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Resumo 

O presente artigo pretende discorrer sobre os aspectos relacionados com as políticas públicas
quanto do implemento da Politica Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) no direcionamento
que esta politica dá quanto ao atendimento de demandas próprias dos catadores de resíduos
sólidos, fazendo a avaliação desta política pública pelo critério de eficácia.  A importância
desta pesquisa pode ser vista pelo fato de existirem no nosso país vários grupos sociais que se
encontram  em diversas  situações  de  vulnerabilidade,  sendo  que  um destes  grupos  é  dos
catadores de resíduos sólidos. Procurou-se conhecer as análises feitas por autores que tratam
desta  temática  que  traz  destacados  desafios  para  os  gestores  públicos  no  sentindo  que
planejarem e implementarem políticas públicas que promovam a necessária inclusão social
dos catadores de resíduos sólidos. Para este mister a forma de pesquisa a ser utilizada é a
pesquisa qualitativa, pois este é um modelo de pesquisa que favorece o melhor entendimento
dos fenômenos sociais estudados. Ainda para o desenvolvimento desta pesquisa utilizaremos
de coletas de dados, o meio de pesquisa aplicado é o da pesquisa exploratória, e ainda uso de
levantamento bibliográfico sobre inclusão social de catadores visando entender a abordagem
atual das publicações sobre tal temática. Deste modo abordar-se-á as questões pertinentes ao
quadro de posições de autores que lidaram com o tema de catadores de resíduos, tendo como
prisma as proposições da Politica Nacional de Resíduos Sólidos, como estão sendo aplicadas
atualmente  estas  politicas  públicas  para  atendimento  deste  grupo;  Os  procedimentos
metodológicos  que  nortearam  a  concretização  da  pesquisa;  Os  resultados  obtidos  nesta
análise;  As considerações sobre os dados obtidos em forma de bibliometria e vemos que este
é um campo de pesquisas sociais bastante promissor. 

Palavras-chave: Política Nacional de Resíduos Sólidos. Catadores de Resíduos Sólidos.
     Políticas Públicas. 



Abstract 

This  article  intends  to  discuss  the  aspects  related  to  public  policies  regarding  the
implementation of the National Solid Waste Policy (PNRS) in the direction that this policy
gives to meet the demands of solid waste collectors,  making the evaluation of this public
policy by the effectiveness criterion. The importance of this research can be seen by the fact
that  there  are  in  our  country  several  social  groups  that  are  in  various  situations  of
vulnerability, and one of these groups is the solid waste collectors. It was sought to know the
analyses made by authors who deal with this theme that brings highlighted challenges for
public managers  in feeling that they plan and implement public policies that promote the
necessary social inclusion of solid waste collectors. For this reason, the form of research to be
used is qualitative research, since this is a research model that favors a better understanding of
the social  phenomena studied. Still  for  the development of  this research we will  use data
collection,  the  means  of  applied  research  is  the  exploratory  research,  and  also  use  of
bibliographic survey on social inclusion of waste pickers to understand the current approach
of  publications  on  this  theme.  In  this  way  we  will  address  the  issues  pertinent  to  the
framework of positions of authors who dealt with the theme of waste collectors, having as
prism the propositions of the National Policy of Solid Waste, how are currently being applied
these  public  policies  to  meet  this  group;  The  methodological  procedures  that  guided  the
implementation of the research; The results obtained in this analysis; The considerations on
the data obtained in the form of bibliometry and we see that this is a very promising field of
social research. 

Keywords: National Solid Waste Policy. Solid Waste Collectors. Public Policies
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 O PAPEL DA POLITICA NACIONAL DE RESIDUOS SÓLIDOS COMO POLITICA
PÚBLICA DE INCLUSÃO SOCIAL DOS CATADORES. 

Anderson Canuto de Almeida1

1 INTRODUÇÃO

A escolha do tema tem relação direta com o campo das pesquisas objetivas, buscando

tratar, dentro da área de estudos das politicas públicas, das ações feitas pela Administração

Pública, de forma específica com a edição da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS),

de modo a verificar se esta politica pública promove a inclusão social do grupo de catadores

de resíduos sólidos, sendo este o nosso recorte de pesquisa.

O que temos visto no cotidiano é que os catadores são um grupo social em situação

de vulnerabilidade pelas condições de trabalho destes trabalhadores que são extenuantes e

com risco de acidentes. Ainda podemos ver que esta população apresenta condição de baixa

estima por não serem vistos na sociedade como uma profissão regular, mas tão somente uma

forma de sub-ocupação. 

Partindo do conceito marxista de precarização das relações de trabalho no contexto

capitalista, vemos então que neste sistema econômico as relações de trabalho envolvidas no

processo de sua produção são vistas como uma situação de grande desigualdade entre os dois

lados. Neste sentido observamos que o material coletado pelos catadores cristalizaria o seu

trabalho,  mas também no sentido  proposto  por  Marx,  acaba  este  mesmo trabalho  sendo

apropriado pelos proprietários das indústrias de reciclagem sem a devida remuneração de

forma  justa  e  de  outro  modo  não  teriam  assim  as  matérias-primas  necessárias  se  não

houvesse este trabalho árduo dos catadores. (MAGALHAES, 2016).

Acrescente-se que temos visto em nosso país poucas políticas públicas voltadas para

atender as demandas desta população e assim é importante observar esta politica pública que

tem como objetivo dar meios devidos para inclusão social dos catadores.

A  questão  principal  que  busca-se  responder  é:  as  políticas  públicas  que  estão

previstas na Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) voltadas para os catadores de

resíduos sólidos alcançam o objetivo de promover a inclusão social deste grupo?

1  Pós-graduado em Gestão Pública Municipal pela UEMG. pós-graduado em Direito Administrativo pela UBS-
UNIFEMM Business School, Sete Lagoas/MG. Bacharel em Direito. Licenciado em História. Oficial de Apoio
do TJMG na Comarca de Sete Lagoas. e-mail: canutodealmeida@gmail.com
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O objetivo principal  a ser alcançado na presente pesquisa é  analisar  se a politica

nacional de resíduos sólidos (PNRS) resultante da lei federal nº 12305, de 02 de agosto de

2010,  enquanto  na  condição  de  política  pública  tem cumprido  o  papel  de  promover  a

inclusão social dos catadores, com os desafios, avanços e os tipos de problemas enfrentados

para a devida efetivação desta lei. 

Os  objetivos  específicos  são  verificar  se  há  sucesso  de  tal  política  pública  para

alcançar o objetivo de promover inclusão social por meio dos mecanismos da lei citada;

propor possíveis melhorias da mesma; analisar os diversos problemas que os catadores de

resíduos sólidos têm enfrentado em seu cotidiano e apresentar possíveis alternativas para a

superação dos entraves para concretização dos objetivos da Lei 12305/2010. 

  Trazemos uma notícia importante sobre o tema que trata de uma ação pública que

pretende auxiliar neste processo de inclusão social dos catadores

Conscientizar  a  população  sobre  a  importância  da  coleta  seletiva  para  o  meio
ambiente e para a inclusão social de trabalhadores. Este foi o objetivo de uma das
atividades realizadas ontem em decorrência da Semana Lizo Zero em Uberlândia. O
evento contou com a palestra “Inclusão Social do Programa Municipal de Coleta
Seletiva”,  ministrada  no  Departamento  Municipal  de  Água  e  Esgoto  (Dmae),
seguida  de  uma  visita  técnica  na  Associação  dos  Recicladores  e  Catadores
Autônomos (Arca).  A palestra, ministrada por Arthur Rosa, do núcleo de Coleta
Seletiva  do  Dmae,  abordou  a  importância  da  coleta  seletiva  para  a  cidade.
(DALMONICA, 2018. s.p)

 Podemos ver  que há diversos trabalhos relevantes  sobre temas que se relacionam

com a  situação  de  catadores,  tais  como gestão  compartilhada  dos  resíduos  sólidos,  sobre

coleta seletiva, das organizações e cooperativas de catadores, e de políticas sociais voltadas

para os catadores de resíduos sólidos.

Historicamente os catadores surgem com o processo de urbanização do país com o

aumento do descarte de vários tipos de resíduos e sempre foram associados com a população

em situação de rua. Com o reconhecimento deles como categoria profissional e através de

diversas  iniciativas  como  programas  de  coleta  seletiva,  cooperativas  e  associações  de

catadores e fóruns de discussão e programas voltados para as questões atinentes aos catadores,

este  grupo  tem  conseguido  progressos  no  intento  de  terem  suas  demandas  devidamente

atendidas pela Administração Pública. O tipo de pesquisa que será utilizado é a denominada

de qualitativa pois é um modelo de pesquisa busca melhor entender os fenômenos sociais

estudados.  Para  o  desenvolvimento  desta  pesquisa  trabalharemos  com  coletas  de  dados,

fazendo a devida interpretação dos mesmos para alcançar os objetivos já propostos. O meio de

pesquisa mais plausível para concretizar esses objetivos quanto aos seus fins é por intermédio

da pesquisa exploratória, que tem uma flexibilidade maior da forma de planejamento. 
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  Quanto ao universo de pesquisa, o procedimento metodológico utilizará o estudo de

caso único, visto que o ator principal a ser estudado é a Administração Pública, sendo o meio

mais viável no caso desta pesquisa que procurar verificar se o poder público têm buscado

implementar as politicas públicas previstas na PNRS para promover a inclusão social dos

catadores de resíduos sólidos. 

  Os procedimentos metodológicos ainda incluem a pesquisa documental com a coleta

de dados utilizando de documentos em diversas formas que vem favorecer o tipo de pesquisa

exploratória  como  proposto  nesta  pesquisa  de  fontes  secundárias.  Também  usaremos  do

levantamento de dados por meio do uso da bibliometria para melhor entender o panorama das

publicações nacionais acerca do tema proposto.

Para  galgar  os  objetivos  traçados  organizou-se  o  texto  da  seguinte  maneira:

introdução que apresenta o problema e os objetivos; referencial teórico que mostra a discussão

que serve como alicerce para essa pesquisa; metodologia de pesquisa; análise de resultados;

discussão dos dados e considerações finais.
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2. REVISÃO DA LITERATURA

            Importante trazermos alguns conceitos básicos para melhor compreensão do tema 

tratado. Inicialmente vamos ver a definição legal de catadores de resíduos sólidos que está 

expressa no decreto 7405/2010, que os define nestes termos
Art 1º...

Paragrafo Único. Para os fins deste Decreto, consideram-se catadores de materiais  
reutilizáveis  e  recicláveis  as  pessoas  físicas  de  baixa  renda  que  se  dedicam  às  
atividades  de  coleta,  triagem,  beneficiamento,  processamento,  transformação  e  
comercialização de materiais reutilizáveis e recicláveis. (BRASIL, 2019, s.p) 

          Acrescente-se a definição desta profissão, conforme a Classificação Brasileira de

Ocupações (CBO), e que recebeu o código de ocupação 5192, o que vem demonstrar que

esta é uma profissão regulamentada:

Os trabalhadores  da coleta  e  seleção de material  reciclável  são  responsáveis  por  
coletar  material  reciclável  e  reaproveitável,  vender  material  coletado,  selecionar  
material  coletado,  preparar  o  material  para  expedição,  realizar  manutenção  do  
ambiente e equipamentos de trabalho, divulgar o trabalho de reciclagem, administrar 
o trabalho e trabalhar com segurança. (BRASIL, 2019, s.p)

           Quanto à definição sobre o que vem a ser políticas públicas, uma boa conceituação

sobre o tema nos mostra que estas podem são definidas como

... o conjunto de politicas, programas e ações do Estado, diretamente ou por meio de
delegação, com objetivo de enfrentar desafios e aproveitar oportunidades de interesse
coletivo.  Tais  politicas,  programas  e  ações  concretizam-se  na  oferta  de  bens  e
serviços que atendam as demandas resultantes das disputas politicas acerca do que e
ou  deveria  ser  de  interesse  publico.  O  conceito  de  politica  publica  pressupõe,
portanto, o reconhecimento de que ha uma área ou domínio da vida que não e privada
ou somente individual. Independentemente da escala, as politicas públicas remetem a
problemas que são públicos, em oposição aos problemas privados. Nas sociedades
contemporâneas, cabe ao Estado prover politicas públicas que atendam aos anseios
da sociedade (CASTRO; OLIVEIRA, 2014, p. 22-23).
 

