secadores de cabelo, 
máquinas de barbear etc.; 

•	 Equipamentos informáticos e de telecomunicações: 
computadores, impressoras, telefones, celulares etc.; 

•	 Equipamentos de consumo: aparelhos de rádio, televi-
são, câmeras de vídeo, amplificadores de áudio etc.; 

•	 Ferramentas elétricas e eletrônicas: serras, furadeiras, 
máquinas parafusadeiras etc.; 

•	 Brinquedos e equipamentos de esporte e lazer: conso-
les de jogos de vídeo portáteis, equipamento desporti-
vo com componentes elétricos ou eletrônicos etc.; 
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•	 Aparelhos médicos: equipamentos de radioterapia, 
cardiologia, diálise etc.; 

•	 Instrumentos de monitorização e controle: reguladores 
de aquecimento, detectores de fumo, termostatos etc.; 

•	 Distribuidores automáticos: aparelhos que forneçam 
automaticamente todo tipo de produtos. 

Nesta sugestão de definição das categorias há milhares de 
itens, diferentes entre si, disponibilizados no mercado e acessí-
veis a um número muito grande de consumidores.

A Coopermiti, internamente, e por falta de uma definição 
padrão no mercado, tem adotado a seguinte divisão de categorias: 

•	 Linha marrom: aparelhos de áudio e vídeo; 

•	 Linha branca: equipamentos grandes como geladeiras, 
fogões, máquinas de lavar e secar, depuradores, micro-
-ondas, condicionadores de ar etc.; 

•	 Linha azul: equipamentos elétricos e eletrônicos portá-
teis; 

•	 Linha verde (TI): equipamentos de informática, cen-
trais telefônicas, celulares. 

Processos Coopermiti 

De maneira simplificada, a Coopermiti tem três proces-
sos macros, um processo de captação do e-lixo, um processo de 
produção e, por fim, um processo de destinação dos resíduos. Em 
adição aos três processos macros, a cooperativa tem processos 
de apoio, tais como: Qualidade e Meio Ambiente (QMA), Compras, 
Financeiro etc. 

Basicamente, dentro do município de São Paulo, a pessoa 
física ou jurídica entra em contato com a Coopermiti pelo tele-
fone ou pelo formulário disponível no website www.coopermiti.



149

com.br e agenda a retirada de seu lixo eletrônico. Esse agenda-
mento é feito através de um controle de coleta com número de 
protocolo. Após a coleta, o material é recebido, conferido, pesado 
e registrado e passa por uma triagem prévia por tipo de linha. Em 
seguida é avaliado se deve ser incluído no acervo do museu da 
cooperativa, enviado para a oficina de arte ou para o setor técni-
co ou, como ocorre na maioria dos casos, para descaracterização/
desmontagem. Neste último caso, suas partes e peças recicláveis 
são comercializadas, gerando renda aos cooperados. Essas partes 
e peças são os resíduos metais ferrosos e não ferrosos, plásticos, 
placas de circuito impresso, papel, vidro e resíduos perigosos. Os 
recicláveis, conforme mencionado, geram renda aos cooperados, 
os resíduos perigosos devem ser destinados para que tenham seu 
efeito ambiental nocivo neutralizado. 

Caso a pessoa ou a empresa que esteja agendando a coleta 
não tenha volume suficiente que justifique circular com o veícu-
lo de coleta, montamos um roteiro, fazemos um pré-agendamen-
to e, quando o roteiro tem volume de material suficiente, efetu-
amos as coletas. Nesse ponto, o objetivo nas coletas é coletar o 
maior volume possível de material por quilômetro rodado. 

A coleta porta a porta dentro do município de São Paulo é 
gratuita, devido ao convênio da cooperativa com a prefeitura de 
São Paulo. As coletas nos demais municípios paulistas, ou de ou-
tros estados, têm o custo do frete por parte de quem está descar-
tando o resíduo. 

