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REFLEXÕES INICIAIS...
I. Objetivo: Refletir sobre a problemática socioambiental dos resíduos

sólidos, em especial, o quadro situacional dos catadores de materiais
recicláveis e trabalhadores da limpeza urbana;

II. Contexto (cenário): Pandemia do Coronavírus (COVID 19)

III. Dados: MNCR, PNRS, ABRELPE e CEMPRE.

IV. Tronco discursivo: Rede de apoiadores em cenário de paralisação e
riscos das atividades de catação → garantia de renda



P
N

R
S

Integração dos catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis nas ações que envolvam 
a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos;

O incentivo à criação e ao desenvolvimento de cooperativas ou de outras formas de associação 
de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis;

Implantação a coleta seletiva com a participação de cooperativas ou outras formas de 
associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis formadas por pessoas físicas 

de baixa renda.

Catador é uma categoria de trabalhador reconhecido pelo Código Brasileiro de Ocupações 

(CBO), exercendo um relevante serviço de manutenção da limpeza urbana.

Agente ambiental (CBO 3522-05): orientam e fiscalizam as atividades e obras para

prevenção/preservação ambiental e da saúde, por meio de vistorias, inspeções e análises

técnicas de locais, atividades, obras, projetos e processos, visando o cumprimento da legislação

ambiental e sanitária, promovem educação sanitária e ambiental. → média salarial no Brasil é

de R$ 1.808,00



FABRICANTES,

IMPORTADORES

DISTRIBUIDORES  E  

COMERCIANTES,

CONSUMIDORES

E 

TITULARES  DE SERVIÇOS 

PÚBLICOS DE LIMPEZA  

URBANA  E MANEJO DE 

RESÍDUOS SÓLIDOS

RESPONSABILIDADE COMPARTILHADA  

DOS:

VISANDO À:

Minimização da geração de resíduos

sólidos e rejeitos; e redução dos

impactos à saúde humana e à

qualidade ambiental.

Decorrentes do ciclo de vida dos 

produtos

O mercado de limpeza 

urbana movimentou 

recursos 

correspondentes a 

R$ 28,1 bilhões no país 

em 2017/2018. 

(ABRELPE, 2019)



HIERARQUIA  DAS   AÇÕES   NO  MANEJO  DE  RESÍDUOS  

SÓLIDOS    (ART. 9º)

D  e  s  t  i n  a  ç  ã  o     F  i n a  l

(A partir de 02/08/2014)



PROGRAMA LIXÃO ZERO

• Programa Nacional Lixão Zero;

• MMA: Portaria 307/2019;

• Está inserido no âmbito da

Agenda Nacional de

Qualidade Ambiental

Urbana;

• Seis linhas de ação: Lixo no

Mar, Resíduos Sólidos, Áreas

Verdes Urbanas, Qualidade do

Ar, Saneamento e Qualidade

das Águas e Áreas

Contaminadas.



MMA

Programa Lixão Zero

Diagnóstico do 
problema dos resíduos 

sólidos

Apresentação da 
situação desejada 
relativa à gestão 

integrada dos 
resíduos

Indicadores  para o 
monitoramento da 

PNRS

Eixos de 
implementação

Plano de Ação com 
medidas prioritárias

O programa é 
dividido em cinco 

partes

(Diagnóstico → Plano 
de ação)

Agenda Nacional de 
Qualidade Ambiental 

Urbana 

Programa Lixo Zero

Objetiva subsidiar os estados 

e municípios na gestão dos 

resíduos sólidos urbanos, com 

foco na disposição final 

ambientalmente adequada.



PROGRAMA LIXÃO ZERO: 



PANORAMA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS
(BRASIL 2017/2018)





Fonte: ABRELPE/IBGE, 2019.



Fonte: ABRELPE/IBGE, 2019.



Fonte: ABRELPE/IBGE, 2019.



COLETA SELETIVA

Segregação 
conforme sua 
constituição ou 

composição

Geradores de 
resíduos sólidos

(responsabilidades)

Processo de 
transformação dos 

resíduos sólidos

(reciclagem)

Consumidores

(280 milhões de 
habitantes)

Catadores

(1 milhão de 
trabalhadores)





Os materiais recicláveis 

possuem alto índice de 

contágio. Essa situação torna os 

catadores um grupo de risco, 

sendo recomendada a 

suspensão do trabalho de 

coleta seletiva e a paralisação 

dos serviços prestados pelas 

associações, cooperativas e 

catadores autônomos.