  Em dicionário editado pela Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG) que

trata sobre o tema de politicas públicas temos uma clara explanação destas sendo

 ...definidas  como  o  conjunto  de  estratégias  e  ações  articuladas,  adotadas  por
autoridade  governamental  formalmente  constituída,  que  visam  alcançar  um
resultado  público  e  a  satisfação  do  interesse  de  uma  coletividade.  Há diferentes
maneiras de classificar as políticas públicas, dependendo do seu impacto pretendido
ou da sua área de intervenção, por exemplo (ASSIS, 2015, p. 338)

Outro tema a ser abordado trata do que vem a ser inclusão social e que é um alvo a

ser alcançado pelos gestores públicos e ela é vista como
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.....  um  conjunto  de  medidas  para  garantir  que  todas  as  pessoas  participem  da
sociedade igualmente. A necessidade de inclusão existe quando uma sociedade tem
entre seus  cidadãos pessoas  que não usufruem de  direitos que  seriam devidos  a
todos.  A inclusão é a participação na sociedade com acesso  aos direitos básicos
como saúde, educação, moradia, trabalho, cultura e lazer (LENZI, 2019 s.p).

 Uma  dimensão  importante  para  avaliar  as  politicas  públicas  é  pelo  critério  de

eficácia, que busca verificar se as metas estabelecidas quando da implementação da política

estão sendo devidamente atingidas de modo a evitar falhas no desenho da política publica de

modo  que  não  ocorra  a  avaliação  inadequada  do  problema,  que  os  objetivos  sejam

incoerentes, o uso de meios inadequados de intervenção ou de implementação impraticável ou

o mesmo o não atingimento do público-alvo da politica implementada. (BRASIL, 2018, s.p).

Serão trazidas algumas visões sobre este tema retirados de trabalhos que abordam o

tema  proposto,  notadamente  de  artigos  diversos  que  trataram  do  tema  sob  o  prisma  de

inclusão social e isto por meio de políticas públicas, como é o caso da PNRS, sendo estes de

publicações oficiais e também de diversos autores de diferentes áreas do conhecimento se

debruçaram sobre diversos aspectos inerentes à politica nacional de resíduos.

2.1- ARTIGOS SOBRE A TEMÁTICA DA COLETA SELETIVA

Um texto que tem relação com o presente  trabalho é o texto da lavra de Rauber

(2011) “Apontamentos sobre a política nacional de resíduos sólidos, instituída pela lei federal

n° 12.305, de 02.08.2010".  Rauber (2011) trata de qual é o objeto e quem são os destinatários

da Lei citada, que seriam pessoas físicas ou jurídicas, que podem ser tanto de direito público

ou direito privado, que são responsáveis de forma direta ou indireta pela geração de resíduos

sólidos  que  são  consequências  de  suas  atividades  e  que  desenvolvam  ações  de  gestão

integrada ou de gerenciamento de resíduos sólidos. 

   Rauber (2011) disserta sobre o tratamento que esta lei para com os catadores diz

respeito aos objetivos desta lei, em seu artigo 7º, que inclui a geração de emprego e renda para

catadores de materiais recicláveis, o podemos ver como uma proposta inclusiva.

 Quanto aos instrumentos previstos na PNRS, um deles prevê que haja o incentivo à

instituição e o funcionamento de cooperativas de catadores de resíduos. Importante a previsão

legal  no  sentido  do  que  os  titulares  dos  diversos  serviços  públicos  de  limpeza  urbana  e

manejo  de  resíduos  sólidos  deverão  priorizar  a  organização  e  o  funcionamento  das

cooperativas  ou associações  de catadores  de materiais  recicláveis  que  serão  formadas por

pessoas  de baixa renda, bem como favorecer formas para  facilitar  a sua contratação  pelo
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poder público. Ainda temos planos municipais de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos que

impõe ao gestor  municipal  implementar  programas e ações  que tenham a participação  de

grupos interessados, como cooperativas e associações de catadores de materiais reutilizáveis e

recicláveis que são formadas por pessoas de baixa renda. (RAUBER, 2011)

Outro artigo que também contribui com o escopo deste texto é “Procrastinação da

Política  Nacional  de  Resíduos  Sólidos:  catadores,  governos  e  empresas  na  governança

urbana” de Teodósio, Dias e Santos (2014) abordam a questão que ainda não houve a plena

inclusão dos coletores de resíduos e os autores ressaltam ainda que a lei 10253/10 estabeleceu

metas para o equacionamento de problemas ambientais e sociais relacionados ao destino dos

resíduos urbanos. 

  Para  os  autores  essa  atuação  nesta  politica  pública  chega  a  ser  “decepcionante,

constrangedor  e  ultrajante”  (TEODOSIO;  DIAS;  SANTOS,  2014,  p  30)  devido  à

procrastinação  que  estaria  ocorrendo  com  tão  relevante  serviço  público.  Eles  mostram

também a mudança que vem ocorrendo nos últimos anos com relação aos catadores  pois

quando as atividades de coleta de resíduos tiveram inicio no Brasil foram uma inovação social

e os catadores passaram a ter na catação de resíduos uma forma de geração de renda para os

grupos que estão em situação de rua ou de vulnerabilidade social, mas somente era vista como

uma  atividade  marginal  e  por  isso  havia  o  preconceito  da  população  com  relação  aos

catadores que são submetidos às regras injustas e formas precárias de trabalho de reciclagem. 

 Também ressaltam  que  os  catadores  conseguiram alcançaram  conquistas  muito

importantes em forma de reconhecimento formal e ainda como atores relevantes dentro do

mercado  de  reciclagem.  Acrescentam  ainda  que  atualmente  conquistaram direitos  sociais

relacionados  à  previdência  social  e  o  direito  à  aposentadoria  e  há  também  um  número

razoável  de  parcerias  entre  associações  dos catadores  as  empresas  privadas  e  também os

órgãos governamentais. 

  Teodósio, Dias e Santos, (2014) vêm chamar a atenção para o fato de que a PNRS

estabeleceu que a gestão de resíduos sólidos se dará a partir  de parcerias com as diversas

associações de catadores. Os autores informam que por um lado foi uma conquista importante

deste grupo no mercado de reciclagem, mas ainda encontram obstáculos à efetivação dessa

política e também vem ocorrendo a descentralização das políticas públicas devido a presença

de  cooperativas  fazendo  com  que  esta  política  avance  mais  rapidamente,  pois  onde  há

catadores organizados este objetivo mais facilmente será alcançado.
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Pelo recorte temporal e assim trazer em seu bojo a cronologia dos fatos anteriores a

PNRS,  referimos  para  tal  o  artigo  “Os catadores  de  materiais  recicláveis  e  sua luta  pela

inclusão e reconhecimento social no período de 1980 a 2013” que mostra como se deu a luta

dos catadores, escrito por Souza, Silva e Barbosa (2014), sendo que um ponto que elas tratam

que a PNRS estabelece dois pontos importantes mais diretamente voltados para os catadores

de materiais recicláveis, sendo um ponto o reconhecimento dos resíduos sólidos recicláveis

como um bem de valor social que gera trabalho e renda e ainda como promotor da cidadania e

o outro ponto é a integração dos catadores nas ações de responsabilidade compartilhada no

ciclo de vida dos produtos. 

As  autoras  informam  que  somente  a  PNRS  ao  fomentar  a  organização  em

associações e cooperativas não foi suficiente por si só para promover a inclusão deste grupo,

já que “mesmo organizados essa atividade só pode ser caracterizada como uma forma de

inclusão se os trabalhadores estabelecerem esse ofício de maneira que proporcione condições

dignas de trabalho e de remuneração” (SOUZA; SILVA; BARBOSA, 2014, p. 4000)  
Vale o destaque do artigo que nos diz que a Lei 12.305/10 estabeleceu em um dos

seus instrumentos que seja dado o incentivo à criação e o desenvolvimento de cooperativas ou

outras organizações de catadores, pois a inclusão social dos catadores é um dos pontos fortes

desta  lei  ao reconhecer  estes  profissionais  como agentes  imprescindíveis  à  boa  gestão de

resíduos sólidos.

   Acrescente-se que outro texto que contribui sobre as análises sobre o tema é o artigo

“A política nacional de resíduos sólidos como mecanismo de fortalecimento das associações

de catadores de materiais recicláveis” que foi escrito por Pinheiro e Francischetto (2016). O

texto traz informações pertinentes sobre esta politica tais como, o tema da reciclagem e a

política nacional de resíduos sólidos. A importância da organização dos catadores em forma

de  associações  e  cooperativas  e  que  queremos  destacar  como  meio  de  atuação  dos

mecanismos da PNRS no fomento ao trabalho do catador.

Também  mostram  que  era  imprescindível  criar  uma  legislação  que  fizesse  a

regulamentação das atividades de tratamento de rejeitos sólidos. Após o lapso de vinte anos

de tramitação, foi aprovada a Política Nacional de Resíduos Sólidos que traz os princípios, os

objetivos  e  os  instrumentos  para  enfrentar  os  principais  problemas  ambientais,  sociais  e

econômicos que decorrem do manejo inadequado dos resíduos. 

  O papel das cooperativas e associações como forma de inclusão social ocorre com as

possibilidades  de  participação  destas  associações  ou  de  cooperativas  no  processo  e

gerenciamento destes resíduos e é importante para potencializar a criação deste modelo de
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economia solidária. Assim este novo modelo de economia busca apresentar alternativas que

promovam a inclusão de pessoas que foram excluídas do mercado do trabalho. (PINHEIRO;

FRANCISCHETTO, 2016).

Um fator importante apontado como forma de inclusão social após a edição da PNRS

foi  o  fomento  à  criação  de  cooperativas  e  de  associações  de  catadores.  Sobre  este  tema

Pinheiro  e  Francischietto  (2016)  demonstram  que  estas  se  inserem  num  mercado  que  é

altamente rentável, tendo o problema de termos uma desigualdade na cadeia de reciclagem,

pois por um lado as empresas de reciclagem apresentam altos índices de lucros, por outro

temos a figura do catador que tem extrema importância no processo, já que a maior parte dos

materiais recicláveis passam pelas suas mãos, seja nas ruas ou nas associações e cooperativas,

mas enfrentam também uma realidade  precária  e  de luta para a  concretização  de direitos

básicos. 

Pinheiro e Francischietto (2016) acrescentam também que a reciclagem é um fator de

inclusão  social  visto  que  muitos  indivíduos  excluídos  do  mercado  de  trabalho  estão

recorrendo à atividade de catação de resíduos como meio de sobrevivência. Mas temos de um

lado os grandes beneficiados que são os empresários e por outro lado os catadores enfrentam

situações de ausência de direitos para conseguirem seu sustento e a PNRS torna-se importante

como forma de incentivar a reunião dos catadores em associações ou cooperativas.

Um  tópico  fundamental  para  ser  analisado  deste  artigo  é  o  a  “Atuação  dos

mecanismos da PNRS no fomento ao trabalho do catador”. O que importa para o escopo deste

trabalho é o fato que é crescente a quantidade daqueles que se dedicam à reciclagem, que

inclui a coleta seletiva, a triagem nos galpões das associações e nas cooperativas de materiais

recicláveis  até  o  envio  para  as  indústrias.  Assim encontramos  os  trabalhadores  da  coleta

seletiva  formal,  há aqueles  que são autônomos e estão nas  ruas  e  lixões  para  alcançar  o

sustento diário e também os catadores de materiais recicláveis agrupados em associações e

cooperativas e depois vendem os materiais recolhidos para as empresas de reciclagem.

