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m 2010 o INSEA - Instituto Nenuca de Desenvolvimento Sustentável
e o MNCR – Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis, em parceria com a Fundação Banco do Brasil, no âmbito do Projeto Cataforte , realizou um amplo processo formativo dos catadores do
estado Minas Gerais. Na região Sul de Minas Gerais foram capacitados 130
lideranças de catadores, representando 27 associações e cooperativas de 23
municípios. Integrado ao processo formativo, foi realizado um diagnóstico
situacional dos empreendimentos, oficinas temáticas e visitas técnicas, resultando na elaboração do Plano Regional de Atuação em Redes.

n 2010, INSEA - Nenuca Institute for Sustainable Development and
MNCR - National Movement of Recyclable Materials Pickers, in partnership with “Fundação Banco do Brasil” (A brazilian’s bank foundation), within
the CATAFORTE Project, carried out an extensive training process for pickers
of the state of Minas Gerais. In the southern region of Minas Gerais were trained 130 leaders pickers, representing 27 associations and 23 municipalities
cooperatives. Integrated into the training process, it conducted a situational
diagnosis of the projects, thematic workshops and technical visits, resulting
in the preparation of the Regional Plan Performance Networks.

Os dados apontaram para um forte potencial de crescimento a partir de
ações voltadas para a implantação de programas locais de coleta seletiva,
melhoria da logística e da infra-estrutura existente, possibilitando a geração de novos postos de trabalho, melhoria da renda e das condições de vida
dos catadores, além da qualidade ambiental das cidades participantes.

The data pointed to a strong growth potential from actions for the implementation of local programs of selective collection, improve logistics and
existing infrastructure, enabling the generation of new jobs, improving income and conditions life of pickers in addition to the environmental quality of
the participating cities.

Com base nestes estudos, o INSEA e MNCR iniciou o diálogo com o GRUPO DANONE, que possui duas unidades industriais nesta região, para o
apoio a este segmento tendo como referência o compromisso ambiental e
social da empresa e a responsabilidade compartilhada na gestão dos resíduos sólidos urbanos.

Based on these studies, the INSEA and MNCR initiated dialogue with the
DANONE group, which has two industrial units in the region, in support of
this segment with reference to the environmental and social commitment of
the company and shared responsibility in the management of solid waste urban.

A iniciativa inovadora desta parceria gerou o “PROJETO NOVO CICLOSUL DE MINAS” que representando um passo estratégico para consolidação
do processo organizativo dos catadores, tendo como ações a implantação e
fortalecimentos dos programas de coleta seletiva solidária, a capacitação
técnica, a educação ambiental e mobilização social e a criação da COOPERATIVA DA REDE REGIONAL SUL e SUDOESTE DE MINAS. Um passo
decisivo para contribuir na integração das ações entre o poder público, a sociedade e as organizações de catadores. A iniciativa atende também o novo
Marco Legal da Política Nacional de Resíduos Sólidos – LEI 12.305/10. Uma
importante iniciativa para os municípios atender a nova legislação ambiental e uma importante contribuição ao desenvolvimento humano e social dos
catadores de materiais recicláveis. A construção de um mundo melhor para
todos começa com o cuidado com as pessoas o meio ambiente!

The innovative initiative of this partnership generated the “NEW DESIGN
CYCLE-SOUTH MINES” that represents a strategic step to consolidate the
organizational process of pickers, whose actions deployment and invigoration
of partnership for selective collection programs, technical training, environmental education and social mobilization and the creation of the Cooperative
REGIONAL NETWORK southern and southwestern Minas Gerais state. A decisive step to contribute to the integration of activities between government,
society and the pickers organizations. The initiative also meets the new Legal
Mark of the National Solid Waste Policy – ( Brazilian Law 12,305 / 10). An
important initiative for municipalities meet the new environmental legislation
and an important contribution to human and social development of recyclable material pickers. Building a better world for all begins with taking care of
people and the environment!
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PERFIL dos

participantes
A iniciativa beneficia 530 trabalhadores,
sendo 275 catadoras e 255 catadores, que
possuem uma renda média mensal de R$
900,00 e trabalham em média 8 horas por
dia. Esta renda no início do projeto era de
R$ 465,00 mensais.

