
A Historia dos Coletores de Resíduos No Brasil

No dia 7 de março de 1808, a chegada da corte real portuguesa ao Brasil representou um

acontecimento histórico da máxima importância para o Desenvolvimento do País, particularmente

para o Rio de Janeiro.



Tudo inicia com a chegada da Corte no Rio de Janeiro quando os dejetos eram

guardados nas residências, em barris. A remoção dos barris cheios se fazia,

normalmente à noite, quando escravos, carregando os barris à cabeça, cruzavam a

cidade até terrenos baldios ou o mar, onde a imundície era despejada.

O escravo-barril era apelidado de tigre, em razão do aspecto dos carregadores.

Transbordamentos iam deixando rastros no corpo do homem que, assim, ficava com

listras sinuosas.



Pesquisa do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA),
que levantou dados do Censo 2010, mostra que 66,1% dos
catadores de materiais recicláveis do Brasil se declararam
negros ou pardos.

Ou seja, duas em cada três pessoas que exercem essa
atividade são negros ou negras.

202 Anos depois 



Situação dos Catadores no Brasil 4,24%

Formalmente organizado em Associação ou Cooperativa com prensa,

balança, carrinhos e galpão próprios, com capacidade de ampliar sua

estrutura física para Exercer de forma Dignar seus Trabalho.

Fonte IPEA



59% das embalagens pós-consumo foram efetivamente recicladas em 2012, 

totalizando 331 mil toneladas. As garrafas são recuperadas principalmente 

através de catadores

Fonte CEMPRE 



Brasil recicla 280 mil toneladas de latas de alumínio e

mantém índice próximo a 100%

Em 2016, a coleta de latas de alumínio para bebidas foi

responsável por injetar R$ 947 milhões na economia

nacional

O estudo registrou os índices de reciclagem da embalagem

em 2016 no Brasil (98%)

Fonte Correio da Bahia

Reciclagem de Alumínio no Brasil 



Um grupo que passa despercebido pela sociedade e que está envolvido diretamente com o processo de

reciclagem de resíduos é o dos catadores.

Dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) apontam que os catadores são

responsáveis por quase 90% da reciclagem no Brasil.

http://www.ipea.gov.br/agencia/images/stories/PDFs/situacao_social/131219_relatorio_situacaosocial_mat_reciclavel_brasil.pdf


O pouco fôlego da reciclagem no Brasil se deve ao fato da falta

de consciência ambiental e educação ambiental, pois a

reciclagem no Brasil surgiu para combater o desemprego, a

pobreza e a exclusão.





Imagem Lixão de Jardim Gramacho 2012 

Projeto Polo de Reciclagem de Jardim Gramacho



Custos do Sistema ACAMJG 
Dimensionamento de operação para atender o recolhimento 

de 80 toneladas

CENTRO DE TRIAGEM

R$ 357,99/ ton

Custos de operação

Manutenção, agua, luz, internet, 

recursos humanos

POPULAÇÃO CONSCIENTE

R$84,63 ton
Custos de instalação 

- Materiais de comunicação 

impressos e eletrônicos

- Consultorias em planos de 

educação ambiental

- Veículos de apoio

Custos de operação

Recursos humanos, manutenção de 

veículos

COLETA EFICIENTE

R$ 197,83 /ton

Custos de instalação 

Um caminhão com capacidade de 4,5 ton/dia

Pontos de Entrega voluntária 

Custos de operação

Recursos humanos, manutenção (PEV’s e caminhões) 

combustível, impostos e retirada dos Rejeitos 

Custo total

640,46/ton



O QUE É O MESC Movimento Nacional Eu Sou Catador ?

É um Movimento de, formado por  Catadores e Catadoras de Materiais Recicláveis de  

Associações, Cooperativas, Lixão e Ruas. 