Podemos ver  que para seja alcançado o desafio  da inclusão social  isto passa por

todos os atores sociais envolvidos se mobilizarem para seja efetiva a proposta desta lei, pois

torna-se necessário para a realização de melhorias nas condições de trabalho do catador que o

Poder Público, a sociedade, organizada, e a categoria profissional dos catadores atuem todos

no sentido de impedir  que este  instrumento normativo transforme-se em apenas mais  um

mecanismo de promoção da exclusão social deste grupo ou mesmo como fonte de negócios

lucrativos. (PINHEIRO; FRANCISCHETTO, 2016).
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2.2- ARTIGOS SOBRE A INCLUSÃO DOS CATADORES PELA RECICLAGEM, OS

PROGRAMAS DE COLETA SELETIVA E  LOGíSTICA REVERSA

O artigo que foi publicado por Pereira e Teixeira (2011) “A inclusão de catadores em

programas de coleta seletiva: da agenda local à nacional”, mostra que modo se deu a inclusão

das demandas dos catadores de resíduos na agenda de políticas públicas nacional. O que deve

aqui ser destacado é o modo que se deu a formação desta politica pública como uma rede de

políticas  públicas  nacionais  e  como esta deve discutir  de que forma promover a  inclusão

social  dos  catadores  de  materiais  recicláveis,  pois  estava  presente  apenas  na  agenda  de

políticas públicas em nível local, mas agora alcança a agenda governamental nacional e deve-

se discutir  também como deve ser  feita esta  inclusão social  e  produtiva dos catadores de

materiais recicláveis que antes estava presente apenas na agenda de políticas públicas locais

agora alcança a agenda governamental nacional. (PEREIRA; TEIXEIRA, 2011).

Os autores declaram que um fato perceptível nas grandes cidades quanto à questão da

sobrevivência dos catadores de materiais recicláveis, mostrando mais um aspecto da grande

desigualdade social existente no Brasil, pois estes catadores estão nas ruas, aterros ou lixões,

em condições de trabalho precárias e lidam com um dos principais problemas ambientais que

é a disposição final do lixo descartado. Registramos que eles vêm dizer que os catadores são a

base  da  reciclagem,  trabalhando  muitas  vezes  em  condições  desumanas  e  sem  direitos.

(PEREIRA; TEIXEIRA, 2011)

Ainda destacam de forma muito clara o fato de que os catadores muitas vezes são

vistos como pessoas delinquentes ou como mendigos que “sujam” as ruas, o que leva por

vezes à prática de “políticas higienistas” pelo poder público e eles vem declarar que o mesmo

poder público “tem um papel  fundamental  na promoção de políticas  públicas de inclusão

efetiva desses trabalhadores. O reconhecimento do problema e sua inserção efetiva na agenda

de  políticas  públicas  dos  governos  locais  é  um processo  que  ainda  está  em construção”.

(PEREIRA; TEIXEIRA, 2011, p.896).

Outro ponto de destaque que os autores trazem é a cronologia dos movimentos e

ações  tanto  dos  catadores,  quanto  da  sociedade  civil  que  levou  a  criação  das  primeiras

cooperativas e associações de catadores, que resultaram na criação do Movimento Nacional

de Catadores de Material Recicláveis (MNCR) no ano de 2001 e foi positiva a criação em

2003 do Comitê Interministerial de Inclusão Social de Catadores de Materiais Recicláveis.

Posteriormente foi editado o decreto 5.940/ 2006, prevendo que as repartições públicas da

administração devem fazer a coleta seletiva e doar os materiais recolhidos nas mesmas para as
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cooperativas  de catadores,  culminando tais políticas públicas com a aprovação da Política

Nacional de Resíduos Sólidos, que em seu bojo previa a inserção dos catadores em programas

de coleta seletiva em nível municipal. (PEREIRA; TEIXEIRA, 2011)

Estes autores  também mostram que a forma de inserção social  deve ocorrer  pelo

protagonismo do grupo de modo a não se tornarem tão somente úteis aos mecanismos de

reprodução econômica capitalista, mas que exerçam plenamente seus direitos como cidadãos.

Em outro ponto deste artigo, os escritores traçam o panorama das principais ações e politicas,

de forma inicial na cidade de Belo Horizonte e posteriormente,  principalmente a partir  da

década de 1990, das políticas nacionais direcionadas para o atendimento dos catadores. 

Além das políticas que são citadas, nos é dito que além “dessas ações de apoio aos

catadores, um considerável avanço foi a aprovação da Política Nacional de Resíduos Sólidos

(PNRS), em 2010. A Política prevê a integração de catadores aos processos de coleta seletiva”

(PEREIRA;  TEIXEIRA,  2011,  p.896).  Assim  eles  concluem  dizendo  que  devem  ser

reconhecidos os avanços de reconhecimento por parte do público da construção de políticas

públicas voltadas ao tema citado, porém há muito que ser feito, pois a gestão dos resíduos é

um grande desafio.

Outro artigo a ser considerado é “Empreendimentos Econômicos de Catadores de

Resíduos e Legislações  Vigentes:  Avanços e Limites” de Rafaela  Francisconi  Gutierrez e

Maria Zanin. Tal artigo trata dos avanços nas diversas legislações para o setor de reciclagem

dos resíduos sólidos.

Um aspecto destacável que já foi mostrado em outros artigos que foram citados e

também é mostrado pelas autoras é a questão dos catadores de resíduos quando exercem tal

atividade são responsáveis para a inserção de materiais recicláveis no sistema produtivo da

reciclagem, mas esses catadores são o elo mais frágil desta cadeia produtiva de reciclagem e o

fato  positivo  é  que  esses  profissionais  vêm  se  fortalecendo  na  cadeia  da  reciclagem,

principalmente pela forma de organizações coletivas.

Quanto à PNRS, as autoras do texto dizem que devido a discussão com diferentes

atores como consumidores, fabricantes, comerciantes e os gestores públicos fez com que esta

lei demorasse cerca de 20 anos para ser aprovada e assim somente foi sancionada em 2 de

agosto de 2010. Elas ainda vêm dizer que a lei citada vem estimular as parcerias entre os entes

governamentais e as cooperativas de catadores e a lei 12503/2010 também define o sistema

chamado de logística reversa, quando o gerador dos resíduos é responsável pelo destino final

de  seu  produto  após  o  consumo  e  também  traz  como  ponto  positivo  a  inclusão  dos
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empreendimentos de catadores de resíduos nas ações do fluxo de resíduos sólidos, conforme

mostrado por Gutierrez e Zanin (2011).

  Gutierrez e Zanin (2011) dizem também que existem diversos avanços na legislação

para a inclusão das cooperativas dos catadores neste processo de gestão dos resíduos sólidos,

mas é necessário que essas leis venham a ser cumpridas e os governos tornem efetivos os

contratos com essas cooperativas de catadores.

O artigo retro citado mostra-nos uma forma de inclusão trazida pela PNRS que foi a

chamada logística reversa e este é tema central deste artigo escrito por Tiago José Pereira

Neto,  tendo  o  título  de  “A  Política  Nacional  de  Resíduos  Sólidos:  Os  Reflexos  nas

Cooperativas de Catadores e a Logística Reversa”. Inicialmente o mesmo mostra que havia

um vácuo na gestão de resíduos sólidos pois não tínhamos uma política pública com diretrizes

e instrumentos de ação para a gestão adequada dos resíduos sólidos. 

No  ano  de  2010  foi  editada  a  PNRS  que  teve  como  destaque  o  conceito  de

responsabilidade compartilhada e ainda o incentivo ao desenvolvimento de cooperativas ou

associações  de  catadores  como uma forma  de  ação  socioambiental  e  traz  o  conceito  da

logística reversa, pois os principais mecanismos trazidos pela PNRS, como a coleta seletiva e

a logística reversa priorizam a participação dos catadores de resíduos. (NETO, 2011)

  Registramos aqui o fato destacado por Neto (2011), no sentido de que a edição da

PNRS foi um marco na luta pela inclusão social já que ela determina as diretrizes para a

gestão dos resíduos sólidos e ainda contempla instrumentos tais como a logística reversa, de

modo a fomentar  a participação dos catadores nos sistemas de gestão de resíduos sólidos

apresentando-se assim como uma forma de inclusão social e econômica destes.

Queremos tratar neste ponto do artigo feito por Mari Aparecida Bortoli “Processos

de organização de catadores de materiais recicláveis: lutas e conformações”. Este é um artigo

que  traz  algumas  das  lutas  por  reconhecimento  e  o  processo  de  organização  de  forma

paulatina dos mesmos. Mari Bortoli (2013) diz que os catadores são aliados importantes na

execução dos serviços de limpeza urbana,  pois ao fazer  coleta seletiva,  evitam que sejam

enviados  mais  materiais  recicláveis  aos  lixões  e  assim  contribuem  para  a  preservação

ambiental  e  a  reciclagem.  Os  governos  na  atualidade  promovem  a  inclusão  desses

trabalhadores  com  a  criação  de  mecanismos  para  o  envio  de  materiais  recicláveis  às

associações e cooperativas de catadores. 

  A autora  defende  que  as  atividades  de  coleta  e  seleção  de  materiais  recicláveis

expandiram a partir de um conjunto de ações articuladas entre as organizações de catadores, o

poder  público  e  a  indústria  da  reciclagem.  Por  certo  os  processos  de  organização  dos
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catadores contribuíram para o aprofundamento das lutas por transformação social, o que é

bastante oportuno, pois por mais importante que sejam as políticas publicas, a ação dos atores

não governamentais é importante neste processo.

Também  ela  vem  mostrar  formas  de  promoção  social  para  esta  população  que

importa diretamente para os gestores públicos

Para tentar atender às reivindicações dos catadores, os programas de coleta seletiva
serão implementados a partir de políticas de inclusão produtiva, como alternativa de
geração de trabalho e renda. Ao serem apresentados como iniciativas articuladas às
instituições voltadas para a criação de modos sustentáveis de produção, negócios e
serviços, os processos de organização dos catadores ganham novas características e
passam  a  responder  pela  capacidade  de  indução  de  um  comportamento
socioambiental responsável (BORTOLI, 2013, p. 252).

Temos diversas cartilhas feitas pelo Instituto Brasileiro de Administração Municipal

(IBAM),  sobre  os  mais  variados  aspectos  relacionados  com  a  temática  de  resíduos.

Destacamos a cartilha “Planos de Resíduos Sólidos Desafios e Oportunidades no Contexto da

Política Nacional de Resíduos Sólidos”, feita por Andrea Pitanguy de Romani e Karin Segala,

no ano de 2014, mostrando que para que a PNRS possa ser realmente uma política pública

efetiva, cabe a Administração Pública observar se ocorre a correta remuneração dos serviços

prestados, o fortalecimento gerencial e operacional das organizações destes trabalhadores para

assegurar a regularidade destes serviços e também é fundamental que o poder público adote a

coleta seletiva como uma política pública.

2.3. PUBLICAÇÕES OFICIAIS SOBRE O TEMA

Isto posto, passamos a verificar algumas publicações de caráter oficial sobre o tema,

pois  nelas  são  vistas  as  posições  dos  entes  federado  sobre  as  questões  que  envolvem  a

problemática da destinação dos resíduos, bem como o papel dos catadores de resíduos neste

ciclo. O primeiro texto é um relatório feito pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada

(IPEA), órgão que é uma fundação de natureza pública vinculada à Secretaria de Assuntos

Estratégicos da Presidência da República, denominado de “Situação Social das Catadoras e

dos Catadores de Material Reciclável e Reutilizável- Brasil”, do ano de 2013. Neste relatório

extraímos a informação de que a PNRS envolve necessariamente a participação dos governos

das três esferas para sua plena implementação e uma das formas que isto é possível é por meio

dos chamados consórcios públicos, que podem ser entre municípios ou entre municípios e

estados sendo uma forma de envolver  os catadores  e suas cooperativas  nos programas de

coleta seletiva, favorecendo a atuação destes em seus municípios.
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  Outra situação que o relatório do IPEA ressalta sobre como deve ser feita a boa

gestão desta politica pública, tendo um viés de inclusão dos trabalhadores, pois o bom êxito

da gestão compartilhada dos resíduos sólidos requer dos municípios o comprometimento com

o programa de inclusão social dos catadores, fazendo a inserção efetiva destes nos programas

de coleta seletiva.  No entanto,  a  inserção  dos catadores  resíduos deve  ser  feita  de  forma

estratégica implementando uma política que se revela tão complexa e necessita de um grande

esforço de coordenação, uma vez que se trata de um campo que é permeado por tensões e

dificuldades. Em que pese a importância da participação dos catadores organizados na gestão

dos resíduos, é necessário a promoção da efetiva integração desses trabalhadores nos sistemas

de gestão de modo a evitar que sejam feitos arranjos em que estas organizações sejam sempre

tuteladas pelo poder público municipal.