A Lei nº 12.305/10, que institui a Política
Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), regulamentada pelo Decreto nº 7.404/10, estabelece o
marco regulatório para a área de Resíduos Sólidos. Ela define diretrizes para reduzir a geração
de resíduos sólidos, combater a poluição e se
refere a todo tipo de resíduos: doméstico, industrial, da construção civil, eletroeletrônico,
lâmpadas de vapores mercuriais, agrossilvopastoril, de saúde perigosos, exceto radioativos.
A PNRS institui a Responsabilidade Compartilhada, que abrange fabricantes, importadores,
distribuidores, comerciantes, consumidores e
os municípios – titulares dos serviços públicos
de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos – quanto ao ciclo dos produtos. Os consumidores deverão acondicionar adequadamente
e de forma diferenciada os resíduos sólidos, a
exemplo de embalagens, latas, papel ou papelão, vidro, resto de comida, etc, e disponibilizá
-los adequadamente para fins de coleta seletiva
e devolução.
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principais

objetivos
- Não-geração, redução,
reutilização, reciclagem
e tratamento de resíduos
sólidos;
- Disposição final
ambientalmente
adequada de rejeitos;
- Racionalização do uso
dos recursos naturais
(água, energia, insumos)
no processo de produção
de novos produtos;
- Intensificação de ações
de educação ambiental;
- Aumento da reciclagem
no país;
- Promoção da inclusão
social;
- Geração de emprego e
renda para catadores de
materiais recicláveis.

Brazilian Law number 12,305 / 10, establishing the National Policy on Solid Waste
(PNRS), regulated by Decree No. 7,404 /
10, establishes the regulatory mark for the
area of Solid Waste. It defines guidelines
to reduce the generation of solid waste,
combat pollution and refers to all types
of waste: domestic, industrial, construction, electronics, mercurial vapor lamps,
agricultural, forestry and livestock, risk to
health except radioactive.
The PNRS establishing the Shared Responsibility, covering manufacturers, importers, distributors, traders, consumers
and municipalities - professionals in the
public service for urban cleaning and solid waste management - about the cycle of
the products. Consumers should pack accordingly and differently the solid waste,
such as packaging cans, paper, cardboard,
glass, food rest, etc, and provide them adequately for the purpose of selective collection and return.

Main objectives

of PNRS

- Non-generation,
reduction, reuse, recycling
and solid waste treatment;
- Final provision of
environmentally sound
waste;
- Rational use of natural
resources (water, energy,
raw materials) in new
product production
process;
- Intensification of
environmental education;
Increased recycling in the
country;
- Promoting social
inclusion;
- Generation of
employment and income
for recyclable material
pickers.

O projeto vem trabalhando para aumentar a
produção do material comercializado dentro das
associações através da ampliação da coleta seletiva
nos municípios, intensificando a mobilização social
e buscando parceria com
grandes geradores de materiais recicláveis. O nosso
objetivo é melhorar ainda
mais a renda dos catadores e gerar novos postos
de trabalho para catadores
informais.

participantes
[ATTENDEES]

Municipalities

DEVELOPMENT

MUNICÍPIO

EMPREENDIMENTO

Alfenas
Cachoeira de Minas
Conceição dos Ouros
Cambuquira
Campanha
Cássia
Boa esperança
Andradas
Guaxupé
Itajubá
Jacutinga
Lavras
Machado
Monte Sião
Nepomuceno
Passos
Piranguçu
Piranguinho
Poços de Caldas
Pouso Alegre
São Sebastião do Paraíso
Três Corações
Três Pontas
Varginha

ACOMARE
Aclama
em processo de organização
Catadores de Cambuquira
Ascorcamp
ASCAPAC
ASCAMARE
em processo de organização
VIDA NOVA
ACIMAR e ACARI
CPR Jacutinga
ACAMAR
AMARE
Coop Monte Sião
Reciclanep
COCARES
UNICAPI
ACARPI
AÇÃO RECICLAR|Coopersul|ASSOSUL
ACAMPA
ACOMARP
Acamtc
ATREMAR
COOPER ET