E tem como MISÃO: Representar a categoria de catadores e catadoras em seus interesses e 

objetivos comuns, afim de, estabelecer uma relação mais direta e justa com o setor público e 

privado empoderando os Catadores., ser umas melhores organizações ,em termos de trabalho 

socioambiental oriundo dos resíduos sólidos, na busca garantia de direitos sociais para os 

catadores e catadoras de materiais recicláveis do Brasil.

Visão do Futuro: Apoiar os catadores e catadoras de materiais recicláveis que desejem evoluir 

de forma integrada com os princípios da Política Nacional de Resíduos Sólidos para execução de 

trabalho na área socioambiental com foco sustentabilidade.

Responsabilidade Social: Contribuir para o desenvolvimento consciente e sustentável da 

sociedade, com estímulo aos conceitos e às práticas solidárias, favorecendo o pleno exercício da 

cidadania e respeitando o meio ambiente



OBJETIVOS GERAIS 

1) Fortalecer a categoria de Catadores de Material reciclável;

2) Melhorar a qualidade de vida dos catadores e catadoras, 

conscientizando a sociedade como um todo, da necessidade 

da gestão integrada dos Resíduos;

3) Incluir a categoria no processo de tomada de decisões 

políticas e administrativas na temática de Gestão Integrada 

de Resíduos.

4) Economia Circular e a importância das Associações e 

Cooperativas de Catadores na cadeia produtiva da 

Reciclagem;

5) O Empoderamento Feminino nas organizações de Catadores 

de Material Reciclável.

6) Criação de uma proposta para compra e venda de créditos 

de logística reversa, transformando a operação de 

remuneração das cooperativas pelo serviço prestado em um 

relacionamento comercial e transparente. 



O volume de “lixo” produzido no 
Brasil segundo o IBGE é de 240 mil 

toneladas por dia. 
Apenas 2% tem como 
destino a reciclagem 

90 % dos materiais recicláveis que chegam 
às industrias foram coletados por nós, 

catadores 

Sendo que, 40 % do resíduo é 
reciclável 

O Volume de resíduos recicláveis coletados 
pelos catadores de Jardim Gramacho é de 200 
toneladas dia. O equivalente a uma Cidade de 

400 mil habitantes 



Campanha do Meu Lixo Cuido Eu Carnaval de 2019



O número de catadores informais de material reciclável
cresceu 48% no Brasil em 2018. Somente no ano passado,
houve alta de 21% na quantidade de pessoas que recorrem ao
lixo como fonte de renda, em mais uma evidência de que a
tímida melhora recente da ocupação está se dando em vagas
de baixa qualidade e remuneração.
Fonte: Valor Econômico



Sobre o Projeto Coalisão e ANCAT 

Média de Investimento por Associações e Cooperativas R$ 20.000,00

Media de Catadores por Associações e Cooperativas 20 

R$ 20.000,00 - Dividido por 20 Catadores =  R$ 1.000,00 por Ano 

R$ 1.000,00 - Dividido por 12 Meses = R$ 83,33

R$ 83,33 – Dividido por 22 dias de Trabalho = R$ 3,78 

É o Valor que pago as Catadores e catadoras do Brasil.



Responsabilidade Socioambiental: ou seja, se uma empresa

apenas segue as normas e leis de seu setor no que tange ao

meio ambiente e a sociedade esta ação não pode ser

considerada responsabilidade socioambiental, neste caso ela

estaria apenas exercendo seu papel de pessoa

jurídica cumprindo as leis que lhe são impostas.

Está ligada a ações que respeitam o meio ambiente e a

políticas que tenham como um dos principais objetivos a

sustentabilidade. Todos são responsáveis pela preservação

ambiental: governos, empresas e cada cidadão.



É preciso romper com o Paradigma que...Reciclagem é coisa de Gente Pobre.

Reciclagem é um Avanço de Consciência, da Responsabilidade Ambiental de

uma Sociedade Justa e Igualitária!



CONTATOS:

E-Mail: tiaocariocarj79@gmail.com

idenisefreitas@gmail.com

Tel: (21) 99952-5448  Idenise

Obrigado pela Atenção 
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