Um  segundo  trabalho  também  vindo  do  IPEA  denominado  de  “Catadores  de

materiais recicláveis: um encontro nacional”, editado em 2016, e traz neste livro organizado

por Bruna Cristina Jaquetto Pereira e Fernanda Lira Goes. O capitulo inicial denominado de

“Reciclagem e inclusão social no Brasil: balanço e desafios” de autoria de Diogo de Sant’Ana

e Daniela Metello, sendo que eles fazem uma consideração importante que é o fato da PNRS

procurar incorporar a inclusão dos catadores de materiais recicláveis como parte fundamental

desta politica pública, pois a palavra “catadores” aparece por doze vezes em seu texto, nos

seus instrumentos, princípios e objetivos, e como parte das obrigações dos entes da federação.

  Os autores citados mostram que há dois instrumentos voltados para um crescimento

inclusivo por meio de políticas públicas direcionadas para os catadores, sendo o primeiro eles

chamam de reconhecimento.  Por  meio  de  instrumentos  normativos  principalmente  com a

criação  do  “Comitê  Interministerial  para  Inclusão  Social  e  Econômica  dos  Catadores  de

Materiais Reutilizáveis e Recicláveis (CIISC)” que seria composto por 25 órgãos federais e

ainda cria o Programa Pró-Catador, visando integrar e articular as ações do governo federal

para o incentivo à organização dos catadores e a melhoria das suas condições de trabalho,

com a ampliação das oportunidades de inclusão como pela coleta seletiva.

 A outra politica pública ali citada é a de “Fomento à organização solidária e apoio à

estruturação produtiva”, e esta política de apoio a catadores de materiais recicláveis ocorre em

dois eixos, de um lado temos a organização em forma de cooperativas e associações, já que

este é  o modelo escolhido de organização produtiva e de outro a destinação  de obras  de

infraestrutura para que estes empreendimentos tenham êxito em prestar os serviços propostos,

de  forma  que  os  programas  foram  desenvolvidos  com  diálogos  permanentes  com  o

Movimento Nacional de Catadores de Resíduos (MNCR). (SANT’ANA; METELLO, 2016).
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Os  autores  também  falam  de  outro  programa  de  atendimento  de  demandas  dos

catadores que foi o lançamento do “Programa Cataforte” que consiste em ações variadas de

capacitação  e  de  assessoramento  técnico  para  a  consolidação  dos  empreendimentos  dos

catadores de resíduos e a elaboração de um plano para a atuação em forma de rede, sendo esta

atuação  em rede  fomentada  pelo governo  federal  juntamente  com o MNCR, para que  as

cooperativas ou associações não atuem de forma isolada e assim sobreviva no mercado de

reciclagem,  evitando  assim  exploração  da  parte  mais  fraca  que  são  os  catadores.

Posteriormente neste programa houve a doação de caminhões para a logística em rede, sendo

doados inicialmente um total de 140 caminhões para as 35 redes participantes abrangendo 15

estados. (SANT’ANA; METELLO, 2016).

Após estas considerações sobre os diversos artigos escritos acerca do tema que foram

observados acima, constatamos como relevantes nestes artigos diz respeito às semelhanças do

presente trabalho com outros deste campo de pesquisa e reside no fato de como os demais

artigos consideramos que houve avanços significativos com a edição da PNRS e isto trouxe

melhorias  para  os  catadores  sendo  esta  uma  das  melhores  políticas  públicas  existentes

voltadas para este grupo citado.

Um ponto de diferenciação quanto a outras pesquisas é o fato de procurarmos avaliar

a  eficácia  desta politica pública dentro do campo da gestão pública,  dado que as  demais

pesquisas citadas trabalham com temas da PNRS como reciclagem, formas de associações e

cooperativas  de  catadores,  aspectos  jurídicos  da  Lei  13205/2010  e  questões  diversas  de

inclusão social.

Este trabalho tem como escopo este último item citado, dado que procuramos ver até

onde e de que forma a publicação da PNRS tem resultado em políticas públicas que sejam

eficazes  para  a  devida e  necessária  inclusão  social  dos  catadores.  O ponto  fulcral  e  vem

justificar esta pesquisa é verificar se a PNRS tem obtido êxito em fazer esta inclusão social.

  Este artigo apresenta-se como uma contribuição neste tão vasto campo de pesquisa

que é das politicas públicas de nosso país e até que ponto elas tem obtido sucesso ou precisam

avançar mais quanto à inclusão social de grupos de vulnerabilidade social, como é o caso dos

catadores  de  resíduos  sólidos  e  vemos  que  há  diversos  caminhos  a  prosseguir  nesta  tão

importante e relevante área de pesquisa social.
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3. METODOLOGIA

  A primeira questão metodológica que apresentamos é o caráter interdisciplinar dos

trabalhos escritos sobre o tema ora abordado. Um ponto muito importante é no sentido de que

a pesquisa  interdisciplinar  dependerá  muito do objeto de pesquisa, visto que se o mesmo

dialoga com mais de uma área das ciências, este objeto se faz complexo e por isso necessita

ser  compreendido por mais de um dos campos do saber  e partindo deste princípio,  serão

elaboradas as devidas condições deste saber metodológico de modo a nortear a construção de

uma metodologia que seja interdisciplinar (CARVALHO; PIMENTA; OLIVEIRA, 2018).

  Outro aspecto sobre a metodologia adotada diz respeito ao tipo de pesquisa proposto

que é a denominada de pesquisa qualitativa. Este tipo de pesquisa vem abrir possibilidades

para  fazer  uma  pesquisa  no  campo  das  ciências  sociais  com mais  liberdade.  A  pesquisa

qualitativa  pode  ser  vista  “enquanto  exercício  de  pesquisa,  não  se  apresenta  como  uma

proposta rigidamente estruturada,  ela  permite que a imaginação  e a  criatividade levem os

investigadores a propor trabalhos que explorem novos enfoques”. (GODOY, 1995, p.21)

Quanto aos fins da pesquisa aquela que consideramos aquele que seria ideal  para

alcançar os objetivos propostos e a serem alcançados é através da pesquisa exploratória, pois

apresenta uma flexibilidade maior da forma de planejamento da pesquisa, pois “as pesquisas

exploratórias  possuem métodos mais  flexíveis,  sem o  uso de  questionários  detalhados  ou

amostragens muito complexas.” (PATAH, 2017, s.p). 

As  técnicas  de  coletas  de  dados  incluem  as  pesquisas  documentais  de  diversos

documentos  em formas  de  artigos,  sendo estes  trabalhos  de autores  de  diversas  áreas  do

conhecimento  que  trataram  deste  tema,  bem como publicações  oficiais  que  servem  para

compreensão  do  ponto  de  vista  dos  gestores  públicos  acerca  deste  tema  e  assim  melhor

compreender os aspectos mais importantes e obter maiores informações,  a partir de fontes

secundárias, de modo a favorecer o tipo de pesquisa exploratória como proposto como forma

de melhor elucidação desta politica pública.

Um procedimento metodológico fundamental neste trabalho é a análise bibliométrica

que pode ser  feita  no campo das ciências sociais aplicadas  e  estes  estudos bibliométricos

examinam a produção de artigos de um campo de saber de modo a mapear as comunidades

acadêmicas e identificam pesquisadores e as suas motivações e são concretizados por meio da

criação  de  indicadores  que  sumarizaram  as  instituições  e  autores  mais  prolíferos  e  mais

citados. Assim se consolida os termos chaves achados, buscando fazer uma analise critica e

posicionar o tema escolhido em relação às informações levantadas, sintetizando os achados e
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apontando  direções  futuras  de  modo  a  instigar  os  pesquisadores  a  investigarem  novas

possibilidades de pesquisas naquele tema. (CHUEKE; AMATUCCI, 2015).

Acrescente-se ainda que esta forma de pesquisa por referências bibliográficas é uma

parte  fundamental  do trabalho acadêmico e por  este  motivo demanda um maior rigor em

termos de busca, seleção e tratamento dos dados e se se dá pela a análise bibliométrica de

literatura que tem o propósito de integrar os protocolos quantitativos para as pesquisas de

referências. Este método de pesquisa é mais comum nas áreas da Saúde e da Engenharia, por

exemplo, mas são pouco difundidos nas áreas de Ciências Humanas e de Sociais aplicadas e

por este motivo o presente artigo traz uma contribuição utilizando de análise bibliométrica

para avaliar uma determinada politica pública. (MEDEIROS et al 2015).

              Na utilização de ferramentas bibliométricas as buscas necessárias foram feitas em

diversos artigos publicados em periódicos indexados na base de dados da Coordenação de

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), sendo que foram abordados artigos

referentes ao período de 2008 a 2018. Os termos de pesquisa utilizados como termos de busca

foram as palavras chaves: “inclusão social” e “catadores de resíduos” utilizados buscadores na

base de banco de dados citado, sendo que encontramos 70 artigos com tais palavras chaves.

Quanto  ao tipo de  corte  que  norteará  o  recorte  temporal  que  nos  importa  para

desenvolvimento do tema é o do tipo seccionais, entendendo que estes cortes “são estudos em

que a exposição ao fator ou causa está presente ao efeito no mesmo momento ou intervalo de

tempo analisado” (HOCHMAN, 2005, p. 3)

             Dentre os mais diversos métodos de pesquisa a ser escolhido, a opção metodológica

foi pelo método monográfico, dado que este método “parte do princípio de que o estudo de

um caso em profundidade pode ser considerado representativo de muitos outros ou mesmo de

todos os casos semelhantes”. (GIL, 2008, p. 18).

Em suma, a metodologia seguida para melhor entender o tema sob análise é quanto ao

tipo de pesquisa uma abordagem qualitativa, quanto aos fins uma pesquisa exploratória, nos

procedimentos  técnicos  usaremos  de  analise  de  documentos  tais  como  artigos

interdisciplinares, publicações de órgãos públicos e livros que tem relação direta com o tema,

usando das ferramentas  bibliométricas  para alcançar  tal e  ainda  por ser nosso interesse  o

momento  atual  das  politicas  públicas  no  país  valeremos  de  análises  de  corte  seccional  e

método  para  a  discussão  dos  dados  apurados  será  pelo  método  monográfico  dado  a

representatividade deste método. Tal é o percurso que trilharemos para responder de forma

adequada a questão principal que direciona esta pesquisa.
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4. RESULTADOS

             A PRNS traz em seu bojo algumas proposições a serem destacadas que se apresentam

na forma de ações e programas voltados para a importante inclusão social dos catadores de

resíduos sólidos. Um aspecto importante para ser tratado quanto a esta politica pública é a

quantidade de pessoas por ela atendida e retiramos as informações trazidas em repositório do

IPEA feitas por Ricardo de Sampaio Dagnino e Igor Cavallini Johansen (2017), a partir de

Censo Demográfico de 2010 do IBGE. Neste trabalho eles mostram que havia no país em

2017 cerca de 398 mil catadores de resíduos sólidos no país. Os autores informaram que estes

dados não inclui a população em situação de rua e ainda quanto aos catadores, muitos deles

realizam a coleta e comercialização de materiais de forma ocasional, como um complemento

a sua renda mensal, sem que a coleta seja a sua forma de trabalho principal e por isso não

foram classificados desta forma pelo IBGE devido a sua atividade não ser a definição de

trabalho principal. 

Outro  dado  apresentados  por  ambos  pesquisadores  é  quanto  à  distribuição  dos

catadores, sendo este grupo encontrado residindo em 4.961 municípios, que seria 89% dos

municípios brasileiros. Quanto à sua distribuição pelas regiões do Brasil, pode-se ver que o

Sudeste  está  com o maior  número  de  catadores  do país,  com cerca  de 42% da força  de

trabalho, seguido pela região Nordeste,  com 30%. A partir  deste dado eles constatam que

nestas duas regiões em que foram encontrados os mais catadores, estes devem ser os locais

mais urgentes para pensar em políticas públicas para atender esta população para garantir

qualidade de vida e condições de trabalho ideais. (DAGNINO; JOHANSEN, 2017).

