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1. INTRODUÇÃO

[...] esquentei o arroz e os peixes e dei para os filhos. Depois fui 
catar lenha. Parece que vim ao mundo predestinada a catar. Só 
não cato a felicidade.990

As artes têm o poder de refletir e problematizar a realidade social em 
que estamos inseridos. Trazer à baila a obra de Carolina Maria de Jesus, cujo 
centenário foi celebrado em 2014, é a motriz do presente trabalho para encararmos 
a questão dos catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis. Isso porque ela, 
mulher, negra e, por grande parte de sua vida, moradora da favela do Canindé, na 
zona norte da capital paulista, trabalhava como catadora e registrava o cotidiano 
da comunidade em cadernos que encontrava no lixo991. 

989 Esta tese foi produzida no âmbito das atividades da Clínica de Direito Ambiental Paulo 
Nogueira Neto da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (CPaNN/FDUSP), grupo 
de extensão credenciado junto ao Departamento de Direito Civil e orientado pela Professora 
Associada Patrícia Faga Iglecias Lemos.
990 JESUS, Carolina Maria da. Quarto de despejo: diário de uma favelada. São Paulo: Francisco 
Alves, 1960, p. 81.
991 MACIEL, Camila. Brasil lembra centenário de escritora que definiu favela como quarto 
de despejo. Disponível em: <http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2014-03/brasil-lembra-
centenario-de-escritora-que-definiu-favela-como-quarto-de>. Acesso em: 06 abr. 2015.
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Encarando toda sorte de problemas socioambientais em uma época 
que ainda eram incipientes as discussões sobre enfrentamento de problemas 
urbanísticos por meio de instrumentos jurídicos, a poetisa escreveu na década 
de 1960 que “a favela é o quarto de despejo de uma cidade”. 

Essa frase é metaforicamente poderosa porque, em primeiro lugar, 
evidencia as relações de exclusão espacial vivenciadas pelas populações 
habitantes das áreas periféricas e, em segundo lugar, ao utilizar a palavra 
“despejo” (substantivo para ato de lançar dejetos, rejeitos, lixo), remete tanto 
à significação social que os catadores estão submetidos quanto à significação 
jurídica que os resíduos tiveram por muitos anos.

Diante disso, abordaremos, inicialmente, o quadro fático relacionado à 
geração de resíduos sólidos no país e de que modo isso se relaciona com o 
movimento por justiça ambiental. Tendo esse arcabouço delineado, passaremos 
a discutir os instrumentos jurídicos disponíveis para lidar com essas questões, 
principalmente a Política Nacional de Resíduos Sólidos. E, apresentados esses 
pontos, discorremos sobre os catadores de matérias reutilizáveis e recicláveis, a 
fim de lhes conferir status de agentes socioambientais.

2. INJUSTIÇA AMBIENTAL: CONSUMO INSUSTENTÁVEL NO AMBIENTE 
URBANO E GERAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE) assevera o 
paulatino desenvolvimento da economia brasileira que se demonstra por meio de 
um Produto Interno Bruto crescente.992 Aliado a isto, segundo dados da Fundação 
Getúlio Vargas (FGV), deflagra-se um aumento nas despesas com consumo das 
famílias brasileiras nos últimos anos.993

Outro dado relevante é o apresentado pelo Panorama dos Resíduos 
Sólidos no Brasil de 2013 da Associação Brasileira de Empresas de Limpeza 
Pública e Resíduos Especiais (ABRELPE). 994 O estudo alerta para o aumento 
de 4,1% na geração de resíduos sólidos urbanos de 2013 em relação ao ano 
anterior, enquanto a taxa de crescimento populacional no país foi de 3,7%.

A equação é bastante simples: o desenvolvimento de uma nação 
implica na ampliação do mercado consumidor, o que, por sua vez, tem como 
consequência o incremento na produção de resíduos sólidos. Trata-se, portanto, 

992 REIS, Eustáquio et al., 2003. Contas Nacionais. Brasil: Tabela População, Produto Interno 
Bruto, Produto Interno Bruto - per capita - e deflator implícito do Produto Interno Bruto, 1901/2000 
In: Estatísticas do Século XX. Rio de Janeiro : IBGE, 2007. Disponível em: <http://seriesestatisticas.
ibge.gov.br/series.aspx?no=1&op=2&vcodigo=SCN5 1&t=produto-interno-bruto-pibbrvalores-
real>. Acesso em: 04 abr. 2015.
993 FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS (FGV). Disponível em: <http://seriesestatisticas.ibge.
gov.br/series.asp x?no=11&op=2&vcodigo=SCN31&t=despesa-consumo-familiasbr-valores-
correntes>. Acesso em: 04 abr. 2015.
994 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EMPRESAS DE LIMPEZA PÚBLICA E RESÍDUOS 
ESPECIAIS (ABRELPE). Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil 2013. São Paulo: ABRELPE, 2013.

http://www.ibge.gov.br/seculoxx/economia/contas_nacionais/contas_nacionais.shtm
http://seriesestatisticas.ibge.gov.br/series.aspx?no=11&op=2&vcodigo=SCN31&t=despesa-consumo-familiasbr-valores-correntes
http://seriesestatisticas.ibge.gov.br/series.aspx?no=11&op=2&vcodigo=SCN31&t=despesa-consumo-familiasbr-valores-correntes
http://seriesestatisticas.ibge.gov.br/series.aspx?no=11&op=2&vcodigo=SCN31&t=despesa-consumo-familiasbr-valores-correntes
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de fenômeno circular inerente ao modelo de vida adotado em nossa sociedade 
capitalista. Nessa esteira, Besen e Jacobi apontam como fator principal para o 
crescimento na produção dos resíduos a produção e o consumo insustentáveis, 
além de outros, como a concentração da população nas cidades e o processo de 
industrialização.995

Além dessa lógica inerente ao processo de desenvolvimento, é notória a 
intensa desorganização da urbanização no caso brasileiro. Os centros urbanos, 
locais em que se produzem resíduos em grande escala, se expandiram sem 
planejamento, fato que concorreu e concorre para o agravamento dos problemas 
ambientais urbanos. Reflexo desse quadro de despreparo institucional é o fato de 
que, em 2008, metade dos municípios brasileiros terem seus resíduos urbanos 
destinados a lixões.996

