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APRESENTAÇÃO

Apresentação do Programa Sustentar

Iniciado oficialmente em março de 2018, o Programa Sustentar Barcarena é uma iniciativa da Hydro, 

implementada em parceria com a Prefeitura Municipal de Barcarena como suporte à gestão de resíduos sólidos 

do município. Inclui a destinação adequada dos materiais recicláveis para uma Unidade de Triagem e a inserção 

socioprodutiva dos (as) catadores (as), com o apoio da educação ambiental no município. 

O Programa prevê:

Construção de uma Unidade 
de Triagem de materiais recicláveis.

Organização e fortalecimento de 
cooperativas e/ou associações 

de catadores.

Programa de Educação Ambiental 
(PEA SUSTENTAR). 

A Draxos Consultoria Gestão Ambiental é responsável por implementar o Programa de Educação Ambiental, 

intitulado PEA Sustentar. O PEA Sustentar tem duas linhas de atuação: a Educação Ambiental para suporte 

à implementação da Coleta Seletiva Solidária no município de Barcarena (PA) e o fortalecimento de gestores 

públicos para viabilizar uma educação ambiental contínua e permanente no município, através de política 

pública.

A primeira linha de atuação busca promover atividades educativas visando o engajamento, sensibilização, 

formação e instrumentalização da sociedade para uma participação ativa e qualificada na Coleta Seletiva 

Solidária, a ser implantada no município de Barcarena (PA).

As ações propostas tomaram por base um amplo processo consultivo realizado através do diálogo com 

diferentes grupos sociais do município, permitindo que as falas e necessidades externadas pelo público fossem 

incorporadas ao Programa – garantindo o seu caráter cooperativo, democrático e dialógico. A Formação de 

Agentes Multiplicadores é uma das ações realizadas no âmbito do PEA Sustentar e tem como objetivo promover 

a formação continuada de professores da rede municipal de ensino e gestores públicos, com enfoque na 

Educação Ambiental, gestão de resíduos sólidos em Barcarena, requisitos legais aplicáveis e compartilhamento 

de boas práticas pedagógicas.
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Saudações,

Você foi convidado a participar da Formação de Agentes Multiplicadores no âmbito do Programa de 

Educação Ambiental (PEA Sustentar).

Isto significa que você conta com as características necessárias para atuar enquanto agente multiplicador, 

contribuindo ativamente o Programa, no sentido de levar os conhecimentos, discussões e assuntos trazidos no 

encontro para outros espaços, seja com colegas de trabalho, alunos, amigos ou sua família.

Ao longo do curso, abordaremos 3 dimensões elementares:

- Dimensão Conceitual – a partir das premissas e princípios da Educação Ambiental Crítica e Educação 

na Gestão Ambiental Pública, pretende-se provocar a investigação das contradições do modelo socioprodutivo; 

com enfoque na sustentabilidade das cadeias de valor e do território como um todo.

- Dimensão Legal – pretende-se abordar diversos conceitos relacionados aos resíduos, com enfoque 

nas políticas públicas, bem como nos deveres e direitos atribuídos aos diversos atores sociais – em especial o 

controle social sobre a correta gestão dos RSU pelo município.

- Dimensão Ética – visa provocar a reflexão sobre o papel dos catadores e catadoras na cadeia de valor 

de Resíduos Sólidos e os desafios para a sua inserção socioprodutiva e valorização da categoria.

ÉTICALEGALCONCEITUAL

Bem-vindo ao nosso percurso pedagógico!

BOAS VINDAS
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PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO

Módulo I – 
Dimensão 
Conceitual

A partir das premissas da Educação Ambiental Crítica e da Educação na 

Gestão Ambiental Pública, promover uma investigação das contradições do 

modelo socioprodutivo; com enfoque na sustentabilidade das cadeias de valor 

e do território como um todo. 

Módulo II – 
Dimensão 

Legal

Abordar conceitos diversos relacionados aos resíduos, com enfoque nas 

políticas públicas, bem como nos deveres e direitos atribuídos aos diversos 

atores sociais – em especial o controle social sobre a correta gestão dos 

Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) pelo município.

Módulo III – 
Dimensão 

Ética

Promover uma reflexão sobre o papel de catadores e catadoras na cadeia de 

valor dos Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) e os desafios para a sua inserção 

socioprodutiva e valorização da categoria.