Ainda quanto aos indicadores demográficos foi verificada uma idade média de 39

anos, com o destaque do percentual de idosos ser maior entre os catadores no percentual de

8% do que na população ocupada, que é de 6% e deste modo temos uma faixa etária mais

envelhecida para os catadores em relação aos demais trabalhadores. Ainda vemos que cerca

de 66 % dos catadores autodeclaram-se pretos e pardos e os brancos seriam de 32,7%. Com

relação ao local de trabalho, cerca de 20% dos catadores trabalham no seu domicílio, 74%

trabalham apenas  no  seu  município  de  residência,  porém não  no  próprio  domicílio,  e  o

percentual  de  6%  em  outro  município.  No  aspecto  socioeconômico  temos  uma  taxa  de

analfabetismo de 20,34 %, um grau de informalidade de 50,62% e vemos que os chefes de

domicílio são da ordem de 53,66% e uma renda média de R$ 561,93, que seria um pouco

acima do salário mínimo vigente então de R$ 510,00 (DAGNINO; JOHANSEN, 2017).
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4.1- POLÍTICAS PÚBLICAS IMPLEMENTADAS A PARTIR DA PNRS

             Dentre ações que redundam em política pública para o público alvo já citado temos os

instrumentos que esta lei traz como forma de viabilizar as ações previstas na PNRS. Dentre

estes instrumentos que entendemos como forma de implementar a inclusão social temos a

logística reversa, a coleta seletiva e o incentivo à criação e desenvolvimento de cooperativas

ou associação de catadores.  Acrescendo que dentro do plano nacional  de resíduos sólidos

temos a importante previsão de eliminação dos chamados ‘lixões” de formar a associar esta

ação à politica de inclusão social e a consequente emancipação econômica dos catadores.

Quanto a previsão de incentivo à prática da coleta seletiva temos então meios de

promoção desta forma de separar os materiais recicláveis de acordo com o tipo de material

descartado e o incentivo de envio destes para as cooperativas e associações de catadores de

resíduos. Outra lei que foi publicada antes da PNRS foi a lei 11445/2007 que cria a Politica

Nacional  de  Saneamento básico.  Ambas estas  leis  fortalecem a prática  da coleta seletiva,

sendo estes importantes políticas de saneamento básico.   

Um  passo  importante  para  fomentar  a  coleta  seletiva  foi  a  edição  do  decreto

5940/2006  que  introduziu  dentro  da  Administração  Pública  a  prática  de  fazer  a  correta

separação  dos  resíduos  recicláveis  que  são  descartados  dentro  da  administração  pública

federal, fazendo a sua destinação para associações e cooperativas de catadores de materiais

recicláveis e ainda tendo sido feita esta separação destes resíduos descartados destina-los para

que seja feita a coleta seletiva solidária.(BRASIL, 2018 s.p).

  Como visto, o êxito de programas de coletiva seletiva precisa muito de apoio do

poder público para ter êxito como forma de facilitar e aprimorar o trabalho dos catadores de

resíduos sólidos,  com positivos impactos  tanto no aspecto  social  como também na esfera

ambiental, com a melhor gestão da cadeia de resíduos. 

             Outra importante conquista da PNRS foi o incremento na criação de cooperativas e

associações de catadores. Tal situação tem relação direta com o ponto anterior, pois a coleta

seletiva só será eficaz com criação e organização de cooperativas e associações de catadores.

             Trazemos aqui considerações feitas por Magni e Gunther (2014) acerca do tema de

cooperativas  de  catadores,  tendo  estas  autoras  afirmado  que  com  o  surgimento  das

cooperativas de catadores de resíduos, que eram formadas por antigos catadores de lixo e

também por ex-moradores de rua, temos assim uma alternativa à situação de informalidade no

trabalho e temos agora a busca pela cidadania por meio do sistema de autogestão. 
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             Deve-se acrescer que elas também informam que as experiências de formação

cooperativas  e  associações  de  catadores  mostram  a  capacidade  inclusiva  deste  modelo

cooperativista e tem grande relevância a parcerias destas com o poder público. Ainda para que

tenhamos  experiências  bem  sucedidas  de  catadores  que  trabalham  em  cooperativas  é

fundamental a participação do poder público para lograr a inclusão social e se apresenta como

uma alternativa real de trabalho para um grupo que se encontrava marginalizado ou fora do

sistema formal de trabalho. (MAGNI; GUNTHER, 2014).

             Dentro da PNRS vemos que há previsão para que o poder público incentive a criação

de cooperativas e associações de catadores de resíduos por serem voltadas para pessoas de

baixa  renda,  sendo  este  um  dos  instrumentos  previstos  nesta  lei.  Também  temos  a

possibilidade dos gestores municipais implementarem programas e ações  voltadas  para  as

cooperativas de catadores, mostrando a importância destas no contexto da PNRS.

             A importância da PNRS como meio de inclusão social é bastante destacável visto que

é  um modo de  se  tornarem trabalhadores  formais  terem melhores  condições  de trabalho,

podendo ter  ganhos  maiores,  serem menos  explorados  dentro  da  indústria  da  reciclagem,

terem melhores condições de trabalho e ainda terem os meios de organizarem em forma de

associações ou cooperativas e assim poderem desenvolver a auto gestão e assim conseguirem

ter a sua cidadania assegurada.

             As determinações da PNRS, da política nacional de saneamento básico e do decreto

nº 5940 para que o poder público trabalhe com o sistema de parceria com as cooperativas e

associações de catadores,  que destine para elas os produtos resultantes da coleta seletiva e

ainda favoreça a criação e a organização das mesmas, demonstrando que a Administração

Pública tem papel destacado para o êxito desta forma de organização que tem feito com que

os catadores sejam vistos realmente como cidadãos.

             Há um desafio que esta questão traz é quanto aos catadores que não são vinculados as

cooperativas e associações de modo que os mesmos tenham liberdade de se integrar neste

sistema, bem como executar suas atividades da forma que melhor desejarem para que se evite

que em lugar de inclusão social tenha no sistema de cooperativa somente uma forma de retirar

catadores das ruas com o cunho unicamente de política higienista, o que não é a proposta

desta forma de organização.

             Importante também a previsão da PNRS para que o poder público venha a extinguir

os  chamados  “lixões” que tem grande impacto ambiental  e  eram locais  que  os  catadores

trabalhavam em condições extremamente precárias. Há a previsão da PNRS no sentido de que
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criar metas para eliminação e a recuperação de lixões de modo associado à inclusão social,

bem como a emancipação econômica dos catadores de materiais recicláveis. 

             Apontamos as considerações de Mansano e Oliveira (2012) de que grande parte dos

resíduos produzidos é encaminhada para os chamados lixões que não tem nenhum controle

sanitário, o que traz sérios riscos para aqueles que sobrevivem da reciclagem nestas áreas.

Uma política nacional que pretenda erradicar os lixões e o tratamento adequado dos resíduos

sólidos  e  ainda a disposição final  correta  dos  resíduos é uma contribuição importante  da

PNRS para a garantia da qualidade de vida de gerações futuras.

             Desta forma, a possibilidade de geração de emprego para tal população que vive à

margem da sociedade facilita que se alcance um objetivo pretendido que é a preservação do

meio ambiente. Quanto à geração de trabalho e de renda, cremos que os planos integrados dos

poderes públicos contribuirão para a organização das cooperativas e associações de catadores.

Portanto a emancipação econômica com a organização destes trabalhadores deve ser uma das

metas dos planos de gerenciamento dos resíduos. Ainda com a Política Nacional de Resíduos

Sólidos tivemos grandes avanços, mas seu papel fundamental foi promover a inclusão social

dos catadores, pois esta inclusão facilita a emancipação econômica dos catadores de modo a

eliminar  o  volume  dos  lixões  que  é  um  grande  problema  das  cidades.  (MANSANO;

OLIVEIRA, 2012).

O advento da PNRS que continha a previsão da inclusão social da categoria dos catadores

pelo processo de formalização do trabalho a idéia de “formalização” previa que o modelo de

lixões precisava ser extinto, já que era um espaço de trabalho precário e informal, bem como

com  total  ausência  de  cidadania  e  ainda  uma  situação  de  marginalização  social  e

invisibilidade diante do Estado. Este processo de formalização, na forma de autogestão, foi a

forma prevista para um trabalho mais seguro e digno à categoria, retirando os catadores da

situação de vulnerabilidade que estavam submetidos fora das organizações. (LIMA, 2018)

             Lima (2018) faz um alerta sobre os efeitos do encerramento deste aterro fazendo

surgir  situações  mais  complexas,  tais  como  a  criação  de  lixões  ilegais,  dificuldades  de

fiscalização da gestão e da economia  das  organizações  pelo Estado,  pois  a  população do

bairro era composta em sua maioria de catadores e dependiam do aterro para a obtenção de

renda, porém não foi absorvida, em sua maior parte, pelas cooperativas enfrentando assim

situação de desemprego ou dificuldades econômicas tornando-se mais vulnerável socialmente.

              Medidas de recuperação da área do aterro que previam construção de casas e serviços

públicos  no  bairro  não  foram  efetivadas.  Para  a  melhor  inclusão  social  da  categoria,  a

formalização de sua atividade deve ser pensada no sentido mais amplo, articulada a políticas



28

de garantia de canais estáveis de fornecimento de materiais recicláveis para as cooperativas, já

que tão somente a concessão de estrutura física e de maquinário, embora seja importante, não

promove por si só a viabilidade econômica do empreendimento e a garantia de uma renda

mínima aos seus membros. (LIMA, 2018)

             Acrescente-se que a Lei 12305/2010 fomenta o processo da chamada logística

reversa, com responsabilidade compartilhada de todos os atores envolvidos neste processo de

reciclagem como catadores, produtores, consumidores, empresas de reciclagem, etc.

             Esta forma de gestão da destinação de resíduos é importante para ser meio de inclusão

social dos catadores, pois ataca a problemática dos resíduos na sua geração e por meio desta

política temos a responsabilidade compartilhada durante o ciclo de vida dos produtos e assim

a logística reversa demanda que haja uma nova reconfiguração dos modelos de gestão até

então  utilizados  e  isto  passa  também  pelo  reconhecimento  historicamente  negado  da

importância de catadores de materiais recicláveis enquanto legítimos participantes do sistema

de gestão integrada que é a logística reversa.(WIRTH; OLIVEIRA,2016).

  No caso dos catadores de resíduos a implementação do processo de logística reversa

se  mostra  como um  dos  meios  de  promover  essa  inclusão  social  tão  necessária.  O  que

podemos ver é que este modelo trará mais inclusão aos catadores que participam do processo

de  reciclagem  dos  resíduos,  pois  esses  catadores  participam  de  um  momento  chave  do

processo,  por  isso  são  necessárias  medidas  para  facilitar  e  dar  efetividade  econômica  à

logística reversa e isto deverá ser colocado em pratica pelo Poder Público, o setor empresarial

e ainda pela sociedade. (MASANO; OLIVEIRA, 2012)

4.2- EXEMPLOS DE POLÍTICAS PÚBLICAS IMPLEMENTADAS

Um exemplo de  processo  bem sucedido de pôr fim a um lixão ocorreu no local

chamado de Jardim Gramacho, em  Duque de Caxias, estado do Rio de Janeiro. Sobre o fim

deste aterro,  Lima (2018) destaca que fazer uma abordagem de políticas que envolvem os

catadores no que diz respeito à execução de políticas públicas direcionadas para a inclusão

socioprodutiva desta categoria leva a refletir sobre os aspectos que separam a concepção das

políticas  públicas  até  a  sua  execução prática,  podendo ocorrer  efeitos  dissonantes  entre  a

efetivação de tais políticas em relação ao que foi planejado inicialmente. 