PROFILE OF

PARTICIPANTS

The initiative benefits 530 workers
(275 woman pickers and 255 men pickers), which have an average monthly
income of R$ 900.00 and work an average of 8 hours a day. This income early
in the project was R$ 465.00 monthly.
The project has been working to
increase the production of marketed
material within the associations by enlarging the selective collection in municipalities, intensifying social mobilization and seeking partnership with
major generators of recyclable materials. Our goal is to further improve the
income of pickers and generate new
jobs for informal pickers.
5

CAPACIDADE

PRODUÇão e

OPERACIONAL

Os 23 municípios da área de abrangência do projeto produzem mensalmente
cerca de 9.000 Toneladas/Mês de resíduos recicláveis. Os dados apontam um
cenário de grandes possibilidades, ou seja, a região se mostra com forte potencial de geração de recicláveis, no entanto, os catadores organizados conseguem
recuperar pouco em relação a capacidade de cada localidade. A quantidade total de material reciclável comercializada pelos Empreendimentos da região era
de 405 Toneladas /mês.
As ações visam criar estratégias do aumento da
capacidade produtiva de
cada cidade, gerando a
redução de gastos com
aterros sanitários pelos
municípios e o retorno deste material como
matéria prima para indústria da reciclagem,
gerando economia e desenvolvimento local, já
alcançam um total de
recuperação em torno de
800 Toneladas/mês.

Fonte: Produzido a partir dos dados coletados nos empreendimentos de Julho de 2015.
Source: Produced based on data collected from the enterprises in July 2015
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comercialização

OPERATIONAL

CAPACITY

The 23 municipalities of the project
area covered produces about 9,000 tonnes
/ month of recyclable
waste. The data indicate a scenario of great
possibilities, so, the
region shows a strong
potential to generate
recyclable,
however,
organized pickers recover slightly over the
ability of each location. The total amount
of recyclables marketed by developments in
the region was 405 tons / month. The actions aimed at creating strategies
to increase the production capacity of each city, leading to reduced spending on landfill sites by municipalities and the return of this material as raw
material for the recycling industry, generating economy and local development, has reached a total recovery around 800 tons / month.

O papel é o material mais comercializado pelos empreendimentos da região,
sendo 74% do total gerado. O vidro é o material com menor quantidade informada (3%). Estudos gravimétricos realizados pelo INSEA em vários municípios
apontam que o descarte de plástico tem crescido bastante nas cidades brasileiras, chegando a superar o papel em algumas regiões. Isto aponta um grande
potencial a ser explorado pelos catadores do Sul de Minas que atualmente comercializam o plástico em menor quantidade que o papel.

Média do
material total
comercializado
nos EES por tipo
em kg/mês

Average total
material
marketed in
EES by type
kg/month

PRODUCTION and

marketing
Fonte: Produzido a partir dos dados de comercialização de Julho de 2015.
Source: Produced from marketing data July 2015.

Paper is the material most commercialized by enterprises in the region, with
74% of the overall total sales. The glass is the material with the lowest reported amount (3%). Gravimetric studies conducted by the INSEA in several municipalities show that the plastic disposal has grown considerably in Brazilian
cities, surpassing the paper in some regions. This indicates great potential to
be explored by Southern Minas Gerais state pickers which currently trade at
less plastic than paper.
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ações estratégicas desenvolvidas

coleta seletiva solidária
Implantação, em parceria com as administrações municipais e organizações de catadores, de 17 projetos de coleta seletiva e o fortalecimento de
06 programas já existentes, com ampliação dos bairros atendidos por este serviço. As ações visam capacitar os gestores locais e fortalecimento
da mobilização social, com ações educativas e lúdicas, produção de materiais educativos e atividades formativas voltadas para adoção da prática
de separação dos resíduos, planejamento das rotas e melhoria da logística de coleta e processamento.

CAPACITAÇÃO TÉCNICA
Estão sendo desenvolvidas atividades formativas e de capacitação técnica voltadas para aprimorar a gestão administrativa das associações e cooperativas de forma a desenvolver as habilidades profissionais e ampliar a rede de parceiros e
apoiadores. Com uma metodologia participativa e de valorização dos conhecimentos e experiências desenvolvidas, o projeto
integra regionalmente os catadores, forma lideranças e a constrói coletivamente, estratégias de desenvolvimento local.