Percurso 
pedagógico

Objetivos

BARCARENA

BRASIL

PARÁ

O fio condutor do percurso pedagógico se baseia em um método de análise que toma por base as 

correlações existentes entre as escalas MICRO e MACRO de uma determinada realidade, a fim de que sejam 

compreendidas as relações de causalidade entre a(s) parte(s) e o todo.

Este olhar investigativo será chamado de Zoom, em referência ao termo em inglês que designa o 

movimento de ampliação significativa de uma imagem ou a sua correspondente ”retração”. A partir desse 

olhar metodológico, torna-se possível conceber diferentes recortes para determinar o objeto de estudo em 

questão. Desta maneira, ao longo do encontro será possível trilhar um percurso pedagógico que propicie uma 

ampliação de consciência quanto ao contexto de gestão de resíduos sólidos a nível nacional e regional, sempre 

correlacionando com os desafios e oportunidades a nível municipal.  

MÓDULO 01

PROGRAMA

sustentar
Barcarena

Dimensão Conceitual
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MÓDULO 01

PROGRAMA

sustentar
Barcarena

Dimensão Conceitual
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PLANO DE AULA

Objetivo:

Promover uma investigação das contradições do modelo socioprodutivo; com enfoque na sustentabilidade 

das cadeias de valor e do território como um todo.

Temas:

•    Conceitos-chave na Gestão de Resíduos Sólidos
•    Contexto: Nacional, regional e municipal
•    Ciclo de vida dos produtos

ÉTICALEGALCONCEITUAL
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O art. 225 da Constituição Federal de 1988, diz que:

“todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do 
povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o 

dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”.

O ambiente saneado portanto é direito de todos! 

A resolução 64/292 da Assembleia Geral das Nações Unidas, reconhece que:

“ o acesso a água potável e ao saneamento básico é um direito humano essencial para o 
pleno gozo da vida e de todos os outros direitos”.

TRILHA PEDAGÓGICA

6.1 Até 2030, alcançar o acesso universal e equitativo a água potável e segura para todos.

6.b Apoiar e fortalecer a participação das comunidades locais, para melhorar a gestão da água e do 
saneamento.

Fonte: https://nacoesunidas.org/pos2015/ods6/
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TRILHA PEDAGÓGICA

A Lei Nº 11.445/07 - Lei Federal do
Saneamento Básico, traz o conceito de
Saneamento Básico como o conjunto de
serviços, infraestruturas e instalações
operacionais de:

1. Abastecimento de água potável
2. Esgotamento sanitário
3. Limpeza urbana e manejo de resíduos
sólidos
4. Drenagem e manejo das águas pluviais
urbanas

NO MUNDO

• 4,5 bilhões de pessoas não têm acesso a
saneamento básico, ou seja, 40% da população
mundial;

• 900 milhões de crianças em idade escolar não
têm onde lavar as mãos;

• 445 milhões de mulheres e meninas usam
banheiro a céu aberto.

TRILHA PEDAGÓGICA
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TRILHA PEDAGÓGICA

Fonte: Diagnóstico Anual Água e Esgotos” - SNIS/Ministério das Cidade

NO BRASIL

• Cerca de 51% da população não têm acesso a
saneamento básico

• 1 a cada 4 mulheres não tem acesso a água ou
acesso com regularidade.

• 100 milhões não têm acesso à coleta de esgoto
e 35 milhões não são abastecidos com
água potável.

TRILHA PEDAGÓGICA
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TRILHA PEDAGÓGICA

As seis cidades com os piores índices de tratamento
de esgoto.

Fonte: Instituto Trata Brasil,2019

NA AMAZÔNIA/ REGIÃO NORTE

• Com o pior saneamento da América Latina, só 23,9% da
zona rural amazônica está ligada à rede de distribuição
de água e menos 8% tem coleta de esgoto;

• Só 9% da zona rural da região Norte têm coleta de
esgoto e menos de 10% nas áreas urbanas;

• 1 a cada 2 mulheres não tem acesso a água ou acesso
com regularidade.
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TRILHA PEDAGÓGICA

Fonte: Ranking ABES da Universalização do Saneamento 

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=w6jPzbxlgV8
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TRILHA PEDAGÓGICA

Em 2030, todos(as) 
brasileiros(as) terão 

acesso à água e 
saneamento?