             Também esta autora faz a contextualização deste aterro ao mostrar de forma inicial

que Jardim Gramacho é um bairro de Duque de Caxias (RJ) e abrigou durante cerca de três

décadas o que era considerado dos maiores aterros de resíduos da América Latina e este aterro
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foi concebido então como uma solução definitiva para a gestão de resíduos,  sendo que o

projeto para criação deste aterro sanitário  começou a ser executado em 1977. Assim no ano

de  2011  este  aterro  recebia  cerca  de  nove  mil  toneladas  de  resíduos  por  dia,  sendo  o

percentual de 80% provenientes da cidade do Rio de Janeiro e ainda que tenha passado por

obras de recuperação da área, o aterro então mostrava sinais de esgotamento.

Citamos  outro  exemplo  de  programa  de  coleta  seletiva,  feita  na  cidade  de  Porto

Alegre/RS, a partir de informação de Pedro Costa e Rosinha Carrion (2008), pois nesta capital

a  coleta  seletiva  era  feita  pelo  Departamento  Municipal  de  Limpeza  Urbana  que  fazia  o

recolhimento dos resíduos recicláveis e encaminhava para as unidades de triagem. Ocorre que

pessoas que antes ali trabalhavam viviam em situação precária  e então foram organizadas,

com a participação do poder público, em um formato coletivo de trabalho que até então era

individual. Com a implantação desse sistema o poder público assumiu a responsabilidade de

prover as condições para o exercício da atividade de coleta seletiva com fornecimento de

insumos como água e energia elétrica e o aporte de matéria prima, de modo que as pessoas

não mais necessitavam colher em caráter individual os resíduos nas ruas.

Ainda temos a informação destes autores que ressaltam a interessante proposta de

política pública de inclusão social citada feita na cidade de Porto Alegre/RS quando houve a

obrigatoriedade  dos  catadores  de  resíduos  se  constituírem em associações  o  que  inibiu  a

criação  de  vínculos  trabalhistas  com os trabalhadores,  ficando o órgão  publico gestor  do

sistema atuando como fiscalizador desta rede de reciclagem. (COSTA; CARRION, 2008).

             Alguns dados nos mostram que as políticas públicas voltadas para os catadores tem

um longo caminho ainda a percorrer. A partir de informações advindas da UNISINOS, do ano

de 2018, constata-se que é frágil a efetivação das mudanças na maioria dos municípios, pois

ainda existem cerca de 3 mil lixões ou aterros localizados em 3.331 municípios, que ainda

recebem cerca de 30 milhões de toneladas de resíduos urbanos por ano. A partir de dados da

Associação  Brasileira  de  Empresas  de  Limpeza  Pública  (Abrelpe),  a  implementação  dos

planos Municipais de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos são ínfimos frente aos 5.570

municípios brasileiros e ainda muito dos catadores ainda ficam expostos a substâncias tóxicas

e resíduos orgânicos  e a logística reversa  ainda é insuficiente  na cobertura nos principais

segmentos da economia. (UNISINOS,2018).
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5. DISCUSSÃO DOS DADOS

             Pretendemos fazer algumas considerações a partir dos mais diversos artigos escritos

acerca dos temas trazidos pela PNRS no que diz respeito aos objetivos desta pesquisa, como

podemos ver nos dados abaixo.

             A forma de obter os dados e fazer o tratamento da informação foi feita por meio da

revisão bibliométrica. Sobre esta ferramenta de pesquisa importante para melhor elucidar e

analisar  os  dados  obtidos,  podemos  dizer  que  ela  possibilita  a  observação  do  estado  das

ciências por meio da produção científica registrada em um determinado repositório de dados e

baseia-se na contagem de artigos científicos e citações e conforme a finalidade do estudo os

dados podem ser de elementos sobre publicações a partir de uma base de dados bibliográficos

tais  como  autores,  título,  fonte,  palavra-chave,  classificação,  citações,  etc.  Ainda  a

bibliometria auxilia na identificação das tendências de crescimento dos conhecimentos em

uma determinada disciplina, autores e instituições mais produtivos, e os periódicos que são

mais  utilizados  na  divulgação  de  pesquisas  em  uma determinada  área  do  conhecimento.

(SOARES et al, 2015).

             Nesta pesquisa utilizamos dados da produção científica nacional extraídos dos artigos

publicados  em  periódicos  que  foram  indexados  na  base  de  dados  da  Coordenação  de

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). Esta busca foi feita em abril  de

2019 e abordamos trabalhos referentes aos anos de 2008 a 2018, pois foram os períodos um

pouco anteriores e posteriores à edição da PNRS, que foi o ano de 2010, e assim buscamos

também os escritos dos anos subsequentes a esta lei.

             A base de dados por nós utilizada foi o do portal CAPES periódicos pois esta é base

de dados que teria uma relação mais direta com a proposta deste trabalho, que seria de uma

política pública brasileira e por isso não nos valemos de bancos de dados de abrangência de

publicações internacionais.

             Os termos de pesquisa utilizados como critérios de seleção foram por meio das

palavras  chaves:  “inclusão  social”  e  “catadores  de  resíduos”  que  foram utilizados  como

buscadores no banco de dados citado, pois seriam os termos mais alinhados com a proposta

desta pesquisa.  

             A primeira tabela traz os dados que trabalhamos, após fazer as seleções a partir dos

dados levantados e feita a seleção daqueles que estão mais próximos do escopo deste trabalho

e os dados acerca dos quais que faremos análises. 
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Tabela 1: Resultados da pesquisa da base de dados CAPES