PARTICIPAÇÃO SOCIAL
Atividades voltadas para a co-gestão dos resíduos sólidos, através da formação dos Fóruns municipais
Lixo e Cidadania, da implantação de programas de coleta seletiva solidária nas empresas, escolas e
órgãos públicos.
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STRATEGIC ACTIONS TAKEN

SELECTIVE COLLECTION SOLIDARITY
Implementation, in partnership with local governments and pickers organization, of 17 selective collection projects and strengthening of 06
existing programs, expansion of neighborhoods served by this service. The actions aim to empower local managers and strengthening social
mobilization, with educational and recreational actions, production of educational materials and training activities aimed at adoption of waste
separation practice, planning of routes and improve the collection and processing logistics.

TECHNICAL TRAINING
Training activities and technical training are being developed to improve the administrative management of associations and cooperatives in order to develop professional skills and expand the network of partners and supporters. With
a participatory methodology and use of knowledge and experiences developed, the project regionally integrates the
pickers, form leaders and builds it collectively, local development strategies.

SOCIAL PARTICIPATION
Activities aimed at co-management of solid waste through the formation of municipal Waste
and Citizenship Forum, about the implementation of partnership selective collection programs in companies, schools and government agencies.
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PICKERS NETWORK

DO SUL E SUDOESTE DE MINAS GERAIS

FROM SOUTH AND SOUTHWEST OF MINAS GERAIS STATE

Desde fevereiro de 2012 os catadores vêm recebendo capacitações e acompanhamento técnico para formalização da rede de comercialização . Estas
atividades são realizadas tanto para os dirigentes dos empreendimentos
como também são multiplicadas nas bases para os demais.

Since February 2012 the pickers are receiving training and technical assistance to formalize the network marketing. These activities are carried out
both for the leaders of enterprises like are also multiplied the bases for
others.

resultados desejados

rede de catadores

•

•

•

•

•

Em assembleia realizada em 21 de agosto de 2013 a rede teve sua diretoria
eleita e seu estatuto aprovado. Mesmo assim os catadores já realizam a comercialização conjunta desde novembro de 2014 com produção em maior
escala e com acesso a novos compradores, o que gerou um aumento na
renda dos mesmos.
Atualmente ocorre a interação com outras redes o que permite a troca de
experiências e novas vivências aos catadores da Rede de Catadores do Sul
Sudoeste de Minas Gerais para direcionar suas ações para novos mercados,
estratégias de logística reversa ou mesmo a verticalização de processos.
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The meetings have enabled the pickers greater interaction, through the
exchange of experiences and exchanges made on other grounds.
At a meeting held on August 21, 2013 the network had its board elected
and its statute approved. The pickers are still doing joint marketing since
November 2014 with production on a larger scale and access to new buyers, which generated an increase in income for them.
Currently there is interaction with other networks enabling the exchange
of experiences and new experiences to pickers network from south and
southwest of Minas Gerais state to direct their actions to new markets,
reverse logistics strategies or even vertical integration processes.

DESIRED RESULTS

Os encontros vêm permitindo aos catadores uma maior interação, através
da troca de experiências e intercâmbios realizados em outras bases.

•

•

•

Aumentar o percentual de recuperação de recicláveis nos municípios participantes do projeto, variando de 15 a 30% por
município, de acordo com o porte e condições.
Contribuir com os municípios na adoção de medidas de implantação e fortalecimento das ações de coleta seletiva solidária;
Promover gradativamente a mudança comportamental da comunidade local, no que diz respeito ao manuseio dos resíduos
sólidos domiciliares, a partir da formação de agentes multiplicadores, que pode ser medida pela adesão de empresas, escolas, instituições e sociedade civil;
Promover o desenvolvimento humano e a organização dos catadores de materiais recicláveis dos municípios, constituindo modelos de organização compatível com a realidade local
(associação ou cooperativa) ou fortalecer os empreendimentos existentes, ampliando o potencial de produção e comercialização dos materiais recicláveis através da Rede Regional.