O SNIS (Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento) é o
maior e mais importante sistema de informações do setor
saneamento no Brasil.

As informações do SNIS são coletadas anualmente e provêm de
prestadores de serviços ou órgãos municipais encarregados da
gestão dos serviços, sendo a base de dados totalmente pública e
disponibilizada gratuitamente.

A Lei nº 12.527/2011 regulamenta 
o direito constitucional de acesso às 

informações públicas.

http://www.snis.gov.br/
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TRILHA PEDAGÓGICA

A falta de saneamento coloca em risco à qualidade de vidas das pessoas

• Doenças de veiculação hídrica: Diarreia Aguda, Rotavirus, 
Leptospirose, esquistossomose –Aumento da mortalidade 
infantil. 

• Proliferação de Mosquitos: Dengue, Zika, Malária.

• Enchentes: Falta de planejamento e infraestrutura da 
drenagem da cidade.

• Produtividade da população: devido ao afastamento do 
trabalho ou a escola. 

Interfere na educação, na expansão do turismo, na valorização dos imóveis, na renda do trabalhador e no 
ecossistema. 
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TRILHA PEDAGÓGICA

Arte: Água sua linda

• O custo de uma internação por infecção gastrintestinal
no Sistema Único de Saúde (SUS) foi de cerca
de R$ 355,71 por paciente na média nacional.

•Se 100% da população tivesse acesso à coleta de esgoto
haveria uma redução, em termos absolutos, de 74,6
mil internações.

Cada R$ 1,00 investido em saneamento gera 
economia de R$ 9,00 na saúde.

Fonte: Organização Mundial da Saúde(OMS)

Fonte: Benefícios Econômicos da Expansão do Saneamento brasileiro - Instituto 
Trata Brasil / CEBDS.

O acesso ao saneamento está ligado a redução das desigualdades, promoção de uma vida digna e com 
ampliação das capacidades e oportunidades das pessoas.

Disponível em: https://youtu.be/NfvkysCTWlc Disponível em: https://youtu.be/lft_KM9gpi0
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TRILHA PEDAGÓGICA

CONCEITOS – CHAVE

RESÍDUOS SÓLIDOS X REJEITOS

RESÍDUO SÓLIDO é o material que ainda tem valor
econômico e pode ser reciclado ou reaproveitado, são
divididos em: materiais recicláveis e matéria orgânica
compostável.

REJEITO ou LIXO é tudo aquilo que não tem mais utilidade e
deve ter disposição final ambientalmente adequada.

Os resíduos 
recicláveis devem 
ser encaminhados 
para a reciclagem.

CONCEITOS – CHAVE

ATERRO SANITÁRIO

É uma tecnologia adequada para 
disposição final dos rejeitos. 

Os mecanismos de controle de poluição, 
como impermeabilização e cobertura 
diária, evitam a contaminação do solo, 
água e ar.
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TRILHA PEDAGÓGICA

CONCEITOS – CHAVE

ATERRO CONTROLADO

Forma inadequada de
disposição final de resíduos e
rejeitos. Em geral, já foi um lixão
no qual o único cuidado
realizado é o recobrimento dos
resíduos e rejeitos com terra.

CONCEITOS – CHAVE

LIXÃO

Sem nenhum tipo de controle 
ambiental.

NÃO é ambientalmente adequado,
causa impactos socioambientais
negativos, como a emissão de gases
de efeito estufa, degradação e
contaminação do solo, poluição da
água e proliferação de vetores.
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TRILHA PEDAGÓGICA

Fonte: Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil (ABRELPE,2017)

A quantidade de RSU coletados em 2017 cresceu em todas as regiões em comparação ao ano anterior, e 
manteve uma cobertura um pouco acima de 9%.

A disposição final adequada de RSU registrou um índice de
59,1% do montante anual encaminhado para aterros
sanitários.

As unidades inadequadas como lixões e aterros controlados,
porém, ainda estão presentes em todas as regiões do país e
receberam mais de 80 mil toneladas de resíduos por dia, com
um índice superior a 40%, com elevado potencial de poluição
ambiental e impactos negativos à saúde.