Tema: Inclusão social e catadores de resíduos
Título Autor Revista
Paradoxos da formalização: a inclusão social dos catadores de recicláveis a par r do caso dLima, Maria Raquel Passos Horizontes Antropológicos
Resíduos sólidos urbanos: impactos socioambientais e perspec va de manejo sustentáve Gouveia, Nelson Ciência & Saúde Cole va
Coopera vas de catadores de materiais recicláveis como alterna va à exclusão social e su Magni Ana, Amélia Calaça ; Günther, Wanda Maria Risso Saúde e Sociedade
Residuos solidos urbanos: impactos socioambientais e perspec va de manejo sustentaveGouveia, Nelson Ciencia & Saude Cole va
Contratos de parcerias público-privadas na gestão de resíduos sólidos urbanos - Estudos dMunhoz, Chris ne Parmezani Revista de Direito Sanitário
PROPOSTA DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS PARA O MUNICÍPIO DESANTO EJoseane Moura de Santana Revista Eletrônica de Gestão e Tecnologias A
Cidadania, representações sociais e o trabalho de catadores Márcia Mazzarino, Jane ; Mendes Da Silva, Shirlei Emancipação
Resíduos sólidos: coleta sele va es mulo para o aumento da reciclagem e melhoria de renSouza, Maria Do Carmo Barbosa Maciel ; Souza Mello, Ivani Revista Eletrônica Gestão e Saúde
A VIDA NO LIXO: OS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS NO MUNICÍPIO DE IPAMERI, Cleber Vaz Gonçalves ; Guilherme Malafaia ; André Luis Da Silva CastrHolos
A indústria do resíduo: panorama das coopera vas de reciclagem e dos catadoresde resíd Esteves, Rafael Alves ; Revista Monografias Ambientais
Cidadania, empreendedorismo social e economia solidária no contexto dos catadores co Manuel Bastos, Hugo ; de Araújor, Geraldino Carneiro Capital Cien fico
Influência da organização de catadores de materiais recicláveis em associação para a melhSantana Cavalcante, Lívia Poliana ; Pereira da Silva, Monica Maria Revista Monografias Ambientais
Resíduos Sólidos Como Ferramenta de Educação Ambiental para Grupos do Projovem do Pieniz Sant'anna, Fá ma Rosane ; Orlando Noguera, Jorge Revista Monografias Ambientais
Legislação ambiental da Paraíba: contribuições à gestão integrada de resíduos sólidos. Linhares Maia, Hérika Juliana ; Pereira de Freitas, Janierk ; Dantas de Revista Monografias Ambientais
A relação universidade e classes populares. Monfredini, Ivanise Revista Lusofona de Educacao
PARTICIPAÇÃO POLÍTICA EM CONTEXTOS DE ALTA VULNERABILIDADE SOCIAL: ESTUDO EXPAlmeida Costa, Pedro Revista de Administração da UFSM
Gestão de resíduos sólidos em São Paulo: desafios da sustentabilidade Jacobi, Pedro Roberto ; Besen, Gina Rizpah Estudos Avançados
Gestão da cadeia de reciclagem em rede: um estudo do projeto Ecocidadão no MunicípioSilva, Chris an Luiz Da ; Fugii, Gabriel Massao ; Marini, Marcos Junior Desenvolvimento Regional em debate
Resíduos sólidos urbanos - um modelo de gestão em municípios de pequeno emédio porMar ns, Benedito ; Esguicero, Fabio ; de Souza Manfrinato, Jair Gepros: Gestão da Produção, Operações e Si
A reciclagem como empreendedorismo:: Fonte de transformação socioeconômica e ambCampos, Lucila Maria Souza ; Guimaraes, Ricardo Delfino ; Vieira, RodrRevista da Micro e Pequena Empresa
A coleta sele va à luz da PNRS nos estados brasileiros: uma revisão sistemá ca integra vaKuhn, Nuvea ; Botelho, Louise De Lira Roedel ; Alves, Alcione AparecRevista Brasileira de Planejamento e Desenv
CATANDO VIDAS NO LIXO: O CASO DE UMA COOPERATIVA DE TRABALHO DE RECICLAGEMGomes, Renato Mendes ; Silva, Perpétua Santos Educação Social e Intervenção Comunitária (
CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS: PERFIL SOCIAL E RISCOS À SAÚDE ASSOCIADOS ABusato, Maria ; Ferraz, Lucimare Hygeia : Revista Brasileira de Geografia Médi
A inclusao de catadores em programas de coleta sele va: da agenda local a nacional Pereira, Maria Cecilia Gomes ; Teixeira, Marco Antonio Carvalho Cadernos EBAPE.BR
POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS E SUA IMPLEMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE RI Silva, G ; Oliveira, A ; Silva, T ; Fidelis, P HOLOS
Sistema de gestao integrada de residuos solidos urbanos na Cidade Ocidental (GO Bernardo, Evelyn ; Ramos, Heidy Rodriguez Future Studies Research Journal: Trends and
A VIDA NO LIXO: UM ESTUDO DE CASO SOBRE OS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS Gonçalves, C ; Malafaia, G ; Castro, A ; Veiga, B HOLOS
COMPARACAO ENTRE AS MASSAS DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS COLETADAS NA CIDADFilho, Joao Alexandre Paschoalin ; Silveira, Franciane Freitas ; Da Luz,Revista de Gestao Ambiental e da Sustentab
ANALISE SOCIOECONÔMICA DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS NO DISTRITO FEMoura, G R ; Serrano, A L M ; Guarnieri, P HOLOS
A LOGISTICA REVERSA DE POS-CONSUMO: UM ESTUDO DE CASO NA COOPERATIVA COOTRKrupp, Ramon ; Da Silva, Rafael Mozart ; Vieira, Guilherme BergmannRevista de Gestao Ambiental e da Sustentab
GESTAO DA COLETA SELETIVA DE RESIDUOS SOLIDOS NO CAMPUS PAMPULHA DA UFMG: DMarques, Eliane Aparecida Ferreira ; Vasconcelos, Maria Celeste ReisRevista de Gestao Ambiental e da Sustentab
Desafios para o gerenciamento de pilhas e baterias pos-uso: proposicao de projeto de lei Ruiz, Maira Rubini ; Christofole , Rui Alexandre ; Ruiz, Luana Ianara RuRevista de Gestao Ambiental e da Sustentab
A des nacao final dos residuos solidos urbanos: alterna vas para a cidade de Sao Paulo atrGoncalves, Marilson Alves ; Tanaka, Ana Karolina ; Amedomar, AndreFuture Studies Research Journal: Trends and
GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DOMICILIARES: ANALISE DO ATUAL CEDomingos, Diego de Campos ; Boeira, Sergio Luis Revista de Gestao Ambiental e da Sustentab
Apropriação da informação: o processo de construção do conhecimento decatadores de mGomes, Suely ; Ribeiro, Geisa ; Rezende, Laura Em Questão
CENTRO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO PARA O GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESÍDUOSSÓLCorrea, M ; Silva, J HOLOS
GERACAO DE TRABALHO E RENDA POR MEIO DO COOPERATIVISMO Guardabassio, Eliana Vileide ; Pereira, Raquel Da Silva ; de Amorim, WRevista de Gestao Ambiental e da Sustentab
GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS EM EMPRESAS METALOMECANICAS DE PEQUENO PORTE Stumpf, Uita Dutra ; Theis, Vanessa ; Schreiber, Dusan Revista de Gestao Ambiental e da Sustentab
O catador de materiais reciclaveis: um agente ambiental Ferraz, Lucimare ; Gomes, Mara Helena ; de Andrea ; Busato, Maria AsCadernos EBAPE.BR
ESTUDO DO GERENCIAMENTO DA COLETA SELETIVA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPICavalcan , C ; Souza, F ; Alves, G HOLOS
COOPERATIVAS DE RECICLAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS E SEUS BENEFÍCIOS SOCIOAMBIENRodrigues, Geizibel ; Feitosa, Maria ; Da Silva, Genilson Revista Metropolitana de Sustentabilidade
PANORAMA ACADÊMICO SOBRE RESÍDUOS SÓLIDOS: ANÁLISE DA PRODUÇÃO CIENTIFICA Cezar, Layon ; Barbosa, Telma ; Reis, Maria ; Da Fonseca, Fortunato Revista Metropolitana de Sustentabilidade
COLETA SELETIVA EM NATAL/RN: CENÁRIO DAS COOPERATIVAS DE MATERIAIS RECICLÁVEBispo, Cris na ; Colombo, Ciliana ; Braz, Regina ; Medeiros, Marjorie ; Revista Metropolitana de Sustentabilidade
COLETA SELETIVA DE LIXO RECICLAVEL EM ANGRA DOS REIS/RJ: ANALISE DA EVOLUCAO MNe o, Monica Maforte ; de Almeida Guimaraes, Vanessa ; Leal, Ilton CRevista de Gestao Ambiental e da Sustentab
Ins tucionalizacao Poli ca Nac. Resid.Solidos: dilemas e constrangimentos na Regiao MetHeber, Florence ; Da Silva, Elvis Moura Revista de Administracao Publica-RAP
COMPORTAMENTO, ATITUDES E CONSCIêNCIA AMBIENTAL QUANTO AO DESCARTE DETELEArenhardt, Daniel Luís ; Damke, Luana Inês ; Rodrigues, Luis Adriano ;Revista de Administração da UFSM
Gestão de Design e Cidades Inteligentes. Daros, Carolina ; Borges Kistmann, Virgínia ; Strategic Design Research Journal
CATANDO VIDAS NO LIXO: O CASO DE UMA COOPERATIVA DE TRABALHO DE RECICLAGEMMendes Gomes, Renato ; Santos Silva, Perpétua ; Revista da UIIPS
APLICAÇÃO DAS DIRETRIZES PROPOSTAS PELA AGENDA AMBIENTAL DA ADMINISTRAÇÃO de Santana, Walber Allan ; de Moura, Geraldo Jorge Barbosa ; Revista Brasileira de Administração Cien fica
Sociabilidades: uma Rede de Relações no Trabalho com o Lixo. Veríssimo Veronese, Marília ; Cabral, Sueli Maria ; Kuhn Junior, NorbeIntersecoes: Revista de Estudios Interdiscipl
GESTÃO AMBIENTAL NO IFRN: IMPLEMENTAÇÃO DE UMA POLÍTICA AMBIENTAL CONSIDERAndrade, Jorge ; Pimenta, Handson HOLOS
Integrando empresas e coopera vas de catadores em fluxos reversos de residuos solidos Demajorovic, Jacques ; Caires, Elisangela Ferreira ; Goncalves, LaudicCadernos EBAPE.BR
PERCEPCAO DOS CONSUMIDORES SOBRE PROGRAMA DE DESCARTE DE RESIDUOS RECICLAde Menezes, Daniela Callegaro ; Dapper, Daniel Revista de Gestao Ambiental e da Sustentab
Gestão de resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos em Maringá/PR Mario Henrique Bueno Moreira Callefi Gepros: Gestão da Produção, Operações e Si
A Economia Solidária em Ciência da Informação: interrelações e atuações possíveis Fores , Fabricio ; Varvakis, Gregório ; Viera, Angel ; Vitorino, Elizete Em Questão
TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E EFLUENTES: UMA ANÁLISE DE CUSTOS EM EMPRESAKuzma, Edson ; Da Luz, Tiago ; Novak, Maricleia ; Navarro, Roberto Revista Metropolitana de Sustentabilidade
PROPOSTA DE UM DESENHO DA CADEIA REVERSA PARA RESÍDUOS ELETROELETRÔNICOS Ferreira, Reinaldo ; Gemaque, Stefanny ; Melo, André ; Mar ns, Vitor Revista Metropolitana de Sustentabilidade
INCLUSAO DE PRATICAS AMBIENTAIS NAS AUDITORIAS REALIZADAS NO AMBITO DE UMA ILuiz, Lilian Campagnin ; Alberton, Luiz ; Da Rosa, Fabricia Silva ; PfitschRevista de Gestao Ambiental e da Sustentab
ENTRAVES E PERSPECTIVAS PARA A LOGISTICA REVERSA DO OLEO LUBRIFICANTE E SUAS E Demajorovic, Jacques ; Sencovici, Luis Alfredo Revista de Gestao Ambiental e da Sustentab
Comprome mento organizacional e gestao de bens materiais epatrimoniais em um emprCardozo, Bruno Diego Alcantara ; De Araujo, Geraldino Carneiro ; Da SRevista de Administracao Mackenzie
PROJETO RECICLANDO: AÇÃO AMBIENTAL DE UMA SALA VERDE UTILIZANDO UM VIVEIRO Fonseca, J ; Frenedozo, R ; Landa, G HOLOS
ACORDO SETORIAL DE EMBALAGEM: AVALIACAO A LUZ DA RESPONSABILIDADE ESTENDIDADemajorovic, Jacques ; Massote, Bruno RAE - Revista de Administração de Empresas
Contratacoes sustentaveis na administracao publica brasileira: a experiencia do Poder ExAlencastro, Maria Alice Cruz ; Da Silva, Edson Vicente ; Lopes, Ana MaRevista de Administracao Publica-RAP
ANALISE DAS PRATICAS DE LOGISTICA REVERSA APLICADAS AOS VASILHAMES DE VIDRO EMMar ns, Alice Josefa Andrade ; de Almeida, Maria Luciana ; Souza, De Revista de Gestao Ambiental e da Sustentab
Fatores determinantes da aprendizagem organizacional para a inovacao ambiental: um e Jacomossi, Rafael Ricardo ; Demajorovic, Jacques RAC - Revista de Administracao Contempora
Cooperacao internacional e desenvolvimento: analise da atuacao de agencias internacionMilani, Carlos R.S. ; de S. Loureiro, Julio Cesar Cadernos EBAPE.BR
Ecoinovacao em uma pequena empresa de reciclagens da cidade de Manaus Coelho, Moises Andrade RAI Revista de Administracao e Inovacao
A PEGADA DE CARBONO DA UNIDADE SEDE DA PETROBRAS EM NATAL-RN/THE PETROBRAde Andrade, Ricardo ; Ma os, Karen HOLOS
Gestao e sustentabilidade ambiental: estudo em um orgao publico do estado de Santa CaDe Souza, Paula ; Pfitscher, Elisete Dahmer Revista de Contabilidade e Controladoria
A PRÁTICA DE SUSTENTABILIDADE: UM ESTUDO BIBLIOMÉTRICO COM RELAÇÃO À PERCEPÇFerreira, Ana ; Faoro, Daiane ; Vincensi, Theila ; Villani, Tais Revista Metropolitana de Sustentabilidade

                                               
Fonte: Elaborado pelo autor (2019)
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             Os dados coligidos foram refinados e apresentados aqui a partir de um total de 70

artigos  obtidos  a  partir  dos  descritores  já  citados  acima,  das  mais  diversas  áreas  do

conhecimento, como Meio Ambiente, Sustentabilidade, Administração em diversas subaéreas,

Administração Pública, Ciências Sociais, Contabilidade, Direito e áreas de saúde.

             Na sequencia temos a classificação por quantitativo de artigos publicados nas revistas

já listadas na tabela acima e assim foram colocadas de forma decrescente as revistas como

mais publicações com relação com o tema desta pesquisa. 

Tabela 2: Frequência do número de publicações brasileiras sobre inclusão social de catadores de resíduos
por publicações que estão indexadas na base de dados CAPES periódicos.

Revista de 
Gestão 
Ambiental e da 
Sustentabilidade         12

Holos 9
Revista 
Metropolitana de
Sustentabilidade 6

Cadernos 
EBAPE.BR 4
Revista 
Monografias 
Ambientais 4

Ciência & Saúde 
Coletiva 2

Em Questão 2
Future Studies 
Research 
Journal: Trends 
and Strategy 2
Gepros: Gestão 
da Produção, 
Operações e 
Sistemas 2
Revista de 
Administração 
da UFSM 2
Revista de 
Administração 
Publica-RAP 2

Capital 
Científico 1
Desenvolvimento
Regional em 
debate 1
Educação Social 
e Intervenção 
Comunitária 
(MESIC) 1

Emancipação 1

Estudos 
Avançados 1

Horizontes 
Antropológicos 1
Hygeia : Revista 
Brasileira de 
Geografia 
Médica e da 
Saúde 1
Interseções: 
Revista de 
Estudios 
Interdisciplinares 1



33

RAC - Revista 
de 
Administração 
Contemporânea, 1
RAE - Revista de
Administração 
de Empresas 1
RAI Revista de 
Administração e 
Inovação 1
Revista 
Brasileira de 
Administração 
Científica 1
Revista 
Brasileira de 
Planejamento e 
Desenvolvimento 1
Revista da Micro
e Pequena 
Empresa 1

Revista da UIIPS 1
Revista de 
Administração 
Mackenzie 1
Revista de 
Contabilidade e 
Controladoria 1

Revista de 
Direito Sanitário 1
Revista 
Eletrônica de 
Gestão e 
Tecnologias 
Ambientais 1
Revista 
Eletrônica 
Gestão e Saúde 1

Revista Lusofona
de Educação 1

Saúde e 
Sociedade 1

Strategic Design 
Research Journal 1

TOTAL 70

Fonte: Elaborado pelo autor (2019)

             A partir destes dados acima, vemos que os 70 artigos selecionados foram publicados em

35 diferentes publicações, o que vem demonstrar a abrangência e o alcance destes temas, pois

não vemos uma concentração em poucas revistas cientificas,  o que ressalta a importância e

atualidade  dos  temas,  pois  um  número  considerável  de  publicações  abriram  espaço  para

trabalhos que versam sobre as questões atinentes a inclusão social dos catadores de resíduos

sólidos, sob os mais diversos prismas destes temas na atualidade.
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Tabela 3: Frequência do número de publicações brasileiras sobre inclusão social de catadores de resíduos
por ano de publicação que estão indexadas na base de dados CAPES periódicos.

ANO QUANT.
2009 3
2011 4
2012 5
2013 7
2014 7
2015 18
2016 7
2017 12
2018 7

TOTAL 70

Fonte: Elaborado pelo autor (2019)

             Quando observamos as publicações classificados por anos de edição destas vemos que

os anos de 2015, com cerca de 26% das publicações, 2017, com cerca de 17% e os anos de

2013,2014 2016 e 2018 com 10% das publicações foram os períodos que mais os pesquisadores

se debruçaram sobre esta temática. Isto pode ser atribuído a diversas causas tais como maior

organização e visibilidade dos catadores, a subida ao poder executivo federal de governos mais

próximos das agendas sociais, incluindo a dos catadores. 