Além das coletas, a cooperativa também recebe os resídu-
os na sede, neste caso, tanto dos cidadãos quanto das empresas 
paulistanas, e, ainda, o descarte do e-lixo de outras cidades.

A Coopermiti pode ser vista como uma indústria, onde o 
equipamento entra inteiro em seu processo e é desmontado para 
que suas partes e peças sejam destinadas. E como sua gestão é 
feita considerando esse aspecto de suas atividades, normas de 
segurança e saúde no trabalho são atendidas, portanto há uma 
Cipa atuante, brigada de incêndio, Programa de Prevenção dos 
Riscos Ambientais (PPRA), Programa de Controle Médico de 
Saúde Ocupacional (PCMSO), laudo ergonômico, laudo elétrico, 
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laudo de ruídos, simulados de abandono de área, treinamento 
para operadores da empilhadeira, laudo do compressor etc. 

Seu sistema integrado de gestão da qualidade e meio am-
biente, certificado NBR ISO 9001:2008 e NBR ISO 14001:2004, 
foi decisão estratégica da alta direção, e efetivamente usado 
como ferramenta de gestão. 

Manufatura reversa – recicladores 

Considerando a legislação ambiental no Brasil e as carac-
terísticas do lixo eletrônico, a manufatura reversa exige qualifi-
cação e requer investimentos em infraestrutura e na gestão, de 
forma a garantir a rastreabilidade do resíduo. 

Em geral, com exceção da Coopermiti, as empresas formais 
no mercado que trabalham na manufatura reversa do lixo eletrô-
nico pertencem a grupos privados que investem nessas empresas. 

É importante destacar que todas atuam com o objetivo de 
oferecer serviços de gestão dos resíduos a serem pagos pelos 
clientes. Isto se deve ao fato de o lixo eletrônico, como um todo, 
não ser sustentável, pois não tem valor comercial que cubra to-
dos os custos inerentes a um empreendimento que atenda à le-
gislação aplicável. Equipamentos de TI, tais como computadores, 
notebooks, centrais telefônicas e celulares têm valor comercial 
viável; os demais tipos de equipamentos não se apresentam co-
mercialmente viáveis. 

Acreditamos que o maior desafio deste incipiente mercado 
é desenvolver uma logística reversa com o menor custo possível. 

A Coopermiti também atua na manufatura reversa e ges-
tão dos resíduos sólidos eletroeletrônicos, não está vinculada a 
nenhum grupo privado que investe em suas operações, porém 
tem o apoio da prefeitura municipal de São Paulo, que viabiliza 
as suas atividades. 

Os resíduos resultantes da manufatura reversa do lixo 
eletrônico, tais como metais ferrosos e não ferrosos, plásti - 
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cos e placas de circuito impresso podem ser comercializados 
com empresas que processam esses materiais e encaminham 
para as indústrias. 

As placas de circuito impresso resultantes do processo  
de manufatura reversa executado pela Coopermiti são enca-
minhadas para reciclagem no Japão (extração dos metais no bres 
e raros). 

Os metais ferrosos e não ferrosos resultantes do processo 
de manufatura reversa executado pela Coopermiti são comer-
cializados no Brasil com empresas que processam esses resíduos 
localmente.

Os plásticos são os resíduos de menor valor e maior difi-
culdade na triagem; no momento, também são comercializados 
localmente. 

Os resíduos não recicláveis, que demandam destinação fi-
nal, são encaminhados para empresas no Brasil que têm licença 
ambiental para tratamento desses resíduos. 

Situação atual – fluxo do e-lixo 

Não é comum a proatividade do consumidor no descarte do 
seu lixo eletrônico. Esta atitude é encontrada em poucas pesso-
as que se empenham em ter um papel ativo com relação ao meio 
ambiente. 

Em geral as empresas também não têm proatividade no 
descarte do lixo eletrônico, as que em geral descartam de forma 
adequada o lixo eletrônico o fazem para o atendimento a requi-
sitos legais. 