Fonte: Panorama de Resíduos Sólidos no Brasil (ABRELPE, 2017)
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TRILHA PEDAGÓGICA

Fonte: CEMPRE,2019

• É crescente a participação das cooperativas de catadores, apoiados com maquinários, galpões de triagem, 
ajuda de custo com água e energia elétrica, veículos, capacitações e investimento em divulgação e educação 
ambiental.

Fonte: Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil (ABRELPE,2017
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TRILHA PEDAGÓGICA

A região Norte respondendo por cerca de 6,5% do total de resíduos coletados, e apresenta o segundo menor 
percentual de cobertura dos serviços de coleta do país.

• NA AMAZÔNIA

(i) Não existem diferenças
significativas entre os resíduos de
outras partes do Brasil e da
Amazônia.

(ii) A média na Amazônia é de 0,881
kg/hab./dia. O Pará tem a 5ª média
da região, atrás do Amazonas,
Maranhão, Mato Grosso e Amapá.

Materiais Brasil (%) Cidades Amazônicas 
(%)

Matéria Orgânica 51 53

Plástico 14 16

Papel/Papelão 13 12

Metal 3 5

Vidro 2 3

Outros 17 11

Fonte:  Adaptado de IBAM/MMA (2003)
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TRILHA PEDAGÓGICA

• EM BARCARENA

Fonte: adaptado do PMGIRS

Material Proporção kg/hab.dia População Estimada
(2018) Total (kg/dia)

Plástico 38% 0,230 29.101 

Papel 15% 0,091 11.487

Metal 3% 0,018 2.297 

Vidro 2,5% 0,015 1.915 

Total (kg/dia) 44.800 

i. Geração per capita de RSU: 0,604 kg/hab.dia – corrobora o PMGIRS (0,674 kg/hab.dia)  
ii. Geração TOTAL de recicláveis: 127kg/hab.ano – em consonância com a média nacional entre 113 

(SNIS, 2012) e 125 kg/hab.ano (CEMPRE, 2012)

126.783
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TRILHA PEDAGÓGICA

A maioria(69%) da geração de recicláveis está nas zonas 
urbanas 

Bairro População Estimada
(2018) Total (kg/dia)

Barcarena Sede 40.571 14.336

Vila dos Cabanos 36.818 13.010

Vila do Conde 9.496 3.355

Total (kg/dia) 30.702

Fonte: Draxos,2018

1. Coleta Tradicional de RSU

I. Coleta e transporte realizado pela
prestadora do serviço Recicle
Soluções Ambientais.

II. RSU destinados no lixão localizado
no bairro de Bom Futuro.
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TRILHA PEDAGÓGICA

1. Coleta Tradicional de RSU

I. cerca de 83% da população de Barcarena é 
atendida pelo serviço, alinhado com índice de 
cobertura média da Região Norte.

2.    Coleta de Recicláveis

I. Coleta de recicláveis feita por 
catadores no Lixão do Bom 
Futuro e nos logradouros da 
cidade. 

Fonte: Tetra Mais (2018)
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TRILHA PEDAGÓGICA

- O modelo socioprodutivo atual
(Extrai > Produz > Descarta) cava um
buraco que não para de aumentar (extração de
matéria-prima) e forma um monte também
eterno(lançamento de dejetos) que não para de
crescer.

- Recursos renováveis passam pela mesma
ameaça, na medida em que suas taxas de
extração superam as de reposição.

Fonte: Cavalcanti, 2012

Saiba  Mais

CAVALCANTI, Clóvis. Sustentabilidade: mantra ou escolha moral? uma 
abordagem ecológico-econômica. Estud. av. [online]. 2012, vol.26, n.74, 

pp.35-50. ISSN 0103-4014.

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=5XqfNmML_V4&t=144s
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TRILHA PEDAGÓGICA

Obsolescência Programada ou obsolescência planejada é
quando um produto lançado no mercado se torna
inutilizável ou obsoleto em um período de tempo
relativamente curto de forma proposital, ou seja, quando
empresas lançam mercadorias para que sejam
rapidamente descartadas e estimulam o consumidor a
comprar novamente.

Você já ouviu falar em Ciclo de Vida dos Produtos?

A PNRS o conceitua como: uma série de etapas que envolvem
o desenvolvimento do produto, a obtenção de matérias-
primas e insumos, o processo produtivo, o consumo e a
disposição final.