             Um fato a destacar é que no ano de edição da PNRS, ano de 2010, não encontramos

artigos  publicados  sobre  a  temática  da  inclusão  social  e  mesmo  no  ano  subsequente

encontramos apenas 4 artigos, o que entendemos que somente com o passar dos anos que a

PNRS passou a ser vista como importante política para inclusão social dos catadores e por isso

somente algum tempo depois vemos mais publicações que lidaram com estes temas.
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Figura 1: Frequência da evolução do número de publicações brasileiras sobre inclusão social de catadores de
resíduos por ano de publicação que estão indexadas na base de dados CAPES periódicos.
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Evolução de Ar gos de Autores Brasileiros sobre Inclusão Social e Catadores de Resíduos da Base de Dados CAPES

                                               Fonte: Elaborado pelo autor (2019)

             Podemos notar que a partir do anos de 2013 e 2014 começaram a aparecer em maior

quantidade trabalhos academicos que buscavam estudar mais de perto as demandas dos catadores,

com picos  de  publicações  nos  anos  de  2015  e  2017,  o  que  mostra  que  há  uma  tendencia  de

crescimento de pesquisas sociais versando sobre os catadores. 
Figura 2: Frequência do número de publicações brasileiras sobre inclusão social de catadores de resíduos por ano
de publicação que estão indexadas na base de dados CAPES periódicos.  

                                               Fonte: Elaborado pelo autor (2019)
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             A partir dos dados da figura 2, podemos ver o numero de publicações referente aos

 assuntos  citados  separados  por  ordem decrescente  classificado  por  revistas  cientificas  que

abordaram os temas inclusão social de catadores. A revista com mais publicações sobre estes

temas foi a revista “Gestão Ambiental e da sustentabilidade” que é revista com 12 publicações,

sendo que é uma revista da cidade de São Paulo, classificação na CAPES/QUALIS como B2

(Administração)  e  é  uma  revista  interdisciplinar  voltada  para  as  áreas  de  Administração  e

também de Planejamento Urbano e Regional e tem a missão de contribuir para a disseminação

de  conhecimentos  nas  áreas  de  Gestão  Ambiental  e  de  Sustentabilidade  nas  dimensões

ambiental, social e econômica.

             A segunda revista científica com mais publicações, com um total de 09 publicações, é a

revista  “Holos”,  que é uma revista publicada de forma online pelo Instituto Federal  do Rio

Grande do Norte (IFRN) e tem como objetivo publicar artigos que venham contribuir para o

estudo de temas interdisciplinares, com publicações em português, inglês e em espanhol e na

área de planejamento urbano ela tem a qualificação da CAPES/QUALIS como B1.

             A terceira revista com mais publicações sobre a temática em comento é a revista

“Metropolitana de Sustentabilidade”, com 06 artigos, e é um trabalho coletivo de pesquisadores

de diversas áreas acadêmicas de temas de Desenvolvimento Sustentável e são baseados em três

dimensões da sustentabilidade que são ambiental, social e econômica. Foi criada em 2011, por

professores das Faculdades Metropolitanas Unidas, em São Paulo e nas áreas de Planejamento

urbano e demografia, e ela tem a qualificação da CAPES/QUALIS B3.

             Outras revistas com 04 publicações cada uma são “Cadernos EBAPE.BR” que é um

periódico online na área de Administração, sendo o mesmo patrocinado pela Escola Brasileira

de  Administração  Pública  e  de  Empresas.  Citando-se  também  a  revista  “Monografias

Ambientais” que é editada pela Universidade Federal de Santa Maria, localizada no estado do

Rio Grande do Sul, e visa publicar trabalhos científicos em Educação Ambiental e esta possui a

avaliação CAPES/QUALIS B2 em Planejamento Urbano e Regional/Demografia.

             Um aspecto a ser destacado é que estes artigos foram publicados em sua maioria em

revista científicas que são bem avaliadas pela CAPES, o que vem mostrar e ratificar que têm

sido produzidos artigos qualificados sobre os temas de inclusão social de catadores e é um tema

muito pertinente,  visto o numero destacados  de revista  cientificas que abordam estes  temas

como visto.

             Uma lacuna observada quando da realização desta pesquisa foi que não vemos artigos

que procuraram verificar e avaliar a eficácia das propostas de inclusão social, o que pode ser
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visto como um indicativo de que é um campo de pesquisa que pode e deve ser fonte de novos

trabalhos e pesquisas utilizando esta temática.

            A partir da análise dos temas e discussões trazidas nestes artigos é possível ver que

ainda tem sido pouco abordado nas pesquisas empreendidas poucos artigos que tratam mais

diretamente das politicas públicas implementadas ou planejadas que sejam direcionadas para o

grupo dos catadores de resíduos.

           Assim é preciso que sejam feitas mais pesquisas e serem abertas novas discussões sobre

a temática de políticas públicas para que os gestores atentem de forma mais constante para o

atendimento aos catadores. Vimos trabalhos de grande importância sobre cooperativas, coletas

seletivas,  saúde  dos  trabalhadores,  estudo  de  casos,  dentre  outros  temas.  Entendemos  que

precisava avançar  os estudos de forma mais especifica do papel das  politicas públicas  para

promoção de dignidade e inclusão social deste grupo. 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
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             Pelo exposto, podemos ver que a edição da PNRS em agosto de 2010, depois de um

longo  caminho  de  debates  e  discussões  que  duraram  cerca  de  20  anos,  foi  um  marco

fundamental dentro das proposições de politicas públicas que atendem os anseios e demandas

dos catadores de resíduos sólidos para terem dignidade, cidadania e inclusão social. O que

pode  ser  verificado  a  partir  das  informações  e  dos  dados  levantados  que  ainda  podemos

considerar que ocorreram poucos sucessos após o advento da PNRS como política pública que

visa alcançar o objetivo de promover inclusão social. 

  A questão principal levantada é no sentido se as políticas públicas previstas na PNRS

voltadas para os catadores de resíduos sólidos alcançaram o objetivo de promover a inclusão

social  dos  catadores  e  pode ser  respondida  com a  constatação  de que  é preciso  o  maior

envolvimento  dos  gestores  públicos  para  conseguir  o  objetivo  citado.  Ainda  não  há  a

promoção social em maior grau dos catadores, como podemos ver na maior parte das cidades

onde ainda há vários “lixões”, poucas cooperativas e associações de catadores e não foi criada

ainda  uma  cultura  de  que  seja  feita  coleta  seletiva  de  forma  mais  comum  e  há  poucas

iniciativas, tanto da sociedade quanto da Administração Pública, de ampliação desta coleta.

 De modo positivo houve por parte dos legisladores a devida atenção ao propor com a

edição da PNRS a busca de meios de que sejam promovidas melhorias das condições de

trabalho  dos  catadores  e  fazer  com tivessem meios  de  se  integrar  na  sociedade,  sem os

estereótipos e preconceitos que muitas vezes cercaram esta categoria, pois são vistos muitas

vezes como marginalizados ou como apenas como uma forma de sub-ocupação laboral.

             Por muitos anos os catadores de resíduos somente foram alvos de campanhas

puramente  higienistas  e  o  poder público não  tinha uma  agenda de  politicas  públicas  que

fossem voltadas  para  este  grupo,  mesmo os  catadores  formem um grupo em situação  de

vulnerabilidade social e passem por situações de trabalho bastante adversas e vivam muitas

vezes em situação precária pela baixa renda que auferiam com seu trabalho. 

             A partir dos critérios de aferição do alcance de uma política pública vemos que no

caso  das  previsões  da  PNRS quanto  à  avaliação  desta  politica  pelo  critério  de  eficácia,

podemos ver a partir dos dados já apresentados que esta politica ainda precisa avançar muito

para podemos considera-la como uma politica publica que atenda devidamente este critério.

  Quanto aos avanços sociais que atendem as demandas deste grupo podemos citar o

reconhecimento  formal  da  função  de  catador  no  Código  Brasileiro  de  Ocupações  (CBO)

dando  um  status  formal  para  esta  atividade  e  sendo  vista  agora  como  uma  profissão



39

devidamente reconhecida.  Outro avanço a ser destacado a partir  da PNRS é a criação de

cooperativas e associações organizadas de catadores, o que implica uma maior renda para os

mesmos  e  melhores  condições  de  trabalho  devido  os  equipamentos  e  insumos  existentes

nestes locais.

Outros  avanços  também  são  a  destinação  dos  resíduos  oriundos  dos  órgãos  da

Administração Direta e Indireta para estas cooperativas e associações, o que importa em um

aumento considerável de materiais destinados para as mesmas, o que as fortalece e agrega

mais valor para os materiais recicláveis vendidos pelas mesmas, sem deixar de ressaltar os

programas de parceria e fomentos as atividades por elas desenvolvidas.

  Acrescente-se que a forma de reciclagem por meio da cadeia da logística reversa que

dá a todos os atores envolvidos nesta indústria da reciclagem dinâmica e papeis relevantes

quanto  à  produção  e  destinação  final  dos  produtos  resultantes  da  produção  industrial,

diminuindo impactos ambientais e auxiliando os catadores neste processo de reciclagem.

Por certo um dos maiores avanços com a PNRS foi a previsão de fechar os chamados

“lixões”,  pois  nestes  locais  muitos  trabalhadores  buscavam ali  seu  sustento  cotidiano  em

situações degradantes e com diversos riscos físicos e biológico. Certamente um dos maiores

meios de promover a inclusão social dos catadores de resíduos é o fato destes não terem que

buscar materiais recicláveis em lixões, mas agora poderem trabalhar nas ruas e galpões em

condições sanitárias melhores que até então boa parte enfrentavam nos lixões.    

             Podemos dizer que apesar destes avanços já citados, ainda há a necessidade de termos

mais e melhores politicas públicas voltadas para os catadores, previstas na PNRS, para que

seja ela considerada realmente um politica pública vista como eficaz de forma plena.

             Um exemplo quanto à necessidade de maior eficácia para a PNRS é o fato de que

apesar dela trazer a previsão do fim dos lixões até o ano de 2014, esta ainda é uma realidade a

ser alcançada, visto que como visto ainda temos mais de 3 mil municípios brasileiros com

lixões  descartando  resíduos  a  céu  aberto,  trazendo  deste  modo  sérias  consequências

ambientais, de saúde pública e sociais.

             Ainda procedimentos como a logística reversa ainda engatinha no Brasil, sendo ainda

pouco utilizado e ainda assim apenas em alguns setores econômicos mais destacados dentro

da indústria da reciclagem.

             Por certo a PNRS foi uma politica pública importante e trouxe alguns avanços como

os  citados  na  promoção social  dos  catadores  de  resíduos.  Entretanto  não  podemos  ainda

afirmar na atualidade de forma categórica de que ela seja uma política pública que seja eficaz,

visto que os avanços foram menores que os previstos na PNRS e há muito que ser feito em
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nosso país para que os catadores  de resíduos sólidos venham a obter o almejado trabalho

digno e com suas demandas devidamente atendidas pelo poder público.

             Um fato que foi constatado é que para conclusão deste estudo encontrou-se limitações

quanto  à  abordagem  pois  não  há  muitas  publicações  científicas  que  procuram  avaliar  se

realmente as politicas públicas voltadas para os catadores promovem a inclusão social destes.

Consideramos que deve ser feito um aprofundamento maior de estudos, com este viés  de

inclusão social dos catadores, de modo a mostrar novas abordagens e novos prismas sobre

este assunto de grande relevância social.

             Assim pode-se dizer que esta é uma senda a ser percorrida pelos pesquisadores das

mais diversas áreas do conhecimento e é um assunto sobre qual devam se debruçar.  Há a

necessidade de se demonstrar para os gestores públicos que não bastam a simples concepção e

implantação  de  uma  determinada  política  pública,  no  presente  caso  direcionadas  aos

catadores, para que haja uma mudança na realidade do grupo que é o alvo da politica pública

para eles pensada pelo gestor público.

Entendemos que estas políticas públicas sejam feitas de forma a serem vistas por

todos os atores envolvidos como uma forma viável de mudança de situação social e ainda que

elas alcancem o que toda política pública se propõe, que é fazer mudanças que são necessárias

e urgentes para trazer transformações na realidade social de um país onde há muito o que ser

feito, bem como para que sejam dadas condições de vida dignas, no presente caso, a um grupo

social que delas têm sido privados por muitos e muito anos e por este motivo lutam por um

inclusão social que seja real e efetivamente palpável no seu cotidiano.  
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