Vale destacar que grande parte 

desse trabalho é realizado por 

pessoas que estão no grupo de risco 

(idosos, diabéticos, fumantes e 

pessoas com problemas respiratórios 

ou do coração).

O Brasil possui cerca de 1 milhão de 

catadores e catadoras de materiais 

recicláveis. Grande parte da categoria 

teve que paralisar suas atividades por 

conta da pandemia causada pelo novo 

coronavírus (COVID-19). Sem trabalho 

e sem renda, esses profissionais da 

reciclagem e suas famílias enfrentam 

sérias dificuldades e precisam da sua 

ajuda.



ESTRUTURA DO TRABALHO DE CATAÇÃO
(BRASIL)

Empresas recicladoras

(Brasil: 1596 empresas)

(BA: 51 empresas)

Atravessadores/Sucateiros

Catadores

(individuais e cooperados)

Fonte: CEMPRE (2020)



REDE DE APOIADORES: DESAFIOS

Enfrentamento territorial e social: lixões

Trabalho de catador (individual) →Trabalhador cooperado

Formação da rede de apoio à efetivação dos programas de coleta
seletiva com integração de cooperativas e/ou associações de catadores.



Catadores 
e a 

Pandemia

Movimento 
Nacional dos 
Catadores 

de Materiais 
Recicláveis 

(MNCR)

Associação Nacional 
dos Catadores e 
Catadoras de 

Materiais Recicláveis 
(ANCAT)

União Nacional 
de Catadores e 
Catadoras de 

Materiais 
Recicláveis do 

Brasil 
(Unicatadores)

Campanha de Solidariedade 

aos Catadores do Brasil

I. O objetivo é diminuir os efeitos drásticos

que essa crise vem gerando para

aqueles que tanto cuidam do bem-estar

e do meio ambiente nas cidades

brasileiras.

III. Iniciativa importante para

garantir a segurança alimentar de

milhares de catadores e suas

famílias em meio à pandemia de

Covid-19.

II. Os materiais recicláveis possuem alto

índice de contágio. Essa situação torna

os catadores um grupo de risco, sendo

recomendada a suspensão do trabalho

de coleta seletiva e a paralisação dos

serviços prestados pelas associações,

cooperativas e catadores autônomos.
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Reconhecimento da 

existência da pandemia

Cuidado na base, 

atenção no trabalho e 

entre todos

Limpeza das áreas 

comuns

Educação AmbientalIncentivo à busca de 

parcerias e doações



NOTA TÉCNICA 03/DVISAT/2020
(ESTADO DE SÃO PAULO)

I. Aos catadores de resíduos sólidos: manter todos os cuidados gerais frente a pandemia
por COVID-19 em relação à higienização dos ambientes, assim como os cuidados de
higiene pessoal e distanciamento social.

II. As seguintes medidas de proteção devem ser tomadas: 

Para evitar a exposição dos trabalhadores devem ser intensificadas e rigorosamente 
cumpridas as práticas de trabalho e a utilização de equipamentos de proteção individual 

(EPI). 

III. Devem ser verificados rotineiramente:

a) A limpeza e desinfecção dos caminhões e carrinhos utilizados;

b) A integridade de todos os EPIs.

ATENÇÃO: para o manuseio dos resíduos domésticos, não há nenhuma recomendação
especial.



IV. À população em geral

Quanto ao descarte do resíduo domiciliar durante o período de quarentena,
recomenda-se reforçar os sacos de lixo. Os materiais deverão ser ensacados 2
(duas) vezes em sacos resistentes, descartáveis e com enchimento de até dois
terços da sua capacidade. A medida busca evitar o contato dos coletores com
possíveis resíduos contaminados.



¹ University Medicine Greifswald, Germany, Ruhr University Bochum, Germany - Persistence of 

coronaviruses on inanimate surfaces and their inactivation with biocidal 

agents https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0195670120300463

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0195670120300463