Ou seja, é a história do produto, desde a extração de recursos
naturais, produção, transporte, consumo, incluindo as etapas
de pós consumo, que pode ser a destinação final ou
reinserção na cadeia produtiva.

É importante saber que cada uma dessas etapas está
relacionada a impactos ambientais e conhecer esses
impactos nos ajuda a comparar produtos e repensar nossas
escolhas!
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TRILHA PEDAGÓGICA

A ferramenta de Avaliação do Ciclo de Vida (ACV) é usada para
mensurar os possíveis impactos ambientais dos diferentes produtos ou
serviços, considerando todas as etapas do seu ciclo de vida. Essa abordagem
também é chamada como do berço ao túmulo. É uma ferramenta muito útil
e pode auxiliar empresas e governos na tomada de decisões.

A ACV é regida pela NBR ISO 14040, podendo responder a
questionamentos como:

- Qual produto tem maior impacto ambiental?

- Quantos kg de CO2 se emitem ao produzir uma tonelada de um produto?

- Qual etapa do ciclo de vida tem maior significância para o
consumo de água? Todas as etapas envolvem impactos!

Economia Linear Economia Circular

Desenvolvimento sustentável (responsável) se concebe como um
processo socioeconômico em que: (i) se minimiza o uso de matéria e
energia, (ii) se minimizam os impactos impactos ambientais (lançamento
de dejetos).
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TRILHA PEDAGÓGICA

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=Zfi1cNJQ32s

Fonte: http://abrelpe.org.br/publicacoes/
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TRILHA PEDAGÓGICA

Momento de Reflexão:

- Como é feita a gestão de resíduos sólidos no município? 

- Como você ou a sua instituição podem contribuir para 
melhorar serviços na gestão de resíduos sólidos?
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PLENÁRIA

A plenária é o momento de esclarecer dúvidas, compartilhar suas vivências com os demais 
participantes e debater sobre as questões levantadas.

Observações
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MÓDULO 02

PROGRAMA

sustentar
Barcarena

Dimensão Legal
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PLANO DE AULA

Objetivo:

Abordar conceitos diversos relacionados aos resíduos, com enfoque nas políticas públicas, bem como nos 

deveres e direitos atribuídos aos diversos atores sociais – em especial o controle social sobre a correta gestão 

dos RSU pelo município.

Temas:

•     Análise da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS)
•     Instrumentos legais do município
•     Desafios e oportunidades para gestão de resíduos sólidos em Barcarena
•     Compartilhamento de casos de sucesso

ÉTICALEGALCONCEITUAL
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TRILHA PEDAGÓGICA

Política Nacional de 
Resíduos Sólidos

Lei Federal 
12.305/2010

Decreto Federal 
7.404/2010

Política Nacional de 
Saneamento Básico

Lei Federal 
11.445/2007

Política Nacional de 
Educação Ambiental

Lei Federal 
9.795/1999

Decreto Federal 
4.281/2002

Política Nacional do 
Meio Ambiente

Lei Federal 
6.938/1981

Mercado
ISO 14000
ISO 26000

FONTE: : Habitat Ecológico, 2014.
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TRILHA PEDAGÓGICA

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=TPaRa8eruvc&t=183s
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TRILHA PEDAGÓGICA

c

c

Lei Municipal Nº 2191/2017

I. Consolidado em 2017, após construção 
participativa;

I. Prevê a implementação da coleta seletiva 
com a inclusão social dos catadores(as).
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TRILHA PEDAGÓGICA

• Gerenciamento x Gestão

Ao pensarmos em gestão de resíduos chamamos atenção para uma confusão comum entre os conceitos
Gestão e Gerenciamento. Embora relacionados, GERENCIAMENTO e GESTÃO são processos diferentes:

• Gestão Integrada de Resíduos Sólidos: inclui todas as ações voltadas à busca de soluções para os resíduos
sólidos, incluindo os planos nacional, estaduais, microrregionais, intermunicipais, municipais e os de
gerenciamento. Os planos de gestão devem tratar de questões como coleta seletiva, reciclagem, inclusão
social e participação da sociedade civil.

• Gerenciamento: complementa e fornece ferramentas para que a gestão aconteça. É o conjunto de ações
nas etapas de coleta, transporte, tratamento e disposição final dos resíduos.