Increase the recyclable recovery percentage in the project
counties, ranging from 15 to 30% by municipality, according
to the size and conditions.
Contribute to the municipalities in adopting implementing
measures and strengthening the actions of solidarity selective
collection;
gradually promote behavioral change of the local community,
with regard to the handling of solid waste, from the training
of multipliers, which can be measured by the membership of
companies, schools, institutions and civil society;
To promote human development and the organization of
pickers of recyclable materials from municipalities, providing organizational models compatible with the local reality
(association or cooperative) or strengthen existing businesses, expanding the potential for production and marketing of
recyclable materials through the Regional Network . These
results can be measured by membership pickers to the propos-

•

•

•

•

•

•

•

•

Tais resultados podem ser medidos pela adesão de catadores à
proposta, pela dinâmica do seu processo organizativo, que se
reflete na freqüência de reuniões, no número de participantes,
nas relações de articulação com outros grupos e através do
estabelecimento de parcerias;
Reduzir ou eliminar os riscos de acidentes, aos quais os catadores encontram-se submetidos pela situação de trabalho e o
manuseio inadequado de materiais recicláveis;
Promover o aumento da renda dos catadores, ampliando a
produtividade e agregando valor aos materiais recolhidos. Tal
resultado poderá ser verificado através da coleta seletiva implantada, triagem e comercialização de materiais recicláveis;
Construir um novo olhar em relação ao trabalho dos catadores
de materiais recicláveis e a importância sócio-econômica-ambiental da ação destes trabalhadores:
Poder público municipal realizando de forma correta a disposição final e gerenciando os programas de coleta seletiva.

al by the dynamics of its organizational process, which is reflected in the frequency of meetings, number of participants,
the articulation of relations with other groups and by establishing partnerships;
Reducing or eliminating the risk of accidents, to which pickers are submitted by the work situation and the improper handling of recyclable materials;
Promote the increased income of pickers, increasing productivity and adding value to the collected materials. This result
can be checked through the implemented selective collection,
sorting and marketing of recyclable materials;
Take a new look compared to the work of recyclable material pickers and the socio-economic and environmental importance of the action of these workers;
Municipal Public authorities performing properly final disposal and managing the selective collection programs.
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resultados alcançados
ACHIEVED RESULTS

no primeiro triênio do
Projeto Novo Ciclo resultados expressivos já
foram alcançados tais como:
Índice médio de recuperação de recicláveis:

O índice médio de recuperação já alcançou 23 %,
chegando a expressivos índices de 62 e 67 % em
dois dos municípios do projeto;
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the first three years of the Project New Cycle significant results have been
achieved, such as:

renda média

Average Income

dos catadores:

of pickers:

Average index of recyclable recovery:

The average rate of recovery has reached 23%,
reaching significant levels of 62 and 67% in two
of the municipalities of the project;

A renda dos catadores já atingiu a média de
R$ 818,00 mensais durante a fase
do projeto Novo Ciclo

The income of pickers has reached a monthly
average of R $ 818.00 during the Wphase
of the project New Cycle
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resultados alcançados
ACHIEVED RESULTS

Produtividade:

Productivity:

Com uma produtividade saindo de cerca de 40 kg/catador/dia para aproximadamente 102 kg/catador/dia

With a productivity leaving approximately 40 kg /picker/day to about 102
kg / picker/ day

Comercialização dos recicláveis em rede;
Implantação e revitalização de programas de
coleta seletiva;
Erradicação do trabalho em lixões;
Formação e manutenção dos Fóruns Gestores:
integração entre catadores, poder público e sociedade civil em debate permanente pela coleta
seletiva com inserção dos catadores;
Melhoria na condição de vida e trabalho dos catadores organizados;
Inserção de catadores informais nos grupos organizados;
Novas frentes de investimento nas organizações
de catadores.

Marketing of recyclable network;
Implementation and revitalization of selective
collection programs;
Eradication of work in garbage dumps;
Training and maintenance of Managers Forums: integration among pickers, government
and civil society in permanent debate by selective collection with insertion of pickers;
Improve living and work conditions of organized pickers;
Introduce informal collectors in organized
groups;
New investment fronts in pickers organizations.

Porém há muito trabalho a ser feito, cada município e cada grupo apresenta
diversas particularidades, a carência de equipamentos, infraestrutura e o
grande número de catadores avulsos a serem incluídos são desafios a serem
enfrentados para que o Projeto Novo Ciclo, possa atender de forma efetiva
a população, catadores e prefeituras do Sul de Minas Gerais.

But there is much work to be done, each municipality and each group has
several particularities, lack of equipment, infrastructure and the large number of nonmembers pickers to include are challenges to be faced for the
New Cycle Project, can meet effectively the public, pickers and municipalities in southern Minas Gerais state.
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INSEA

INSEA

O Instituto Nenuca de Desenvolvimento Sustentável - INSEA - é uma
Organização Civil de Interesse Público, de âmbito nacional, sem fins lucrativos, constituído em 2001, com sede em Belo Horizonte - MG. Com
uma equipe que reúne profissionais das mais diversas áreas, o Insea tem
suas ações voltadas para a assessoria técnica e consultoria, desenvolvendo
seu trabalho em parceria junto a grupos comunitários, iniciativa privada,
ONGs e à Administração Pública na criação e no desenvolvimento de modelos de gestão ambiental. O INSEA prioriza a implantação dos sistemas
de coleta seletiva com a inclusão dos catadores, visto que este é o modelo
de gestão de resíduos que melhor atende as premissas do desenvolvimento
sustentável em seus três pilares: ambiental, social e econômico.

The Nenuca Institute for Sustainable Development - INSEA - is a civil
organization of public interest, nationwide, nonprofit, established in 2001,
headquartered in Belo Horizonte – MG - Brazil. With a team that brings
together professionals from various fields, the Insea has their actions towards technical assistance and consulting, developing its work in partnership with community groups, private sector, NGOs and Public Administration in the creation and development environmental management models.
The INSEA prioritizes the implementation of separate collection systems
with the inclusion of pickers, because it believes that this is the waste management model that best suits the premises of sustainable development in
its three pillars: environmental, social and economic.

MNCR

MNCR

O Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis (MNCR)
é um movimento social que há cerca de 14 anos vem organizando os catadores e catadoras de materiais recicláveis pelo Brasil afora. Buscamos a
valorização de nossa categoria de catador que é um trabalhador e tem sua
importância. Nosso objetivo é garantir o protagonismo popular de nossa
classe, que é oprimida pelas estruturas do sistema social. Temos por princípio garantir a independência de classe, que dispensa a fala de partidos
políticos, governos e empresários em nosso nome. Acreditamos na prática
da ação direta popular, que é a participação efetiva do trabalhador em tudo
que envolve sua vida, algo que rompe com a indiferença do povo e abre
caminho para a transformação da sociedade. Desenvolvemos nossas ações
na busca de uma sociedade mais justa e melhor para todos. Buscamos a organização de nossa categoria na solidariedade de classe, que reúne forças
para lutarmos contra a exploração buscando nossa liberdade. Esse princípio é diferente da competição e do individualismo, busca o apoio mútuo
entre os companheiros(as) catadores(as) e outros trabalhadores.Lutamos
pela autogestão de nosso trabalho e o controle da cadeia produtiva de reciclagem, garantindo que o serviço que nós realizamos não seja utilizado em
beneficio de alguns poucos (os exploradores), mas que sirva a todos.

The National Movement of Recyclable Materials (MNCR) is a social
movement that for about 14 years has been organizing the pickers of recyclable materials throughout Brazil. We seek appreciation for our picker
category, they are workers and has their importance. Our goal is to ensure
the popular role of our class, which is oppressed by the structures of the
social system. We have in principle ensure class independence, which dispenses the speech of political parties, governments and business on our
behalf. We believe in the practice of popular direct action, which is the
effective participation of workers in everything that involves their lifes,
something that breaks with the indifference of people and paves the way
for the transformation of society. We develop our actions in pursuit of a
fairer society and better for everyone. We seek to organize our category in
the class solidarity, bringing strength to fight against exploitation seeking
our freedom. This principle is different from the competition and individualism, seeking mutual support among fellow pickers and other workers. We
fight for self-management of our work and control of productive recycling
chain, ensuring that the service that we perform is not used for the benefit
of a few (exploiters) but to serve everyone.

15

16