Em geral os consumidores, as grandes empresas e os órgãos 
públicos esperam receber alguma compensação ou incentivo fi-
nanceiro para descartar seu lixo eletrônico. É comum o consumi-
dor optar por guardar seu equipamento inservível aguardando 
alguma possível oportunidade comercial, enquanto grandes em-
presas e órgãos públicos leiloam (vendem) seus inservíveis. 
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Do mesmo modo, é comum o lixo eletrônico ser descartado 
junto com os demais resíduos. As cooperativas que coletam os re-
síduos secos com grande frequência encontram inservíveis ele-
troeletrônicos entre os resíduos secos por elas coletados. 

Também é recorrente o cidadão ou pequenas empresas do-
arem ou por vezes até pagarem um pequeno valor para que cata-
dores coletem seus inservíveis eletroeletrônicos. 

Por todo o município de São Paulo, encontramos lixo ele-
trônico descartado incorretamente nas ruas, nos “pontos vicia-
dos”, em terrenos vazios ou em áreas públicas. 

Estimamos que grande quantidade seja colocada junto ao 
lixo orgânico, coletado e disposto em aterros. 

É urgente um trabalho de educação ambiental com o ob-
jetivo de diminuir os impactos ambientais negativos atuais e, 
preventivamente, agir para a formação de gerações futuras com 
maior comprometimento na preservação do meio ambiente. 

Também estima-se que grande parte do lixo eletrônico ge-
rado esteja sendo destinada de forma inadequada, e somente 
uma pequena parte esteja sendo tratada de forma ambiental-
mente adequada por empresas licenciadas.

Considera-se também como destinação inadequada o des-
carte do lixo eletrônico em empresas, associações e ONGs, infor-
mais e/ou não licenciadas, e sem a competência técnica e legal 
para o tratamento deste tipo de resíduo. 

Tudo indica que a situação atual do descarte de lixo eletrô-
nico é de informalidade em geral e fluxo sem rastreabilidade, 
contudo, somente pesquisas e estudos adequados podem retra-
tar adequadamente essa situação. 

Dificuldades 

Pode-se listar algumas dificuldades enfrentadas no dia a 
dia: 

•	 Concorrência desleal: é comum empresas e cidadãos 
descartarem seu lixo eletrônico, mesmo que contendo 
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alguma parte considerada como Resíduo Perigoso Clas-
se I, em empresas, cooperativas, associações ou ONGs 
que não cobram pelo serviço de gestão do resíduo; 

•	 Muitas coletas são agendadas por cidadãos paulistanos 
que omitem a real quantidade de resíduo, informam 
uma quantidade maior para obter o agendamento, mas 
quando a coleta é realizada, a quantidade é muito infe-
rior; 

•	 Muitas coletas são agendadas, mas quando os colabora-
dores coletores chegam ao local, não há ninguém; 

•	 É comum o lixo eletrônico ser segregado em ambientes 
de difícil acesso e em condições insalubres, contendo 
resíduos biológicos originários de animais vetores de 
doenças; 

•	 O trânsito na cidade de São Paulo tem grande impacto 
nas coletas; 

•	 A não sustentabilidade de grande parte do lixo eletrô-
nico: em sua maioria, após todo o processo de manufa-
tura reversa e comercialização dos resíduos recicláveis, 
o valor arrecadado não cobre os custos do processo. Po-
rém, os cidadãos e empresas em geral não estão dispos-
tos a pagar por esse serviço, optam pela destinação ina-
dequada por não apresentar custo para descarte (Obs.: é 
importante ressaltar neste ponto o apoio da prefeitura 
do município de São Paulo, que possibilita à Coopermiti 
realizar seu trabalho); 

•	 A falta de apoio dos fabricantes para a logística reversa, 
tanto no pagamento pelos serviços de coleta e manufa-
tura reversa dos equipamentos fornecidos pelos res-
pectivos fabricantes quanto no apoio para o desenvol-
vimento de uma cadeia sustentável de logística reversa 
para o lixo eletrônico; 

•	 O preconceito com relação às cooperativas de  
reciclagem. A Coopermiti, por ser uma cooperativa  
de reciclagem, enfrenta dificuldades para apresentar 
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seu trabalho, sendo uma decisão estratégica as certi-
ficações do sistema integrado de gestão, para diminuir 
essa resistência inicial e comum das empresas em rea-
lizar parcerias com cooperativas de reciclagem; 

•	 Mesmo sendo uma central de triagem conveniada, ne-
nhum resíduo de órgãos públicos municipais é destina-
do à Coopermiti; 

•	 Falta de divulgação e de campanhas educativas sobre 
o lixo eletrônico: mesmo com todos os esforços da Co-
opermiti no sentido de captar esse resíduo, há sucesso 
no aumento da quantidade de clientes atendidos, mas 
o volume coletado não aumenta na mesma proporção; 
os custos da Coopermiti para divulgação e captação im-
pactam nos investimentos em infraestrutura, limitan-
do-os, 

Proposta para o REEE 

Com base nas observações da cooperativa, sugere-se a aná-
lise crítica das seguintes propostas: 

•	 Pontos de entrega voluntária de lixo eletrônico que 
estejam próximos dos cidadãos, facilitando o descarte 
desse resíduo, também fazendo com que os comércios 
que disponibilizam esses produtos no mercado sejam 
pontos de entrega voluntária para o lixo eletrônico que 
comercializam; 

•	 Maior divulgação e campanhas educativas sobre o cor-
reto descarte do lixo eletrônico; 

•	 Políticas públicas para o encaminhamento do lixo ele-
trônico dos órgãos públicos para reciclagem, e não para 
venda em leilão; 

•	 Políticas públicas com o objetivo de evitar que grandes 
geradores vendam em leilões seus inservíveis eletroe-
letrônicos sem rastreabilidade da destinação adequada; 
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•	 Fiscalização para combater a informalidade da logísti-
ca reversa e da manufatura reversa do lixo eletrônico. 

Conclusão 

Embora as informações contidas neste documento não pos-
sam ser consideradas como um diagnóstico nacional, estadual ou 
municipal, e tão somente dados levantados na operação diária da 
Coopermiti e na análise crítica interna desses dados, certamente 
são válidos, por representarem uma experiência prática diária 
da cooperativa na logística reversa e manufatura reversa do lixo 
eletrônico. 

Sendo incipientes as tratativas deste tema, há muitos desa-
fios a serem enfrentados, principalmente a questão da sustenta-
bilidade do resíduo e do baixo comprometimento e envolvimento 
da sociedade nas questões relacionadas à preservação do meio 
ambiente com o correto e adequado descarte do lixo eletrônico. 

Especificamente em relação ao projeto Coopermiti, que em 
suas atividades gera trabalho e renda aos cooperados associados, 
capacitação e desenvolvimento profissional de seus associados, 
educação ambiental à comunidade em geral, inclusão digital 
com doação de equipamentos recuperados, inclusão por meio da 
arte com os trabalhos feitos em sua oficina de arte, e a cultura 
por intermédio de seu museu, com um acervo de mais de 1.800 
peças, está claro que o trabalho é viável e é executado devido ao 
suporte da prefeitura de São Paulo através do convênio firmado, 
que, caso seja retirado, inviabilizará manter o projeto com o mes-
mo aspecto socioambiental. 

O projeto Coopermiti é importante pelo modo como aborda 
o tratamento do lixo eletrônico como um meio para se atingir as 
metas socioambientais, sendo um modelo ideal a ser replicado 
por todo o Brasil, e que necessita de apoio e suporte para desen-
volver um modelo sustentável no tratamento do lixo eletrônico. 
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