Saiba  Mais 
MESQUITA JÚNIOR, J. M., SEGALA, K. (coord). Gestão Integrada 

de Resíduos Sólidos. Rio de Janeiro: IBAM, 2007.

• Responsabilidade compartilhada

Conjunto de atribuições individualizadas e encadeadas dos
fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes, dos
consumidores e dos titulares dos serviços públicos de limpeza urbana
e de manejo dos resíduos sólidos, para minimizar o volume de
resíduos sólidos e rejeitos gerados, bem como para reduzir os
impactos causados à saúde humana e à qualidade ambiental
decorrentes do ciclo de vida dos produtos.

RS – Resíduos Sólidos LR – Logística Reversa
Fonte: Adaptado de IBAM, 2012
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TRILHA PEDAGÓGICA

• Logística reversa

Para a PNRS, em seu capítulo II, art. 3º, inciso XII,
a logística reversa é definida como:

[...] instrumento de desenvolvimento econômico
e social caracterizado por um conjunto de ações,
procedimentos e meios destinados a viabilizar a
coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor
empresarial, para reaproveitamento, em seu ciclo
ou em outros ciclos produtivos, ou outra
destinação final ambientalmente adequada [...].

Fonte: IBAM(2012)
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TRILHA PEDAGÓGICA

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=jL_13S1GmT0

• Produção e consumo sustentável

Produção e consumo sustentáveis é uma
abordagem holística aplicada para minimizar
os impactos ambientais negativos dos
sistemas de produção e de consumo, ao
mesmo tempo em que promove melhor
qualidade de vida para todos; estimula a
gestão sustentável e o uso eficiente dos
recursos e insumos; e fomenta a geração de
trabalhos decentes e o comércio justo.

• Conceitos pouco explorados

(b) a visão sistêmica, na gestão dos resíduos sólidos, que considere as variáveis ambiental, social, cultural, econômica, 
tecnológica e de saúde pública;

e) a eco eficiência, mediante a compatibilização entre o fornecimento, a preços competitivos, de bens e serviços
qualificados que satisfaçam as necessidades humanas e tragam qualidade de vida e a redução do impacto ambiental e do
consumo de recursos naturais a um nível, no mínimo, equivalente à capacidade de sustentação estimada do planeta.

O Art. 6º diz que são princípios da Política Nacional de Resíduos Sólidos: 
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A PNRS também inovou em relação aos seguintes temas:

• Incentivo à indústria da reciclagem, tendo em vista fomentar o uso de 
matérias-primas e insumos derivados de materiais recicláveis e 
reciclados;

• Desenvolvimento de tecnologias limpas como forma de minimizar 
impactos ambientais;

• Consumo sustentável;

• Proibição dos lixões a céu aberto;

• Integração dos catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis.

• O Pará não possui ainda uma política oficial, tendo apenas uma versão preliminar em discussão;

• Mato Grosso é o único Estado da Amazônia que possui a Política Estadual de Resíduos 
Sólidos(PERS) aprovada;

• Na maioria dos Estados da região, a PNRS recai sobre as Secretarias de Meio Ambiente, que não 
contam com uma política de financiamento.

• A maioria dos funcionários do setor é Cargo Comissionado, gerando descontinuidade;

• Os estados da região não possuem banco de dados que sistematizam informações e experiências.

• As ações de Educação Ambiental, em geral, são espaçadas e fragmentadas.
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Fonte: PMGIRS- Barcarena(2017)

• Principais sistemas de informações sobre resíduos sólidos

Fonte: IBAM (2016)
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A plenária é o momento de esclarecer dúvidas, compartilhar suas vivências com os demais 
participantes e debater sobre as questões levantadas.

Observações
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MÓDULO 03

PROGRAMA

sustentar
Barcarena

Dimensão Ética
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MÓDULO 03

PROGRAMA

sustentar
Barcarena

Dimensão Ética

Objetivo:

Promover uma reflexão sobre o papel de catadores (as) na cadeia de valor dos RSU e os desafios para a sua 

inserção socioprodutiva e valorização da categoria.

Temas:

•     O protagonismo do catador de materiais recicláveis
•     Inserção socioprodutiva da categoria
•     Compartilhamento de casos de sucesso

ÉTICALEGALCONCEITUAL

PLANO DE AULA
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E os(as) catadores(as) ?