Os impactos decorrentes da má gestão dos resíduos sólidos abrangem 
desde a própria saúde humana, passando pela degradação do solo, contaminação 
dos recursos hídricos, proliferação de vetores, e principalmente, para os fins 
desse artigo, a catação de materiais reutilizáveis e recicláveis em condições 
precárias.997 

Ao analisarmos a estrutura das nossas cidades, facilmente notamos a 
segregação do espaço físico e a distribuição desigual dos impactos da má gestão 
dos resíduos. As populações mais pobres ficam às margens da sociedade: há 
uma grande carência de serviços públicos onde vivem e, por conseguinte, 
essas populações têm pouco acesso aos aparelhos estatais incumbidos de lhes 
prestarem assistência. É justamente nessas áreas que a maioria dos catadores 
de materiais recicláveis se concentra.998

Interessante notar que a raiz do movimento por justiça ambiental norte-
americano se encontra justamente nas reivindicações político-sociais contra a 
gestão inadequada de resíduos perigosos, estes sistematicamente depositados 
sem cuidado ambiental nas regiões periféricas das cidades. Parcelas urbanas, 
conforme nos leciona Acserald, geralmente habitadas pelas populações mais 
socioeconomicamente vulneráveis.999 

995  BESEN, Gina Rizpah; JACOBI, Pedro R.. Gestão dos Resíduos Sólidos Urbanos na Região 
Metropolitana de São Paulo: avanços e desafios. São Paulo em Perspectiva, v. 20, n. 2, p. 90-104, 
abr./jun. 2006 p. 91
996  INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA. Diagnóstico dos Resíduos Sólidos 
Urbanos: Relatório de Pesquisa. Brasília: IPEA, 2012, p. 29. Disponível em: <http://www.ipea.gov.
br/agencia/ images/stories/PDFs/relatorio_pesquisa/121009_relatorio_residuos_solidos_urbanos.
pdf>. Acesso em: 04 abr. 2015.
997  BESEN, Gina Rizpah; JACOBI, Pedro R.. Gestão dos Resíduos Sólidos Urbanos na Região 
Metropolitana de São Paulo: avanços e desafios. São Paulo em Perspectiva, v. 20, n. 2, p. 90-104, 
abr./jun. 2006 p. 91
998  COSTA, Reinaldo Pacheco da. Os catadores e as cidades. Estudos avançados, São 
Paulo , v. 28, n. 81, Agosto 2014 . Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_
arttext&pid=S0103-40142014000200022&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 02 abr. 2015.
999  ACSERALD, Henri. Justiça ambiental e a construção social do risco. Desenvolvimento e 
Meio Ambiente, Editora UFPR, n. 5, jan./jun, 2002, p. 46-60.

file:///C:/Users/Daniela%20Zatti/Documents/_Triaz/Anais%202015/texto/../../../../../veirano/Downloads/%3chttp:/www.ipea.gov.br/agencia/ images/stories/PDFs/relatorio_pesquisa/121009_relatorio_residuos_solidos_urbanos.pdf
file:///C:/Users/Daniela%20Zatti/Documents/_Triaz/Anais%202015/texto/../../../../../veirano/Downloads/%3chttp:/www.ipea.gov.br/agencia/ images/stories/PDFs/relatorio_pesquisa/121009_relatorio_residuos_solidos_urbanos.pdf
file:///C:/Users/Daniela%20Zatti/Documents/_Triaz/Anais%202015/texto/../../../../../veirano/Downloads/%3chttp:/www.ipea.gov.br/agencia/ images/stories/PDFs/relatorio_pesquisa/121009_relatorio_residuos_solidos_urbanos.pdf
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Deve-se ressaltar que esse princípio ou ideal de justiça ambiental tem 
se fortalecido no contexto global de crise ecológica. Ele está intimamente 
relacionado a uma sociedade desigual em parâmetros de qualidade ambiental, 
na qual determinados grupos sociais suportam uma parcela desproporcional 
das externalidades ambientais negativas resultantes da produção.1000 A justiça 
ambiental atua, então, no tratamento da situação de distribuição não equânime, 
tanto geográfica quanto social dos problemas ambientais.1001

No contexto da gestão dos resíduos sólidos, essa desigual distribuição 
dos problemas ambientais se revela latente, pois, geralmente os aterros e lixões 
se localizam em regiões periféricas das cidades, que tendem a afetar mais 
diretamente a população carente. A gestão dos resíduos no Brasil tem como 
pano de fundo a atuação dos catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis. A 
despeito da importância histórica dessa categoria e do vagaroso reconhecimento 
do trabalho por eles desempenhado, ainda hoje eles padecem de condições de 
trabalho insalubres, muitas vezes mal remuneradas e totalmente sujeitas às 
variações do mercado. Além disso, os serviços de coleta de resíduos tendem 
a ser mais precários nas regiões mais pobres e periféricas1002, surgindo, daí, a 
necessidade de se valer do princípio da justiça ambiental para o tratamento do 
tema, conforme se debaterá mais detidamente supra.

A partir desse cenário, cumpre também examinar os termos normativos do 
ordenamento pátrio. O que se tem hoje em dia é um conjunto de responsabilidades 
e deveres atribuídos ao cidadão consumidor na gestão do resíduo. A Política 
Nacional de Resíduos Sólidos, conforme será abordado abaixo, é instituída por 
uma Lei, que pela sua própria natureza deve ser aplicada a todos sem distinções. 
Entretanto, a Lei não leva em consideração a disparidade social, mas sim impõe 
responsabilidades comuns a indivíduos em condições diferentes. Como exigir 
a participação na logística reversa daqueles que não são providos de coleta de 
lixo, tão pouco seletiva, e que moram a quilômetros de distância de Pontos de 
Entrega Voluntária de Resíduos (PEVs)? A ideia de justiça ambiental não pode ser 
dissociada da ideia de justiça social. Se as obrigações devem ser as mesmas para 
todos, as condições de todos para cumpri-las devem ser igualmente equiparadas.

A partir dessas considerações, a complexidade do gerenciamento dos 
impactos ambientais no espaço urbano fica evidenciada, situação da qual 
decorrem injustiças ambientais. Cumpre, doravante, examinar de que maneira 

1000  LAURIS, Édis. Mobilização Jurídica versus Mobilização Social: uma abordagem a partir 
da justiça ambiental. Revista da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, Ano 4, jul/dez de 
2011. pp. 55 - 74.
1001  ACSELRAD, Henri. Ambientalização das lutas sociais - o caso do movimento por justiça 
ambiental. Estudos avançados, São Paulo, v. 24, n. 68, 2010. Disponível em: <http://www.scielo.
br/scielo.php?script=sci_arttext&pi d=S0103-40142010000100010&lng=en&nrm=iso>. Acesso 
em: 30 mar. 2015.
1002  JACOBI, Pedro R.; BESEN, Gina Rizpah.  Gestão de Resíduos Sólidos na região 
metropolitana de São Paulo: avanços e desafios. São Paulo em Perspectiva, v. 20, n. 2, p. 90-104, 
abr./jun. 2006
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o conjunto normativo que tutela a governança dos resíduos sólidos no Brasil 
regulou o tema. 

3. POLÍTICA NACIONAL E GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS

O tema dos resíduos sólidos é objeto de preocupação de toda a sociedade, 
afetada de inúmeras maneiras com a ocorrência de políticas inadequadas e 
falta de planejamento a médio e longo prazo. E, na esteira dos movimentos 
institucionais para remodelar padrões de produção e consumo no atual estágio de 
desenvolvimento, a edição da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), por 
meio da Lei nº 12.305/2010, faz jus a esses anseios e disponibiliza um conjunto 
de princípios e ações que devem nortear a atuação dos governos na problemática 
da gestão dos resíduos sólidos.1003

Observa-se que houve a preocupação em manter a harmonia dos 
instrumentos da PNRS com a Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA), prevista 
na Lei nº 6.938/19811004. Devem ser perseguidos, dessa forma, os princípios 
da prevenção e da precaução, além do estabelecimento de instrumentos que 
respaldem os princípios do poluidor-pagador e do protetor-recebedor, sempre 
levando em consideração as variáveis ambiental, social, cultural, econômica, 
tecnológica e de saúde pública, além de priorizar a cooperação e participação 
entre todos os atores da sociedade.

Dentre outros aspectos, a referida lei federal propõe uma ressignificação 
da classificação dos resíduos sólidos, não mais os encarando como meros 
objetos abandonados ou então limitando o alcance da definição de resíduo às 
características físicas e à origem do produto. Há, no novo diploma, a inclusão 
da função econômica e socioambiental, tendo em vista os interesses gerais da 
gestão adequada dos resíduos sólidos, com a geração de emprego e renda e a 
promoção da cidadania e da sustentabilidade.

Não obstante, há o reconhecimento do interesse público envolvido 
na resolução desses problemas, conferindo ao resíduo sólido uma natureza 
juspublicista1005, o que se revela essencial para que o Poder Público e a coletividade 
assegurem a efetividade da proteção ambiental, consubstanciada no artigo 225 
da Constituição Federal de 1988. 

É partindo desse axioma, a ressignificação dos resíduos sólidos enquanto 

1003 MILARÉ, Édis. Direito do ambiente, 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 1157.
1004 Importante destacar que, conforme Bessa Antunes, a PNRS é “parte integrante da 
Política Nacional do Meio Ambiental, devendo ser implementada de forma articulada com a 
Política Nacional de Educação Ambiental, prevista na Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999, com a 
Política Federal de Saneamento Básico, estabelecida pela Lei nº 11.445, de 2007, e com a Lei nº 
11.107, de 6 de abril de 2005, dentre outras” (ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito ambiental, 15. 
ed. São Paulo: Atlas, 2013, p. 1013).
1005 LEMOS, Patrícia Faga Iglecias. Resíduos sólidos e responsabilidade civil pós consumo, 3. 
ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, p. 95.
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bens socioambientais1006, e considerando o atual contexto econômico e cultural 
do país, que a PNRS estabelece os seus princípios e traz novas figuras ao 
ordenamento jurídico nacional. Assim, temos que, por exemplo, a PNRS se 
baseia na premissa da não geração de resíduos, devendo ser observada uma 
ordem de prioridade sobre a redução, reutilização, reciclagem, tratamento dos 
resíduos e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos.

3.1. COMPARTILHANDO RESPONSABILIDADES E EMPODERANDO ATORES 
SOCIAIS

A figura mais inovadora reside na definição das responsabilidades dos 
agentes envolvidos na gestão dos resíduos sólidos, desde o momento da 
produção e colocação do produto no mercado até o descarte pelo consumidor 
final e a necessária destinação final ambientalmente adequada. O artigo 3º da 
PNRS é expresso ao estabelecer responsabilidades para todos os agentes que 
participam do ciclo de vida do produto, que serão individualizadas e encadeadas 
por meio de regulamentos, acordos setoriais e/ou termos de compromisso 
firmados entre o poder público e o setor empresarial. 

Lemos esclarece que esse compartilhamento se dá por meio da divisão 
da gestão de riscos inerentes à governança dos resíduos sólidos entre grupos 
de atores. Os principais grupos de gestores são estabelecidos no artigo 5º da 
PNRS: fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes, consumidores e 
titulares dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos. 
Cada um desses grupos é responsabilizado por determinadas atividades, que vão 
desde a própria concepção do design ecológico dos produtos, passando pelo 
acondicionamento dos resíduos, entrega para triagem, reciclagem e assim por 
diante. Para Paulo Affonso de Leme Machado, a definição dos atores responsáveis 
teve como parâmetro o ciclo de vida dos produtos, ou seja, todos aqueles que 
participam desse ciclo devem desempenhar determinados papéis.1007 

De acordo com Araújo, a responsabilidade compartilhada será determinante 
nos casos dos produtos que gerem resíduos de forma difusa e cuja gestão já se 
mostrava complexa.1008 Isso porque, com o advento desse regramento explícito, 

1006 Nesse sentido, Lemos dispõe que “temos que entender a configuração do chamado 
bem socioambiental, buscando analisar a natureza jurídica dos resíduos pós-consumo. [...] A atual 
concepção do meio ambiente como direito fundamental de terceira geração impõe uma nova 
interpretação do direito de propriedade e da sua função socioambiental” (LEMOS, Patrícia Faga 
Iglecias. Resíduos sólidos e responsabilidade civil pós consumo, 3. ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2014, p. 87).
1007 MACHADO, Paulo Affonso de Leme. Princípios da Política Nacional de Resíduos Sólidos. 
In: JARDIM, Arnaldo; YOSHIDA, Consuelo; LEITE, José Rubens Morato (Org.). Política Nacional, 
Gestão e Gerenciamento de Resíduos Sólidos. Barueri: Manole, 2012, pp. 39-56.
1008 JURAS, Ilidia da Ascenção Garrido Martins; ARAÚJO, Suely Mara Vaz Guimarães de. 
A responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do produto. In. Política Nacional, Gestão e 
Gerenciamento de Resíduos Sólidos. Arnaldo Jardim; Consuelo Yoshida; José Rubens Morato 
Leite [org.] pp. 57-77. Barueri: Manole, 2012. p. 70
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há uma maior capacidade de estruturação e implementação dos sistemas de 
logística reversa e demais instrumentos necessários para tornar a gestão 
dos resíduos sólidos viável do ponto de vista econômico, social e ambiental. 
Entendemos que tal instrumento normativo é, se posto em prática de forma 
sustentável, uma maneira efetiva de se lidar com as injustiças ambientais geradas 
pela má gestão dos resíduos, podendo-se dizer, inclusive, que a responsabilidade 
compartilhada internaliza o ideário da justiça ambiental.

A PNRS trabalha com uma série de outros atores, além dos estabelecidos 
enquanto gestores de risco. O diploma legal ora os encadeia de maneira mais 
sistematizada, como no caso dos catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis, 
que serão analisados de forma mais aprofundada a seguir, ora de forma esparsa, 
como o Poder Público de forma ampla e a coletividade (artigo 7º), dentre outros.

Sem esgotar em absoluto os contornos jurídicos da responsabilidade 
compartilhada, objetivamos demostrar a opção da PNRS de colocar em prática 
a previsão constitucional de que todos têm direito e são responsáveis pela 
qualidade do meio ambiente. A definição de responsabilidades individualizadas e 
encadeadas, bem como o engajamento dos atores interessados na construção e 
efetivação das políticas públicas de gestão dos resíduos, parece-nos o caminho 
adequado para a governança dos resíduos sólidos.

3.2. COORDENANDO INTERESSES: ACORDOS SETORIAIS DE LOGÍSTICA 
REVERSA

Os acordos setoriais são instrumentos previstos na PNRS, como uma 
das três alternativas para a implementação da logística reversa de resíduos 
sólidos, ao lado dos termos de compromisso e da possibilidade de um decreto 
regulamentador. Eles são caracterizados por um contrato firmado entre o poder 
público e um ou mais setores: fabricantes, importadores, distribuidores ou 
comerciantes, tendo em vista a implantação da responsabilidade compartilhada 
pelo ciclo de vida do produto.

Atualmente, os sistemas de devolução e destinação adequada dos resíduos 
estão sendo implementados principalmente por meio de acordos setoriais, nos 
quais as associações e sindicatos assumem uma cadeia de responsabilidades de 
ações para a implementação de etapas da logística reversa, de forma acordada 
com o Ministério do Meio Ambiente.

Na elaboração dos acordos deve-se buscar a priorização da inclusão 
dos catadores nos sistemas de logística reversa propostos. As cooperativas 
seriam inseridas nas etapas de triagem e de preparo do resíduo coletado para 
o encaminhamento às recicladoras. Entretanto, tal inclusão encontra barreiras 
significativas.

Na proposta de acordo atinente aos resíduos eletroeletrônicos, por 
exemplo, defende-se a exclusão dos catadores, uma vez que estes resíduos 
implicam em riscos à saúde destes trabalhadores que, geralmente, não possuem 
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o adequado treinamento para a manipulação de substâncias tóxicas encontradas 
no interior desta classe de resíduos. É o que também se verifica nos acordos 
referentes a medicamentos e a óleos lubrificantes. 

Ou seja, a falta de capacitação e instrução dos catadores acaba sendo 
um empecilho para a inclusão no âmbito dos acordos setoriais. Por outro lado, 
para as embalagens plásticas, o cenário dos catadores é visto com outros olhos. 
Pelo fato das embalagens plásticas não gerarem riscos iminentes à saúde dos 
catadores, o grupo está sendo inserido na proposta de acordo setorial com 
prioridade1009.

Mesmo com a inclusão de forma selecionada e restrita, o que se vê é 
um avanço na inclusão dos catadores em sistemas formais de reciclagem de 
resíduos. Entretanto, os dados abaixo apresentados irão indicar que os avanços 
ainda são extremamente embrionários diante da expressividade em números 
das cooperativas e dos profissionais deste ramo.

A inclusão em sistemas formais deve ser repensada para outros sistemas 
igualmente expressivos, para além dos acordos setoriais. Seja qual for o sistema, 
a prioridade deve ser a de capacitação e de instrução. O desenvolvimento cultural 
e as melhores condições sociais atribuídas aos catadores devem ser objetivos 
em comum à inclusão no mercado econômico.

4. CATADORES DE MATERIAIS REUTILIZÁVEIS E RECICLÁVEIS NA 
POLÍTICA NACIONAL RESÍDUOS SÓLIDOS 

Considerando as premissas estabelecidas, temos que o problema dos 
resíduos sólidos deriva do consumo e produção insustentáveis de nossa sociedade 
do consumo, de modo que a gestão dos resíduos é complexa e gera injustiças 
ambientais. Em segundo lugar, temos que a PNRS estabeleceu princípios, 
diretrizes e instrumentos para lidar com o problema de forma compartilhada e 
participativa. Logo, os catadores de materiais recicláveis assumem um relevante 
papel nesse arranjo.

O processo histórico de construção da PNRS no Congresso Nacional 
levou cerca de vinte anos1010 e contou com o embate de inúmeras forças sociais, 
o que demonstra a intimidade que a política e os instrumentos de gestão de 
resíduos sólidos devem guardar para com os preceitos da justiça ambiental. Prova 
disso é o papel assumido nesse processo político pelos catadores de materiais 
recicláveis, categoria marginalizada no contexto brasileiro e que pelo histórico 
papel desempenhado na gestão ambiental de resíduos atuou ativamente na 
construção da PNRS e ganhou importante destaque em seu texto.1011

1009 GOVERNO aprova propostas de acordos setoriais de logística reversa. Disponível 
em: <http://www.brasil.gov.br/meio-ambiente/2014/07/governo-aprova-propostas-de-acordos-
setoriais-de-logistica-reversa>. Acesso em: 06 abr. 2015.
1010 ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito ambiental, 15. ed. São Paulo: Atlas, 2013, p. 1006.
1011 MOVIMENTO NACIONAL DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS (MNCR). 
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Segundo dados produzidos pelo Ministério do Meio Ambiente1012, os 
catadores de materiais recicláveis constituem um grupo significativo de atores 
na gestão de resíduos sólidos. Dentre os dados levantados, pode-se destacar o 
seguinte: (i) existem hoje cerca de 400 a 600 mil catadores no Brasil; (ii) existem 
ao menos 1100 organizações coletivas de catadores em funcionamento no país; 
(iii) entre 40 e 60 mil catadores participam de alguma organização coletiva, isto 
representa apenas 10% da população total de catadores; (iv) 27% dos municípios 
declararam ao IBGE ter conhecimento da atuação da catadores nas unidades de 
destinação final dos resíduos; (v) 50 % dos municípios declararam ao IBGE ter 
conhecimento da atuação de catadores em suas áreas urbanas; (vi) cerca de 
60% das organizações coletivas e dos catadores estão nos níveis mais baixos 
de eficiência; (vii) a renda média dos catadores, aproximada a partir de estudos 
parciais, não atinge o salário mínimo, alcançando entre R$ 420,00 e R$ 520,00; 
(viii) a faixa de instrução mais observada entre os catadores vai de 5a a 8a série.

Os catadores de materiais recicláveis já desempenhavam, na prática, 
atribuições na gestão urbana dos resíduos. No entanto, o desenvolvimento da 
atividade de catação de materiais está envolto em uma série de fatores geradores 
de injustiça ambiental que precisão ser encarados. Cabe, portanto, o exame do 
tratamento normativo dispensado a esses importantes agentes, bem como a 
reflexão sobre os desafios enfrentados na necessária valorização dessa atividade.

4.1. TRATAMENTO NORMATIVO DOS CATADORES

A despeito dos problemas normativos e de implementação da integração 
dos catadores no passado, esse movimento social esteve historicamente ligado 
à gestão de resíduos sólidos no espaço urbano, contribuindo diretamente para 
os altos níveis de reciclagem alcançados pelo Brasil1013, estando a sua atuação, 
na maioria das vezes, atrelada aos programas de coleta seletiva do Poder Público 
municipal. Nesse tocante, cabe ressaltar que a PNRS estabelece a obrigação 
de ampliação dessa parceria também para com o setor privado, por meio da 
inserção dos catadores nos acordos setoriais de logística reversa.

As atribuições desempenhadas pelos catadores de materiais reutilizáveis 
e recicláveis já haviam sido reconhecidas e regulamentadas em 2002 enquanto 
atividades profissionais por meio da Portaria nº 397/02 do Ministério do Trabalho e 
Emprego1014. No entanto, foi somente por meio da PNRS em 2010 que a atividade 

Política Nacional de Resíduos e o Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis. 
In: JARDIM, Arnaldo; YOSHIDA, Consuelo; LEITE, José Rubens Morato (Org.). Política Nacional, 
Gestão e Gerenciamento de Resíduos Sólidos. Barueri: Manole, 2012, pp. 415-436.
1012 MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. Plano Nacional de Resíduos Sólidos. 2012. Disponível 
em: <www.sinir.gov.br>. Acesso em: 24 mar. 2013.
1013 DEMAJOROVIC, Jacques; LIMA, Márcia. Cadeia de reciclagem: um olhar para os 
catadores. São Paulo: Editora Senac São Paulo, 2013.
1014 BORTOLI, Mari Aparecida. Catadores de materiais recicláveis: a construção de novos 
sujeitos políticos. Rev. katálysis [online]. 2009, vol.12, n.1, pp. 105-114. Disponível em: <http://
www.scielo.br/scielo.php?script=sci_artt ext&pid=S1414-49802009000100013&lng=en&nrm=i

http://www.sinir.gov.br
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de catação de materiais recicláveis foi reconhecida como uma atividade de valor 
socioambiental.

Segundo Galvão, a inclusão dos catadores na gestão de ciclo de vida 
dos produtos constituiu um avanço da legislação ambiental.1015 Além disso, 
informa que a inclusão dos catadores foi uma opção para lidar com essa atividade 
consolidada, de modo a não excluir do novo sistema de gestão de resíduos 
esse grupo de atores.1016 Nesse mesmo sentido, Pereira e Teixeira afirmam que 
outro mérito da PNRS, quanto aos catadores, foi a expansão da sua inclusão em 
políticas públicas para o âmbito nacional, já que anteriormente isso só ocorria nas 
políticas municipais.1017

A PNRS, em seu artigo 7º, XII, dispõe que a integração dos catadores de 
materiais recicláveis é um dos objetivos da política nacional de gestão integrada 
e gerenciamento de resíduos sólidos, princípio justificador para o tratamento 
diferenciado ao setor, sendo que o Plano Nacional de Resíduos Sólidos deve, 
necessariamente, dispor sobre o estabelecimento de metas associadas à 
inclusão social e emancipação econômica de catadores de materiais reutilizáveis 
e recicláveis (artigo 15, V). 

Por essa razão, as associações podem ser beneficiárias de incentivos 
fiscais ou creditícios em determinados projetos (artigo 44, II) e têm prioridade 
na contratação com o Poder Público (artigo 36, § 1º), sendo tais contratos 
dispensados do procedimento de licitação (artigo 24, XXVII da Lei nº 8.666/1993).

Uma das inovações mais relevantes, fruto de intensos debates e lutas 
visando o reconhecimento dos direitos dos catadores, diz respeito à participação 
desses profissionais, organizados em entidades representativas, no que tange 
à elaboração das políticas públicas, sistemas de logística reversa e acordos 
setoriais firmados com o setor privado. Inclusive, o Decreto nº 7404/2010, que 
regulamenta a PNRS, confere à União a obrigação de estabelecer um programa 
voltado especificamente para os catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis, 
visando à melhoria das suas condições de trabalho e oportunidade de inclusão 
social e econômica. 

Aspecto relevante da legislação de inclusão dos catadores consiste no 
posicionamento do Poder Público enquanto fomentador e principal difusor da 
importância da tarefa desempenhada pelos catadores. Exemplo disso é o Decreto 
nº 5.940/2006, que impõe a todos os órgãos e entidades da administração pública 

so>. Acesso em: 05 abr. 2015.
1015 GALVÃO, Rafael Gianesella. Política Nacional de Resíduos Sólidos e a inserção dos 
catadores: análise crítica à luz da justiça ambiental. Tese (Mestrado) – Programa de Pós-Graduação 
em Ciência Ambiental, Universidade de São Paulo, 2014, p. 53.
1016 GALVÃO, Rafael Gianesella. Política Nacional de Resíduos Sólidos [...] p.58-59.
1017 PEREIRA, Maria Cecília Gomes; TEIXEIRA, Marco Antonio Carvalho. A inclusão de 
catadores em programas de coleta seletiva: da agenda local à nacional. Cad. EBAPE.BR [online]. 
2011, vol.9, n.3, pp. 895-913. Disponível em <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_
arttext&pid=S1679-39512011000300011&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 04 abr. 2015.
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federal, direta e indireta, realizarem a separação dos resíduos recicláveis na fonte, 
e a doação à associações e cooperativas de catadores de materiais recicláveis.

Ademais, temos que a Política Nacional de Saneamento Básico, instituída 
por meio da Lei n 11.445/2007, estabelece a atividade de catação como um 
serviço público de saneamento básico, de modo que, nas palavras de Pereira, 
evidentemente há uma opção normativa por tratar os catadores de materiais 
reutilizáveis e recicláveis enquanto “agentes prestadores de serviços essenciais 
para concretizar o direito às cidades sustentáveis”.1018

A partir desse marco regulatório, houve o reconhecimento da profissão de 
“catador de material reciclável”, bem como foi possível a inserção desses atores 
de forma institucionalizada nos programas e políticas de gestão de resíduos.1019 
Há, contudo, obscuridades a serem sanadas a partir de reformas, bem como o 
esforço interpretativo dos nossos tribunais e da doutrina. 

Um dos pontos que podem ser levantados, a partir do estudo da legislação 
consolidada nos últimos anos, está relacionado ao tratamento da organização 
jurídica dos catadores. O legislador pátrio não agiu com rigor terminológico no 
que se refere à temática: por vezes há uma opção por privilegiar somente o 
associativismo, em outras somente o cooperativismo e por fim, em poucas 
vezes, há o tratamento dos catadores independentes e desorganizados.

As associações são modelos menos burocráticos de organização, porém 
devem possuir fins não lucrativos, o que em algum momento pode gerar óbices 

1018  PEREIRA, Ian Libardi. Os catadores de materiais recicláveis como agentes para construção 
de cidades sustentáveis. GRAL 2013 – III Conferência Internacional de Gestão de Resíduos 
Sólidos na América Latina. Disponível em: <http://gral.eng.br/g/images/easyblog_images/73/
OS-CATADORES-DE-MATERIAIS-RECICLVEIS-COMO-AGENTES-PARA-A-CONSTRUO-DAS-
CIDADES-SUSTENTVEIS-GRAL2013.pdf>. Acesso em: 03 abr. 2015, p. 8.
1019  Dentre os programas e políticas de gestão de resíduos, temos: (i) Decreto nº 
5.940/2006, institui a separação dos resíduos recicláveis descartados pelos órgãos e entidades 
da administração pública federal direta e indireta, na fonte geradora, e a sua destinação às 
associações e cooperativas dos catadores de materiais recicláveis, e dá outras providências; (ii) Lei 
nº 11.445/2007, dispensa de licitação na contratação da coleta, processamento e comercialização 
de resíduos sólidos urbanos recicláveis 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 público como catadores de materiais recicláveis, com o 
uso de equipamentos compatíveis com as normas técnicas, ambientais e de saúde pública; (iii) 
Instrução Normativa MPOG nº 1/2010, dispõe sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na 
aquisição de bens, contratação de serviços ou obras pela Administração Pública Federal direta, 
autárquica e fundacional e dá outras providências; (iv) Lei nº 12.375/2010, em seus artigos 5º e 
6º, que preconizam que 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 e somente poderá ser usufruído se os resíduos sólidos 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; (v) Lei nº 12.305/2010, institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos; (vi) 
Decreto nº 7.404/2010, regulamento da Lei nº 12.305/ 2010; e (vi) Decreto nº 7.405/2010, institui o 
Programa Pró-Catador.
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ao acesso às políticas públicas pelos catadores. No que tange às cooperativas, 
seriam modelos mais adequados pois, diferentemente das associações civis, 
permitem a atuação comercial. Contudo, tal forma jurídica pode gerar problemas 
em relação ao resguardo dos direitos trabalhistas dos catadores, sendo comum 
a existência de fraudes. Note-se que a legislação que trata dos catadores, de 
um modo geral, não faz referência a medidas que efetivamente assegurem os 
direitos sociais e trabalhistas deles, no âmbito intra organizacional.

Além disso, é também problemático o fato de alguns diplomas utilizarem 
como requisito a necessidade dos catadores possuírem “baixa renda” para 
participarem das políticas de resíduos sólidos, sem a definição de critérios 
objetivos para essa qualificação. Há também omissão no que se refere aos 
mecanismos de ascensão da renda no curso dessas políticas, o que poderia 
ensejar uma interpretação viciada de que os catadores estão fadados à situação 
de pobreza.

Por fim, a legislação estudada coloca como requisito para o acesso dos 
catadores aos programas e benefícios a sua organização, ignorando o fato de 
atualmente a maioria dos catadores atuarem de forma individual e deixando de 
prever uma escala para contemplar em curto prazo esses catadores.

Para além de todos os problemas estruturais desse conjunto normativo, 
Bortoli alerta para o problema de eficácia dos direitos e programas estabelecidos, 
ou seja, a despeito de haver uma previsão normativa os desafios práticos 
continuam os mesmos.

[...] o reconhecimento da profissão não implicou mudança nas 
condições de vida e trabalho dos catadores, os quais atuam sem 
vínculo empregatício e sem direitos, ganham, em geral, menos 
de um salário mínimo, disputam materiais recicláveis com seus 
pares, não estão inseridos nos sistemas de gestão de resíduos e 
enfrentam a exploração da indústria da reciclagem.1020

No entanto, temos que a insuficiência do conjunto normativo de políticas 
públicas para inclusão dos catadores não passa despercebida para o Poder 
Público. Em 2014, o Conselho Nacional do Ministério Público firmou acordo 
de cooperação técnica com a Secretaria-Geral da Presidência da República 
justamente para debater o tema.1021 O foco do grupo de trabalho formado no 
âmbito do referido acordo é a inclusão dos catadores nos programas municipais 
de coleta seletiva e nos acordos de logística reversa.

De forma sucinta e sem qualquer pretensão de esgotar o estudo da 

1020 BORTOLI, Mari Aparecida. Catadores de materiais recicláveis: a construção de novos 
sujeitos políticos. Rev. katálysis [online]. 2009, vol.12, n.1, pp. 106. Disponível em: <http://www.
scielo.br/scielo.php?script=sci_artt ext&pid=S1414-49802009000100013&lng=en&nrm=iso>. 
Acesso em: 05 abr. 2015.
1021 Trata-se do Acordo de Cooperação Técnica nº 002/2014, disponível em: <http://www.
cnmp.mp.br/portal/noticia/5668-cnmp-e-governo-federal-desenvolvem-acoes-para-o-fomento-da-
efetivacao-da-politica-nacional-de-residuos-solidos>. Acesso em: 01 abr. 2015.
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situação dos catadores na política brasileira de gestão de resíduos, o presente 
exame objetivou apontar a importância tanto do ponto de vista normativo, quanto 
do ponto de vista fático, do papel desempenhado por esse grupo. A despeito 
dos serviços ambientais prestados por esses trabalhadores, a ineficiência do 
conjunto normativo que disciplina essa atividade ainda gera injustiças sociais e 
ambientais. No entanto, e como se demonstrará a seguir, a opção pela inclusão 
dos catadores nos programas e políticas de gestão de resíduos pode contribuir 
em muito para a diminuição da vulnerabilidade social desse grupo e dos riscos 
ambientais do espaço urbano.

4.2. DESAFIOS PARA A VALORIZAÇÃO DOS CATADORES DE MATERIAIS 
RECICLÁVEIS ENQUANTO AGENTES SOCIOAMBIENTAIS

A Constituição Federal brasileira adota como fundamento em seu artigo 
1º, inciso III, a dignidade da pessoa humana, sendo diretriz essencial do Estado 
brasileiro a garantia de condições dignas aos seus cidadãos. Sarlet esclarece 
que, dentre outras dimensões, a dignidade da pessoa humana 

possui uma dimensão dúplice, que se manifesta enquanto 
simultaneamente expressão da autonomia da pessoa humana 
(vinculada à ideia de autodeterminação no que diz com as 
decisões essenciais a respeito da própria existência), bem 
como da necessidade de sua proteção (assistência) por parte da 
comunidade e do Estado, especialmente quando fragilizada ou 
até mesmo — e principalmente — quando ausente a capacidade 
de autodeterminação.1022

A vulnerabilidade socioambiental a que os catadores estão expostos e a 
precariedade de suas condições de trabalho violam frontalmente o princípio da 
dignidade da pessoa humana, na medida em que não asseguram um mínimo 
existencial a esse grupo social.

Pereira e Teixeira pontuam que muitas vezes essa atividade não possui 
visibilidade em nossa sociedade, bem como sofre com políticas higienistas do 
Poder Público.1023 Os indivíduos que se ocupam desse ofício estão situados 
na faixa mais marginalizada da sociedade e, dessa forma, as políticas voltadas 
para o setor devem ser articuladas de forma a englobar uma série de demandas 
distintas, de dimensões sociais, culturais, jurídicas, econômicas e políticas.

É nesse contexto em que surge a Política Nacional de Resíduos Sólidos, 
ao cristalizar no ordenamento brasileiro, por meio de uma correlação de forças, 

1022 SARLET, Ingo Wolfgang. As dimensões da dignidade da pessoa humana: construindo 
uma compreensão jurídico-constitucional necessária e possível. Revista Brasileira de Direito 
Constitucional (RBDC), São Paulo, n. 9, jan./jun., 2007, p. 376.
1023 PEREIRA, Maria Cecília Gomes; TEIXEIRA, Marco Antonio Carvalho. A inclusão de 
catadores em programas de coleta seletiva: da agenda local à nacional. Cad. EBAPE.BR [online]. 
2011, vol.9, n.3, pp. 895-913. Disponível em <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_
arttext&pid=S1679-39512011000300011&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 04 abr. 2015.
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políticas de sustentabilidade ambiental, economia solidária, valorização econômica 
do lixo, “esverdeamento” da economia, governança democrática, integração dos 
catadores e, por fim, a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos 
produtos.1024

Apesar do diploma ter introduzido avanços muito significativos no que 
tange ao equacionamento da situação dos resíduos sólidos no espaço urbano, 
há que se reconhecer as limitações da lei no que se relaciona à efetivação das 
demandas dos catadores, à luz dos princípios e garantias constitucionais.  

A Carta de Brasília, elaborada em 2001, no âmbito do 1º Congresso 
Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis, dispõe sobre as metas e 
propostas do Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis, 
como a capacitação técnica e profissional dos catadores, o aperfeiçoamento 
tecnológico dos empreendimentos com a compra de máquinas e equipamentos 
e a elaboração de políticas públicas específicas voltadas aos catadores almejando 
o combate a pobreza. 

É inequívoco que, transcorrido mais de uma década desde a publicação do 
referido documento, a situação desses trabalhadores ainda é das mais precárias. 
Um dos fatores que contribuem para a manutenção desse panorama relaciona-
se com a falta de reconhecimento dos benefícios socioambientais e econômicos 
relacionados à função realizada por esses atores.

Nesse mister, devem ser colocados na agenda pública de forma 
contundente e sistemática a discussão acerca dos fundamentos teóricos e 
práticos que justificam a adoção de outros mecanismos de incentivo visando 
à inclusão dos catadores. É preciso que o Poder Público tome iniciativa para se 
assegurar a conformidade das atividades desenvolvidas pelos catadores com os 
mandamentos previstos em nossa Constituição e o princípio da justiça ambiental.  

Dentre os obstáculos a serem enfrentados na valorização dos catadores de 
material reciclável, um dos maiores desafios das cooperativas e associações de 
catadores tem sido manter fontes de renda relativamente fixas que permitam 
suportar as oscilações frequentes de preço e volume de material reciclável da 
cadeia produtiva de reciclagem. É uma demanda histórica da categoria a instituição 
de um sistema de pagamentos às cooperativas e associações de reciclagem, 
entendimento que decorre do reconhecimento que vem sendo abordado, no 
sentido de que a conduta dos catadores traz benefícios econômicos e ambientais 
a toda sociedade e, portanto, faz jus à remuneração.

A situação tornou-se ainda mais alarmante com o contexto da crise 
econômica mundial, momento em que, com a queda nos preços pagos por 
materiais recicláveis, a maior parte da categoria viu sua renda, que já é baixa, 
cair cerca de 62%.1025 Apesar das poucas experiências e das limitações dos 

1024  SEVERI, Fabiana Cristina. Os catadores de materiais recicláveis e reutilizáveis na Política 
Nacional de Resíduos Sólidos. Revista Direito e Práxis, v. 5, n. 3, 2014. pp. 152-171, p. 159.
1025  Nota pública do Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis sobre o 
relatório final da “Pesquisa sobre o pagamento por serviços ambientais urbanos para gestão 
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dados existentes1026, nota-se que o estabelecimento dos referidos sistemas 
de pagamento são vitais para a valorização e empoderamento dos catadores, 
que exercem  um papel central no ciclo de reciclagem e  reaproveitamento dos 
resíduos sólidos. A alarmante situação em que se encontram os municípios, 
no que tange à qualidade de gestão dos resíduos sólidos, apontam para a 
necessidade da instituição de incentivos econômicos como os PSA. O aumento 
de produtividade e eficiência das cooperativas é essencial para que seja possível 
o atingimento de metas previstas na Lei nº 12.305/2010, como a extinção dos 
lixões  e  aproveitamento energético dos resíduos.

Desse modo, a implementação das políticas de gestão e gerenciamento 
dos resíduos sólidos não pode ser realizada em desconformidade com os 
princípios éticos da justiça socioambiental, elementos norteadores essenciais 
para a realização de mudanças culturais significativas e de maneira sustentável.

5. CONCLUSÕES ARTICULADAS

5.1. O problema dos resíduos sólidos deriva dos padrões de consumo e de 
produção insustentáveis de nossa sociedade contemporâneas, sendo mais 
sensivelmente sentido no ambiente urbano. 

5.2. Os impactos e danos decorrentes da má gestão dos resíduos sólidos são 
desigualmente distribuidos geograficamente, impactando de forma desigual 
os diferentes grupos sociais, principalmente grupos marginalizados e 
vulneráveis, como, por exemplo, os catadores de materiais reutilizáveis e 
recicláveis. 

5.3. A Política Nacional de Resíduos Sólidos propôs um novo paradigma de 
governança dos resíduos sólidos que busca internalizar o princípio da justiça 
ambiental por meio da atribuição de responsabilidades compartilhadas, 
do empoderamento dos atores sociais e da ressignificação das atividades 

de resíduos sólidos”, do Instituto de Política Econômica Aplicada (IPEA) publicada em 25 de 
março de 2010. Disponível em: <http://www.mncr.org.br/artigos/nota-publica-psau-programa-de-
pagamentos-de-servicos-ambientais-urbanos>. Acesso em 20 de março de 2015. 
1026  Como exemplos o Programa de Desenvolvimento Socioambiental de Produção 
Familiar Rural (Proambiente) instituído pelo Plano Plurianual (PPA) 2004-2007, que paga 1/3 de 
salário mínimo aos agricultores e pecuaristas que empregam técnicas menos nocivas ao meio 
ambiente, como a não utilização de agrotóxicos ou a execução de sistemas agroflorestais; 
o “Bolsa-Floresta”, institucionalizado pelas Lei nº 3.135/2007, do Estado do Amazonas, que é 
pago às famílias de ribeirinhos e às comunidades tradicionais que vivem no entorno ou dentro 
de unidades de conservação estaduais; e o ICMS ecológico, implantado em alguns estados, 
mecanismo no qual é aplicada parte da arrecadação do imposto em projetos de preservação 
ambiental. A primeira política de pagamentos por serviços ambientais, voltada especificamente 
aos catadores de materiais recicláveis se deu no Estado de Minas Gerais, com o estabelecimento 
da “Bolsa Reciclagem”, por meio da Lei nº 19.823, de 22 de novembro de 2011 e regulamentada 
pelo Decreto-Lei nº 45.975, de 04 de junho de 2012. O incentivo é concedido trimestralmente às 
cooperativas e associações, sendo que 90% são destinados aos catadores. O restante pode ser 
utilizado para despesas administrativas, infraestrutura, equipamentos, formação de estoque de 
materiais recicláveis e capacitação de associados.

http://www.mncr.org.br/artigos/nota-publica-psau-programa-de-pagamentos-de-servicos-ambientais-urbanos
http://www.mncr.org.br/artigos/nota-publica-psau-programa-de-pagamentos-de-servicos-ambientais-urbanos
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desempenhadas pelos catadores de materiais recicláveis.

5.4. Os catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis desempenham uma 
atividade de valor econômico, social e ambiental que deve ser valorizada e 
fomentada pelos programas, políticas e instrumentos de gestão dos resíduos 
sólidos, notadamente os acordos setoriais de logística reversa.

5.5. As atuais condições de desempenho de atividades realizadas pelos catadores 
de materiais reutilizáveis e recicláveis não assegura o princípio da dignidade 
da pessoa humana, devendo haver um enfrentamento contundente pela 
agenda pública e privada da superação dessas condições tanto por medidas 
normativas, quanto por medidas fáticas, para que se assegure a justiça 
ambiental e a sustentabilidade na governança dos resíduos sólidos. 