O Artigo 7º elenca os objetivos da PNRS, dentre eles, a integração dos catadores nas ações que envolvam 
a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos.

O Decreto nº 7.404/2010 determina que:

“...os sistemas de coleta seletiva e de logística reversa deverão priorizar a participação dos 
catadores de materiais recicláveis, e que os planos municipais deverão definir programas e 

ações para sua inclusão nos processos”

• 1 milhão de catadores no Brasil, mais de 70% sem vínculo
com Organizações (CEMPRE,2019). O IPEA estima 600 mil
catadores, desses somente 10% estão organizados em cerca
de 30 Redes de Comercialização.

• As mulheres representam entre 60% e 70% dos profissionais
da área em atividade no Brasil.

• Apesar de receberem o menor valor da cadeia produtiva da
reciclagem, são responsáveis por quase 90% de todo o
material coletado e enviado para reciclagem.
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• Os ganhos econômicos dessa atividade de
reciclagem são mal distribuídos: 66% da fatia fica
com a indústria da reciclagem e apenas 13% com os
catadores.

“[...], hoje, esse é o retrato da cadeia produtiva no Brasil,
da qual os catadores são agentes principais, mas também
os que menos se beneficiam dela”. (MNCR, 2012, p. 423).

Fonte: IBAM/MMA(2003)

• A atividade de coleta é considerada como insalubre em grau máximo, conforme estabelecido na 
Norma Regulamentadora no 15, do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)
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Fortalecimento e parceria com as 
organizações de catadores(as) para 

implementar a coleta seletiva é um dos 
passos para inclusão socioprodutiva.

Fonte: CEMPRE(2019)

• Inclusão social

- Comitê Interministerial para Inclusão Social e
Econômica dos Catadores de Materiais Reutilizáveis
e Recicláveis (CIISC) instituído por meio do Decreto
nº 7.405/10.

- Programa Pró- Catador

O Decreto 7.405/10 instituiu o Programa Pró-
Catador, que objetiva integrar e articular as ações
do governo federal voltadas ao apoio e ao fomento à
organização produtiva dos catadores de materiais
reutilizáveis e recicláveis.

Saiba  Mais 

www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato20072010/2010/Decreto
/D7405.htm
www.secretariageral.gov.br/atuacao/pro-catador/pro-
catador

A PNRS estimula o processo 
de inclusão dos(as) 

catadores(as) como forma 
de enfrentamento das 
desigualdades sociais.
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Resíduos sólidos são recursos, materiais com valor!

- Oportunidade financeira – os materiais que antes eram enterrados em aterros e geravam ônus, 
podem retornar ao processo produtivo.

- Oportunidade ambiental – menores impactos ambientais relacionados à extração de recursos 
naturais e disposição final dos resíduos.

- Oportunidade social – o reinserção dos resíduos sólidos na cadeia produtiva gera renda e afeta 
positivamente a qualidade de vida de grupos da sociedade, movimenta a  indústria e gera empregos.

“ Reconhecer o resíduo sólido reutilizável e reciclável como um bem econômico e de valor social, 
gerador de trabalho e renda e promotor de cidadania ” (BRASIL, 2010). 

Momento de Reflexão:

- Quais desafios para a inserção socioprodutiva dos 
catadores(as) de materiais recicláveis?

- Como você ou sua instituição podem contribuir para 
fomentar a valorização da categoria? 
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PLENÁRIA

A plenária é o momento de esclarecer dúvidas, compartilhar suas vivências com os demais 
participantes e debater sobre as questões levantadas.

Observações
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A seguir são elencados os principais diplomas legais e documentos de referência relacionados aos 

Resíduos Sólidos:

• Constituição Federal de 1988, art. 225, parágrafo 1º;

• Lei 6.938/81 (Política Nacional do Meio Ambiente);

• Decreto No 99.274/90 (Regulamenta a Política Nacional do Meio Ambiente);

• Lei 9.795/99 (Política Nacional de Educação Ambiental);

• Decreto Nº 4.281/02 (Regulamenta a Política Nacional de Educação Ambiental);

• Lei 9.394/96 (Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional);

• Resolução CONAMA No 422/10 (Estabelece diretrizes para as campanhas, ações e projetos de 

Educação Ambiental);

• Como o Ibama exerce a Educação Ambiental (Coordenação Geral de Educação Ambiental do 

Ibama - CGAM);

• Lei 12.305/2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos);

• Decreto nº 7.404/10 (Regulamenta a Política Nacional de Resíduos Sólidos);

• Lei 11.445/07 (Estabelece diretrizes nacionais para o Saneamento Básico);

• Decreto nº 7.217/10 (Regulamenta a Lei Nº 11.445/07, que estabelece as diretrizes nacionais para o 

Saneamento Básico)

• Lei Municipal Nº 2191/17 (Institui o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, e implanta 

a Política Municipal de Resíduos Sólidos, ambos de Barcarena e dá outras providências).

• Decreto nº 1298/13 (Aprova o Plano de Saneamento Básico de Abastecimento de Água e Esgotamento 

Sanitário do Município de Barcarena e dá outras providências).

• Decreto nº 7.405, de 23 de dezembro de 2010. Institui o Programa Pró-Catador, denomina Comitê 

Interministerial para Inclusão Social e Econômica dos Catadores de Materiais Reutilizáveis e Recicláveis o 

Comitê Interministerial da Inclusão Social de Catadores de Lixo.
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RESÍDUOS E AS ORGANIZAÇÕES

Veja algumas organizações que atuam no setor de Resíduos Sólidos:

ABLP- Associação Brasileira de Resíduos Sólidos e Limpeza Pública
(http://www.ablp.org.br)�

ABRELPE- Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais
(http://abrelpe.org.br/)

CEMPRE- Compromisso Empresarial para a Reciclagem�

(http://www.cempre.org.br/)�

�

Instituto Lixo e Cidadania
(https://www.lixoecidadania.com.br/)
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RESÍDUOS E AS ORGANIZAÇÕES

Veja algumas organizações que atuam no setor de Resíduos Sólidos:

ABLP- Associação Brasileira de Resíduos Sólidos e Limpeza Pública
(http://www.ablp.org.br)�

ABRELPE- Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais
(http://abrelpe.org.br/)

CEMPRE- Compromisso Empresarial para a Reciclagem�

(http://www.cempre.org.br/)�

�

Instituto Lixo e Cidadania
(https://www.lixoecidadania.com.br/)

Instituto Trata Brasil
(http://www.tratabrasil.org.br/)

MNCR- Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis
(http://www.mncr.org.br/)

CataAmazon
(https://www.cataamazon.net/)



52

Instituto Trata Brasil
(http://www.tratabrasil.org.br/)

MNCR- Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis
(http://www.mncr.org.br/)

CataAmazon
(https://www.cataamazon.net/)

GLOSSÁRIO
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GLOSSÁRIO

Resíduos Sólidos: Material que ainda tem valor econômico e pode ser reciclado ou reaproveitado, são 

divididos em: materiais recicláveis e matéria orgânica compostável.

Resíduos Sólidos Urbanos: Corresponde aos resíduos domiciliares e de limpeza urbana (varrição, limpeza 

de logradouros e vias públicas e outros serviços de limpeza urbana).mações coleta, trata e armazena dados e 

dissemina informações. Informação é o resultado do processamento, manipulação e organização de dados.
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Responsabilidade Compartilhada: Conjunto de atribuições individualizadas e encadeadas dos fabricantes, 

importadores, distribuidores e comerciantes, dos consumidores e dos titulares dos serviços públicos de limpeza 

urbana e de manejo dos resíduos sólidos, para minimizar o volume de resíduos sólidos e rejeitos gerados, bem 

como para reduzir os impactos causados à saúde humana e à qualidade ambiental decorrentes do ciclo de 

vida dos produtos

Sistema de Informação: Um sistema de informações coleta, trata e armazena dados e dissemina informações. 

Informação é o resultado do processamento, manipulação e organização de dados.

Unidade de Triagem: Local onde ocorre a separação dos resíduos sólidos. Essa separação pode ser feita 

manualmente, de forma automática ou semi-automática.

Universalização: Associada à igualdade de direitos, a receber amplamente informações, possuir direitos, 

benefícios e inserção nos programas de atendimento das políticas públicas. 

Visão Sistêmica: Considera as variáveis ambiental, social, cultural, econômica, tecnológica e de saúde pública 

na gestão dos resíduos sólidos.
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Realização Parceria

APOIO:


