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Carta de Joi Danielson,     
Fundadora da Vital Ocean

Este livro foi um ato de amor. Ele foi concluído à margem da construção e execução 
na linha de frente de programas de reciclagem de resíduos na Hasiru Dala, TriCiclos 
e no Projeto STOP. É o relatório que queríamos que existisse quando iniciamos 
as nossas organizações. Nele, incluímos o que aprendemos com nossos próprios 
esforços e aquilo que vem trazendo resultados em mais de 45 organizações de 
vanguarda bem-sucedidas, entrevistadas em quatro países focais: Indonésia, Índia, 
Brasil e Chile.
 
Muitas vezes, estes tipos de relatórios – incluindo a minha própria investigação 
anterior1– baseiam-se em uma abordagem descendente, sobre “o que deve ser 
verdadeiro” para resolver problemas de gestão de resíduos e do plástico no oceano. 
Entretanto, este relatório propõe uma abordagem ascendente. Realizamos pesquisas 
de campo externas e perguntamos aos que obtiveram sucesso na linha de frente 
como fizeram para alcançá-lo. Esperamos que os nossos esforços para superar as 
barreiras linguísticas entre o inglês, português, espanhol e indonésio tragam novas 
percepções sobre como organizações parceiras da linha de frente têm resolvido 
os desafios mais importantes e comuns na gestão de resíduos, e inspirem novas 
colaborações entre as organizações.
 
A coleta de resíduos acontece na linha de frente. Apenas através dela é possível 
impedir que o lixo acabe nos oceanos. Enquanto os líderes mundiais se reúnem em 
fóruns internacionais para falar sobre a crise do plástico oceânico, líderes locais 
estão arregaçando as mangas e agindo efetivamente. Estes são os heróis da gestão 
de resíduos. No entanto, seu trabalho é mais difícil do que precisa ser. Em cada país, 
eles precisam ultrapassar restrições diferentes, porém significativas, no sistema 
de lixo – as quais só podem ser resolvidas a nível político fora do seu controle. Eles 
lutam para fazer com que a economia da gestão de resíduos funcione, devido às 
margens muito baixas de reciclagem e o apoio mínimo, por muitas vezes inexistente, 
do governo ou do setor privado. Eles têm conhecimento das centenas de milhões de 
dólares destinados a soluções de gestão de resíduos e do lixo oceânico, mas lutam 
para acessar esses fundos por serem muito poucos, muito informais, ou por não se 
comunicarem de forma que os doadores internacionais aprovem. É preciso encontrar 
uma maneira melhor.
 
O lixo sempre foi um problema delegado a outrem. A própria natureza de jogar 
resíduos “fora”, fora da vista e para longe, transfere a responsabilidade para outra 
pessoa. Alguns culpam o governo por não investir o suficiente na gestão de resíduos 
ou pela legislação precária. Alguns culpam os produtores de resinas e empresas 
de bens de consumo por inundarem o mercado com produtos plásticos (muitos dos 
quais são difíceis, se não impossíveis de reciclar economicamente). Alguns culpam 
as pessoas comuns pela queima ou depósito de resíduos no meio ambiente, quando 
deveriam saber melhor (ainda que não tenham acesso a serviços funcionais de 
coleta de lixo). Quando culpamos, nós transferimos problemas para os outros. O que 
realmente precisamos é partilhar a responsabilidade ao longo de toda a cadeia de 
fabricação-ao-lixo por todas as partes interessadas – principalmente para capacitar 
organizações na linha de frente a realizar o seu trabalho e aumentar a dimensão do 
seu impacto. Só assim a verdadeira mudança irá acontecer.
 
 
Obrigado por unir-se a nós nessa jornada.

JOI DANIELSON
Fundador, Vital Ocean; 
Parceiro, SYSTEMIQ; 
Diretor de Programa, Project 
STOP
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SUMÁRIO EXECUTIVO

O mundo está lutando para responder à pergunta: 
“Como podemos parar a poluição plástica nos 
oceanos rapidamente, de forma permanente, e 
com o custo mais eficiente possível?” Este artigo 
tenta fornecer respostas, concentrando-se em 
estratégias de gestão de resíduos no mundo em 
desenvolvimento que sejam capazes de reduzir 
o despejo de plásticos nos cursos de água do 
planeta.
 
Em última análise, a redução resultará da 
resolução de causas complexas que levam à 
má gestão de resíduos, algo profundamente 
entrelaçado com normas econômicas, técnicas, 
sociais e comportamentais. É preciso encontrar 
soluções culturalmente apropriadas, inclusivas, 
economicamente sustentáveis, tecnicamente 
rigorosas e construídas sobre uma base de 
transparência e governança confiável – algo 
que leva tempo para se desenvolver. No 
entanto, nos encontramos em meio a uma crise 
ambiental e precisamos avançar e expandir 
soluções rapidamente, sem ignorar os blocos 
de construção fundamentais necessários para a 
mudança sistêmica.
 
Construir sistemas circulares de gestão 
de resíduos a longo prazo – que sejam 
economicamente sustentáveis em locais onde o 
financiamento não é abundante – é um desafio. 
Entretanto, para que a acumulação de resíduos 
plásticos no meio ambiente seja reduzida, esta 
construção precisa ser executada.
 
A gestão de resíduos é um sistema integrado. Se 
somente uma parte da cadeia de valor é abordada, 
os obstáculos restantes criam pontos de tensão 
em outras partes da cadeia. Muitas organizações 
comprometidas e capazes alcançaram apenas 
um progresso suplementar na redução do 
plástico oceânico, devido a seu foco em aspectos 
individuais do sistema de resíduos. Mas quando 
as limitações em todo o sistema são resolvidas 
simultaneamente e os aspectos econômicos 
podem ser corrigidos, a redução a longo prazo 
de detritos marinhos é possível. Cidades mais 
limpas, mais saudáveis e mais modernas – 
incluindo a criação de milhares de empregos 
verdes – também são realizáveis. Poucas 
organizações de gestão de resíduos conseguiram 
alcançar isso com sucesso, e ainda menos em 
larga escala. Por isso, procuramos aprender com 

aquelas que conseguiram.
 
A nossa meta para esta pesquisa consistiu em 
esclarecer como algumas das organizações 
de gestão de resíduos mais bem-sucedidas do 
mundo resolveram os desafios mais difíceis 
enfrentados pelos sistemas mal financiados 
de gestão do lixo. As questões universais e 
complexas que elas enfrentam incluem: 

1. A mudança de comportamento em escala
2. A inclusão dos catadores de materiais 

recicláveis
3. A acessibilidade da coleta de resíduos
4. A reciclagem econômica de plásticos
O processamento de orgânicos sem prejuízo

Este relatório inclui um capítulo sobre cada um 
desses cinco desafios universais na gestão de 
resíduos. Os estudos de caso são utilizados   para 
ilustrar como as diferentes organizações têm 
abordado estas questões em diferentes ambientes. 
A conclusão inclui recomendações ao governo 
e ao setor privado que vêm de organizações 
na linha da frente da gestão de resíduos. Se 
implementadas, estas recomendações resolverão 
desafios sistemáticos enfrentados por todas as 
organizações. O apêndice inclui breves perfis 
descritivos e planos de negócios das organizações 
mais proeminentes incluídas no relatório.
 
Este processo nos levou a quatro nações no mundo 
que são, indiscutivelmente, líderes na resolução 
desses desafios comuns, porém significativos: 
Índia, Indonésia, Brasil e Chile. Líderes de mais 
de 45 organizações de melhores práticas foram 
entrevistados. A variedade de línguas, convicções 
e realidades geográficas separa as organizações 
apresentadas neste relatório, mas suas histórias 
e modelos de negócios são amplamente aplicáveis   
a qualquer área com restrições de financiamento 
de resíduos no mundo. Esperamos que o esforço 
para superar as barreiras linguísticas do inglês, 
português, espanhol e indonésio proporcionem 
um reconhecimento compartilhado entre 
culturas sobre a forma de resolver estes desafios 
universalmente difíceis, mas solucionáveis.

PRINCIPAIS CONCLUSÕES

1. MUDANÇA DE COMPORTAMENTO 
EM ESCALA
A literatura sobre a gestão de resíduos está 
repleta de estudos de caso sobre mudanças de 
comportamento que falharam. Tanto é assim que 
o consenso geral é que os modelos que dependem 
do comportamento da comunidade – como a 
separação de resíduos na fonte – invariavelmente 
falham. Supõe-se que é muito difícil conseguir 
que as pessoas se importem o suficiente para 
organizar o seu lixo. Mas as organizações focais 
mostraram que a mudança de comportamento 
não apenas é possível, mas também pode ser 
realizada a curto prazo. Este capítulo descreve 
as ferramentas, táticas e campanhas que as 
organizações têm usado para transformar a 
maneira como suas comunidades pensam e se 
responsabilizam pelo lixo.

• A mudança de comportamento é tanto uma 
ciência quanto uma arte. Com etapas distintas, 
a mudança de comportamento pode ser 
dividida, aprendida e aplicada por qualquer 
pessoa para resultados consistentes a curto 
ou médio prazo no tratamento de uma ampla 
gama de ações voltadas ao lixo e aos resíduos 
plásticos no oceano. 

• Se queremos mudar um comportamento, 
devemos primeiro entender os sistemas de 
convicções que o orientam e, em seguida, 
desenvolver estruturas de convicções 
alternativas.

• Para que uma mudança de comportamento 
se torne fixa, é crucial comunicar “porque” a 
mudança é necessária. O raciocínio tem que 
ser claramente compartilhado e a mudança 
feita de modo estruturalmente fácil, com 
incentivos positivos e negativos que reforcem 
a transformação a longo prazo de maneira 
orgânica.

• Para construir um novo hábito, introduza 
“gatilhos” como um som ou cheiro que 
precedem uma atividade e uma “recompensa” 
por completar essa atividade (sinal -> rotina 
(hábito) -> recompensa). Cada vez que o 
cérebro processa o gatilho, ele sabe qual 
atividade deve vir em seguida (com uma 
recompensa resultante).

• Oito estratégias de influência foram 

consideradas especialmente efetivas na 
mudança de comportamento da comunidade. 
Elas são (1) inspiração / apelo aos valores, 
(2) lógica, (3) modelos de exemplo, (4) 
relacionamentos, (5) autoridade (6), consultoria, 
(7) a pressão social, e (8) o orgulho da 
comunidade.

• As campanhas combinam estratégias 
de mudança de comportamento que se 
sobrepõem e se reforçam mutuamente e 
elementos de comunicação para inspirar e 
capacitar as comunidades.

2. INCLUSÃO DOS CATADORES DE 
MATERIAIS RECICLÁVEIS
Este capítulo examina compreensivamente os 
catadores de materiais recicláveis: quem são, 
por que carecem de proteção, e as estratégias 
que as organizações têm utilizado com sucesso 
para ganhar a sua confiança, inspirar os governos 
a mudar e construir modelos de negócios 
economicamente viáveis –   que garantam o seu 
sustento através da participação ao longo de toda 
a cadeia de resíduos, desde a coleta à eliminação 
segura.

• Aclamados esforços na gestão municipal de 
resíduos – tais como a proibição de plásticos 
de uso único, programas de limpeza de 
cidades e apoio a startups tecnológicas – criam 
cidades mais limpas e mais modernas. Mas 
também reduzem a quantidade de material 
a ser recolhido pelos catadores, com os 
quais ganham seu sustento. No entanto, não 
é necessário escolher entre o suporte aos 
catadores e a profissionalização dos sistemas 
de gestão de resíduos urbanos.

• Em cada exemplo de melhor prática, as 
legislações governamentais têm sido um 
componente vital na melhoria das condições 
dos catadores. Por meio destas, eles podem 
alcançar um futuro mais saudável e mais 
seguro – o que raramente poderão conseguir 
por conta própria.

• Diferentes tipos de organizações atendem 
a diferentes necessidades dos catadores de 
materiais recicláveis. As organizações de 
justiça social e políticas constroem a confiança, 
a comunidade e defendem os seus direitos. 
As organizações de subsistência criam 
oportunidades empresariais de longo prazo, 
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enquanto as empresas de gestão de resíduos 
podem aliar outras forças de trabalho aos 
catadores.

• A Índia e o Brasil, sem dúvida os dois países 
que oferecem maior suporte aos catadores 
de materiais recicláveis, seguiram passos 
semelhantes para movê-los da subsistência 
a oportunidades melhores.Estes países 
(1) desenvolveram a solidariedade entre os 
catadores, (2) mobilizaram os catadores de 
materiais recicláveis a lutar coletivamente pelo 
reconhecimento e a oportunidade econômica, 
(3) concederam legitimidade por meio de 
cartões de identificação profissional e direitos 
de trabalho, e (4), geraram oportunidades 
de empreendimentos que lhes permitiram 
participar formalmente em vários pontos da 
cadeia de valor de resíduos. 

• Os catadores de materiais recicláveis possuem 
um espírito altamente empreendedor, 
trabalhador, independente e hábil em 
identificar resíduos valiosos – seu meio de 
sustento depende disso. Entretanto, como 
resultado, pode ser um desafio incorporar 
essa atitude no sistema formal de gestão de 
resíduos. Eles geralmente ganham mais que 
o salário mínimo ou o salário pago a setores 
profissionais comparáveis de baixa qualificação   
(por exemplo, o trabalho doméstico, trabalho 
manual, pesca e agricultura) e preferem 
trabalhar de forma independente com horários 
flexíveis (ao invés de submeter-se a um gestor 
com prazos e resultados esperados fixos).

• Três modelos de inclusão dos catadores de 
materiais recicláveis foram considerados 
especialmente eficazes pelas organizações 
focais. São eles (1) organizações de 
subsistência dos catadores que criam 
oportunidades empresariais, (2) cooperativas 
de catadores, e (3) forças de trabalho 
combinadas, que unem o pagamento flexível 
por desempenho e o trabalho operacional 
remunerado. 

3. COLETA ACESSÍVEL DE RESÍDUOS
A coleta de resíduos é a base de todo o sistema 
de gerenciamento de resíduos e a alavanca mais 
impotante para manter o plástico fora do ambi-
ente. Este capítulo amplia a definição de coleta de 
resíduos, apresentando os pontos fortes e fracos 
de nove modelos diversos de coleta. Também 
destila as lições aprendidas em campo para con-
struir sistemas de coleta de lixo economicamente 
viáveis   que possam suportar a teste de tempo e 
mantenha o desperdício fora do ambiente, inclu-
indo estratégias para aumentar a receita por meio 
de múltiplos fluxos de renda e reduzir custos com 

maior eficiência operacional e produtividade do 
trabalhador.

• O valor criado a partir do processamento de 
resíduos geralmente não é suficiente para 
cobrir o custo total dos sistemas de resíduos, 
especialmente a coleta (que quase sempre é 
executada a um custo líquido, especialmente 
quando os recicláveis   de alto valor são 
removidos pelos catadores e moradores). Essa 
lacuna entre custo e valor dissuade potenciais 
investidores e empreendedores de coleta 
de lixo de dedicar tempo e recursos; e cria 
um poderoso desincentivo para os governos 
municipais coletarem os resíduos de uma 
comunidade - quanto mais eles coletam, mais 
caros são o combustível, a manutenção dos 
veículos e os salários dos trabalhadores, e 
menor a vida útil dos aterros.

• Cada organização, governo e instituição do setor 
privado que investem ou projetam um sistema 
de coleta de lixo precisa considerar se seu 
modelo de coleta catalisa um modelo exemplar 
de sistema de resíduos do futuro ou suporta 
modelos de coleta menos do que perfeitos que 
utilizam o caminho mais curto entre coleta e 
coleta. recuperação, incluindo decisões sobre 
quais materiais serão coletados, se os resíduos 
serão coletados, todas as famílias e empresas 
ou um subconjunto, e se os catadores serão 
apoiados e, em caso afirmativo, como.

• Do ponto de vista ambiental e social, os 
melhores sistemas de coleta garantem que 
todos os resíduos não orgânicos sejam coletados 
de todas as famílias e empresas, de maneira 
a criar o sistema de resíduos que uma região 
deseja a longo prazo e incluir cuidadosamente 
catadores na transição.

• A coleta de lixo pode assumir muitas formas de 
modelos tradicionais de cobrança por serviço, 
como coleta governamental ou comunitária, 
caminhão particular e empresa social com 
fins lucrativos, caminhão microempresário e 
cooperativas de catadores; coleta secundária 
comprando resíduos já coletados de catadores, 
lixeiras ou bancos de resíduos e modelos 
de coleta em que os moradores doam seus 
valiosos materiais recicláveis e resíduos através 
de pontos de coleta recicláveis   e programas 
empreendedores de catadores.

• Cada modelo de coleção tem trocas. Alguns são 
menos intensivos em capital e geram maiores 
oportunidades empresariais - mas são mais 
difíceis de garantir a prestação de serviços de 
qualidade. Outras são rápidas e eficientes na 
coleta de resíduos recicláveis   - mas deixam de 
fora o restante do fluxo não orgânico e podem 

perpetuar menos do que as normas sociais e 
ambientais ideais. Outros são intensivos em capital 
e envolvem o gerenciamento de grandes forças de 
trabalho e frotas de veículos - mas têm controle final 
sobre todos os aspectos do sistema de resíduos

• As organizações inovadoras estão otimizando 
suas operações para ter o menor custo possível e 
desenvolvendo vários novos fluxos de receita para 
cobrir despesas.

4. RECICLAGEM ECONÔMICA DE 
PLÁSTICOS

Na maioria das economias em rápido 
desenvolvimento, a reciclagem de materiais de alto 
valor pode ser rentável sem subsídios (embora com 
margens baixas). No entanto, apenas uma pequena 
fração do que pode ser reciclado realmente o é. 
A maioria dos resíduos plásticos não tem valor 
suficiente para justificar o processo de “coleta-
separação-transporte- limpeza-reciclagem”, 
tornando esta atividade, na sua atual concepção, 
dificilmente escalável ou sustentável para muitos 
tipos de plástico descartado. Este capítulo explora as 
estratégias que resultaram em gestões de resíduos 
economicamente sustentáveis, capazes de superar as 
realidades operacionais frequentemente difíceis.

• Ao contrário dos países desenvolvidos, na maioria 
das economias em rápido desenvolvimento, a 
reciclagem de materiais de “alto valor” pode ser 
rentável. Isso se dá em parte devido aos baixos 
custos laborais e, infelizmente, a ocasionais 
atalhos ambientais e práticas de trabalho 
questionáveis.

• Apenas uma pequena fração do que poderia 
ser reciclado realmente o é, devido ao valor de 
mercado baixo demais para justificar o processo de 
“coleta-separação-transporte-limpeza-reciclagem” 
e à falta de infraestrutura de reciclagem acessível 
em muitas áreas.

• As organizações focais empregam sete estratégias 
para melhorar as receitas de reciclagem em 
diversos níveis. São elas (1) fazer parcerias com 
outras organizações, (2) criar novos mercados, (3) 
desenvolver ou introduzir novas tecnologias, (4) 
oferecer rastreabilidade de materiais e materiais 
sustentáveis, (5) integração vertical, (6) agregar 
materiais, e (7) construir marcas que conquistem 
um lugar no mercado.

• As organizações focais identificaram quatro 
estratégias para reduzir custos, Incluindo (1) 
estabelecer pontos de coleta, (2) realizar parcerias 
na fonte estabelecendo confiança, (3) reduzir os 
custos logísticos, e (4) construir parcerias de duplo 
ganho com fornecedores logísticos.
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5. PROCESSAMENTO DE ORGÂNICOS 
SEM PREJUÍZO
O lixo orgânico é úmido e pesado, fazendo com 
que o trabalho dos catadores seja maior, tanto 
financeiramente quanto tecnicamente. Uma vez 
que os resíduos orgânicos chegam aos aterros 
sanitários, eles liberam gases de efeito estufa 
nocivos e de ação rápida, contribuindo para o 
aumento do balanço da emissão destes por país 
(GEE). Quando os resíduos orgânicos não são 
separados, eles contaminam os inorgânicos 
recicláveis, reduzindo o seu valor em até dois 
terços. Além disso, o custo de criação de 
produtos a partir desses resíduos, como o adubo, 
custa mais do que o mercado está disposto a 
pagar. Entretanto, algumas organizações têm 
encontrado maneiras de transformar orgânicos 
em recursos valiosos que cobrem os custos, e 
ao mesmo tempo, nutrem a cadeia alimentar, 
enriquecem o solo e as plantas e/ou fornecem 
energia de baixo custo.

• Uma das ações mais importantes que os 
governos nacionais e municipais podem tomar 
para reduzir custos consiste em incentivar as 
comunidades a gerir os seus próprios resíduos 
orgânicos.

• Os resíduos orgânicos raramente são 
rentáveis para as comunidades sem apoio 
financeiro, pois apesar do lixo orgânico 
compor mais da metade do fluxo de resíduos, 
o valor de mercado de produtos como o adubo 
é inferior ao custo de produção.

• Para obter lucro a partir de resíduos 
orgânicos, deve-se escolher uma abordagem 
de processamento que cria um produto 
com demanda no mercado local (tais como 
o adubo, fertilizantes, ração animal, biogás, 
blocos de carvão ou pesticidas naturais).

• Os sistemas de processamento ideais são 
simples e modulares, permitindo testar 
várias configurações e processos antes que 
investimentos maiores sejam feitos.

• Concluiu-se que cinco estratégias geram 
o maior valor possível a partir de resíduos 
orgânicos. São estas: (1) garantias de 
qualidade, (2) taxas de assinatura, (3) 
integração vertical de operações, (4) 
esquemas de mitigação de GEE, e (5) acordos 
governamentais e de compras do setor 
privado.

• As organizações focais empregaram quatro 
táticas para reduzir os custos operacionais, 
incluindo: (1) processamento familiar e 
comunitário autogerido, (2) permuta de terras, (3) 
construção e compra local de equipamentos, e 
(4) estimular o trabalho de alunos e voluntários.

6. RECOMENDAÇÕES DE 
ORGANIZAÇÕES DA LINHA DE FRENTE 
AO GOVERNO E AO SETOR PRIVADO

Enquanto algumas organizações conseguem 
enfrentar com sucesso os cinco obstáculos 
universais mais difíceis abordados anteriormente, 
os governos nacionais e o setor privado têm o poder 
para resolver de forma holística os problemas mais 
difíceis enfrentados pelos sistemas de gestão de 
resíduos pouco financiados. Eles podem remover 
essas restrições sistêmicas de uma vez por todas, 
alterando fundamentalmente o funcionamento e os 
incentivos estruturais, e, ao mesmo tempo, construir 
a base para um amplo investimento empresarial. 
Isto fará com que todas as organizações da linha 
de frente obtenham sucesso com mais facilidade, 
independente da sua localização ou do grau de 
inovação de seus líderes, pois irá catalisar a criação 
de mais sistemas circulares de gestão de resíduos.
 
A criatividade dos programas de bases locais é 
impressionante. Isso é parte do que precisa ser 
compartilhado com o mundo. No entanto, se estes 
sucessos de pequena escala não conseguem se 
conectar com mercados em grande escala, seu êxito 
acaba sendo limitado. Quando conectado a mercados 
regionais e nacionais maiores, seus resíduos 
coletados agregam valor, o que faz com que seja 
mais economicamente viável recolher, classificar e 
processar esse lixo.

As sugestões a seguir consistem em políticas 
sistêmicas de investimento e regulamentação que 
provaram ter o impacto mais significativo na melhoria 
de sistemas nacionais de gestão de resíduos – o que, 
efetivamente, corresponde à quantidade de plástico 
descartada no meio ambiente. Estas sugestões 
provêm das vozes da linha de frente, que raramente 
compõem os debates políticos de mesa – mas que, 
talvez, possuem o maior conhecimento sobre o que 
é realmente necessário para corrigir os sistemas de 
gestão de resíduos de modo direto.

MAIORES NÍVEIS DE FINANCIAMENTO
Onde o investimento é mais necessário

• Coleta de resíduos: Financiar adequadamente 
coletas e sistemas de eliminação em aterros 
de modo seguro, a cerca de R$ 150–250 por 
tonelada de resíduos recolhidos.

• Processamento de orgânicos: Apoiar 
Mecanismos de Desenvolvimento Limpo (MDL) e 
créditos de carbono voluntários para impulsionar 
o processamento de orgânicos em escala 
industrial e progredir no cumprimento das metas 
de redução de emissões.

• Centros de reciclagem: Investir em “centros” 
regionais de tratamento de resíduos e “raios” de 
transporte eficientes, com novos polos localizados 
em desertos de reciclagem estratégicos e 
potencialmente através de zonas econômicas 
especiais, tais como parques de reciclagem. 

• Infraestrutura de logística: Oferecer suporte ao 
transporte por caminhões e navios, para que os 
materiais recicláveis   viajem mais longe a um 
custo menor, exigindo assim menos centros de 
reciclagem.

• Microfinanciamento: Desenvolver entidades de 
financiamento cooperativo que possam fornecer 
capitalização de juros baixos para catadores e 
centros de reciclagem.

• Financiamento inicial modernizado: Investir na 
tecnologia do futuro para criar uma mudança de 
paradigma nos sistemas de reciclagem e design 
de materiais. 

Fontes de investimento

• Cobrança indireta de taxas: Estruturar sistemas 
nacionais indiretos de cobrança para serviços de 
coleta de resíduos em residências e empresas.

• Responsabilidade estendida do produtor (REP): 
Compartilhar a responsabilidade dos custos de 
produtos no final de sua vida útil, incentivando a 
reciclagem do produto e a maior demanda por 
matéria-prima reciclável.

• Fundos de investimento de impacto, filantrópicos 
e de múltiplos doadores: Acesso a financiamento 
dedicado à redução de plásticos no oceano 
e a soluções mais abrangentes na gestão de 
resíduos.
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MUDANÇA DE COMPORTAMENTO 
EM ESCALA

Poucos temas são tão temidos ou mal interpretados pelos profissionais da gestão de resíduos quanto a 
mudança de comportamento em comunidades. Esse conceito refere-se a qualquer transformação ou 
modificação comportamental humana, incluindo ações diretas como motivar moradores a separar seu lixo, 
pagar por serviços de coleta ou não despejar resíduos no meio ambiente. A expressão também engloba 
mudanças sociais/culturais mais amplas, como a valorização da reciclagem e a melhora do status social 
dos catadores de materiais recicláveis. O setor de gestão de resíduos conta com diversos estudos de caso 
relatando fracassos nas mudanças de comportamento quanto à organização do lixo – tanto que o consenso 
geral é que os modelos que dependem de alterações comportamentais a nível comunitário, como a 
separação de resíduos na fonte, certamente falharão. Costuma ser muito difícil conseguir que moradores 
de comunidades se importem o suficiente em separar os seus lixos, mas nossas organizações focais nos 
ensinaram que a mudança de comportamento é tanto uma ciência quanto uma arte. Com etapas distintas, 
ela pode ser dividida, aprendida e aplicada por qualquer pessoa com resultados consistentes para abordar 
diversas ações voltadas ao manejo do lixo e do plástico oceânico. De fato, muitas organizações usaram 
essas ferramentas para transformar o modo como suas comunidades pensam e se responsabilizam pelo 
lixo. Elas também nos ensinaram que a mudança de comportamento não precisa levar anos. Cidades 
inteiras podem transformar suas práticas de gestão de resíduos em meses, através da aplicação adequada 
de campanhas de reforço e apoio de liderança. Esperamos que essas ferramentas inspirem mais líderes 
na gestão de resíduos a tomarem medidas mais ousadas dentro de suas comunidades, e a romper velhos 
sistemas de convicções em direção a uma era de práticas mais responsáveis   e limpas de gerenciar o lixo.

ESTUDOS DE CASO DESCRITOS NESTE CAPÍTULO

• Cibunut Berwarna, Indonésia
• Reciclagem ecoBali, Indonésia
• Fundação Basura, Chile
• Hasiru Dala, Índia
• Plataforma de Resíduos da Indonésia, Indonésia
• La Pintana, Chile
• Campanha Magic Eyes, Tailândia
• Município de La Pintana, Chile
• Município de Peñalolén, Chile
• Pemilahan Sampah, Indonésia
• Projeto STOP, Indonésia
• Projeto Relix, Brasil
• Rangoli Habba, Índia
• Rumah Kompos Padangtegal, Indonésia
• Mesa Redonda de Gestão de Resíduos Sólidos (SWMRT), Índia
• Swachha Eco Solutions, Índia
• TPST Mulyoagung, Indonésia
• TriCiclos, Chile and Brasil

1

MUDANÇA DE COMPORTAMENTO EM ESCALA
LIÇÕES VITAIS DE ORGANIZAÇÕES
PIONEIRAS NA LINHA DA FRENTE
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I. A FORMAÇÃO DE CONVICÇÕES E HÁBITOS 

CONVICÇÕES
Nossas ações são manifestações exteriores de nossas convicções internas. Portanto, se queremos mudar 
um comportamento, precisamos primeiro entender as convicções internas que o orientam – as quais, 
muitas vezes, se encontram profundamente enraizadas desde a nossa juventude e ligadas à cultura em 
que vivemos. Convicções são presenças incrivelmente fortes, apesar de invisíveis, que estruturam nossas 
identidades e a maneira como nos relacionamos com o mundo.

Anexo 3: Convicções subjacentes ao comportamento externo

A mudança de comportamento em escala não é apenas possível, mas mais fácil do que muitos tendem 
a perceber quando seus elementos de base fundamentais são entendidos e aplicados de forma 
consistente e criativa. Esta seção explora, em primeiro lugar, a ciência por trás do modo como as 
convicções e hábitos são formados, e como eles afetam o nosso comportamento em última instância. 
Em seguida, apresentamos uma teoria de quatro peças da mudança de comportamento, onde cada 
uma reforça as demais para conduzir à mudança sistemática. Logo depois, abordamos oito técnicas 
de influência para convencer pessoas, em qualquer contexto, a pensar e agir de forma diferente. 
Finalmente, alguns exemplos de campanhas unirão as peças, mostrando como milhares de pessoas 
podem aprender a organizar seu lixo em menos de um ano. 

Dois níveis de mudança comportamental serão explorados: alterações nas convicções sociais/
culturais, como elevar a importância da reciclagem e melhorar o status dos catadores de materiais 
recicláveis, e ações mais diretas, como classificar os resíduos em orgânicos e inorgânicos ou pagar por 
serviços de coleta pela primeira vez. Como a maioria das mesmas táticas de influência são aplicadas a 
ambos, o texto ilustra os conceitos primeiramente através de exemplos de separação do lixo de origem 
doméstica.
Listamos exemplos de casos de 18 organizações em cinco países ao longo do texto para ilustrar os 
conceitos na prática real. Cada um dos países focais – Índia, Brasil, Indonésia e Chile – nos ensinou 
algo novo. As organizações Índianas tomam a frente no incentivo às famílias para que separem o seu 
lixo em seções orgânicas e não orgânicas. Juntamente com o Brasil, a Índia também se destaca na 
redução do estigma dos catadores de materiais recicláveis e na legitimação do valor que trazem à 
sociedade. A Indonésia consolidou a ideia de que o lixo possui valor, e traz exemplos de sucesso na 
minimização do volume de resíduos domésticos. O Chile está expandindo uma cultura de consciência 
ambiental e influenciando progressivamente o setor privado a desenvolver mais embalagens 
recicláveis, bem como incorporar maiores níveis de conteúdo reciclado em seus produtos (explorado 
em outros capítulos). Juntos, esses exemplos de países mostram como a mesma teoria pode ser 
aplicada a diferentes tipos de campanhas de mudança de comportamento, ou utilizada em campanhas 
comparáveis, mas aplicadas de forma única e apropriada a cada país.
É importante ressaltar que cada organização opera dentro do contexto da gestão de resíduos vigente 
em seu país:

ÍNDIA BRASIL INDONÉSIA CHILE

Coleta de resíduos 
domésticos

Descentralizada. 
Varia por cidade.

Centralizada 
e feita pelo 
município.

Descentralizada. 
Responsabilidade 
da comunidade da 
vila.

Centralizada 
e feita pelo 
município.

Financiamento da 
gestão de resíduos

Varia por cidade, 
mas geralmente 
baixo

Adequado Insuficiente Adequado

Inclusão dos 
catadores 
de materiais 
recicláveis

Alta - recicláveis   
+ de coleta de 
resíduos

Alta - recicláveis Baixa Média - recicláveis

Nível de 
reciclagem

Alto Médio-alto Médio Médio-baixo

Anexo 1: Comparação de sistemas de gestão de resíduos nacionais.

Anexo 2: Tópico abordados neste capítulo na cadeia de valor da gestão de resíduos

1 Apesar de estas boas práticas serem exemplares para diversas tipologias de recoleta, a sua eficácia dependerá do contexto local.

Comportamento que 
desejamos ver:
• Cessação do despejo e da 

queima de resíduos
• Separação do lixo em 

orgânicos e não-orgânicos

Sistema de convicções 
subjacentes que desejamos 
introduzir: 
• Minhas práticas quanto ao 

lixo importam
• Meu lixo, minha 

responsabilidade
• Separar é fácil

Todo o lixo coletado 
chega ao seu destino 
pretendido

O lixo orgânico é processado

O lixo não-orgânico é reciclado

O livo residual é descartado 
com segurança

Os catadores são incluídos no sistema formal de resíduos

O sistem de resíduos é economicamente sustentável (ou seja, recursos + receitas > custos )

Resíduos separados em 
porções orgânicas e não-
orgânicas na fonte

Todos os resíduos são 
coletados de residências 
e empresas

Comportamento observado

Sistema de convicções 
subjacentes que 
levantam ao 
comportamento 
observado
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Como um exemplo prático, a ação exterior de não 
organizar separadamente o lixo pode decorrer 
de diferentes convicções internas. O Projeto 
STOP, na Indonésia, faz parcerias com cidades e 
governos para capacitar vilas locais2 a construir 
sistemas circulares de gestão de resíduos de 
baixo custo, que recolhem o lixo de todas as 
famílias e negócios e eliminam o despejo de 
plásticos no oceano em cidades altamente 
poluídas. Ao iniciar suas operações, a equipe 
do projeto treinou duas áreas piloto, com cerca 
de 100 casas cada uma, para separar os seus 
resíduos domésticos orgânicos e inorgânicos. 
As famílias receberam duas lixeiras: uma verde 
para o lixo orgânico e uma amarela para resíduos 
inorgânicos. Os trabalhadores da vila, recém 
treinados para realizar a coleta de porta em 
porta, utilizavam lixeiras maiores em amarelo 
e verde para coletar e manter separados os 
resíduos de cada residência. Após as rondas de 
coleta, eles armazenavam as lixeiras maiores em 
uma área de depósito temporário para posterior 
retirada e substituição pelos trabalhadores da 
estação de transferência contratados pela vila. 

A Área 1 começou a organizar o seu lixo quase 
imediatamente, mas parou após duas semanas. 
A Área 2 nunca começou a realmente separar 
os seus resíduos, exceto um pequeno grupo 
de casas diligentes. Surpresa, a equipe STOP 
conduziu grupos focais abertos com residentes 
de cada área. A equipe descobriu que, na 
primeira área, as grandes lixeiras amarelas 
e verdes que os coletores locais usavam   
para recolher o lixo doméstico porta a porta 
foram, em certas ocasiões, devolvidas após 
terem sido esvaziadas pelos trabalhadores 
da estação de transferência em uma única 
cor (por exemplo, todas as lixeiras amarelas 
e nenhuma verde). Confusos, estes coletores 
de lixo locais começaram a misturar o lixo 
doméstico separado em uma única lixeira. 
Quando as famílias viram os seus resíduos 
separados serem misturados pelos coletores 

porta a porta, elas pararam de organizar o 
lixo, pois acharam que “não havia propósito”. 
A confiança entre as famílias e o serviço de 
coleta foi quebrada, requerendo um esforço 
considerável para restabelecer a introdução da 
mudança de comportamento. A reversão desse 
quadro exigiu várias visitas porta a porta por 
facilitadores de mudança de comportamento, 
que conversaram com cada família sobre a 
retomada do compromisso de manter os resíduos 
orgânicos e inorgânicos separados. Um sistema 
de lista de verificação para os trabalhadores da 
estação de transferência também foi introduzido, 
para garantir que o número e as cores certas 
das lixeiras fossem entregues aos depósitos da 
comunidade. Além disso, foi criado um sistema 
de marcação de lixeiras temporárias para o caso 
(agora raro) em que lixeiras de cor única fossem 
entregues. 

Na segunda área de teste, a equipe do Projeto 
STOP percebeu que, embora a facilitadora de 
treinamento porta a porta fosse dedicada e 
tivesse apresentado as etapas de triagem de 
resíduos com precisão, ela foi ignorada devido 
à sua idade, dada a cultura hierárquica da 
comunidade. Quando o facilitador mais velho da 
Área 1 apresentou a mesma informação a estas 
famílias, os moradores mostraram-se mais 
abertos à ideia de separar seu lixo, destacando a 
importância da compreensão da cultura local e o 
amplo envolvimento de membros da comunidade 
na implementação de programas de gestão de 
resíduos.
 
Foi observado que os indivíduos que haviam 
separado o lixo consistentemente desde o 
início pertenciam ao grupo das mulheres da 
comunidade que já integravam o programa STOP 
e haviam escolhido as lixeiras, o logotipo e outros 
aspectos operacionais do programa. Assim, elas 
estavam altamente investidas em seu sucesso 
desde o início.

AÇÃO EXTERNA ATUAL CONVICÇÃO INTERNA ATUAL
Não-separação do lixo em partes 
orgânicas e inorgânicas

Área 1: Não há propósito em organizar o meu lixo, pois ele 
acabará misturado de qualquer modo.
 
Área 2: Quem é essa jovem para pensar que pode me dizer 
o que fazer?

Este caso mostra como a mesma ação – a não-
organização de resíduos – originou-se a partir de 
dois sistemas de convicções diferentes. 

A equipe do Projeto STOP também ficou surpresa 
ao descobrir que os resíduos recolhidos e levados 
à estação de transferência raramente continham 
fraldas, apesar de haver muitas crianças na 
comunidade. Os membros da equipe sabiam que 
não era uma questão de simplesmente treinar os 
moradores a usar o novo sistema de gestão de 

resíduos: eles aprenderam sobre uma convicção 
religiosa local, a qual determinava que o ato 
de queimar fraldas poderia fazer coisas ruins 
acontecerem às crianças. Portanto, as mães 
dessa comunidade indonésia poderiam separar 
todo o seu lixo para a coleta, mas iriam continuar 
a despejar as fraldas de seus filhos no rio. Mudar 
uma convicção tão forte como esta, vinculada a um 
valor tão sagrado como proteger os filhos, seria 
algo muito mais difícil.

Para apoiar a mudança positiva, é útil identificar não só a convicção atual, mas também as convicções 
pelas quais queremos substituí-la: os “porquês” influentes por trás da mudança. Assim, podemos usar 
ativamente várias técnicas de influência para mudar essas convicções.

AÇÃO EXTERNA ATUAL CONVICÇÃO INTERNA ATUAL
Jogar fraldas nos rios, em canalis ou no 
oceano

Farei mal ao meu bebê e serei uma mãe ruim se permitir 
que suas fraldas sejam queimadas. Ao jogar as fraldas na 
água, as crianças estarão seguras.

AÇÕES EXTERNAS BUSCADAS NOVAS CONVICÇÕES INTERNAS
Parar de queimar e despejar resíduos Minhas ações importam

Minhas práticas quanto aos resíduos importam (ou seja, há 
consequências para essas práticas, como o lugar onde jogo 
o lixo)
Resíduos despejados no mar prejudicam a vida marinha e a 
economia pesqueira local
Queimar o lixo prejudica a saúde humana

Separar os resíduos em orgânicos e 
inorgânicos

Separar o lixo é fácil
Organizar o meu lixo orgânico ajuda a sustentar a vida
Organizar o meu lixo inorgânico ajuda a garantir a 
subsistência dos catadores de materiais recicláveis
A organização dos resíduos evita danos aos recolhedores

Pagar por serviço de gestão de resíduos Meu resíduo, minha responsabilidade 
Gestão responsável de resíduos custa dinheiro



SEM RESÍDUOS Lições vitais da linha de frente 21SEM RESÍDUOS Lições vitais da linha de frente20

A mudança de convicções é um processo 
gradual e geralmente alcançado por meio de 
campanhas. A Hasiru Dala e a Swachha Eco 
Solutions são organizações em Bengaluru 
(Índia), que trabalham tanto com seus municípios 
quanto de forma independente para mudar 
convicções através da introdução de uma 
campanha de cada vez. Elas também criam 
mensagens personalizadas para cada tipo de 
parte interessada. Para alcançar seu objetivo 
de separação adequada do lixo dentro das 
comunidades, elas focam, primeiramente, em 
treinar os moradores das residências, pois são 
o primeiro ponto de contato dentro das casas e 
precisam acreditar no programa para que ele 
prossiga. Em segundo lugar, os membros da 
equipe treinam os trabalhadores domésticos 
e funcionários de limpeza que gerenciam o 
lixo residencial diariamente. Em seguida, eles 
estimulam as crianças das famílias, que se 
tornam verdadeiros “soldados da reciclagem” 
através do incentivo moral de seus pais, além 
de se divertirem ao policiar os hábitos de 
organização do lixo de todos na casa. As crianças 
influenciam os pais a valorizar o que elas 
valorizam e a lutar por seu futuro, reforçando 
assim o treinamento inicial dado aos pais. 

Uma vez que novas convicções e ações se 
estabelecem, o que leva tempo, a próxima 
estrutura de convicção e campanha começa 
a ser aplicada. Em Bengaluru, por exemplo, 
no ano de 2009, a Mesa Redonda de Gestão 
de Resíduos Sólidos (SWMRT) começou a 
defender a descentralização da gestão, coleta 
e processamento de resíduos realizados a nível 
das comunidades ou vilas, com instalações 
intermediárias criadas em bairros3 para a 
reciclagem de inorgânicos e o processamento 
de orgânicos, ao invés da coleta de resíduos 
a nível municipal. Essa proposta foi reforçada 
por treinamentos e demonstrações ao vivo, e 
o governo foi eventualmente abordado em um 
esforço para institucionaliza-la. Logo depois, 
em 2010, membros da Hasiru Dala trabalharam 
ativamente em campanha com a SWMRT para 
o reconhecimento dos catadores e seus direitos 
de coleta e venda legal de materiais recicláveis, 
pressionando pela sua integração no sistema 
de gestão de lixo da cidade. Apenas em 2012, 
quando a crise do lixo atingiu a cidade e os 

grandes geradores tiveram de gerenciar seus 
próprios resíduos, o governo percebeu que era 
necessário implementar uma mudança. Em 
2015, o experimento “2 lixeiras - 1 saco”4 foi 
formalmente aprovado pelo governo. No ano 
seguinte, o SWMRT introduziu uma campanha de 
compostagem doméstica. Através de campanhas 
em etapas, eles mudaram a forma como o 
governo operava o sistema de resíduos da cidade 
e inspiraram centenas de milhares de famílias 
em Bengaluru a separar seu lixo através de 
programas de compostagem doméstica e em 
condomínios. 

HÁBITOS
As organizações querem fazer mais do que 
apenas mudar comportamentos. Sua intenção 
é que as pessoas formem novos hábitos para 
garantir que as mudanças positivas permaneçam 
ao longo do tempo. Os cientistas descobriram 
que, quando as pessoas aprendem novas 
habilidades (como separar o lixo), seus cérebros 
estão ativamente envolvidos na experiência, 
da análise do ambiente à tomada de decisões 
contínuas, como onde colocar cada tipo de 
resíduo5. Entretanto, à medida em que a nova 
habilidade se torna automática, a atividade 
cerebral diminui. Movimentos logo tornam-se 
rotina. Considere a ação complexa de dirigir um 
carro: o que inicialmente parecia ser demais 
para os seus sentidos agora é uma atividade 
quase automática. Entre esses dois estados de 
aprendizado e realização se encontra a simples 
fórmula para estabelecer hábitos: 

SINAL -> ROTINA -> RECOMPENSA 

À medida em que um novo hábito se forma, o 
cérebro passa determinado tempo à procura 
de um gatilho. Este pode ser um som ou cheiro 
que precede a atividade. Agora, o seu cérebro 
já sabe o padrão de atividade que deve usar na 
próxima vez que encontrar o gatilho ou “sinal”. 
A recompensa no final simplesmente torna a 
atividade gratificante. Então, o segredo para a 
formação de hábitos consiste em encontrar um 
sinal claro e uma recompensa desejável.

No âmbito da gestão de resíduos, podemos 

encontrar uma infinidade de sinais para 
incentivar a ação desejável. Talvez seja suficiente 
ver a lixeira verde para orgânicos na cozinha, 
regar uma planta alimentada com adubo 
composto por resíduos, receber um lembrete 
do WhatsApp sobre o serviço de coleta no dia 
seguinte, ouvir o caminhão de coleta do lixo 
na sua rua, ouvir um som específico feito pelo 
caminhão de coleta ao se aproximar da casa, o 
chamado de um dos coletores de lixo, etc.

A recompensa geralmente baseia-se em nossos 
sistemas de convicção, e está idealmente 
vinculada ao “porquê” por trás do apoio à 
mudança de comportamento. Para alguns, a 
recompensa consiste simplesmente em livrar-se 
do que é indesejado, enquanto para outros pode 
ser uma crença religiosa, a satisfação em fazer a 
“coisa certa”, a integração em fazer parte de uma 
cidade moderna e/ou proteger o meio-ambiente 
e a nossa própria saúde. Outras pessoas podem 
querer recompensas mais concretas na forma 
de pagamento monetário, caso acreditem, por 
exemplo, que é trabalho dos municípios separar 
os resíduos, ou que o seu lixo possui alto valor 
financeiro.

II. TEORIA DA MUDANÇA DE 
COMPORTAMENTO

Existem inúmeras teorias sobre o que torna 
uma mudança de comportamento fixa. Muitas 
delas possuem elementos semelhantes, 
incluindo um “porquê” influente, uma história 
de mudança que inspira as pessoas, um método 
de treinamento sobre como mudar, e um novo 
processo com incentivos alinhados que torna a 
mudança efetiva mais fácil. Três modelos que 
compartilham a maioria destes elementos de 
base subjacentes são: “O Poder do Porquê”, de 
Simon Sinek6, que começa perguntando “porquê”, 
“como”, e finalmente “o quê”; o modelo de 
influência da McKinsey & Company7, que começa 
com um exemplo a ser seguido, promovendo 
a compreensão e convicção, desenvolvendo 
talentos e habilidades, e, em seguida, 
reforçando-os com mecanismos formais; e a 
Teoria do Comportamento Planejado8, que inclui 
três construções: atitudes, normas subjetivas 

e controle comportamental percebido. Nossos 
elementos de mudança de comportamento são 
os seguintes:

ALAVANCAS DA MUDANÇA DE 
COMPORTAMENTO EM RELAÇÃO AO LIXO
1. Comunicar um “porquê” influente para a 

mudança
2. Ensinar como mudar
3. Tornar a mudança estruturalmente fácil
4. Alinhar incentivos para reforçar a mudança

1. COMUNICAR UM “PORQUÊ” 
INFLUENTE” 
Um “Porquê” convincente é o combustível que 
leva uma mudança temporária e transacional 
a uma de maior profundidade e permanência. 
É a convicção que impulsiona a ação e a chave 
para a técnica de influência da “inspiração”. 
Quando as pessoas entendem e acreditam 
porque a mudança é importante, elas passam a 
defendê-la e incorporá-la em hábitos, mesmo 
quando isso não é fácil. Os “Porquês” podem 
variar enormemente entre os programas 
organizacionais, como ilustrado pelos programas 
de coleta que atendem a diferentes comunidades 
na Indonésia.

A Rumah Kompos Padangtegal atende a uma 
comunidade em Ubud, o centro espiritual de 
Bali (Indonésia), o qual defende a forte convicção 
de que toda vida é divina. Seu “porquê” é: 
Devemos considerar a Deus, uns aos outros, 
e a Terra como sagrados. Boas práticas de 
gestão de resíduos vão muito além do acúmulo 
desagradável e do mau cheiro do lixo. Mais 
que isso, a gestão de resíduos é um reflexo de 
quem somos como seres humanos. Trata-se de 
cuidar de nós mesmos ao cuidarmos da Terra. 
Cada elemento do seu programa de mudança de 
comportamento apoia esta noção subjacente de 
“porquê”. 

A Fundação Basura é uma ONG chilena de 
conceito lixo zero, baseada num “porquê” 
semelhante: Nós somos parte da natureza. Ao 
cuidar da natureza, cuidamos de nós mesmos. 

A Reciclagem ecoBali está localizada em Kuta 
Utara, na Indonésia e atende a um grupo maior 
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de pessoas, incluindo muitos expatriados, hotéis 
e empresas. Para eles, o “porquê” consiste em: 
Ser um cidadão responsável e consciente, que 
deseja fazer a coisa certa pelo planeta através 
de um estilo de vida sem desperdícios. Sua 
mensagem é semelhante à de muitos programas 
de gestão de resíduos nos EUA e na Europa, 
onde as preocupações ambientais são mais 
endêmicas.

O projeto STOP baseia-se na área do outro lado 
da água de Bali, no Muncar, Indonésia e atende 
a uma comunidade de pescadores de renda 
relativamente baixa, que nunca conheceram 
serviços de coletas de resíduos até então. O 
“porquê” com o qual eles mais se identificam 
é: Uma comunidade limpa e saudável, seguida 
pela melhora econômica. Suas necessidades são 
muito mais práticas. Eles não querem mais viver 
ao lado de pilhas de lixo fedorento e infestadas 
de roedores. Na verdade, eles atribuem os 
problemas de saúde e o declínio geral na renda 
da pesca de sua comunidade à essas condições.

O “porquê” da TPST Mulyoagung9, na Indonésia, 
é: A importância de cuidar uns dos outros. Esta 
organização coloca os seus trabalhadores e sua 
comunidade em primeiro lugar. Ela paga salários 
relativamente altos, oferece seguro saúde e até 
mesmo contas bancárias. A cada duas semanas, 
profissionais de saúde visitam suas instalações 
para prestar serviços médicos. Este mesmo 
nível de cuidado é mostrado à comunidade. Eles 
cobram uma pequena taxa de coleta residencial 
– apenas o suficiente para manter as operações 
em funcionamento – e são conhecidos por doar 
todo o composto produzido e os peixes cultivados 
utilizando larvas dos resíduos aos membros 
da comunidade, conforme necessário. Como 
resultado, esta organização é bastante estimada 
pela comunidade.

Às vezes, o primeiro “porquê” não é o que melhor 
se aplica à comunidade atendida. Na primeira 
edição do programa de Reciclagem Inclusiva 
Comunitária, no Município de Peñalolén no Chile, 
foi designada uma rota para que os catadores 
recolhessem materiais recicláveis   porta a porta. 

Adicionalmente, os membros da comunidade 
que concordaram em fazer parte do programa 
foram convencidos com base na proposição de 
valor que estariam participando de uma atividade 
benéfica para o meio ambiente. Eles foram 
informados de que os seus materiais recicláveis   
seriam coletados em determinados dias e 
horários. No entanto, quando o programa teve 
início, os participantes constataram que muitas 
rotas foram perdidas ou não concluídas nos dias 
determinados. Muitos membros frustrados da 
comunidade apresentaram queixas, obrigando o 
município a tomar medidas.

“PORQUÊS” INFLUENTES QUE AS ORGANIZAÇÕES TÊM UTILIZADO NA PRÁTICA
• Apoiar os catadores de materiais 

recicláveis para que possam ter uma 
vida melhor

• Comunidades mais saudáveis e 
limpas

• A importância de cuidar uns dos 
outros ao cuidar do meio ambiente

• Reduzir a poluição ambiental

• Ser um cidadão responsável, consciente e fazer a coisa 
certa para o planeta ao adotar hábitos lixo zero

• Considerar a Deus, uns aos outros e a Terra como 
sagrados

• A gestão responsável do lixo é um dever cívico de cada 
pessoa

Para resolver a insatisfação, o município decidiu usar uma nova abordagem. Eles mudaram a proposta 
de valor, ou o “porquê”, para melhor atender à comunidade. Ao invés de encorajar os residentes a 
participar em prol do meio ambiente, foi mostrado a eles como a reciclagem definitivamente melhora 
a vida dos catadores de materiais recicláveis. Como o grupo mais vulnerável da comunidade, esses 
catadores teriam agora um meio de vida consistente e contribuiriam também para o meio ambiente. 
As famílias tornaram-se muito mais solidárias e compreensivas quanto às falhas na prestação dos 
serviços. Na verdade, muitas delas tentaram trabalhar com os catadores como parceiros no processo.

Os “porquês” certos também podem ser extremamente influentes na conquista de compromissos por 
parte do governo e do setor privado. Os governos enfrentam numerosas prioridades concorrentes, de 
educação e saúde à infraestrutura. Infelizmente, a gestão de resíduos raramente encabeça sua lista 
de prioridades. No entanto, a gestão de resíduos possui potencial para se tornar uma prioridade mais 
alta nos recursos e na agenda governamental se um “porquê” influente e autêntico o suficiente for 
apresentado. Listamos algumas das razões mais convincentes:

2. ENSINAR COMO MUDAR
Assim que as pessoas passam a acreditar que uma mudança é importante o suficiente, elas estarão 
prontas para testar novos comportamentos. Certamente, elas precisarão de instruções claras sobre 
não só o que fazer, mas quando fazê-lo. Por exemplo, as organizações focais usam uma combinação 
de abordagens de treinamento para ensinar técnicas de separação de resíduos. Estas abordagens 
geralmente começam com mensagens simples de alto nível (por exemplo: etiquetas, ímãs, lixeiras 
coloridas e imagens) antes que se tornem mais aprofundadas com o treinamento de pessoal, reuniões 
comunitárias e instruções porta a porta. Mensagens diretas e consistentes precisam ser repetidas em 
diferentes formatos e contextos até se tornarem uma prioridade e, finalmente, uma nova norma. Esse 
resultado é melhor atingido usando formatos de comunicação favorecidos pela comunidade que se 
tenta alcançar.

Anexo 4: Ferramentas de treinamento mapeadas por nível de personalização e profundidade de informações

NÍVEL DE 
PERSONALIZAÇÃO

BAIXO ALTOPROFUNDIDADE DA INFORMAÇÃO

ALTO

Billboards Radio Veiculos de recolha de lixo

Jogos de separação de lixo

Adesivos, imãs, marcas nas lixeiras e 
caminhões

Videos educativosPanfletos Guias online

Aulas Online

Documentários

Grupos de Facebook e WhatsApp

Atendimento Telefónico

Instruções de porta
em porta

Reuniões Comunitácias
Orientações 

específicas para 
coletore

“Porquês” influentes para uma maior intervenção do governo
• Criação de um grande número de empregos verdes10. 
• Indicador da eficácia do governo.
• Melhora nas economias turística e marítima.
• É um primeiro passo na construção de cidades convidativas e modernas que atraem mais 

habitantes.
• Redução material dos gases de efeito estufa (GEE), podendo constituir um componente 

importante no alcance dos compromissos nacionais de GEE.

“Porquês” influentes para a intervenção do setor privado: 
• Os resíduos são um recurso. Seu descarte leva ao desperdício e à perda de valor.
• Os resíduos mostram marcas indicadoras das empresas que o colocam no mercado.
• Oportunidade de ser uma voz de liderança na indústria como um todo no avanço para uma 

futura utilização mais circular de recursos.
•  circular resource use future.
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O treinamento de porta em porta é especialmente eficaz porque oferece tanto uma alta profundidade 
de informações quanto um alto nível de personalização para cada família. Com esta abordagem, os 
facilitadores ensinam às donas de casa e aos trabalhadores domésticos como classificar os resíduos 
em suas cozinhas e até mesmo, por vezes, esvaziando as lixeiras da casa e discutindo onde cada item 
pertence no novo sistema de triagem. Isso ajuda a criar uma experiência visual e sensorial que não é 
facilmente esquecida. Além disso, os moradores podem fazer quaisquer perguntas que quiserem aos 
facilitadores no conforto de sua própria casa. Muitas vezes, materiais como panfletos, adesivos ou ímãs 
são deixados como simples lembretes visuais. As reuniões comunitárias podem ser um importante 
segundo passo à formação porta a porta, preparando para o está por vir e reforçando o que foi 
aprendido. Uma vez que uma campanha inicial começa a ser aplicada, o treinamento ainda precisará 
ser reforçado com lembretes auditivos e visuais nos próximos anos. 

Há muitos elementos nas campanhas de mudança de comportamento que podem ser combinados de 
diferentes maneiras, tanto para inspirar quanto para treinar as comunidades:

Anexo 5: Exemplos de elementos de mudança de comportamento

MEIOS AUDIOVISUAIS EXPERIENTAIS
• Documentários
• Vídeos do YouTube que mostram líderes/

celebridades locais separando o seu lixo
• Cursos online, como por exemplo a 

certificação Zero Waste (Lixo Zero)
• Anúncios em outdoors 
• Anúncios de rádio, shows, podcasts
• Relatórios científicos

• Limpezas de praias, auditorias de marcas
• Treinamento doméstico porta a porta
• Oportunidades de voluntariado
• Alcance móvel, como ônibus de reciclagem
• Visitas locais para demonstração de melhores 

práticas
• Compostagem comunitária/visitas locais de 

reciclagem
• Aulas (como as de lixo zero)
• Limpeza de caminhos e trilhas para 

caminhadas
• Artes com resíduos
• Sessões de informação

INFRAESTRUTURA DO SISTEMA DE RESÍDUOS FERRAMENTAS DE INSTRUÇÃO DOMÉSTICA
• Sistemas de som dos veículos de coleta que 

reproduzem músicas e/ou mensagens sobre a 
separação de resíduos

• Cores e marcas das lixeiras
• Marcas nos caminhões de coleta
• Sistema seletivo de coleta

• Adesivos
• Ímãs
• Panfletos
• SMS/lembretes do WhatsApp
• Linha telefônica direta para perguntas e/ou para 

relatar problemas de serviço
• Etiquetas de notificação nas lixeiras

SOCIAL PROGRAMAS ESCOLARES/ALCANCE JUVENIL
• Multi-stakeholder convenings
• WhatsApp groups
• Community meetings
• Facebook and other groups
• Blogs
• Twitter / Instagram

• Histórias em quadrinhos
• Educação sobre lixo/reciclagem (ou 

incorporação no currículo normal)
• Excursões de campo (Criação de mascotes
• Programa escolar de compostagem 
• Programa escolar de reciclagem/bolsa de 

resíduos
• Eco-clubes

WASTE SYSTEM INFRASTRUCTURE HOUSEHOLD INSTRUCTIONAL TOOLS
• Músicas
• Cantos
• Prêmios municipais para as comunidades 

mais limpas ou verdes
• Oportunidades para voluntários
• Grupos de limpeza
• Compromissos

• Palestras de especialistas / fóruns
•  Mesas redondas sobre a gestão de resíduos 

sólidos
• Compostagem em santuários

Na Indonésia, o Projeto STOP utiliza vários meios de comunicação simultâneos para ensinar e reforçar 
a separação de resíduos domésticos.

Anexo 6: Elementos de campanha do Projeto STOP para ensinar aos moradores como separar resíduos

3. TORNAR A MUDANÇA 
ESTRUTURALMENTE FÁCIL

A maioria das pessoas mostra-se relutante a 
mudanças, independente do quão convincente 
o seu argumento possa ser. Idealmente, para 
mudar um hábito, não basta que o indivíduo 
acredite na importância de fazer algo novo – é 
preciso que ele creia que a mudança será fácil 
de implementar e tornará sua vida mais fácil a 
longo prazo. Além disso, a infraestrutura de apoio 
do sistema de gestão de resíduos deve funcionar, 
ou a mudança não se sustentará. Muitas vezes, 
as campanhas de conscientização são realizadas 
sem uma infraestrutura de apoio, resultando 
em pessoas que não sabem o que fazer com 
seus resíduos separados, e que rapidamente 
retornam a seus velhos hábitos. Antes do Projeto 
STOP, várias campanhas 3-R (Reduzir, Reutilizar, 
Reciclar) foram voltadas ao treinamento da 
comunidade para separar e organizar seu lixo 
em Muncar, Indonésia. Entretanto, com 90% dos 
moradores sem acesso à gestão de resíduos, 
havia pouco propósito em separar o lixo que não 
seria coletado ou reciclado.

Supondo que a infraestrutura de gestão de 
resíduos esteja em funcionamento, como tornar 
os novos processos fáceis de utilizar? Primeiro, 
precisamos fazer perguntas para entender os 
padrões atuais da gestão do lixo em nossas 
comunidades e estabelecer uma linha de base. 
Até onde essas pessoas precisarão caminhar 
para jogar seu lixo fora? Com que frequência elas 
precisarão descartá-lo? O que farão caso não 
estejam dispostas? Em quais circunstâncias elas 
preferem um método de descarte a outro? Em 
seguida, deve-se mapear as atividades atuais e o 
fluxo de decisão das pessoas antes de considerar 
os passos necessários para criar um novo 
sistema de lixo doméstico e usá-lo ativamente. O 
que pode tornar o novo sistema de lixo difícil ou 
complicado? Quais obstáculos podem aparecer? 
Compare a complexidade e o esforço do sistema 
de resíduos antigo com o novo, juntamente 
com os níveis de motivação dos membros da 
comunidade antes de considerar o que pode ser 
feito para simplificar o processo.

As comunidades motivadas estão mais 
dispostas a iniciar partes do programa de modo 
independente (como a compra de suas próprias 

ANTES DO LANÇAMENTO: ENSINAR APÓS O LANÇAMENTO: REFORÇAR

Treinamento porta a porta por 
facilitadores + brindes como panfletos 
e imãs

Treinamento de crianças 
com idade escolar

Apresentações em reuniões 
comunitárias

Cartazes nos centros 
das vilas

Artigos na imprensa

Videos no Youtube com celebriadades 
locais mostrando como separar os resíduos

Imagens/adesivos nas lixeiras

Processo de escalonamento 
para aqueles que não separam 
resíduos

Orientação pelos coletores para 
residências que não separam o lixo

Marca identificando os caminhos de 
coleta em suas laterais

Avisos sonoros por auto-falantes 
nos caminhões de coleta

Amarelo – 
Não orgânico

Verde – 
Orgânico

Saco plástico - 
Sanitário
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lixeiras de separação, o deslocamento até pontos 
centrais de coleta de recicláveis   etc.), enquanto 
as menos motivadas precisam de mais apoio 
para promover novos comportamentos. O início 
de etapas de maneira independente faz com que 
seja mais fácil estabelecer a nova mudança até 
certo ponto, pois, sem dúvida, algum nível de 
responsabilidade pessoal é sempre necessário 
para que as pessoas realmente acreditem no 
projeto. O ponto-chave consiste em levar a coleta 
acessível de resíduos até as residências, para 
que as pessoas não precisem mais caminhar 
até o rio. O Projeto STOP, na Indonésia, o 
Município de La Pintana no Chile e a VRecycle 
na Índia atendem a comunidades de baixa renda 
que raramente priorizam a gestão responsável 
de resíduos. Eles oferecem serviços de coleta 
de lixo porta a porta e lixeiras gratuitas para 
suas comunidades – contanto que os membros 
concordem em separar os seus resíduos11. Ao 
servi-los diretamente e fornecer as ferramentas 
necessárias para eliminar seu lixo corretamente, 
fica realmente mais fácil para estes membros 
da comunidade utilizar os novos serviços de 
resíduos do que queimar ou despejar o lixo como 
faziam anteriormente. Em Bengaluru, na Índia, o 
serviço de coleta de resíduos orgânicos é diário, 
enquanto a coleta de resíduos secos, inorgânicos 
e recicláveis   acontece duas vezes por semana – o 
que força estruturalmente as pessoas a separar 
os seus resíduos com base na programação da 
coleta.   

4. ALINHAR INCENTIVOS PARA 
REFORÇAR A MUDANÇA
Um incentivo é algo que motiva ou estimula a 
pessoa a fazer alguma coisa. Incentivos podem 
ser positivos ou negativos – como uma “cenoura” 
que recompensa o cumprimento ou a “vara” que 
pune o descumprimento. Ao serem concebidos 
cuidadosamente, incentivos alinhados, 
especialmente os financeiros, reforçam 
mudanças de comportamento necessárias 

em todos os níveis de interação das partes 
interessadas no sistema de gestão de resíduos, 
e oferecem uma base para mudanças sistêmicas 
duradouras.

Os “Porquês” explorados acima, por exemplo, 
podem ser incentivos poderosos para mudar 
positivamente o comportamento familiar quanto 
ao lixo. Ao mesmo tempo, ambos os incentivos 
positivos e negativos precisam ser considerados 
para outros sujeitos na gestão de resíduos. Por 
exemplo, na maioria das cidades, os municípios 
são realmente desencorajados a coletar resíduos 
de todos os lares e negócios. Por quê? Quanto 
mais lixo é recolhido, maiores são os gastos 
com transporte, manutenção de veículos, 
pessoal e taxas de aterros sanitários. Além 
disso, mais lixo significa que o espaço valioso 
dos aterros é ocupado mais rapidamente. No 
entanto, se a estrutura de incentivos for alterada 
para que os municípios sejam recompensados   
financeiramente por coletarem o máximo de 
resíduos possível, ou possam reduzir os seus 
encargos financeiros com base na quantidade 
de lixo coletado, isso certamente alteraria o 
incentivo subjacente, levando a níveis mais 
elevados de coleta de lixo no município.

Como outro exemplo, quando os aterros 
cobram uma taxa de depósito e/ou estão 
localizados longe das rotas de coleta da cidade, 
os transportadores privados estão menos 
dispostos a levar o lixo até eles. Na verdade, 
eles podem acabar descartando os resíduos 
recolhidos no ambiente “livre” mais próximo. 
No entanto, se esses transportadores forem 
pagos apenas quando o lixo for entregue em 
seu destino pretendido e houver rastreamento e 
monitoramento das rotas de coleta ao longo do 
caminho, menos resíduos serão perdidos após 
terem sido coletados. Algumas ferramentas 
táticas de incentivo utilizadas pelas organizações 
focais incluem:

Anexo 7: Amostras de incentivos positivos e negativos para cidadãos, coletores de lixo e governos municipais

RECOMPENSAS (“CENOURAS”) PENALIZAÇÕES (“VARAS”)
MORADORES
• Aplicação de “porquês” mais incisivos, tais 

como aumento da qualidade de vida dos 
catadores, redução da poluição ambiental, e/
ou a consciência geral de fazer a coisa certa 
pelo planeta e a comunidade

• Residências e áreas adjacentes mais limpas
• Desconto financeiro para resíduos separados
• Compensação financeira pela venda de 

resíduos limpos e recicláveis
• Reconhecimento público individual ou 

comunitário por práticas de gestão de 
resíduos bem-sucedidas

• Formação de laços mais fortes dentro da 
comunidade

• Gestão de resíduos mais fácil que seu despejo 
ou queima no ambiente

• Competições entre as comunidades para uma 
separação de lixo melhor e mais consistente

• Multas para o descarte ou queima de lixo 
• O lixo que não for separado não será coletado
• Taxas de coleta mais caras para o lixo não 

separado
• Exposição pública (por exemplo, nomes e 

imagens postadas em grupos do WhatsApp)
• Repreensão pelos coletores ou líderes da 

comunidade
• Quebra na confiança do compromisso pessoal 

de separar seus resíduos
• Processos de escalonamento (como ligações 

e visitas para discutir práticas de triagem, 
requerer que assistam a filmes sobre 
reciclagem)

• Câmeras CCTV

COLETORES/TRANSPORTADORES PRIVADOS
• Pagos apenas quando o lixo alcançar seu 

destino pretendido
• Pagos com base na quantidade de resíduos 

recolhidos (quanto mais lixo recolhido e mais 
moradores atendidos, maior a receita)

• Partilha de custos/subsídios
• Boa reputação na empresa
• Prorrogações de contrato

• Perda de contratos
• Penalidades financeiras / multas
• Ações judiciais
• Publicidade negativa
• Maior fiscalização, contratos e KPIs mais 

restritivos
• Verificações nos locais
• Rastreamento do veículo de coleta em tempo 

real
• Perda da licença para operar
• Câmeras CCTV escondidas

GOVERNO MUNICIPAL

• Geração de empregos (verdes)
• Cidades vistas como mais limpas e modernas
• Prêmios ambientais nacionais e 

internacionais
• Melhorar o perfil (ou notoriedade) da 

liderança governamental
• Menor incidência de algumas doenças, 

resultando em menores custos em saúde
• Redução dos gases de efeito estufa e 

contribuição para a redução nacional de GEE
• Figurar como uma voz importante no diálogo 

global sobre a gestão de resíduos e de 
plástico oceânico

• Maior financiamento para a gestão municipal 
de resíduos

• (Em determinados casos) Acordos financeiros 
com processadores de resíduos verticalmente 
integrados, que oferecem descontos nas 
despesas quanto mais lixo for coletado para 
processamento

• Publicidade negativa
• Protestos de cidadãos e outras formas de 

queixas
• Ações judiciais
• Redução no turismo e, por vezes, na economia 

marítima (como a pesca)
• Menor probabilidade de reeleição do funcionário 

público
• Perda de confiança e prestígio com os cidadãos
• Reputação negativa da cidade
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A Hasiru Dala Innovation, que fornece serviços 
de coleta de resíduos para complexos de 
apartamentos e condomínios em Bengaluru, 
na Índia, utiliza um modelo de preço variável 
como um poderoso incentivo para promover 
a mudança comportamental. Cada uma das 
três classificações de resíduos – orgânicos, 
inorgânicos e residuais (como absorventes 
higiênicos e fraldas) – recebe um preço diferente. 
Cobra-se o maior valor do lixo residual que 
vai para os aterros, seguido pelos resíduos 
orgânicos, que são compostados, enquanto 
os recicláveis inorgânicos são recolhidos 
gratuitamente. Além disso, eles aumentam 
regularmente o preço para o lixo residencial. 
Cada tipo de resíduo é aberto e pesado no 
momento da coleta para fins de transparência. 
Um gerente nomeado pelo condomínio observa 
o processo de pesagem e assina o peso final 
em caso de conformidade. Isso garante que as 
pessoas não depositem resíduos descartáveis 
com outras categorias, e que o custo final seja 
transparente e condizente. Como o preço final é 

dividido entre todos os residentes do edifício, há 
pouco incentivo para o descarte ilegal, uma vez 
que não há a opção de “auto exclusão”. 

Em 2004, quando o serviço foi lançado, as 
famílias que não queriam separar o lixo jogavam 
todos os seus resíduos misturados na seção 
de “descartáveis”. No entanto, dado o custo 
substancial, as associações dos condomínios 
investigaram os padrões de resíduos 
comunitários e, ao descobrirem a grande 
proporção de lixo que era misturada, impuseram 
regras mais rigorosas. O lixo residual caiu de 
uma média de 351 gramas para 110 gramas 
diárias por domicílio, enquanto o volume global 
de resíduos permaneceu o mesmo. Com base 
em vários estudos de casos semelhantes, o 
Tribunal Superior de Karnataka já aprovou em 
lei a precificação diferenciada para o serviço 
de lixo em Bengaluru, reforçando ainda mais a 
separação de resíduos na fonte em toda a região

III. ESTRATÉGIAS DE INFLUÊNCIA 
PARA INSPIRAR MUDANÇAS DE 
COMPORTAMENTO COMUNITÁRIAS
As técnicas de influência motivam as pessoas 
a mudarem suas convicções e, em última 
instância, os seus comportamentos. As oito 
estratégias a seguir, utilizadas por organizações 
focais, mostraram-se particularmente efetivas. 
As estratégias de influência mais comuns 
geralmente utilizadas são autoridade (usar 
regulamentos para exigir uma mudança) e lógica 
(usar argumentos racionais sustentados por 
análises para convencer as pessoas a mudar). 
Enquanto estas técnicas funcionam bem dentro 
do governo e do setor privado, elas raramente 
são as mais eficazes para influenciar populações 
inteiras. Cada uma das técnicas abaixo será 
explorada utilizando exemplos de casos. Quando 
as campanhas de mudança de comportamento 
são bem-sucedidas, elas tendem a criar uma 
demanda muito além das próprias organizações, 
abrindo oportunidades para que novos negócios 
preencham novas necessidades domésticas e 
empresariais.

Anexo 8: Técnicas de influência usadas pelas organizações de melhores práticas para mudar comportamentos12

1.INSPIRAÇÃO/APELO AOS VALORES 
A técnica de influência pela inspiração conecta-se aos valores mais profundos das pessoas: o “porquê” 
por trás de uma mudança. Teatro, dança, fotografia e música não inspiram a mudança em todos os 
lugares, mas são elementos significativos no Brasil, onde a arte integra parte importante da cultura. 
O Projeto Relix usa a arte para mudar a forma como as pessoas veem os catadores de materiais 
recicláveis e para promover a reciclagem e a sustentabilidade ambiental global. Uma de suas técnicas 
consiste em trazer artistas conhecidos para uma apresentação pública com os cinco super-heróis da 
sustentabilidade: reparo, resíduo, redução, reutilização e reciclagem. Estas produções incluem um 
catador como personagem, e outros catadores de materiais recicláveis primários muitas vezes as 
frequentam. Hoje em dia, mais de 710 produções teatrais foram realizadas para 167 mil pessoas em 
todo o Brasil.

TÉCNICA DE 
INFLUÊNCIA

DESCRIÇÃO EXEMPLOS NO CONTEXTO DA            
GESTÃO DE RESÍDUOS

1 Inspiração/
apelo aos 
valores

Conectar-se a valores mais 
profundos e sistemas de 
convicções através de uma 
missão compartilhada

• Comunicar um “porquê” influente

2 Lógica Usar argumentos racionais e 
fatos para convencer por que 
uma mudança é necessária

• Comunicar estatísticas e resultados de 
revistas científicas sobre os perigos do 
plástico no oceano e do descarte/queima de 
lixo para a saúde humana

3 Modelos como 
exemplo

Líderes que servem como 
modelo, ensinam e treinam 
pessoas para a mudança 
desejada

• Líderes religiosos, governamentais e 
culturais reconhecendo publicamente a 
importância da mudança e seu exemplo

• Vídeos mostrando membros influentes 
da comunidade local que separam seus 
resíduos

• Cidadãos comuns que se tornam 
embaixadores de marcas através das 
mídias sociais

4 Relacionamen-
tos

Ser aberto, amigável e querido 
pela comunidade, obtendo sua 
confiança ao longo do tempo

• Facilitadores de mudanças de 
comportamento que formam vínculos 
estáveis um a um com indivíduos diferentes 
dentro da comunidade

5 Autoridade Recorrer a uma posição de 
autoridade, regras ou leis para 
exigir que a mudança ocorra

• Legislação sobre lixo requerendo a 
separação de resíduos, o pagamento de 
serviços de coleta, etc.

• Práticas responsáveis   em relação ao lixo 
como regra na lei religiosa

6 Consulting Fazer perguntas e envolver 
pessoas nos problemas e 
soluções para uma persuasão 
completa

• Realizar reuniões inclusivas na comunidade
• Fazer parcerias com diferentes grupos de 

interessados   (mulheres, jovens, etc.) para 
trabalhar conjuntamente em soluções

7 Pressão social Mostrar que outros já 
adotaram a mudança e a falta 
de aderência será reconhecida 
publicamente

• Grupos do WhatsApp onde os resíduos 
não-organizados identificados são 
compartilhados

• Recolhedores identificando por voz as 
residências que cumpriram ou não os 
requisitos durante o processo de coleta

8 Orgulho 
comunitário

Mostrar aos residentes como 
sua comunidade é especial 
and porque vale a pena 
proteger/ também mostra 
como a mudança se parece

• arte pública
• sinais que lembrem como é especial a 

nossa comunidade
• transformar zonas poluidas em espaços 

novos e bonitos
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Os fotógrafos profissionais do Projeto Relix também realizam um excelente trabalho ao mostrar a vida 
dos catadores de materiais recicláveis. Como parte da exposição de fotos Relixx13, eles produziram 
uma série de ensaios com catadoras que trabalham em comunidades arriscadas e sob sério risco. Ao 
invés de fotografá-las vasculhando o lixo em aterros sanitários, os fotógrafos mostraram as mulheres 
em suas casas, com seus filhos e famílias. As fotografias capturam a humanidade e o caráter único 
de cada pessoa. Nós as vemos sendo amadas, belas, corajosas e tímidas. Vemos como elas realmente 
são: pessoas como nós. Pessoas com vidas e meios de subsistência dignos de proteção. Estas fotos 
marcantes são impressas em grandes dimensões e exibidas em exposições de arte pública. Os 
catadores de materiais recicláveis que são fotografados muitas vezes vão a estas exposições, ansiosos 
para conhecer as pessoas interessadas em suas vidas. As fotografias também são incluídas em 
belos catálogos e compartilhadas com organizações voltadas aos direitos humanos, das mulheres e 
das crianças e à sustentabilidade de recursos. Além das performances teatrais ao vivo e exposições 
em galerias para cada comunidade, o Projeto Relix filmou e produziu profissionalmente uma série 
emocionante de vídeos do YouTube, para ilustrar ainda mais a importância da proteção dos catadores 
de materiais recicláveis.

Anexo 9: Apresentação teatral pública ao ar livre do Projeto Relix14

Anexo 10: Galeria de exposição do Projeto Relix sobre os catadores de materiais recicláveis15

Fundadora da Fundação Basura, Macarena 
Guajardo estudou na Alemanha, onde realizou 
um mestrado em arquitetura autossustentável. 
Foi lá que ela obteve inspiração no movimento 
cultural voltado a encontrar novas maneiras de 
usar o lixo – especialmente ao saber que até 
60% dos resíduos encontrados em aterros são 
materiais de construção. Para inspirar os outros, 
ela construiu um site dedicado ao uso do lixo em 
projetos de arquitetura, design e arte. Ao retornar 
para casa, no Chile, ela começou a construir 
utilizando lixo. Seu objetivo era a conscientização 
através da arquitetura, o que eventualmente 
evoluiu para uma organização abrangente de 
conceito lixo zero que inspira milhares. Agora, 
com uma equipe completa e mais de 300 
voluntários, a Fundação Basura formou seis 
programas interligados para criar uma cultura 
de lixo zero em Santiago, no Chile. Macarena 
acredita que a gestão de resíduos é um assunto 
que interliga diversos pontos no âmbito da defesa 
ambiental.

Anexo 11: Materiais reciclados em arquitetura pela 
Fundação Basura15

Quase todas as organizações de defesa das 
mudanças de comportamento concordam que 
encargos, sobrecarga e seriedade não inspiram 
as pessoas a mudar. Ao invés disso, para 
inspirar a mudança, as pessoas precisam sentir 
que suas ações importam e que a guerra não 
está perdida.

O Projeto STOP da Indonésia conta com um hino simples, mas poderoso, utilizado em eventos da 
comunidade para unir as pessoas, e lembrando a todos porque eles trabalham para mudar a forma 
como o lixo da cidade é gerido. Ele tem o notável poder de unir a todos – jovens e velhos, mulheres e 
homens –  que integram o programa, e consiste no seguinte:

O conto do beija-flor (Recontado por Macarena Guajardo, 
fundadora da Fundação  Basura)16

Era uma vez uma floresta que estava em chamas. Todos 
os animais da floresta observavam aterrorizados. Um
pequeno beija-flor encheu o bico com água e voou 
em direção ao fogo, soltando uma única gota sobre as 
brasas abaixo. Ele voava furiosamente para frente e para 
trás, enchendo o bico com o máximo de água que podia 
carregar e derramando-a sobre o fogo. Mas a floresta 
queimava, engolindo uma área cada vez maior. Um 
elefante que assistia a cena perguntou o que o beija-flor 
estava fazendo. Ele respondeu: “Estou fazendo o que 
posso.” O elefante sentiu-se envergonhado e uniu-se ele, 
enchendo sua tromba com água suficiente para fazer a 
diferença. As coisas começaram a mudar.

Faça o que puder. Você tem mais poder do que acredita.
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Pak Supardi, da Rumah Kompos Padangtegal, esclarece que se você deseja proteger uma árvore e 
explica logicamente o quanto as árvores são vitais – porque liberam oxigênio, armazenam carbono, 
melhoram a qualidade do ar, conservam a água e o solo, proporcionam um lar para a vida selvagem, 
etc. – ainda assim as pessoas irão cortá-la. Por quê? Porque elas têm dificuldade em equacionar uma 
árvore a tudo isso. Entretanto, diz ele, isso não acontecerá se você disser às pessoas que não a cortem 
“porque Deus reside ali.” Esta noção pode ser mais fácil para as pessoas entenderem e conectarem 
aos seus valores profundamente arraigados.

2. LÓGICA
A técnica de influência pela lógica utiliza argumentos e fatos racionais, muitas vezes apoiados por 
análises legítimas para argumentar porque uma mudança é necessária. Ela é particularmente eficaz 
na tentativa de convencer funcionários do governo e membros do setor privado a realizar mudanças. 
Ao chegar na Reciclagem ecoBali, na Indonésia, duas grandes placas dão boas-vindas às pessoas na 
entrada do centro de triagem. Elas servem para lembrar a todos porque a reciclagem é tão importante. 
Uma mensagem simples, mas lógica, destinada a inspirar a mudança. Quando os membros da Hasiru 
Dala buscavam convencer o município de Bengaluru, na Índia (BBMP), a incorporar os catadores de 

Anexo 13: Placa afixada nas instalações de recuperação de materiais da Reciclagem ecoBali17

Anexo 12: Residentes de Muncar, na Indonésia, cantam “Muncar Bersih! Muncar Sehat!”

Canto
“Muncar Bersih!” (Muncar limpa!)
“Muncar Sehat!” (Muncar saudável!)
“Muncar Sim! Sim! Sim!”

Movimento de braços
Punho direito elevado.
Punho esquerdo elevado.
Ambos os punhos cerrados 
elevam-se no ar a cada “Sim”

materiais recicláveis aos programas formais de 
gestão de resíduos e reciclagem de Bangalore, 
precisavam convencê-los primeiro de que os 
catadores desempenham um papel importante 
na sociedade. Eles utilizaram dados coletados 
ao registrar os catadores com cartões de 
identificação para estabelecer que os 15.000 
trabalhadores recolhiam cerca de 23% dos 
resíduos da cidade, economizando cerca de 84 
crores por ano (US$ 12 milhões)18. Sem o setor 
informal subsidiando o custo de cobrança, 
os serviços de gestão de resíduos seriam 
materialmente mais caros para o município. 
Esta análise forneceu a evidência que o governo 
precisava para justificar novos debates sobre os 
direitos dos catadores de materiais recicláveis. 

3. MODELOS EXEMPLARES 
Na influência por modelos, líderes exemplificam, 
ensinam e instruem a mudança desejada ao 
vincular o seu nome e sua reputação a ela. 
Cidadãos comuns também vêm se tornando 
modelos e embaixadores de marcas através do 
uso das mídias sociais e do seu envolvimento em 
campanhas.

Antes que os líderes sirvam como modelos 
de exemplo para uma mudança, eles devem 
primeiro acreditar na mudança que foram 
pedidos para liderar. Isso requer que ela seja 
comunicada de forma plausível aos líderes de 
uma comunidade, de preferência por pessoas 
que já são respeitadas. O Projeto Relix, um 
programa no norte do Brasil dedicado a elevar 
o status dos catadores de materiais recicláveis, 
foi formado pela renomada empresa “Agência 
de Comunicação e Cultura”, um grupo cultural 
que opera no Brasil em nível nacional desde 
2011. O projeto recebeu forte apoio do estado 
de Pernambuco e do Serviço Social da Indústria 
(SESI), conferindo a ele forte legitimidade antes 
mesmo que começasse. Este pedigree deu-lhes 
um impulso, o que possibilitou que ganhassem 
apoio nos níveis mais altos da liderança política e 
cultural e, finalmente, da comunidade em geral. 

Em Cibunut Berwarna (Indonésia), os esforços 
para melhorar a gestão de resíduos vinham 
falhando, até que a liderança das vilas foi 
alterada e o líder do programa de melhoramento 
da gestão dos resíduos tornou-se o chefe da 
vila. Em seguida, ele priorizou os programas 
de gestão do lixo e tornou-se um exemplo de 
compromisso para todos os moradores na 
redução do desperdício e na responsabilidade 
com o lixo que não pode ser reduzido.

A Fundação Basura realiza grandes eventos 
Zero Waste (Lixo Zero), nos quais membros 

influentes da sociedade se reúnem para tratar 
de diferentes pontos de vista sobre princípios de 
gestão de resíduos. Além disso, eles discutem 
a legislação para promover um diálogo ativo 
relativo aos resíduos e ajudar na transição para 
uma cultura global de lixo zero. O público tem a 
oportunidade de ver o que os líderes pensam e de 
fazer perguntas, à medida em que decidem suas 
posições sobre problemas importantes referentes 
ao lixo. 

O Projeto STOP queria desenvolver um sistema 
de gestão de resíduos em Muncar, Indonésia 
– uma comunidade que nunca teve acesso a 
este serviço formalizado até então. A equipe do 
projeto STOP organizou visitas com o prefeito 
da cidade, chefes das vilas, chefes do grupo das 
mulheres, o chefe do órgão ambiental e agência 
da vila, e levou todos em uma excursão para 
visitar as seis melhores organizações de gestão 
de resíduos em toda a área de Bali, Surabaya 
e Malang, na Indonésia. Isto permitiu que os 
grupos visualizassem fisicamente, fizessem 
perguntas e interagissem com algumas das 
melhores organizações de gestão do lixo em 
toda a Indonésia. As visitas os inspiraram e, ao 
retornar, eles iniciaram por conta própria uma 
Mesa Redonda de Gestão de Resíduos Sólidos, 
para colaborar com o programa e tomar decisões 
rápidas na melhora do sistema de resíduos 
de Muncar. Através deste investimento em um 
processo consultivo capacitador com os líderes 
de Muncar e Banyuwangi, eles têm inspirado 
defensores e exemplos fortes para o programa.

4. RELACIONAMENTOS
A estratégia de influência com base em 
relacionamentos utiliza amizades pessoais 
e confiança entre as pessoas para motivar 
a mudança. Quando perguntado por que a 
Hasiru Dala foi tão bem-sucedida na mudança 
de comportamento e na aplicação geral 
do programa, o co-fundador Nalini Shekar 
respondeu: “o nosso sucesso é o resultado de 
fortes relacionamentos com as pessoas em 
nossa comunidade: de catadores de materiais 
recicláveis à classe média, de ativistas a 
burocratas.” 

Para estabelecer a confiança com os catadores, 
as organizações devem provar o seu valor. 
Isso envolve visitas regulares à comunidade 
(pelo menos uma vez por semana), sempre 
reforçando a igualdade entre todos (por exemplo, 
nunca permitindo que se refiram a membros 
como “senhora”), e o cumprimento das 
promessas feitas, como a garantia de cartões 
de identificação e/ou representação legal. Para 
estabelecer vínculos com a classe média, os 
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ativistas precisam posicionar os catadores de 
materiais recicláveis como uma fonte do bem 
comum. Com os burocratas, é fundamental 
mostrar-lhes como alcançar seus próprios 
objetivos aliados aos deveres de redução da 
pobreza e de gestão de resíduos ao mesmo 
tempo. Eles também usam análises confiáveis 
para comprovar o valor dos catadores de 
materiais recicláveis. 

O Município de Peñalolén, no Chile, descobriu a 
importância dos relacionamentos bem no início 
da sua formação. Após enfrentar problemas 
com a má prestação de serviços por catadores 
designados para a coleta de lixo reciclável 
“de alto valor”, eles mudaram de tática. Eles 
levaram cada recolhedor de porta em porta para 
conhecer os moradores das residências que 
estariam atendendo. Durante estes encontros, 
as famílias e os catadores eram introduzidos, e 
rapidamente viam uns aos outros como seres 
humanos. Eles firmaram um compromisso verbal 
e mútuo, no qual os moradores forneceriam 
resíduos separados, e o catador apareceria no 
dia e hora combinados para realizar a coleta. Isso 
formou um vínculo instantâneo e aumentou o 
nível de responsabilidade, dever e compromisso 
que ambas as partes tinham com o programa 
e com o outro. Seguindo essa nova abordagem, 
o município notou uma queda significativa nas 
reclamações da comunidade, e um serviço muito 
melhor por parte dos catadores. O programa vem 
operando com sucesso desde então.

A Fundação Basura conduz uma “Academia 
Lixo Zero”, onde seleciona 20 pessoas por 
grupo para passar por uma série de 8 cursos de 
experiência, no qual aprendem a implementar 
um estilo de vida lixo zero. A fundação percebeu 
que a composição de suas Academias Lixo Zero 
afeta grandemente o seu impacto. Ao limitar 
o número para 20 pessoas, eles garantem que 
todos os membros participem ativamente, 
aumentando assim o seu nível global de 
aprendizagem. Além disso, a fundação usa 
um processo de candidatura para aceitar 
participantes no programa. Com isso, eles 
buscam membros que têm um interesse genuíno 
no assunto e em unir-se à comunidade. O curso 
é destinado a ser um ponto de partida para 
alunos que posteriormente compartilham o que 
aprenderam com a sua comunidade. Mais de 
230 pessoas já completaram o curso presencial, 
e impressionantes 11.000 concluíram a versão 
à distância através dos cursos online Udemy19. 
Quase tão importante quanto os materiais do 
curso são as relações formadas nestas aulas 
de experiência. As pessoas conhecem os seus 
vizinhos e participam de uma comunidade que 
compartilha seus valores. Muitas vezes, após 

assistirem a aulas, as pessoas se juntam à 
comunidade lixo zero mais ampla, tornando-
se parte de uma “família” de voluntários e 
divulgadores de mídias sociais na qual se 
encaixam, se divertem e realizam um trabalho 
significativo juntas. A Fundação Basura salienta 
que quando começamos a viver uma vida feliz, 
podemos construir uma comunidade feliz e, em 
última análise, um mundo feliz.

5. AUTORIDADE
A técnica de influência por autoridade aplica-se 
àqueles em posições de poder, que podem ajudar 
na aprovação de regras ou leis necessárias 
para que a mudança ocorra. A Rumah Kompos 
Padangtegal estava extremamente determinada 
a inspirar seus residentes a separar o lixo em 
partes orgânicas e não orgânicas. Eles tentaram 
diversos métodos até que encontrassem algo 
que funcionasse. Utilizando-se da formação 
jornalística do seu fundador, eles criaram e 
distribuíram uma eco-revista, falaram em 
escolas e fóruns da comunidade e ofereceram 
visitas às suas instalações. Eles criaram um 
grupo de mensagens de texto e contrataram 
um marionetista famoso e respeitado na 
Indonésia para uma apresentação personalizada, 
inspirando os moradores sobre a importância 
da gestão de resíduos. Eles até mesmo 
registraram os piores infratores e os passaram 
por um processo de escalonamento. Embora as 
diferentes estratégias variassem em eficácia, 
seus esforços levaram dois terços dos residentes 
a separar seu lixo. No entanto, isso ainda não era 
suficiente.

Operando em uma comunidade altamente 
espiritual em Bali, Indonésia, eles decidiram 
apelar para a autoridade religiosa ao invés da 
governamental. Em Bali, duas estruturas de 
governança trabalham paralelamente: uma 
administrativa de governo e uma estrutura 
cultural e religiosa, que pode ser mais influente 
dentro das redes comunitárias. A organização 
levou os nomes dos piores infratores a esta 
autoridade religiosa (o Banjar). Os líderes Banjar 
não tiveram coragem de repreendê-los, pois 
tratava-se de uma comunidade muito unida, 
e diversas pessoas nas listas de “infratores” 
eram amigos ou parentes de líderes Banjar. A 
Rumah Kompos precisava abordar essa questão 
de forma diferente. Com isso, eles pediram 
aos líderes Banjar para abençoar formalmente 
uma carta anunciando que apenas as casas 
que separassem os seus resíduos teriam o lixo 
coletado. Todo o lixo misturado seria deixado para 
trás. A autoridade religiosa deu a sua bênção 
formal, e o Chefe da Vila efetivamente publicou 
a carta para a comunidade como lei local, 

conhecida como “awig-awig.” 

Os moradores tiveram alguns meses para se 
preparar para a mudança. Quando chegou o 
dia, a Rumah Kompos manteve a sua posição 
e deixou o lixo misturado para trás. As queixas 
começaram a chegar. A cada dia que o lixo 
não separado permanecia nas residências, as 
pessoas tornavam-se mais verbalmente hostis 
com os motoristas, impactando o moral dos 
funcionários. Na quarta noite, os motoristas de 
coleta foram ameaçados com violência física, 
e o fundador da organização, Pak Supardi, 
acompanhou-os no restante do tempo como 
protetor. Os trabalhadores sentiram uma enorme 
pressão e queriam desistir. Ainda assim, eles 
mantiveram as suas posições e não recolheram 
o lixo. No sétimo dia, as últimas resistências 
foram vencidas, e os resíduos foram finalmente 
separados. Apesar dos primeiros dias sofridos, 
mais de 90% dos moradores têm separado seu 
lixo desde então.

Além de apelar para a posição religiosa do 
Banjar, eles recorreram a uma autoridade ainda 
maior para ajudá-los a permanecer firmes, 
especialmente considerando a sua casta. 
“Trabalhamos com a Mãe Natureza, para Deus“, 
diz Pak Supardi. “Seu Deus quer que esta ilha 
fique limpa. Por favor, não nos perturbe. Nós 
trabalhamos para a Mãe Terra.”

Há quatro castas em Bali: sacerdotes (1º), 
realeza e guerreiros (2º), comerciantes (3º), e 
agricultores, juntamente com todos os outros (4). 
Os coletores de resíduos são considerados como 
a quinta classe, atrás até mesmo da casta mais 
baixa. Como resultado, os balineses de classes 
superiores não querem ouvir ou ser ensinados 
pela quinta classe. Apenas através da obediência 
e proteção da Mãe Terra eles podem manter a 
cabeça erguida. Para reforçar a sua autoridade 
moral, eles usam capacetes, luvas e uniformes 
azuis e verdes em estilo militar, vestindo-se e 
agindo como um exército profissional. 

Lançada na Tailândia na década de 1990, 
a campanha Olhos Mágicos é um exemplo 
marcante de aplicação simples e culturalmente 
relevante da técnica de influência por autoridade. 
Na verdade, ela já foi utilizada com grande efeito 
na “Campanha Rio Limpo” no Brasil e também 
em outros países. Usando uma ilustração verde 
de olhos atentos acompanhados pela vinheta, 
“Ah! Ah! Não jogue lixo! Os olhos mágicos estão 
vendo você!”, a campanha convida as crianças a 
não poluir e a policiar seus pais para que façam 
o mesmo. Os olhos refletem a onipresença 
de seus antepassados   que podem ver tudo, 
e a responsabilidade dos filhos em respeitar 

os mais velhos e a natureza. A campanha 
foi lançada por uma ONG, a Associação de 
Desenvolvimento Ambiental e Comunitário da 
Tailândia (TECDA), juntamente com um conselho 
composto principalmente por executivos de 
marketing e televisão, e apareceu em todos os 
lugares: propagandas de televisão, no rádio e 
em outdoors, em carros, placas, adesivos, e até 
mesmo em latas de lixo. O programa conseguiu 
reduzir os lixos nas ruas de Bangkok em quase 
90%20. 

A técnica de influência por autoridade também 
pode ser utilizada por organizações para 
estabelecer sua reputação como líderes 
em práticas de sustentabilidade. Usando 

um elemento diferente de autoridade, a 
Fundação Basura oferece às organizações um 
selo reconhecido oficialmente, que certifica 
publicamente a sua aplicação das práticas de lixo 
zero. Esta certificação lixo zero pode ser colocada 
em materiais de marketing e em relatórios 
governamentais, como reconhecimento oficial de 
suas práticas.

6. CONSULTORIA
Na influência por consultoria, campanhas e 
até mesmo sistemas completos de gestão de 
resíduos são desenvolvidos em parceria com 
uma ampla gama de partes interessadas. Esta 
estratégia consiste em fazer perguntas e envolver 
as pessoas no problema e na solução para uma 
persuasão completa. O Projeto STOP lança 

Anexo 14: Sinal anti-lixo da campanha Olhos Mágicos
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serviços de coleta de resíduos em comunidades 
de cerca de 100 pessoas por vez. No início, 
realiza-se uma grande reunião na comunidade, 
onde cada membro é convidado e tem a 
oportunidade de conhecer a equipe do Projeto 
STOP. Nesta reunião, a comunidade pode fazer 
perguntas e expressar as suas preocupações. 
Juntos, todos decidem a estrutura fundamental 
do seu sistema de resíduos, incluindo: 

• A frequência da coleta de resíduos (todos os 
dias ou em dias alternados), o que determina a 
taxa de cobrança estabelecida

• Quem irá recolher os resíduos (indivíduos 
locais ou equipe oficial de coleta)

• O local onde o lixo será armazenado antes 
de seguir para a unidade de recuperação de 
materiais

• Quem recolherá a taxa de cobrança pelos 
serviços em cada residência

• Qual será o processo de escalonamento para 
as famílias que não pagarem pelos serviços de 
coleta de resíduos

Os residentes são informados sobre a 
programação de visitas residenciais pelos 
facilitadores de mudança de comportamento 
(para fins de treinamento), assim como as 
datas em que as lixeiras serão distribuídas 
e o serviço oficial de coleta de resíduos terá 
início. Além disso, eles participam de um jogo 
interativo de triagem do lixo para aprender o 
básico da separação em três categorias do 
Projeto STOP: orgânico, inorgânico e residual. 
Ao final do encontro, os termos para o serviço 
de coleta são definidos e assinados pelos 
líderes da comunidade na presença dos seus 
residentes. Em seguida, este acordo é veiculado 
publicamente como um lembrete manifesto de 
que foi aceito pela comunidade como um todo. 
Eles descobriram que, ao aplicar esta estratégia, 
cerca de 85% dos domicílios pagaram pelos 
serviços de coleta, e o início do serviço ocorreu 
de forma relativamente tranquila.

Além disso, em cada cidade atendida pelo 
projeto, ao invés de chamar o serviço de coleta 
de resíduos do “Projeto STOP”, cabe à liderança 
local escolher seu nome e logotipo, para que o 
mesmo permaneça como seu sistema próprio 
muito depois da equipe do Projeto STOP ter 
ajudado a configurá-lo. Em Muncar, na Indonésia, 
o grupo de mulheres PKK escolheu o nome 
“Lemuru”, que significa duas coisas: “Lemuru” 
é uma sardinha comumente capturada por 
pescadores em Muncar, e a palavra também 
significa “Lestari” + “Muncari”, que se traduz 
aproximadamente como “Minha Muncar 
Sustentável”. Seu logotipo é um peixe Lemuru 

segurando uma vassoura em um dos famosos e 
singulares barcos de pesca de Muncar. 

O Município de La Pintana atende a região mais 
pobre de Santiago, e a segunda mais pobre no 
Chile. Muitos dos residentes viviam em abrigos 
para sem-teto em outras áreas do país, e se 
mudaram para esta comunidade para facilitar o 
monitoramento e prestação de serviços durante 
um regime anterior. Quando o município teve 
a intenção de servir esta comunidade, foram 
realizadas visitas de porta em porta para ouvir 
as necessidades dos moradores. Muitos ficaram 
chocados ao serem consultados sobre o que 
desejavam. Pela primeira vez, parecia que as 
suas necessidades individuais importavam para a 
cidade; eles finalmente tinham uma voz na forma 
como o município prestava seus serviços. Juntos, 
eles elaboraram o programa de compostagem 
orgânica. Ao criar o programa desta maneira, 
a comunidade assumiu seus termos, pois 
sentiu que o mesmo havia sido criado para 
seus membros. Para fazer com que o programa 
se estabelecesse, o município foi de porta em 
porta outra vez, pedindo um compromisso de 
cada residência. Eles concordaram que seria 
responsabilidade do município processar os 
orgânicos em adubo, enquanto caberia às 
famílias separar corretamente o seu lixo em 
orgânicos e inorgânicos. Ao concordar com esses 
termos, eles recebiam uma lixeira gratuita para 
descartar o seu lixo orgânico e eram inscritos no 
cronograma para a coleta de resíduos orgânicos.  

Anexo 15: Mural comunitário transformando o espaço em 
Cibunut Berwarna

7. PRESSÃO SOCIAL
As técnicas de influência com base na pressão 
social figuram entre as mais eficientes para 
o alcance de uma adesão rápida e barata. No 
entanto, devem ser utilizadas cuidadosamente, e 
geralmente após a primeira fase de lançamento 
da campanha de resíduos, para convencer as 
famílias restantes que não foram alcançadas 
com o uso de outras técnicas. Esta estratégia de 
influência mostra que seus vizinhos já adotaram 
a mudança e que seu desvio será reconhecido 
publicamente. Por vezes, essa repreensão 
pública acontece em grupos do WhatsApp, do 
Facebook, em comunidade ou em encontros 
religiosos.

Na Rumah Kompos Padangtegal, cada família 
recebe três lixeiras com seus nomes impressos 
(uma verde para produtos orgânicos, uma azul 
para os inorgânicos e um compostor doméstico). 
Quando os coletores chegavam, um deles deveria 
anunciar em voz alta o nome da família e, em 
seguida, gritar “bom”, “ruim” ou “péssimo”, 
a depender de quão bem os resíduos foram 
separados, enquanto o outro coletor registrava a 
qualificação em um livro. Isso não apenas ajuda 
a registrar o cumprimento das famílias, mas 
também aplica uma grande pressão social. Com 
este sistema, todos sabem como os seus vizinhos 
estão colaborando. Muitos “maus” ou “péssimos” 
são acompanhados por mensagens de texto, 
discussões pessoais, queixas à autoridade 
religiosa, e, finalmente, os resíduos da família 
não serão coletados. Estas famílias também 

receberão mensagens como: “Você é uma das 
cinco famílias que não separam seus resíduos. 
Não podemos chegar a 100% de organização por 
sua causa. Por favor, separem o lixo.”

O programa Pemilahan Sampah atende a uma 
comunidade de 300 famílias em Jambangan, 
na Indonésia. O grupo utilizou a influência por 
pressão social para alcançar mais de 85% de 
separação do lixo residencial dentro de dois 
meses. O programa distribuiu duas lixeiras 
para cada residência: uma para orgânicos, e 
outra para inorgânicos. Cada lixeira foi pintada 
com o endereço a que pertencia. Um grupo 
de WhatsApp da comunidade foi usado para 
compartilhar o progresso do programa e anunciar 
mudanças e eventos na comunidade. Para avaliar 
o programa, a equipe postou fotos de cada 
lixeira com resíduos desorganizados no grupo. 
Ainda que os nomes das famílias não fossem 
mencionados, todos no grupo reconheceram 
as lixeiras com base nos endereços pintados. 
Algumas casas se opuseram a essa pressão 
social e receberam visitas particulares do 
programa e de líderes da comunidade para ouvir 
as suas preocupações, e também para convencê-
los da importância da comunidade separar o lixo. 
Após estas visitas, todos se tornaram entusiastas 
do programa. De fato, após quase dois anos do 
programa, a separação dos resíduos alcança um 
nível maior que 85% na comunidade.

8. ORGULHO COMUNITÁRIO
A técnica de influência final, o orgulho 
comunitário, mostra aos moradores o quanto a 
suas comunidades são especiais e porque elas 
merecem ser preservadas. Esta técnica também 
destaca os aspectos visuais e sensoriais da 
mudança. Om Ibo, o chefe da vila de Cibunut 
Berwarna, na Indonésia, conseguiu persuadir 
os residentes da sua vila a participar do seu 
programa de lixo zero ao fornecer uma pintura 
nova à comunidade. Cada bloco de residentes 
escolheu seu próprio tema e cor. Grandes murais 
externos, em cores vivas e inspirados na natureza 
alteraram drasticamente a experiência de viver 
na vila. Os moradores se tornaram muito mais 
conscientes da limpeza da sua vizinhança, e 
começaram a assumir a responsabilidade de 
mantê-la limpa e bonita. O lixo tornou-se um 
tema central nas reuniões da comunidade, que 
recebeu o apoio de uma campanha educativa 
porta a porta ensinando aos residentes 
como reduzir e gerenciar seus resíduos com 
responsabilidade.

O governo local de Bengaluru, na Índia (BBMP), 
queria apagar permanentemente os “pontos 
negros” da cidade, áreas ao longo das estradas 

Anexo 16: Antes e depois da transformação de uma área de 
“ponto negro”.22
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onde os moradores costumavam despejar seus 
resíduos, especialmente onde havia serviços 
de coleta de lixo. Eles decidiram capacitar sua 
própria equipe para liderar a transformação 
da cidade através de um programa chamado 
“Rangoli Habba” 21. Os inspetores da Junior 
Health foram treinados e receberam um 
subsídio de apenas Rs.1000 (US $ 14,25) por 
ponto preto. Depois de limpar a área, eles 
pintariam as paredes circundantes com uma 
decoração tradicional de Rangoli, sagrada para 
a comunidade. Eles também costumam colocar 
um banco, já que poucos culturalmente jogariam 
seus resíduos onde as pessoas relaxam. Os 
resultados foram mágicos. As áreas mais sujas 
da cidade foram transformadas em lugares que 
deixaram a comunidade orgulhosa. A equipe de 
terra garantiu que os espaços fossem mantidos 
limpos durante o dia e que um Marshall passaria 
por pontos negros reformados à noite.

INSPIRANDO AS CRIANÇAS
A educação familiar é extremamente eficaz. 
Alguns programas se concentram nas crianças, 
que são mais abertas a mudanças e capazes 
de influenciar seus pais, enquanto outros são 
voltados a influenciar os pais para implementar 
mudanças no lar que serão transmitidas ao longo 
das vidas de seus filhos. As crianças podem ser 
os soldados dos programas de reciclagem. Elas 
possuem receptibilidade para ver e pensar sobre 
as coisas de novas maneiras, e se preocupam 
profundamente com suas famílias e com o 
impacto que suas ações podem ter sobre os 
animais e a vida marinha. Além disso, elas têm 
uma vida inteira pela frente para tomar decisões 
sobre o consumo e a eliminação de resíduos. 
Os modelos exemplares também podem ser 
transmitidos entre os pais e seus filhos. Se os 
pais praticam o hábito da compostagem como 
a nova norma em casa, por exemplo, seus 
filhos continuarão as mesmas práticas em 
seus próprios lares, alterando assim as normas 

culturais por anos e anos futuros.

Diferentes programas alcançam as crianças 
de diferentes maneiras: do aprendizado 
da reciclagem nos currículos escolares à 
participação ativa no processo de reciclagem 
através das bolsas de resíduos em escolas. O 
Projeto Relix percebeu que a melhor maneira 
de promover a mudança de comportamento 
em crianças é através da incorporação de 
conceitos sobre o lixo em atividades diárias, 
para que os princípios sustentáveis   se tornem 
a nova norma. Isso é feito com a introdução 
de conceitos em materiais como revistas em 
quadrinhos e currículos escolares. Nos currículos, 
além de promover conceitos adequados de 
sustentabilidade ambiental dentro de temáticas 
próprias, os conceitos de gestão de resíduos 
também são inseridos em matérias diárias, 
como matemática, literatura e geografia. Isso 
reforça a mensagem de que a gestão adequada 
do lixo é uma parte normal da vida, e não uma 
exceção ou atividade especial. Da mesma forma, 
a Plataforma de Resíduos da Indonésia, um 
núcleo de profissionais que trabalha na gestão 
de plásticos oceânicos e demais resíduos na 
Indonésia, realizou uma parceria com a Happy 
Green World e professores indonésios para 
desenvolver um currículo escolar Bahasa sobre 
reciclagem chamado Indonésia Verde, completo 
com livros infantis belamente ilustrados, 
manuais de formação de professores e jogos de 
reciclagem. Com isso, as escolas se tornarão 
pontos de coleta de reciclagem comunitária 
(ou seja, bolsas de resíduos), onde as crianças 
podem levar o seu lixo reciclável de casa todos os 
dias. Eles planejam lançar este currículo em dez 
regiões em toda a Indonésia. A ecoBali criou uma 
rede de bolsas de resíduos escolares e tornou-
se uma intermediária da Tetra Pak em Bali, 
fornecendo maiores quantidades de materiais 
recicláveis e gerando através deles uma renda 
que atende às necessidades da escola. 

Para convencer as escolas a reduzir o consumo 
de plástico, Pak Supardi da Rumah Kompos 
Padangtegal busca persuadir os diretores a 
assumir este importante desafio. Ele diz: “Vamos 
fazer desta a melhor escola do distrito”, e se 
compromete a mostrar-lhes como servir de 
exemplo para as crianças, famílias e outras 
escolas através da prática responsável da gestão 
de resíduos e redução do plástico de uso único. 
Quando os diretores concordam, eles instituem 
programas de garrafas reutilizáveis e bolsas 
escolares de reciclagem de resíduos (ou seja, 
pontos de coleta de recicláveis). 

MEDINDO O IMPACTO
Os programas de mudança de comportamento que alcançam maior sucesso tendem a medir 
regularmente o impacto de suas campanhas e trabalhar constantemente para refinar sua 
abordagem com base nos resultados. Os membros do Projeto Relix no Brasil, por exemplo, antes de 
quaisquer atividades de mudança de comportamento, julgam sua eficácia através de pesquisas com 
trabalhadores da gestão de resíduos quanto a percepções de aceitação pela comunidade e orgulho 
no seu trabalho. Após o fim do programa, geralmente cerca de seis meses depois, eles repetem a 
pesquisa novamente para verificar se as percepções desses trabalhadores mudaram. Frequentemente, 
eles observam um senso muito mais forte de aceitação e inclusão dos catadores de materiais 
recicláveis em suas comunidades.

Anexo 17: Sistema utilizado pela Fundação Basura para medir a mudança de convicção no conceito lixo zero24

O programa escolar verde da Plataforma de Resíduos da Indonésia mede o seu impacto com base 
no volume de recicláveis redirecionados do meio-ambiente através de seus programas de bolsas de 
resíduos escolares. Quanto mais crianças trazem lixo reciclável limpo e organizado, maior é o benefício 
para a escola e mais intensa se torna a mensagem da importância da reciclagem para as crianças.

IV. DESENVOLVIMENTO DE CAMPANHAS – ORGANIZANDO AS PEÇAS

ESTUDO DE CASO DE SEPARAÇÃO DE RESÍDUOS: 2 LIXEIRAS - 1 SACO
A campanha de separação de resíduos 2 lixeiras - 1 saco em Bengaluru, a quinta maior cidade da 
Índia, mostra como os municípios, juntamente com o tribunal, ONGs e outras partes interessadas 
empenhadas podem trabalhar juntos para criar uma campanha de mudança de comportamento rápida 
e impactante, inspirando diversos milhares de residentes e empresas a separar seu lixo em poucos 
meses. O programa pediu a famílias, moradores de favelas, estabelecimentos comerciais, grandes 
geradores de resíduos, instituições educacionais e governamentais que separassem os seus resíduos 
em três categorias: orgânicos, inorgânicos e sanitários. Três cores foram escolhidas: verde, a cor da 
natureza, renovação e vida para os orgânicos; vermelho, a cor do perigo para resíduos perigosos e 
sanitários que não devem ser tocados com as mãos desprotegidas após a sua eliminação; e, branco, 
a cor da oportunidade para materiais recicláveis   de plástico, papel, metal e lixo eletrônico. Uma 
lixeira verde foi utilizada para resíduos úmidos orgânicos, uma vermelha para resíduos perigosos 
(que poderiam conter pontas cortantes de lâminas de barbear e seringas) e um saco branco para os 
recicláveis. As cores uniformes proporcionaram consistência e uma cultura de organização universal 
em toda a cidade. 

Instruções: Responda às perguntas marcando um ponto no número da escala indicada em cada linha, considerando 1 como o mais baixo. Ao 
finalizar, una os pontos.
Ambiente: Meio no qual me encontro, incluinda minha casa, meu bairro e minha comunidade em uma perspectiva social e ambiental.
Comunidade: Pessoas que integram a vida no meu ambiente

Estou feliz comigo mesmo e 
com minhas habilidades.

Sinto-me feliz no meu ambiente.

Me relaciono bem com a minha 
comunidade

Sinto-me capaz de fazer mudanças 
positivas concretas no meu ambiente

O meu ambiente é muito importante 
para a minha vida.

Desfruto bastante do meu tempo livre 
em espaços comunitários (parques,

praças, ect).

Sei como cuidade e melhorar 
o meu ambeinte

Posso fazer mudanças positivas no 
meu ambeinte e sem depender de 
outros (municípios, colegas, etc).
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O município de Bengaluru (BBMP)25, com a 
orientação da Mesa Redonda de Gestão de 
Resíduos Sólidos (SWMRT) da cidade – um 
grupo de ONGs e defensores dedicados e ativos 
na gestão de resíduos – foi se afastando de um 
modelo linear de gestão (descartar-coletar-
aterrar) em direção a uma abordagem mais 
descentralizada, onde a maior parte do lixo seria 
localmente compostada ou reciclada e menos 
de 10% iria para aterros. Tudo isso integrou 
as Regras de 2016 para a Gestão de Resíduos 
Sólidos e o Regulamento de Gestão de Resíduos 
Plásticos de 2016, além da integração dos 
catadores de materiais recicláveis em serviços de 
gestão de resíduos da cidade. O BBMP também 
havia investido fortemente na construção de 
um centro de coleta de resíduos secos (DWCC) 
em cada um dos 198 bairros da cidade. Esses 
DWCCs, geridos por catadores empreendedores, 
são instalações de recuperação de materiais 
(MRFs) onde resíduos recicláveis   inorgânicos 
são classificados e vendidos para empresas 
de reciclagem. O sucesso do programa DWCC 
dependia da disponibilidade de grandes volumes 
suficientes de resíduos limpos e recicláveis 
para funcionar – o que, por sua vez, dependia 
do sucesso da implementação da separação do 
lixo na fonte em toda Bengaluru. Antes disso, 
o BBMP havia emitido uma regulamentação 
estabelecendo que a separação na fonte era 
obrigatória em úmidos (orgânicos), secos 
(inorgânicos), rejeitos (residuais), resíduos 
perigosos (de base biológica e química) e de 
demolição e construção, com sucesso limitado. 
Grupos como o Hasiru Dala testaram vários 
modelos de separação na fonte em complexos 
de apartamentos, até chegarem ao melhor e 
mais fácil para uma aplicação inicial ampla, 
começando com a separação em sete categorias 
e tornando o processo mais simples ao longo 

do tempo. Ao estabelecerem o modelo 2 lixeiras 
- 1 saco, comprovando que havia funcionado em 
pequena escala, o Supremo Tribunal de Karnataka, 
com o apoio do BBMP e da mesa redonda SWM, 
determinou a separação do lixo na fonte em 
três categorias por um veredicto marco, em 17 
de dezembro de 2015, a ser aplicado a todas as 
famílias, empresas e instituições de Bengaluru a 
partir de 05 junho de 2016. 

COMUNICAR UM “PORQUÊ” DE 
IMPACTO PARA A MUDANÇA
As campanhas levam a mudanças sociais. Os 
“porquês” por trás do programa 2 lixeiras - 1 saco 
são multifacetados. As entidades precisavam 
inspirar a mudança em milhões de residentes de 
Bengaluru, cada um com suas próprias convicções 
internas que guiavam o seu comportamento. 
No nível-base, tratou-se de uma ordem emitida 
pelo governo, apoiada por uma campanha 
abrangente para ensinar e reforçar a mudança 
de comportamento necessária. O programa foi 
conduzido com a estrutura de convicção interna 
“minhas ações importam e meu desperdício é 
minha responsabilidade”, pedindo aos cidadãos que 
assumissem a responsabilidade pessoal por seus 
hábitos de gestão de resíduos. Por serem cidadãos 
responsáveis e conscientes, que separavam seu 
próprio lixo, eles poderiam escolher entre um 
menu de “porquês.” Ao separarem seus resíduos, 
eles limpavam sua cidade, protegiam a saúde dos 
catadores de materiais recicláveis e proporcionavam 
a eles um futuro econômico estável. Eles garantiam 
que o lixo fosse um recurso capaz de nutrir solos e 
ser transformado em novos produtos, ao invés de 
apodrecer em aterros sanitários. Eles protegiam o 
meio ambiente. Além disso, eles ainda evitavam a 
exclusão social e multas por violar a lei. 

ENSINAR COMO MUDAR
Quando o Supremo Tribunal emitiu a ordem 
de separação do lixo na fonte em três tipos, 
exigiu-se que certos membros (ou líderes de 
setores) gerenciassem o lixo de cada um dos 
seus setores. Aliado a isso, também foi sugerido 
que o município conduzisse campanhas de 
conscientização de condutas através de vídeos 
curtos e do envolvimento da mídia para incorporar 
a mudança. As Associações Sociais de Moradores 
(RWAs), ONGs e outros grupos da comunidade 
uniram forças com o governo no lançamento da 
campanha. Muitos setores reuniram voluntários 
para a introdução do treinamento porta a porta em 
suas comunidades, incluindo favelas, e trabalharam 
com grupos comunitários para fazê-lo. Diferentes 
campanhas e ferramentas educacionais foram 
dirigidas a diferentes grupos, incluindo empregadas 

Segregation at Source is Mandatory. Else will attract FINE.

Garbage in Plastic Bags will not be accepted
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Anexo 18: Anúncio do programa 2 lixeiras - 1 saco do Município de Bengaluru (BBMP)

domésticas, proprietários de residências, mulheres e crianças. 
O site www.2bin1bag.in foi criado com vídeos, cartazes, apresentações em PowerPoint, manuais e 
guias, não só para ensinar as pessoas como separar os seus resíduos, mas também para fornecer 
os materiais de formação necessários para que os outros treinem suas próprias comunidades na 
separação do lixo. O site também contou com guias detalhando como organizar os resíduos em várias 
configurações, de pessoas que moravam sozinhas a grandes complexos de apartamentos e edifícios 
comerciais. As diretrizes de organização também acompanhavam todas as vendas de lixeiras.
 
Vídeos instrutivos sobre como separar os resíduos em três categorias foram criados em diversas 
línguas locais, muitas vezes usando jogadores, atletas, músicos e representantes eleitos conhecidos. 
Estas celebridades locais também participaram de eventos de conscientização, entrevistas de TV e 
postaram apoio ao programa em suas contas de mídias sociais. Além disso, diversas reportagens e 
manchetes de jornal foram publicadas pela mídia para documentar as mudanças. Mensagens sobre a 
separação do lixo foram reforçadas através de uma gravação de voz acompanhada por música que era 
tocada pelos caminhões durante a realização da coleta. 

TORNAR A MUDANÇA ESTRUTURALMENTE FÁCIL
Ainda que as lixeiras vermelhas e verdes não tenham sido fornecidas gratuitamente, seu custo foi 
mínimo (₹150/US$ 2,15) e foram vendidas por toda a cidade, inclusive online. Não foram impostas 
restrições quanto ao tamanho e formato das lixeiras (exceto a cor) para que os moradores pudessem 
escolher modelos diferentes que atendessem às suas necessidades. Um saco reciclável branco era 
preferível, mas sacos reutilizáveis de qualquer cor poderiam ser usados para resíduos inorgânicos. 
Todos os kits de lixeira também incluíam as instruções para separação. 

As famílias foram instruídas a manter as lixeiras verdes na cozinha, perto do local de preparação 
dos alimentos, para facilitar a eliminação de cascas de vegetais e outros alimentos descartados. 
Também lhes foi ensinado que as lixeiras vermelhas deveriam ficar nos banheiros, para facilitar o 

A separação na fonte é obrigatória. Descumprimento sujeito a multa.

Lixo orgânico Lixo não-orgânico Lixo residual / sanitário

Lixo em sacos plásticos não será aceite.
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descarte de artigos sanitários como absorventes, 
preservativos, fraldas e itens perigosos como 
lâminas de barbear e seringas. Os sacos brancos 
poderiam ser mantidos em qualquer lugar seco 
que fosse conveniente. Ao colocar as lixeiras em 
locais práticos, tornou-se estruturalmente mais 
fácil separar o lixo. Além disso, os empregados 
domésticos foram ensinados não apenas a 
separar os resíduos, mas também a conduzir 
uma separação final com tudo o que havia sido 
descartado em cada lixeira antes de colocar o lixo 
para fora para ser coletado. 

O sistema de coleta de lixo da cidade também 
mudou. Diferentes caminhões foram utilizados 
para recolher diferentes tipos de resíduos, o que 
reforçou ainda mais a mudança estrutural.

ALINHAR INCENTIVOS PARA 
REFORÇAR A MUDANÇA
O Supremo Tribunal de Karnataka tornou a 
precificação diferenciada em lei para o serviço de 
resíduos em Bengaluru, reforçando ainda mais a 
separação na fonte em toda a região. Ao invés de 
pagar um preço único pela coleta de lixo, cobra-
se o preço mais elevado para o lixo residual com 
base no peso, seguido pelos resíduos orgânicos 
e os resíduos inorgânicos recicláveis seriam 
recolhidos gratuitamente, incentivando a redução 
na quantidade de lixo residual e níveis crescentes 
de resíduos recicláveis, limpos e inorgânicos.  

Muitos setores contaram com um exército de 
voluntários, cada um atribuído a uma rua e 
um veículo de coleta para monitorar, treinar e 
reforçar a separação de resíduos por residências 

e empresas. O município de Bengaluru também 
emitiu orientações para as empresas e os 
grandes geradores de resíduos, como complexos 
de apartamentos, sobre como separar o lixo sob 
risco de pagamento de uma multa. Inspetores 
de saúde foram autorizados a cobrar multas 
de residentes e instituições caso falhassem em 
separar os seus resíduos, e o Ato KMC 341A 
aumentou as cobranças das multas de Rs10 
(US$ 0,14) para valores entre Rs100 (US$1,40) 
e Rs 5,000 (US$ 70). Os inspetores de saúde 
faziam rondas regulares e multavam as pessoas 
imediatamente.
Um banco de dados público foi criado para 
acompanhar o cumprimento da separação do 
lixo por mais de um milhão de habitantes de 
Bengaluru, incentivando a adesão através da 
pressão social. Além disso, os coletores de 
resíduos urbanos e caminhões particulares 
foram proibidos de coletar resíduos misturados. 
Os preços variáveis da coleta de lixo, a recusa do 
serviço, as multas e os voluntários itinerantes 
nos setores forneceram incentivos poderosos 
para reforçar as mudanças comportamentais 
desejadas.
 
Com essas mudanças, 80% das famílias que 
fizeram parte da campanha separaram os 
seus resíduos e o lixo destinado a aterros foi 
reduzido em mais de 80% em menos de um 
ano. Os setores mais engajados no programa 
conseguiram alcançar estes níveis em pouco mais 
de um mês, desmascarando a teoria de que a 
mudança de comportamento precisa de muitos 
anos para se estabelecer.

REDUZINDO O ESTIGMA DOS 

Anexo 19: Celebridades de TV, música e esportes mostram seu apoio ao projeto 2 Lixeiras -1 Saco25 CATADORES DE MATERIAIS 
RECICLÁVEIS: UM ESTUDO DE CASO
Na maioria dos países, a coleta de materiais 
recicláveis apresenta uma das mais baixas 
posições sociais de qualquer profissão. A 
agricultura, por exemplo, é preferível aos empregos 
no setor de resíduos devido à qualificação social 
mais elevada, apesar de gerar menor renda e do 
trabalho ser fisicamente mais exigente. Devido a 
isso, encontrar e manter trabalhadores no setor 
de processamento de resíduos pode ser um 
desafio, a menos que as organizações removam o 
estigma que cerca a função e criem condições para 
trabalhadores mais respeitados e produtivos.

A Rumah Kompos Padangtegal, na Indonésia, 
emprega medidas extraordinárias não só para 
reduzir o estigma negativo desses trabalhadores, 
mas também para mudar a forma como a 
comunidade pensa sobre resíduos. Na verdade, as 
palavras “lixo” e “resíduos” nunca são usadas. Ao 
invés disso, os trabalhadores são “guerreiros da 
limpeza”, com a nobre responsabilidade de manter 
suas comunidades limpas e evitar a destruição 
ambiental. Eles recebem uniformes em estilo 
militar – verde para os coletores orgânicos e azuis 
para os coletores inorgânicos – e os vestem com 
orgulho para demonstrar a seriedade e importância 
de seus trabalhos. Esta mensagem é reforçada nos 
veículos de coleta, que dizem: “Orgulho em manter 
Padangtegal limpa.”

Suas instalações e veículos de coleta são 
impecáveis. Os veículos são lavados e polidos duas 
vezes por dia após cada rota de coleta. Eles brilham 
a cada vez que saem para a rua. Os trabalhadores 
usam uniformes limpos. Eles separam o lixo no 
mesmo dia em que é recolhido e, em seguida, 
transferem os resíduos para seus destinos todos 
os dias, limpando à medida que trabalham e 
mantendo o piso das instalações extremamente 
limpo.

Através do uso do vidro, a Rumah Kompos 
Padangtegal também cria um ambiente onde 
todas as pessoas são iguais, independente do 
nível de emprego, casta ou renda. Todos – desde 
o presidente até os limpadores do piso – usam as 
mesmas taças de vidro para beber água, pois todos 
têm o mesmo valor como seres humanos.

CONCLUSÃO
A gestão de resíduos engloba muito mais do que 
os aspectos técnicos de caminhões de coleta 
e horários. Ela está profundamente ligada aos 
aspectos políticos e sociais de uma comunidade. 
Ao incorporar cuidadosamente campanhas de 
mudança de comportamento nos serviços de 
gestão de resíduos, reconhecemos a humanidade 

dos catadores de materiais recicláveis e nos 
conectamos a um sistema de convicções mais 
profundas quanto às pessoas que integram a 
típica relação transacional das operações de 
gestão do lixo. Isso faz com que a mudança de 
comportamento das famílias – seja convencendo-
as a começar a separar seus resíduos, a prevenir 
o despejo, queima ou entulho do lixo, a pagar por 
serviços de gestão de resíduos responsáveis   ou 
a trabalhar de forma humana com catadores e 
outros profissionais sanitários – ocorra de modo 
muito mais fácil. Essas campanhas também podem 
ser usadas efetivamente para mudar políticas 
governamentais, de modo a apoiar melhor as 
necessidades dos sistemas de resíduos e das 
populações atendidas pelos mesmos. 

As mudanças de comportamento – sejam 
voltadas para a comunidade, o governo ou os 
catadores de materiais recicláveis – não apenas 
são possíveis, mas podem ocorrer mais rápido 
do que muitos acreditam. As campanhas mais 
eficazes comunicam cuidadosamente um 
poderoso “porquê”, utilizam várias estratégias de 
influência que se reforçam mutuamente, ensinam 
claramente como mudar e reforçam a mudança 
estruturalmente, enquanto projetam incentivos 
positivos e negativos no sistema de gestão de 
resíduos que reforçam organicamente a mudança 
a longo prazo. O princípio de Pareto também se 
aplica à mudança de comportamento: alcançar os 
últimos 20% mais resistentes pode custar 80% do 
esforço, mas é possível.

Após ler as dezenas de exemplos das organizações 
que mudaram com sucesso o comportamento de 
seus constituintes, esperamos que você tenha se 
inspirado e esteja pronto para testar algumas das 
táticas.

Anexo 20: Pak Supardi mostra como todos os funcionários e 
visitantes são iguais, bebendo dos mesmos copos
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INCLUSÃO DOS CATADORES      
DE MATERIAIS RECICLÁVEIS

Anamma tem 39 anos e gerencia um Centro de 
Coleta de Resíduos Secos (DWCC) em Bengaluru, 
na Índia. É uma instalação que recebe todos os 
resíduos não biodegradáveis   em seu setor.

“Construí a minha casa com meu próprio projeto,” 
Anamma diz com orgulho. “Três das minhas 
meninas estudam e agora tenho o meu próprio 
caminhão.” 

É difícil imaginar, mas Anamma começou a catar 
lixo aos sete anos. Na vida adulta, ela usava roupas 
esfarrapadas e vivia sob um telhado de palha, 
enquanto seus filhos estudavam à noite com a 
iluminação da rua. Mas, em 2014, a oportunidade 
bateu à sua porta. Anamma recebeu a 
oportunidade de operar um dos DWCCs da cidade. 
Ela assumiu o risco – e valeu a pena. 

Ela economizou tudo o que ganhou e, 
eventualmente, tornou-se proprietária de sua 
própria casa (INR 50.000 / US$ 720). Hoje, Anamma 
ministra cursos sobre gestão financeira para 
pessoas como ela. Ela é a prova viva de tudo o que 
é possível quando políticas construtivas municipais, 
financiamento acessível e as organizações de 
catadores trabalham em conjunto. 

A inclusão dos catadores de recicláveis 
nos sistemas de gestão de resíduos e o 
reconhecimento da sua importância são cruciais, 
não só para a sua própria saúde e meios de 
subsistência, mas também para as economias 
municipais. Mas como incluir as pessoas mais 
vulneráveis   em nossas comunidades enquanto 
caminhamos em direção a um planeta mais limpo, 
mais saudável e menos poluído?

Essas metas muitas vezes parecem incongruentes. 
A proibição de certos produtos e os programas 
municipais de limpeza reduzem a quantidade de 
materiais disponíveis para coleta pelos catadores, 
enquanto as bolsas de resíduos e startups de alta 
tecnologia tornam a reciclagem familiar mais fácil 
– retirando, assim, a subsistência dos catadores de 
materiais recicláveis. A chave é incluir os catadores 
cuidadosamente no sistema formal de gestão de 
resíduos, de maneiras que reconheçam seu valor e 
os capacitem, ao invés de excluí-los à medida em 
que novos programas são lançados. 

Mas como conseguir isso com um grupo que tem 
pouca confiança no governo e que já se habituou a 
trabalhar sem chefes, cronogramas ou contratos? 

2

ESTUDOS DE CASO DESCRITOS 
NESTE CAPÍTULO 
• Grupo de Ação e Pesquisa Ambiental 

Chintan, Índia
• CooperRegião Cooperativa, Brasil
• Dois Irmãos Cooperativa, Brasil
• Hasiru Dala, Índia
• Hasiru Dala Innovations, Índia
• Kagad Kach Patra Kashtakari Panchayat 

(KKPKP), Índia
• TheReino BGBJ, Indonésia
• Município de Peñalolén, Chile
• Movimento Nacional dos Catadores de 

Materiais Recicláveis (MNCR), Brasil
• Pimp My Carroça, Brasil
• Projeto STOP, Indonésia
• Projeto Relix, Brasil
• Rede Latino-Americana dos Catadores 

de Materiais Recicláveis (Red Lacre), 
Brasil

• Rede Cata Sampa, Brasil
• Secretaria Estadual das Mulheres 

Catadoras de Materiais Recicláveis   de 
São Paulo  (SEMUC), Brasil

• Stree Mukti Sanghatana (SMS), Índia
• SWaCH Pune, Índia
• Reciclagem Temesi, Indonésia
• TriCiclos, Chile

Este capítulo explora como as organizações 
têm resolvido estes problemas com sucesso – 
desde conquistar a confiança dos catadores a 
transformar suas vidas e, em última análise, 
garantir os seus meios de subsistência e de suas 
famílias.

INCLUSÃO
DOS CATADORES

DE MATERIAIS RECICLÁVEIS
LIÇÕES VITAIS DE
ORGANIZAÇÕES
PIONEIRAS NA

LINHA DE FRENTE

Anexo 1: Ex-catador, Anamma, falando na Conferência das 
Partes das Nações Unidas (COP14)
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INTRODUÇÃO
Este capítulo se concentra nos catadores de materiais recicláveis: quem são, porque precisam 
ser protegidos e as estratégias que as organizações têm utilizado com sucesso para ganhar a sua 
confiança, inspirar os governos a mudar e construir modelos de negócios economicamente viáveis   que 
garantam a sua subsistência. Os esforços de inclusão apoiam a participação dos catadores em toda a 
cadeia de valor da gestão de resíduos – da coleta do lixo ao seu descarte seguro – ao invés de restringir 
seu trabalho unicamente à reciclagem de materiais inorgânicos. Dois dos nossos países focais, Índia 
e Brasil, são líderes globais na inclusão dos catadores de materiais recicláveis, e seguiram passos 
semelhantes para apoiar seus direitos26.

Anexo 2: Tópicos abordados neste capítulo na cadeia de valor da gestão de resíduos (em laranja)

I. ENTENDENDO OS CATADORES 
DE MATERIAIS RECICLÁVEIS

QUEM SÃO
O termo em questão refere-se a uma pessoa que 
recupera materiais reutilizáveis   ou recicláveis 
jogados fora por outrem e vende este material 
para obter lucro. Alguns deles também reutilizam 
os materiais para si mesmos. Os catadores 
já existem há séculos e desempenham um 
papel importante tanto para o meio ambiente 
quanto para as economias locais. Na verdade, 
os catadores são o elemento mais antigo do 
mundo na gestão de resíduos. Hoje em dia, 
estima-se que existem 15 milhões de catadores 
de materiais recicláveis27 que removem 15 a 
20 por cento do lixo metropolitano do mundo. 
Eles são extremamente empreendedores, 
trabalhadores, independentes e hábeis em 
identificar resíduos valiosos, pois seu meio de 
subsistência depende disso. Em muitos casos, 
seu trabalho é informal, comumente perigoso e 
não reconhecido de modo geral pela comunidade 
ou pelo governo. Nos últimos anos (desde 2007 
no Brasil28 e desde 2000 na Índia29), os governos 
locais e organizações interessadas têm buscado 
maneiras de incorporar os catadores no sistema 
formal de coleta de resíduos, a fim de reconhecer 
o seu trabalho e garantir a sua subsistência. 

Existem aproximadamente 8,3 milhões de 
catadores de materiais recicláveis nos quatro 
países estudados neste relatório: Índia (4 

milhões30), Indonésia (2.0–3.7 milhões31,32), Brasil 
(500,00033), e Chile (60,00034).

COMO TRABALHAM 
Os catadores são muito eficientes nas coletas 
de resíduos recicláveis   de “alto valor” e, com 
base em sua localização, se especializam 
em determinados tipos de resíduos. Alguns 
compram recicláveis diretamente de famílias e 
organizações para garantir materiais limpos e 
de alto valor. Outros coletam a partir de lixeiras 
residenciais, empresariais, particulares de rua 
ou públicas. Após os resíduos serem recolhidos 

Todo o lixo coletado 
chega ao seu destino 
pretendido

O lixo orgânico é processado

O lixo não-orgânico é reciclado

O lixo residual é descartado 
em segurança

Os catadores são incluidos no sistema formal de resíduos
Inclusão dos 
catadores 
de materiais 
recicláveis

Todos os resíduos snao 
coletados de residências e 
empresas

Resíduos separados em 
porções orgânicas e não-
orgânicas na fonte

O sistema de resíduos é economicamente sustentável (ou seja, recursos + receitas > custos

Anexo 4: Número de catadores de materiais recicláveis nos países estudados35.

por veículos de coleta formais, outro grupo de catadores trabalha, por vezes, dentro dos caminhões 
de transporte separando materiais recicláveis   durante a rota. Se os materiais são entregues a uma 
estação de transferência, um outro grupo pode separar o material antes que ele vá para um aterro 
sanitário. Finalmente, os maiores grupos de catadores de materiais recicláveis são encontrados 
realizando a separação e a coleta em aterros e lixões. 

Em média, os catadores da Índia recolhem cerca de 60 a 90 quilogramas de material reciclável 
por um dia de trabalho de 8 a 10 horas36. Nas cidades onde atuam, eles podem chegar a coletar 
conjuntamente até 25 por cento dos resíduos urbanos. Isso economiza despesas consideráveis, 
incluindo o transporte para aterros sanitários, manutenção de veículos e salários, entre outros. Em 
2014, a Universidade Jain, a Hasiru Dala e a Mesa Redonda de Gestão de Resíduos Sólidos (SWMRT) 
estimaram que, em Bengaluru, na Índia, 15.000 catadores de materiais recicláveis economizaram 
quase US$ 12 milhões por ano para o município, através da coleta de mais de 1.000 toneladas das 
4.500 toneladas diárias de resíduos da cidade. Esse sistema pode ser tão eficaz que, em países como 
a Índia, mais de 90 por cento das garrafas PET vendidas são coletadas37,provando que a reciclagem de 
certos materiais de alto valor não é apenas viável, mas também proporciona uma renda extremamente 
necessária para os catadores.

CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS
Nº DE INDIVIDUOS

CATADORES REGISTADOS COM CARTÕES

% DA POPULAÇÃO TOTAL

60,000

110K

500,000

1,700,000 3,700,000

4,000,000

BRASIL

2,000,000

3,926,000

0.8-1.4

0.3

0.2

0.3

90

62

51

48

31

17

Índia

Indonésia

Brasil

EUROPE

USA

CHILE

ÍNDICE DE RECICLAGEM DE GARRAFAS PET
% DO TOTAL GARRAFAS VENDIDAS QUE SNAO RECICLADAS POR PAÍS

74K

390K

Anexo 3: Ijanete Aureliano dos Santos (Janete), fotografada 
pelo Projeto Relix.36

Anexo 5: Taxa de reciclagem de garrafas PET como indicador da eficácia da reciclagem de um  país.38,39,40,41

CHILE

ÍNDIA

INDONÉSIA

De fato, os catadores são tão eficazes em movimentar materiais de alto valor no fluxo de resíduos 
que muito pouco valor acaba restando para outras empresas – especialmente aquelas que buscam 
subsidiar os custos da coleta através da venda de recicláveis. Um estudo de classificação de resíduos 
realizado pelo Projeto STOP, na Indonésia, concluiu que a cidade de Muncar gera cerca de 50 toneladas 
de lixo por dia, 75 por cento das quais são orgânicas. Os catadores coletam, em média, 6 toneladas de 
materiais recicláveis   por dia (12 por cento do volume total de resíduos). Isso equivale a 45 por cento 
do valor total de resíduos42. O que resta são plásticos de “baixo valor”, residuais e uma grande parte 
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Anexo 6: Volume e valor removidos do fluxo de resíduos 
pelos catadores de materiais recicláveis44

dos resíduos orgânicos que ainda precisam ser 
recolhidos, mas que tem muito menos utilidade 
econômica. Os modelos de coleta de resíduos 
de fluxo completo raramente sobrevivem sem 
taxas domésticas e empresariais significativas e 
sem o apoio do governo ou do setor privado – e 
o aspecto econômico é ainda mais desafiador 
quando o lixo reciclável   de alto valor é removido 
do fluxo pelos catadores43.  

Após recolherem materiais suficientes, os 
catadores os vendem para lojas de sucatas, 
com quem muitas vezes possuem relações 
complicadas. Por um lado, os comerciantes 
vêm de suas comunidades, conhecem suas 
famílias e podem até emprestar-lhes dinheiro 
em casos de emergência ou quando os preços 
da reciclagem caem. No entanto, eles são 
conhecidos por atrasarem pagamentos, por 
pesarem materiais de sucata indevidamente e 

por manterem catadores de materiais recicláveis 
endividados durante anos. É difícil quebrar esses 
laços comunitários e econômicos. Em Jacarta, 
na Indonésia, catadores falecidos transferem 
suas dívidas para a próxima geração. Isso 
frequentemente significa que o recolhimento 
do lixo será a principal ocupação de seus 
descendentes, de geração em geração, como 
uma forma de servidão.

GANHOS MÉDIO
Coletar recicláveis pode ser uma profissão 
relativamente lucrativa. Muitas vezes, é possível 
ganhar mais do que um salário mínimo e mais 
do que em   profissões comparáveis de baixa 
qualificação, como o trabalho doméstico, o 
trabalho manual, a pesca ou a agricultura. 
Enquanto a migração para sistemas formais de 
gestão de resíduos pode resultar em melhores 

Anexo 7: Renda dos catadores de materiais recicláveis em relação ao PIB per capita e ao salário mínimo.46,47,48,49,50

TONELADAS /DIA USD ANUAIS PARA 80% DE RESÍDUOS LIMPOS E SEPARADS

ALTERAÇÃO NO VALOR DOS RESÍDUOS APÓS COLETA 
PELOS CATADORES 

ALTERAÇÃO NO VOLUME DOS RESÍDUOS APÓS COLETA 
PELOS CATADORES

$300,000

$165,000
Rp. 2.3B

Rp. 4.1B

Valor máximo 
gerado

Valor máximo 
gerado após os 
catadores

-45%

6
6 42 1

100% =48
100% =42

3636

Resíduos 
gerados

Resíduos coletados 
após os catadores

Plásticos
Outros reciclavéis
Residuais

Orgânicos

1

-12%

WASTE PICKERS EARNINGS
USD/DAY GDP per capita Minimum Wage Waste picker earnings

10.54

4.76 5.76 5.31

42.05

13.45

28.44 26.91

13.56

8.02

2.47 3.23

BRASIL

+111%

+69%

+31%
+21%

Indonésia
CASO DE ESTUDO

100% =42

horários e condições de trabalho, os ganhos são frequentemente reduzidos em comparação à coleta 
realizada em aterros. A cada dia, em um aterro sanitário na Índia, os catadores vasculham uma 
média de 3,8 metros cúbicos de resíduos (lixo originado de aproximadamente 1.500 famílias)45. Em 
comparação, ao coletar materiais recicláveis   de porta em porta a pé, os catadores só conseguem 
cobrir cerca de 200 famílias, aproximadamente um oitavo da quantidade encontrada em um aterro. 
Os materiais recolhidos de porta em porta são mais limpos e mais valiosos, mas não costumam valer 
o suficiente para compensar a discrepância de volume em comparação aos resíduos dos aterros. 
Para que rendimentos comparáveis   sejam alcançados, os catadores de materiais recicláveis porta a 
porta precisam receber uma taxa de serviço de coleta paga diretamente pelas famílias e empresas, ou 

através de contratos com os municípios.

Os catadores também enfrentam flutuações 
nos preços de mercado com base em variações 
sazonais, disponibilidade de resíduos importados, 
mudanças nos preços dos produtos primários 
para plásticos virgens e preço do petróleo. Em 
alguns casos, essa volatilidade pode ter um 
impacto devastador na sua renda familiar. 

Os catadores que fazem o recolhimento a pé 
com sacos ficam restritos a uma área geográfica 
relativamente pequena, forçando-os a vender 
seus recicláveis a preços mais baixos. No 
entanto, carrinhos móveis e bicicletas oferecem 
uma mobilidade muito maior. Os carrinhos lhes 
permitem coletar e transportar volumes maiores 
do que os sacos, mesmo que se desloquem a 
pé. Com bicicletas, eles podem cobrir distâncias 
muito maiores, o que possibilita mais opções de 
venda, incluindo a capacidade de se unir a outros 
catadores e vender materiais para intermediários 
por um preço mais alto.

Muitos catadores de materiais recicláveis, em 
especial no nordeste do Brasil, não possuem 
veículos para transportar os seus materiais. 
Assim sendo, eles os carregam nas costas 
ou com a ajuda de animais, muitas vezes 
com consequências negativas para a saúde. 

Para melhorar as condições de trabalho, o 
Projeto Relix – um programa de mudança de 
comportamento que trabalha para aumentar 
a conscientização sobre os problemas 
relacionados ao lixo e minimizar o estigma 
negativo dos catadores – conduziu uma análise 
das necessidades dos catadores de materiais 
recicláveis em sua área. Tendo isso em vista, 
foi concebido um carrinho de bicicleta leve, 
projetado ergonomicamente para a coleta de 
materiais: a eco-bicicleta Ciclolix. Estes veículos 
podem transportar 450 quilos de recicláveis, 
e são adaptados para atender a preocupações 
ergonômicas e de segurança, incluindo 
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Anexo 7: Tendências no preço de itens comumente reciclados na Índia48

Exhibit 9: Projeto Relix Ciclolix eco-bicycle
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BRASIL CHILE

ÍNDIA INDONÉSIA

sinalização.
Cada carrinho vem equipado com uma sacola, 
corrente de segurança e bomba de ar. Além disso, 
os catadores recebem kits de segurança com 
duas camisas de proteção UV, dois pares de luvas 
e dois bonés para proteção solar. No total, a Relix 
doou mais de 225 Ciclolix para cooperativas de 
catadores de recicláveis.

“Essa iniciativa trouxe dignidade para os 
catadores”, disse Lina Rosa, a líder do projeto.

Os modelos de carrinhos variam de país para país 
e até mesmo entre regiões nacionais. Em alguns 
lugares, os carrinhos de bicicleta tornaram-se 
mais populares que os tradicionais

Pimp My Carroça é uma organização criada 
pelo grafiteiro brasileiro Thiago Mundano. Seu 
objetivo é levar cor e humor aos carrinhos 
dos catadores de materiais recicláveis e 
melhorar a autoestima e a aceitação social dos 
trabalhadores. A organização realiza festivais nos 
quais os catadores de toda a cidade de São Paulo 

levam seus carrinhos a mecânicos para reparos 
gratuitos. Muitos outros profissionais – incluindo 
médicos, dentistas, massagistas, psicólogos e 
cabeleireiros – também participam e prestam 
serviços gratuitos.

DIVISÃO POR GÊNERO E IDADE
Em 2014, após registrar quase 4.175 catadores de materiais recicláveis em Bengaluru, na Índia, a 
Hasiru Dala constatou que 42% dos catadores são mulheres e 58% são homens. Desses, 64% têm 
entre 20 e 40 anos, enquanto 26% têm entre 40 e 60 anos.53 Apenas 5% têm menos de 20 anos ou 
mais que 6054. O Chile apresenta uma composição de gênero semelhante, embora os catadores de 
recicláveis sejam mais velhos, com uma proporção de 56/44 entre homens e mulheres, sendo 30% 
com menos de 42 anos, enquanto 34% têm entre 42 e 53 anos55 e 36% têm mais de 53 anos. O Brasil 
apresenta uma proporção ainda maior de catadores homens: 66%. No entanto, as mulheres compõem 
a maioria dos membros das cooperativas brasileiras de catadores. A idade média dos catadores de 
materiais recicláveis brasileiros é de 39 anos56. Não existem estatísticas confiáveis de sexo e idade para 
a Indonésia.

Exemplo 12: Distribuição dos catadores de materiais recicláveis por gênero

CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS POR GÊNERO
% DE HOMENS E MULHERES A CADA MILHÃO DE CATADORES

4.0 0.5
100%

0.1

Sem dados 
disponíveis

ÍNDIA (BENGALURU)

HOMENS

MULHERES

BRASIL INDONÉSIA

58%
66%

56%

Anexo 10: Carrinhos dos catadores em países focais.52

Anexo 11: Mecânico voluntário do Pimp my Carroça 
consertando um dos carrinhos dos catarodes de resíduos.56

CHILE

42%
33%

44%

SAÚDE E SEGURANÇA
Ao vasculhar os resíduos misturados gerados por 
residências, empresas e instalações médicas, os 
catadores de materiais recicláveis são expostos a 
toxinas perigosas. Estas incluem fluidos corporais 
humanos e animais, produtos químicos, toxinas e 
metais pesados. Ao trabalhar em lixões e aterros, 
eles ficam especialmente suscetíveis a doenças 
de pele, doenças respiratórias (principalmente 
tosse crônica), infecções e problemas digestivos 
(diarréia, dor intestinal, náusea e disenteria). 
Eles também sofrem de condições músculo-
esqueléticas causadas pelo agachamento 
constante e pelo transporte de sacos pesados. 
No entanto, eles geralmente não têm acesso a 
recursos de saúde governamentais e são pouco 
reconhecidos por seu trabalho. Muitos dos 
catadores de recicláveis que trabalham em lixões 
e aterros têm uma expectativa de vida de apenas 
45 a 65 anos57. A maioria se encontra abaixo do 
peso devido à má nutrição, sendo a anemia muito 
comum entre as mulheres e seus filhos. 

Equipamentos de proteção individual (EPI) – 

incluindo capacetes, luvas e calçados – podem 
ser benéficos. No entanto, dadas as condições 
de trabalho, muitos simplesmente veem o 
equipamento como um desconforto, e, por vezes, 
como um redutor da eficiência. Leva tempo 
para se habituar à sensação de usá-los, o que 
geralmente requer treinamento e supervisão 
até que novos hábitos possam ser formados. O 
manuseio de plástico com luvas não adaptadas 
ao trabalho em centros secos e quentes de 
coleta de resíduos, feitos de chapas de aço em 
Bengaluru, em última análise, reduz a eficiência. 
Pouquíssima atenção foi dada à compreensão, 
concepção e implementação de EPIs apropriados 
para as necessidades dos catadores de materiais 
recicláveis. Por exemplo, diferentes tipos de luvas 
são necessários para o manuseio de materiais 
orgânicos versus inorgânicos.

OS FILHOS DOS CATADORES DE 
MATERIAIS RECICLÁVEIS
Sem intervenção, os filhos dos catadores 
acabam levando vidas difíceis. Desnutridos, 
frequentemente deixados sozinhos e muitas vezes 
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intimidados e/ou agredidos sexualmente, eles 
geralmente têm poucas opções a não ser a coleta 
de resíduos à medida em que ficam mais velhos.

Muitas famílias mantêm as crianças fora da 
escola para que possam complementar a renda 
familiar. Aqueles que frequentam a escola 
frequentemente desistem devido ao excesso de 
bullying. Organizações como o Grupo de Ação e 
Pesquisa Ambiental Chintan, da Índia, trabalham 
para garantir que as crianças tenham a opção de 
escolher uma vida diferente. Seu programa No 
Child in Trash (Sem Crianças No Lixo) administra 
18 centros de aprendizado para mais de 2.300 
crianças. Esses centros servem como uma ponte 
para as crianças que trabalham nos lixões antes 
de frequentar a escola. Os professores ajudam a 
prepará-las tanto no aspecto emocional quanto 
no escolar. Criou-se um espaço seguro onde as 
elas podem aprender seus direitos e vislumbrar 
um futuro além da coleta de lixo.

Outro programa foi criado por Resa Boenard, 
que cresceu em Bantar Gebang, o maior 
aterro da Indonésia. Trata-se do maior aterro 
descoberto em todo o sudeste da Ásia, com 
mais de 100 hectares, recebendo entre 6.000 e 
8.000 toneladas de lixo por dia e proporcionando 
subsistência a mais de 3.000 catadores. Ao 
contrário de muitas dessas famílias, os pais de 
Resa acreditavam na importância da educação 
de seus filhos. Ela ficou na escola, sonhando 
em se tornar médica, apesar de ser provocada e 
referida como a “Princesa do Lixão”.

Ela acabou entrando na universidade, mas 
desistiu quando não pôde pagar para continuar. 
De volta à casa em Bantar Gebang, ela iniciou um 
negócio de reciclagem e um centro comunitário 
para crianças conhecido como Reino BGBJ, 
que significa “As sementes de Bantar Gebang”. 
Ela acredita que crianças são como sementes: 
precisam ser nutridas e apoiadas para prosperar 
e atingir todo o seu potencial. O Reino é um 
lugar seguro onde as crianças podem aprender 
matérias como o inglês, informática, esportes, 
música, artes, saúde e nutrição, entre outras. 
Habilidades como o artesanato doméstico, cujos 
produtos podem ser vendidos, também fazem 
parte do currículo. As crianças são alimentadas 
e recebem aconselhamento. É um lugar onde 
podem simplesmente ser elas mesmas. O 
objetivo de Resa é dar às crianças as ferramentas 
necessárias para quebrar o ciclo da pobreza.
“Só porque nascemos entre o lixo, não significa 
que somos lixo”, diz ela58.

SUMÁRIO
A vida dos catadores é desafiadora. Eles 
trabalham longas horas em ambientes difíceis e 
sujos, e seu papel é vital para as comunidades 
das quais são cidadãos – o movimento eficiente 
de grandes quantidades de resíduos realizado 
pelos catadores de materiais recicláveis torna 
a vida urbana viável em muitos lugares. Se o 
trabalho não estivesse sendo feito, as atividades 
básicas de transporte, higiene e negócios 
diminuiriam acentuadamente.

Como a maioria dos trabalhadores manuais em 
todo o mundo, eles geralmente ficam à mercê 
não apenas das empresas locais exploradoras, 
mas também das flutuações econômicas e 
mudanças nos preços de matérias primas, que 
podem atingir suas comunidades causando 
dificuldades.

No entanto, os catadores de materiais recicláveis 
também possuem uma engenhosidade, 
camaradagem e espírito de comunidade que 
toca a dignidade do espírito humano. Além 
disso, essas características podem ser a base 
da organização de esforços para modernizar e 
melhorar as condições de trabalho e a segurança 
econômica desses trabalhadores, com ênfase 
especial em seus filhos.

II.FORTALECENDO OS 
CATADORES DE MATERIAIS 
RECICLÁVEIS

Os catadores de materiais recicláveis podem 
alcançar um futuro mais saudável, seguro e 
estável. Mas eles raramente podem fazer isso por 
conta própria. O verdadeiro fortalecimento requer 
uma mudança sistemática em seus direitos, bem 
como o reconhecimento de suas contribuições 
valiosas para a sociedade. As organizações que 
os representam precisam lutar em seu nome, 
enquanto os governos precisam mudar a posição 
legal dos catadores de materiais recicláveis e 
aumentar suas oportunidades econômicas. A 
Índia e o Brasil, sem dúvida os dois países que 
melhor apoiaram os catadores, seguiram passos 
semelhantes que levaram esses profissionais da 
subsistência a uma oportunidade maior. Essas 
quatro etapas estão listadas na ilustração a 
seguir.

Solidariedade entre os 
catadores de materiais 
recicláveis

Mobilização para 
o reconhecimento 
e oportunidades 
econômicas

Legitimidade 
através dos cartões 
de identificação e no 
direito ao trabalho

Oportunidades 
empreendedoras

Anexo 13: Caminhos gerais para o fortalecimento dos catadores de materiais recicláveis

Os governos compartilham muitas das mesmas prioridades, incluindo o desejo de aumentar os 
níveis de reciclagem e reduzir a quantidade de lixo nos aterros sanitários. Ao utilizar os catadores 
na coleta formal de resíduos, os governos podem transferi-los do trabalho perigoso e insalubre em 
aterros para uma função mais digna à frente da cadeia de valor da gestão de resíduos. O custo é 
menor que o dos sistemas de caminhões privados ou administrados pelo município e geralmente 
mais eficaz, pois os catadores podem viajar a pé e alcançar áreas inacessíveis. No entanto, muitos 
funcionários do governo não vêem os catadores de materiais recicláveis como um recurso válido de 
mudança, devido a receios de prestação de serviços ruins. Portanto, as evidências que mostram que os 
catadores fornecem um serviço valioso e podem ser confiados com maiores níveis de responsabilidade 
precisam ser destacadas. Ao promulgar novos sistemas, os governos podem começar com pequenos 
passos, oferecendo aos catadores de materiais recicláveis mais oportunidades em um contexto 
controlado. (Favor ver o capítulo “Recomendações de organizações da linha de frente ao governo e 
ao setor privado”). Quando esta chance for concedida, os catadores de recicláveis devem aproveitar a 
oportunidade – seja de forma independente ou em coordenação com os grupos que os apóiam.     

Existem diferentes tipos de organizações de suporte aos catadores de materiais recicláveis, mas 
nenhuma delas cobre todas as suas extensas necessidades. As entidades de justiça social e 
políticas estabelecem confiança, comunidade e defendem seus direitos. Há organizações voltadas à 
“subsistência dos catadores” que criam oportunidades empreendedoras de longo prazo, enquanto 
outras criam funções dentro de suas estruturas para combiná-los a outras forças de trabalho.
  
Anexo 14: Tipos de organizações de catadores de materiais recicláveis e seu papel

Solidariedade entre os 
catadores de materiais 
recicláveis

Mobilização para 
o reconhecimento 
e oportunidades 
econômicas

Legitimidade 
através dos cartões 
de identificação e no 
direito ao trabalho

Oportunidades 
empreendedoras

Forças de trabalho combinadas

Organizações de justiça social e criação de políticas
Organizações de subsistência

Cooperativas de catadores

A Hasiru Dala, uma instituição não lucrativa registrada, e a Hasiru Dala Innovations, uma empresa 
da seção 859, são organizações irmãs que ocupam papéis separados, porém vitais, na garantia de um 
futuro melhor para os catadores de materiais recicláveis em Bengaluru, na Índia. A Hasiru Dala é uma 
organização de justiça social que defende seus direitos, envolvendo-se na defesa forte de políticas 
para reconhecer formalmente o papel dos catadores no sistema de resíduos. Através de seus esforços, 
mais de 7.000 catadores de recicláveis receberam carteiras de identificação emitidas pelo governo. As 
leis mudaram o suficiente para que os catadores estejam agora integrados aos serviços de gestão de 
resíduos da cidade, no âmbito do órgão regulador local, incluindo o atendimento a grandes geradores de 
lixo. Esse tipo de inclusão estabelece as bases para que organizações de subsistência, como a Hasiru 
Dala Innovations, coloquem modelos empreendedores em ação.
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ORGANIZAÇÕES DE JUSTIÇA 
SOCIAL E CRIAÇÃO DE 
POLÍTICAS

ORGANIZAÇÕES 
DE SUBSISTÊNCIA

COOPERATIVAS 
DE CATADORES DE 
RECICLÁVEIS

FORÇAS DE 
TRABALHO 
COMBINADAS

• Hasiru Dala, Índia
• Kagad Kach Patra Kastakari 

(KKPKP), Índia
• Stree Mukti                           

Sanghatana (SMS), Índia 
• Grupo de Ação e Pesquisa 

Ambiental Chintan, Índia 
• Movimento Nacional dos 

Catadores de Materiais 
Recicláveis (MNCR), Brasil

• Município de 
Peñalolén, Chile

• HasiruDala 
Innovations, Índia

• TriCiclos, Chile
• Pimp My 

Carroça, Brasil

• YouGreen 
Cooperativa, Brasil

• Cooperativa 
CooperRegião, 
Brasil

• Cooperativa Dois 
Irmãos, Brasil

• SWaCH Pune, Índia
• Red LACRE, Brasil
• Rede Catasampa, 

Brasil

• TemesiRecycling, 
Indonésia  

Entretanto, certo dia, Sangeetha conheceu 
uma catadora de resíduos angustiada, pois um 
policial confiscou-lhe US$ 4,80 – uma quantia 
considerável – e decidiu organizar um protesto. 
Eventualmente, o policial devolveu-lhe o dinheiro. 
Um incidente que poderia facilmente ter sido 
negligenciado acabou estabelecendo a confiança 
e solidariedade entre os catadores de materiais 
recicláveis e uma organização que busca 
melhorar suas vidas. 

A Stree Mukti Sanghatana (SMS) em Mumbai, 
na Índia, começou como uma organização de 
libertação das mulheres voltada a trazer à luz 
práticas sociais que perturbam a sociedade e 
enfraquecem as mulheres. Apenas mais tarde 
a SMS passou a servir também às catadoras 
de materiais recicláveis, iniciando “grupos de 
autoajuda” (SHG) para elevar sua confiança. O 
objetivo era ajudar as mulheres a se sentirem 
fortes o suficiente para começar uma nova vida 
para si mesmas. 

Cada grupo tem 10 membros e cada comunidade 
de catadoras possui de 10 a 15 grupos. Em cada 
um deles, as mulheres compartilham histórias 
sobre suas vidas e lutas: desde a violência 
doméstica e falta de alimentos até relatos de 
vítimas de fraude. Essas reuniões foram difíceis 
no começo.

“Toda mulher que se encontra aqui está em 
conflito. Elas são abusadas. Elas tiveram vidas 
difíceis”, lembra Jyoti Mhapsekar, co-fundadora 
da organização. No entanto, com o tempo, os 
pequenos grupos se tornaram o sistema de 
apoio mais forte que essas mulheres já tiveram. 
Se um marido é abusivo, o grupo irá intervir e 
confrontá-lo em conjunto. Em cada reunião, as 

integrantes contribuem com ₹50 (US$ 0,70), que 
são guardados e oferecidos como empréstimo 
para qualquer membro que precise de suporte 
financeiro. Para muitas, esta é a primeira vez 
que possuem acesso a qualquer apoio emocional 
ou financeiro. Elas não precisam mais depender 
de sogros, lojas de sucatas ou agiotas para 
pequenos financiamentos.

Os membros desses grupos recebem liderança, 
saúde e treinamento vocacional. Elas aprendem 
como gerenciar resíduos orgânicos, convertê-
los em composto e como operar plantas de 
biometanização. Essas habilidades fornecem 
a cada mulher uma oportunidade de renda 
adicional, especialmente quando elas formam 
cooperativas contratadas por complexos 
habitacionais e empresas para realizar a coleta 
de lixo e a compostagem.

Essas mulheres não ganham apenas habilidades 
inestimáveis; elas também alcançam uma nova 
liberdade financeira, muitas vezes abrindo suas 
primeiras contas bancárias. Em pouco tempo, as 
mulheres sentem-se empoderadas – primeiro 
como um grupo, depois como indivíduos. Elas 
começam a cuidar melhor de suas famílias e de 
si mesmas.

“Eu finalmente comecei a ocupar espaço”, disse 
uma das integrantes entrevistadas.

Assim que ganham maior autoconfiança, elas 
estão prontas para testar novos modelos de 
trabalho. Algumas começam a administrar 
seus próprios negócios, algo que nunca teriam 
sonhado em fazer antes. Até hoje, a SMS já criou 
mais de 500 grupos de autoajuda que atendem a 
mais de 5.000 catadoras de recicláveis na Índia.

As catadoras de materiais recicláveis que 
integram os grupos de SMS formaram várias 
cooperativas pequenas que fornecem serviços 
de gestão de resíduos para a cidade. Para 
manter os custos administrativos baixos, uma 
federação dessas pequenas cooperativas formou 
o Parisar Vikas Sangh, que se traduz como “uma 
organização para melhorar o meio ambiente”. A 
federação oferece serviços cooperativos iniciais 
e finais, como marketing e defesa de políticas 
com a Stree Mukti Sanghatana. Os custos da 
federação são cobertos por contribuições de 
cooperativas individuais, as quais recebem taxas 
de serviço pagas por seus clientes. Este modelo 
tem apoiado as mulheres que buscam fornecer 
serviços de gestão de resíduos em suas próprias 
localidades, permitindo-lhes gastar menos 
tempo com o deslocamento. 

Federação

Cooperativa 
de catadores

Grupos de 
autoajuda

1. SOLIDARIEDADE ENTRE OS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS 
As organizações de catadores de materiais recicláveis precisam criar um sentimento de inclusão e 
confiança, não apenas entre os próprios catadores, mas entre eles e os membros das organizações. 
Acostumados a trabalhar de forma independente, a maioria dos catadores já passou por experiências 
de vida que os tornaram receosos em confiar nas outras pessoas. 

“Leva tempo para conseguir a confiança de um catador”, explica o organizador Sangeetha John, da 
SWaCH Pune, uma cooperativa de gestão de resíduos sólidos que é administrada pelo sindicato dos 
catadores de materiais recicláveis Kagad Kach Patra Kashtakari Panchayat (KKPKP) em Pimpri-
Chinchwad, na Índia.

O processo de estabelecimento da confiança dos catadores durou meses. Céticos a princípio, os 
trabalhadores pensavam que Sangeetha estava fazendo perguntas para reportá-los à polícia. 

Anexo 15: Perfis das organizações de catadores de recicláveis entrevistadas (por tipo)
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“Mulher bonita é mulher que luta.” Esse é o slogan da SEMUC (Secretaria Estadual das 
Mulheres Catadoras de Materiais Recicláveis   de São Paulo), uma organização criada em 2014 
para apoiar as mulheres catadoras do Brasil.

O objetivo da SEMUC é promover a igualdade entre homens e mulheres catadores de materiais 
recicláveis e combater todas as formas de preconceito e discriminação. Juntamente com o 
MNCR (Movimento Social dos Catadores de Materiais Recicláveis no Brasil), visa promover a 
valorização das catadoras, fortalecendo e expandindo sua representação.

2. MOBILIZAÇÃO EM TORNO 
DO RECONHECIMENTO E DA 
OPORTUNIDADE ECONÔMICA
Os catadores de materiais recicláveis são muito 
mais fortes quando agem juntos. Organizar é a 
maneira mais potente de trazer mudanças para 
suas vidas.

Quando os catadores se mobilizam pela primeira 
vez, é comum que busquem abordar inicialmente 
pequenas injustiças. Muitos sofreram assédio 
policial durante o trabalho e querem reagir 
contra isso. Assim sendo, sua preparação para 
a defesa de direitos mais amplos e de longo 
prazo, como o reconhecimento legal, a inclusão 
econômica e a seguridade social para suas 
famílias requer certo tempo.

AS EXPERIÊNCIAS BRASILEIRA E 
ÍNDIANA
A importância dos movimentos sociais e a 
necessidade de reconhecimento dos catadores 
de materiais recicláveis geraram um aumento 
na profissionalização no setor. No Brasil, o 
Movimento Nacional dos Catadores de Materiais 
Recicláveis (MNCR) tem desempenhado um 
papel fundamental na aprovação da Política 
Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS). Da 
mesma forma, a Kagad Kach Patra Kashtakari 
Panchayat (KKPKP) formou uma cooperativa 
chamada SWaCH Pune, que ajudou a estabelecer 
parcerias entre catadores e prefeituras, as 
quais culminaram em um serviço de coleta de 
lixo reciclável e orgânico em Pune, na Índia. 

Mudanças políticas também foram catalisadas por uma rede nacional chamada Aliança dos Catadores 
Índianos (AIW). A KKPKP apoiou o desenvolvimento da AIW e seus membros também estiveram 
envolvidos na formação das Regras de Gestão de Resíduos Sólidos de 2016, que definiram o papel dos 
catadores do setor informal nos sistemas de gestão de resíduos sólidos dos órgãos locais.

Com mais de 5.000 membros registrados, a KKPKP opera localmente na cidade de Pune, na índia. 
Uma das maiores vitórias do movimento foi a obtenção do reconhecimento dos catadores no estado 
de Maharashtra. Agora, esses trabalhadores têm cartões de identificação e servem com orgulho ao 
município de Pune. A KKPKP tem um corpo diretivo de 13 catadores de materiais recicláveis e uma 
equipe de suporte técnico. As decisões são tomadas mensalmente nas assembléias e cada catador 
tem direito a um plano de seguro saúde a um custo anual de 100 rupias (cerca de US$ 1,60). A união 
dos catadores de materiais recicláveis na Índia usa formas não violentas de resistência para alcançar 
mudanças políticas.
 
No Brasil, o modelo é mais descentralizado. O MNCR possui uma estrutura organizacional mais 
complexa e orgânica, e qualquer um pode se unir ao movimento sem pagar taxas. O MNCR está 
presente em quase todos os territórios brasileiros, exceto nos estados do Acre, Amapá e Roraima, 
cada um com seu próprio modelo de autogovernança. O MNCR conta com 600 organizações afiliadas, 
incluindo cooperativas, associações e grupos informais60. O trabalho do MNCR é guiado por quatro 
princípios: ação direta, solidariedade de classe, democracia direta e autogestão.

Seguindo o exemplo de resistência de Gandhi, – ativa, porém pacífica – a mobilização da KKPKP 
geralmente acontece por meio de discussões colaborativas, enquanto o MNCR vai regularmente às 
ruas em protesto e se envolve em outras estratégias diretas de ativismo.

Anexo 17: Reuniões de mobilização do MNCR no Brasi

Anexo 16: Marcha das Mulheres do MNCR.61



SEM RESÍDUOS Lições vitais da linha de frente 59SEM RESÍDUOS Lições vitais da linha de frente58

3. LEGITIMIDADE ATRAVÉS DE CARTÕES DE IDENTIFICAÇÃO     
E DO DIREITO DE TRABALHAR
Muitos catadores de materiais recicláveis lutam para serem reconhecidos como trabalhadores 
legítimos. Os cartões ocupacionais do governo os ajudam a obter essa credibilidade. A Hasiru Dala 
forjou um caminho para esse reconhecimento.

A Hasiru Dala trabalhou com funcionários do governo local em Bengaluru para torná-la a primeira 
cidade Índiana onde cartões de identificação ocupacional, e não os cartões de “catadores de materiais 
recicláveis”, fossem emitidos para os catadores. Os cartões de identificação ocupacional reconhecem 
a coleta seletiva como uma ocupação legítima, e costumam garantir certos direitos ao titular do 
cartão, como a propriedade legal dos materiais coletados. Esses cartões incluíam o logotipo da cidade 
e a assinatura do Comissário – outra conquista nova. Uma circular cuidadosamente elaborada pelo 
governo local facilitou a emissão desses cartões, que são quase idênticos aos de qualquer funcionário 
municipal62. Isso resultou na rápida valorização e compreensão da importância dos catadores de 
materiais recicláveis. Seguindo o exemplo de Bengaluru, outras cinco cidades em Karnataka emitiram 
sistemas de carteiras ocupacionais semelhantes.

Anexo 18: Exemplo de cartão de identificação ocupacional dos catadores de materiais recicláveis de Bangaluru

Com base nesse sucesso e com a defesa 
contínua da Aliança de Catadores da Índia, 
uma rede nacional de organizações, as Regras 
Nacionais de Gestão de Resíduos Sólidos (2016) 
determinaram que os governos locais em toda 
a Índia deveriam emitir cartões de identidade 
ocupacionais para os catadores de materiais 
recicláveis das cidades.

Chamada de Iniciativa do Cartão de Identidade 
Ocupacional, ela se espalhou pelo país. Em 
Panchkula, uma cidade em Himachal Pradesh, o 
governo emitiu em 2018 cartões de identificação 
para os catadores de materiais recicláveis. 
Naquele mesmo ano, em Chikkaballapur, 
Karnataka, a Hasiru Dala foi contratada 
para organizar catadores, emitir carteiras 
de identidade ocupacionais e treiná-los para 
gerenciar resíduos inorgânicos recicláveis. Uma 
cidade industrial em Jamshedpur logo seguiu 
o exemplo. Outras quatro cidades nos estados 
de Karnataka, Andhra Pradesh, Maharashtra e 
Madhya Pradesh também emitiram carteiras 
de identidade ocupacionais. A partir do final de 
2017, todos os órgãos locais da Índia tornaram-se 
obrigados a fornecer esses cartões de identidade, 

e mais de 74.000 catadores os receberam, com o 
número crescendo a cada ano.
Além disso, um programa especial de bolsas 
de estudo para os filhos dos catadores e um 
programa nacional de inclusão financeira para 
acesso a empréstimos a juros baixos foram 
criados para aqueles que fossem portadores 
de carteiras ocupacionais. A Missão Nacional 
de Saúde e Vida Urbana, introduzida pelo 
governo federal, também incluiu os catadores de 
recicláveis como um grupo vulnerável especial 
que necessita de serviços.

Também em 2016, em Bengaluru, outra política 
passou a exigir que todos os Centros de Coleta 
de Lixo Seco (DWCCs) servissem como pontos 
de agregação para resíduos inorgânicos em um 
setor municipal. Além disso, a operação desses 
DWCCs seria conduzida pelos catadores de 
recicláveis, e a coleta porta a porta de resíduos 
secos também seria feita por esses operadores 
dos DWCC. Esta foi a primeira vez em que 
trabalhadores informais da gestão de resíduos 
tiveram a oportunidade de gerenciar o serviço 
essencial de uma cidade.

Essas conquistas não foram alcançadas do dia 
para a noite em Bengaluru. Várias audiências 
foram conduzidas pelo sistema alternativo 
de resolução de litígios do Supremo Tribunal 
do Estado de Karnataka. Os painéis de juízes 
concederam a oportunidade de diálogo e 
discussão sobre a contribuição dos catadores de 
materiais recicláveis e como eles preencheram 
a lacuna nos serviços de gestão de resíduos do 
governo local. A Universidade de Jain, juntamente 
com a Hasiru Dala e a SWMRT, realizou um 
estudo concluindo que cerca de 15.000 catadores 
de materiais recicláveis proporcionaram à 
cidade uma economia de 84 crores anuais (US$ 
11.765.000) ao coletar 1.050 das 4.500 toneladas 
diárias de lixo da cidade. Isso fortaleceu o 
argumento sobre como a inclusão dos catadores 
nos programas formais de coleta e reciclagem da 
cidade era economicamente viável e baseada em 
fatos.

SUMÁRIO
Há uma infinidade de organizações trabalhando 
para capacitar os catadores de materiais 
recicláveis e melhorar suas vidas. As metas e 
estratégias são variadas – e precisam ser. Alterar 
a posição social dos catadores envolve o desafio 
a estereótipos e preconceitos culturais de longa 
data. Além disso, para fortalecê-los é preciso 
ganhar sua confiança e fé, o que também é um 
imenso obstáculo a ser superado. A maioria dos 
catadores de materiais recicláveis foi maltratada 
de modos pequenos a consideráveis, por indivíduos 
em posições de poder e por forças econômicas de 
larga escala muito além do seu controle. Muitas 
vezes, os catadores são sobreviventes de traumas, 
o que os torna cautelosos com aqueles que não 
pertencem às suas comunidades.

III. INCLUSÃO ECONÔMICA DOS 
CATADORES DE MATERIAIS 
RECICLÁVEIS

Tradicionalmente, os catadores de materiais 
recicláveis são empreendedores. Eles raramente 
respondem a um empregador e seu pagamento 
está diretamente relacionado à quantidade do 
esforço empreendido em seu trabalho. Portanto, 
pode ser um desafio incorporá-los a um sistema 
formal de gestão de resíduos, no qual espera-
se que eles se tornem funcionários, cumpram 
horários regulares, tenham um superior e 
atendam a indicadores-chave de desempenho. 
As organizações apresentadas neste documento 
encontraram maneiras exclusivas de abordar 
esses problemas. Elas desenvolveram modelos 
que oferecem oportunidades empreendedoras 
para que os catadores se desloquem para a 
frente da cadeia de resíduos, – ou seja, realizando 
diretamente a coleta e separação de materiais 
– onde as condições de trabalho são mais 
saudáveis e dignas do que recolher materiais em 
lixões e aterros sanitários. A inclusão econômica 
dos catadores costuma seguir um desses três 
modelos:

• Modelo 1: Organizações de subsistência dos 
catadores de materiais recicláveis que criam 
oportunidades empreendedoras.

• Modelo 2: Cooperativas de catadores de 
materiais recicláveis onde grupos criam suas 
próprias organizações sem fins lucrativos. 

• Modelo 3: Mão-de-obra mista de catadores 
e não-catadores com uma combinação de 
trabalho remunerado por desempenho e 
trabalho operacional baseado em salário. 

Anexo 19: Fluxo financeiro para cada modelo empregatício dos catadores de materiais recicláveis.63
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MODELO 1: ORGANIZAÇÕES 
QUE CRIAM OPORTUNIDADES 
EMPREENDEDORAS

Neste grupo, as organizações criam 
oportunidades empresariais para os catadores 
que levam a negócios viáveis   e oportunidades de 
emprego. Os modelos variam de coleta de porta 
em porta, gestão de pontos de coleta e centros de 
classificação de resíduos secos à implementação 
de esquemas de coleta baseados em aplicativos. 
Nesses modelos, os catadores de materiais 
recicláveis operam como empreendedores 
individuais, ao invés de empregados assalariados 
ou membros de um grupo. 

COLETA DE PORTA EM PORTA
A Hasiru Dala Innovations (HDI) é uma empresa 
de capital fechado sediada em Bengaluru, na 
Índia. Seu objetivo é criar melhores meios de 
subsistência para os catadores de materiais 
recicláveis, capacitando-os a construir negócios 
viáveis   que tenham um impacto socioambiental 
positivo. Percebendo que os catadores prosperam 
em ambientes empreendedores nos quais 
têm confiança e responsabilidade, a empresa 
projetou um modelo no qual esses trabalhadores 
continuam a ser seus próprios chefes, ao mesmo 
tempo em que devem atender a expectativas 
claramente definidas para um serviço de 
qualidade. Em Bengaluru, os municípios fornecem 
coleta domiciliar de porta em porta, mas o 
serviço de coleta pode ser atribuído por licitação 
a grandes geradores de resíduos, instalações 
comerciais e grandes complexos residenciais com 
mais de 50 residências. À medida em que essas 
entidades se tornam clientes da HDI, os catadores 
motivados são recrutados para atendê-los. 

Os catadores são treinados e lhes são atribuídos 
uma rota de coleta, um caminhão e um processo 
padrão a seguir. A HDI fornece o controle 
de qualidade (um supervisor para cada três 
catadores) e métodos fáceis para os clientes 
comunicarem questões sobre a qualidade do 
serviço. Os empreendedores são responsáveis   por 
fornecer serviços de coleta de resíduos para o seu 
percurso, incluindo o treinamento de residências 
sobre como separar orgânicos e inorgânicos. Eles 
coletam os resíduos orgânicos diariamente e o lixo 
inorgânico semanalmente.

Para administrar seus negócios, os 
empreendedores devem recrutar, treinar e 
gerenciar um motorista, dois funcionários de 
coleta e separadores conforme necessário 
(geralmente contratados entre seus próprios 

colegas catadores). Cabe a eles gerenciar suas 
finanças e manter seus veículos, além de garantir 
o fornecimento de um serviço de qualidade aos 
seus clientes. Esses trabalhadores recebem 
uma taxa de coleta para cada domicílio atendido 
pela HDI e todos os lucros provenientes dos 
materiais recicláveis. Após quatro anos, eles 
assumem automaticamente a propriedade do 
caminhão (sem pagar juros, que são cobertos 
pela HDI). Isso resulta em manutenções mínimas 
na frota, uma vez que eles são incentivados a 
cuidar de sua futura propriedade. Caso consigam 
provar a qualidade do seu desempenho, os 
empreendedores têm a opção de assumir mais 
de uma rota. Nesse modelo, a posse de bens 
aumenta com o tempo, à medida em que esses 
empreendedores da coleta de resíduos   mostram 
que estão prontos para assumir desafios maiores.

Desde o início de 2015, esse modelo criou 
com sucesso mais de 22 empreendedores 
independentes que empregam mais de 200 
pessoas. Eles adquirem ativos pessoais (através 
da propriedade de caminhões), garantem ganhos 
estáveis e mais altos e criam condições de 
trabalho mais seguras e saudáveis. Além disso, 
eles alcançaram mais de 90% de separação de 
resíduos na fonte das mais de 30 mil famílias 
de Bengaluru que atendem, removendo da 
cadeia mais de 80% do lixo que iria para aterros 
sanitários. A HDI criou um modelo totalmente 
escalonável, limitado apenas pelo número de 
grandes geradores clientes do serviço que se 
cadastram no programa.

A HDI trouxe maior profissionalismo aos catadores 
de materiais recicláveis de rua, à medida em que 
eles passam a ser prestadores de serviços de 
gestão de resíduos. Por exemplo, os catadores de 
materiais recicláveis, historicamente, trabalhavam 
em seu próprio tempo utilizando roupas sujas. 
Agora, eles são obrigados a usar uniformes 
limpos e equipamentos de proteção e segurança 
a todo tempo. Trata-se de uma grande mudança 
na forma como eles trabalham, o que exigiu uma 
orientação pessoal significativa.

Do outro lado do mundo, em Santiago, no Chile, 
o município de Peñalolén construiu um modelo 
similar. No entanto, em seu exemplo, os catadores 
coletam 14 categorias de recicláveis   de alto 
valor (ao invés de recolher todos os resíduos) e 
precisam fornecer os seus próprios veículos de 
coleta. Embora exista um nível de coordenação e 
compromisso entre os catadores e o município, 
cada catador opera essencialmente como sua 
própria entidade. Sua subsistência depende 



SEM RESÍDUOS Lições vitais da linha de frente 63SEM RESÍDUOS Lições vitais da linha de frente62

diretamente dos materiais coletados, classificados 
e vendidos. As rotas são atribuídas com base 
no volume de resíduos que cada um é capaz de 
gerenciar com seus veículos. Os catadores de 
materiais recicláveis com carrinhos manuais 
trabalham em rotas menores.

Para receber rotas maiores – e, 
consequentemente, obter mais renda – os 
catadores precisam comprar veículos maiores. As 
economias necessárias são alcançadas em seu 
próprio ritmo e, dessa forma, a responsabilidade 
e a posse da propriedade crescem com o 
tempo, à medida em que os empreendedores 
provam que estão aptos a enfrentar desafios 
maiores. O município observou muitos catadores 
começarem com carrinhos manuais e terminarem 
avançando para a compra de grandes caminhões 
próprios. Alguns até mesmo se desvincularam e 
começaram seus próprios negócios de coleta.

Além disso, cada empresário é designado para 
um centro de triagem, onde pode classificar e 
acondicionar seus materiais recicláveis. Esses 
Pontos Limpos são geralmente compartilhados 
por três a quatro catadores de materiais 
recicláveis. No entanto, os materiais que coletam 
são sempre mantidos e vendidos separadamente. 
As despesas (eletricidade, aluguel, etc.) são pagas 
pelo município. Para se qualificar, cada catador 
deve estar devidamente cadastrado no município.

Os modelos nos quais os catadores trabalham 
em rotas para a coleta exclusiva de resíduos 
inorgânicos podem ser desafiadores. Por vezes, 
acordos para a compra de recicláveis já se 
encontram em vigor, com vendedores de longa 
data que já criaram vínculos com residências 
individuais na área. Além disso, os coletores de 
outros ramos do sistema de coleta de lixo residual 
e orgânico sempre têm o incentivo de separar os 
materiais recicláveis a partir dos resíduos secos 
encontrados ao longo de suas rotas.

PONTOS DE COLETA
A TriCiclos, no Chile, adotou uma abordagem 
diferente. Ao invés de fornecer serviços de 
coleta porta a porta, eles estabelecem Pontos 
Limpos, que são instalações centralizadas onde 
as residências e as empresas podem fornecer 
materiais pós-consumo classificados para 
reciclagem. Cada Ponto Limpo é financiado pelo 
setor privado ou pelos municípios, com uma 
despesa de aproximadamente US$ 23.000 mais 
impostos. Estas instalações incluem uma prensa 

e uma área de armazenamento de recicláveis. Os 
catadores de materiais selecionados juntam-se 
à TriCiclos durante dois anos e aprendem todos 
os aspectos do negócio dos Pontos Limpos: 
da reciclagem e administração aos pontos 
essenciais da gestão de uma empresa.

Os catadores são treinados para o uso da prensa 
e impulsionam a cadeia de fornecimento para 
a venda de recicláveis. A TriCiclos também os 
ajuda a criar demanda através de campanhas 
de educação ambiental e conscientização sobre 
os Pontos Limpos. Durante o treinamento, os 
catadores recebem um salário de cerca de US$ 
485 por mês, além dos resultados da venda de 
materiais recicláveis – valor consideravelmente 
mais alto que os ganhos médios dos demais 
catadores de recicláveis. Há uma expectativa 
de que o dinheiro seja economizado para 
manter o negócio após esses trabalhadores 
tornarem-se independentes. Após dois anos, 
uma vez que o Ponto Limpo esteja firmemente 
estabelecido na comunidade, ele é entregue e 
os apoios financeiros não são mais fornecidos 
(embora a TriCiclos ainda ofereça visitas de 
acompanhamento mensais). Atualmente, estes 
empreendimentos existem em três cidades do 
Chile.

COLETA POR DEMANDA

O projeto Pimp My Carroça lançou um aplicativo 
que conecta residências e empresas com os 
catadores que podem coletar seus materiais 
recicláveis e com os compradores desses 
materiais. Os catadores retêm para si os ganhos 
com recicláveis em troca do manuseio da coleta. 
O formato do aplicativo se assemelha ao app 
Easy Taxi. O projeto foi financiado pela OAK 
Foundation e o aplicativo já foi baixado 20.000 
vezes. O Projeto Relix, um programa voltado 
a desestigmatizar os catadores de materiais 
recicláveis no Brasil, está trabalhando em um 
aplicativo semelhante para a região norte do 

Visão do Modelo 1: Os catadores se integram melhor ao sistema formal de resíduos quando 
recebem oportunidades empreendedoras como indivíduos ao invés de trabalhar em grupos 
menores.

Ao longo dos anos em que a cidade de Peñalolén, no Chile, vem incorporando os catadores de 
materiais recicláveis em seus sistemas formais de coleta, muitas mudanças foram incorporadas 
com base na resposta dos catadores e da comunidade. Uma mudança importante foi permitir 
que os catadores trabalhassem individualmente, e não em pequenos grupos, assim como o 
compartilhamento de opiniões fora de um ambiente de grupo.

A opinião da comunidade sempre foi parte integrante do programa. Nos estágios iniciais, ela foi 
compartilhada em sessões abertas com todos os catadores presentes. Entretanto, por diversas 
vezes, isso resultou em discussões e culpabilização, exacerbados pela estrutura de trabalho em 
pequenos grupos. Eventualmente, o município decidiu transformar o sistema. Cada catador de 
lixo recebeu opiniões com base em sua própria rota e de modo privado – minimizando, assim, 
eventuais sentimentos de culpa ou vergonha. Houve uma melhoria considerável no nível de 
serviço prestado pelos catadores de materiais recicláveis após essa mudança.

As organizações descobriram que os catadores empreendedores mais bem-sucedidos são 
aqueles que já ocuparam posições de liderança em suas comunidades (ou até mesmo em suas 
famílias). Compartilhar valores semelhantes sobre a importância da sustentabilidade ambiental 
também foi um fator importante. Esses tipos de indivíduos são auto-motivados o suficiente para 
aderir ao programa e ter confiança na liderança de suas equipes. Quando bem-sucedidos, eles 
não apenas criam um estilo de vida melhor, mais seguro e mais estável para si mesmos: criam 
também empregos valorizados por suas comunidades.

MODELO 2: COOPERATIVAS 
DE CATADORES DE MATERIAIS 
RECICLÁVEIS            

Embora os catadores de materiais recicláveis 
trabalhem sozinhos como empreendedores, – 
desfrutando da liberdade de ditar seus próprios 
expedientes – ao se reunirem em organizações 
de associação, como as cooperativas, eles 
instintivamente cuidam uns dos outros. Há uma 
preferência pela tomada coletiva de decisões, 
priorizando o que é melhor para o bem comum. 
No Brasil, as cooperativas são empresas sociais 
(sem fins lucrativos). Todos os membros detêm 
uma participação acionária e pagam uma taxa 
fixa acordada. Sua estrutura de governança inclui 
um conselho consultivo, presidente, secretário, 
tesoureiro e um conselho de supervisão fiscal 

composto por membros eleitos. A cada mês, os 
membros se reúnem em uma assembléia para 
compartilhar informações financeiras e fazer 
perguntas.

A remuneração é variável, dependendo da receita 
obtida pela cooperativa. Em geral, existem duas 
opções para a distribuição de renda: uma na 
qual os membros dividem igualmente a receita e 
outra com ganhos proporcionais à quantidade de 
produção de cada indivíduo.
 
Este sistema foi inspirado pela primeira 
cooperativa do mundo: a Rochdale Society, uma 
antiga organização de consumidores no Reino 
Unido. No Brasil, a legislação inspirada nos 
princípios da Rochdale Society foi desenvolvida 
em dois projetos principais:

país. A I Got Garbage, por sua vez, lançou um aplicativo semelhante na Índia e o Gringgo em Bali, na 
Indonésia. Esses aplicativos têm o potencial de possibilitar que centenas, senão milhares de catadores 
trabalhem com materiais mais limpos e valiosos na cadeia da gestão de resíduos. Outros aplicativos 
foram lançados na Indonésia e na Índia, mas a maioria consiste em empreendimentos de empresas 
sociais que não utilizam os catadores empreendedores na coleta.
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No estado Índiano de Maharashtra, um grupo 
de mulheres catadoras em Pimpri-Chinchwad 
percebeu que elas estavam recebendo muito 
menos por seus materiais do que as catadoras 
de resíduos de Pune. As lojas de sucatas 
locais também adquiriam seus materiais com 
base em promessas de pagamento que nunca 
se concretizavam. As mulheres se sentiram 
exploradas e impotentes.

Decididas a resolver a questão por conta própria, 
elas compraram uma balança para testar se 
as lojas de sucatas estavam pagando de forma 
justa. Após pesarem seus materiais recicláveis 
confidencialmente, elas descobriram que 
estavam realmente sendo enganadas. Furiosas, 
20 delas decidiram se unir para abrir sua própria 
loja de sucatas na rua (já que não possuíam 
terras). Após economizarem o suficiente, elas 
alugaram uma pequena loja. Eventualmente, 
o município lhes deu espaço embaixo de um 
viaduto, onde permanecem até hoje.

Elas queriam que sua loja de sucatas fosse 
bastante diferente dos outros estabelecimentos 
locais. A filha de uma das donas, que sabia 
ler e escrever, gerenciou a loja para que elas 
pudessem entender melhor as margens do 

comércio de resíduos. Elas estabeleceram um 
modelo de participação nos lucros com preços 
justos, baseados nas taxas atuais do mercado 
e pagamento imediato em dinheiro com recibos 
(o que é raro no comércio informal de resíduos, 
já que um catador não pode se queixar com um 
comprador sem prova formal). Elas também 
disponibilizam um fundo de previdência de oito 
por cento. No final do ano, o lucro é dividido 
entre toda as integrantes da cooperativa na 
forma de dividendos. Atualmente, o grupo integra 
o programa SWaCH Pune, com cerca de 40 
membros que vendem de duas a cinco toneladas 
de recicláveis   por dia.
 
As integrantes também negociaram com a 
cidade para realizar a coleta de lixo, usando 
veículos e motoristas de caminhão mulheres 
– as primeiras! – e negociaram com a TATA 
para fornecer os caminhões. Infelizmente, 
elas receberam valores ínfimos e tiveram que 
processar o município, ganhando US$ 150.000 
em pagamentos atrasados. Atualmente, com 
contratos oferecendo melhores negociações, o 
município agora paga uma taxa de serviço pela 
coleta de resíduos e o lixo reciclável coletado é 
mantido pelas catadoras. O município também 
fornece os veículos de coleta.

1. Lei das Cooperativas, Nº 5.764 de 1971 
Define a Política Nacional do Cooperativismo e estabelece o regime jurídico das sociedades 
cooperativas.

2. Nova Lei das Cooperativas de Trabalho, Nº 12.960 de 2012 
Fornece novas diretrizes de conformidade para as cooperativas, especialmente no que diz respeito 
à saúde e segurança dos trabalhadores enquanto reforça a necessidade de garantir salários 
mínimos pagos pelas organizações dos catadores.

Em 2001, o Grupo de Pesquisa e Ação Ambiental Chintan, em Délhi, na Índia, mobilizou uma ampla 
gama de trabalhadores informais de resíduos e formou uma associação chamada Safai Sena (antiga 
Rashtriya Safai Seva Sangathan, “exército de limpadores”). Oficialmente registrada em 2009, seu 
objetivo é impulsionar a mobilidade de catadores adultos para empregos verdes. A Safai Sena oferece 
uma gama de serviços, incluindo a coleta de resíduos domiciliar e um treinamento otimizado para 
todos os membros.

A Stree Mukti Sanghatana (SMS) também criou 10 cooperativas que fazem parte de uma federação 
maior. A Federação empresta a cada cooperativa ₹50.000 (US$ 700) por ano (ao invés de emprestar 
dinheiro a indivíduos).

Anexo 20: Loja da Cooperativa das mulheres Pimpri-Chinchwad

Anexo 21: Centro de triagem da CooperRegião.64

REDES COOPERATIVAS
Numa escala maior, três ou mais cooperativas de 
catadores de materiais recicláveis podem se unir 
para compor uma Cooperativa de 2º Grau, uma 
modalidade legal viável sob as leis brasileiras. 
Como a economia de resíduos está estreitamente 
ligada ao conceito de escala, a união dá às 
cooperativas recém-formadas capacidades muito 
maiores, incluindo instalações para centralizar 
materiais, compartilhar equipamentos, otimizar 
a logística da coleta de resíduos e comercializar 
diretamente com a indústria de reciclagem (em 
oposição a pequenas lojas de sucatas). A Rede 
Catasampa é um exemplo, formada por 17 
cooperativas de catadores de materiais recicláveis 
para centralizar serviços e produtos em uma 
instalação em São Paulo, Brasil.62

Os três grupos cooperativos da CooperRegião 
realizam a coleta, triagem e venda de resíduos 
para mais de 78.000 residências no município de 
Londrina, no Brasil. Eles possuem 14 contratos 
adicionais com entidades privadas e públicas, 
enquanto administram três centros de separação 

de materiais inorgânicos em toda a cidade. 
Cada um é operado individualmente, com seus 
próprios clientes e preços, bem como seus 
próprios gerentes operacionais e comerciais. A 
cooperativa negocia contratos, mas os centros 
operam de forma independente. A CooperRegião 
também comprou sete caminhões, duas kombis, 
uma motocicleta e um carro. Cada caminhão 
conta com um motorista e três trabalhadores, 
coletando cerca de 350 toneladas por mês (das 
quais 250 toneladas são recicladas), reduzindo o 
nível de materiais despejados em aterros em 80%. 
Eles também fazem parceria com a universidade 
local, que conduz estudos de caracterização de 
resíduos. 

Sob esse mesmo princípio mas em escala ainda 
maior, a Rede Latino-Americana e Caribenha 
de Recicladores mostra a importância das 
organizações representativas de trabalhadores 
no avanço do reconhecimento do setor. A Red 
LACRE reúne 17 países da América Latina: Brasil, 
Chile, Venezuela, Uruguai, Nicarágua, Paraguai, 
Panamá, Peru, República Dominicana, Costa 
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Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Equador, 
Argentina, Bolívia e Colômbia. É uma organização 
representativa de movimentos nacionais de 
reciclagem que participa de iniciativas, alianças e 
plataformas regionais e globais para melhorar as 
circunstâncias econômicas, sociais e ambientais de 
recicladores e catadores.

MODELO 3: MÃO-DE-OBRA MISTA DE 
CATADORES E NÃO-CATADORES

Algumas organizações encontraram maneiras de 
incluir uma força de trabalho flexível diária e uma 
força de trabalho assalariada. Funções flexíveis – 
como separar orgânicos de inorgânicos e remover 
rótulos e tampas – podem ser exercidas por 
indivíduos pagos com base na remuneração por 
desempenho. Isso é especialmente vantajoso para 
os catadores que valorizam sua independência. 
No entanto, outras tarefas exigem conhecimento 
especializado e um expediente regular, sendo mais 
adequadas aos empregados assalariados.

A Reciclagem Temesi, na Indonésia, opera 
com uma estrutura de remuneração dupla: 
trabalhadores pagos por desempenho diário para 
separar resíduos e empregados assalariados para 
processar orgânicos e conduzir aspectos mais 

técnicos das operações. Eles pagam um preço justo 
e fixo por cada tonelada de lixo orgânico organizado 
por separadores autônomos (geralmente catadores 
de materiais recicláveis), que têm a flexibilidade 
de trabalhar quando querem, com remuneração 
baseada em resultados e não no tempo do relógio. 
Esses trabalhadores também podem ficar com 
os materiais recicláveis   que encontrarem, o que 
otimiza ainda mais o negócio, e alguns autônomos 
também mantêm acordos paralelos com as 
empresas de coleta. Todos têm autonomia para 
aceitar ou rejeitar os caminhões de lixo com base 
na limpeza. Com este modelo, a Reciclagem 
Temesi garante que o trabalho de separação 
necessário seja feito de forma eficiente, evitando 
requisitos administrativos de contratar e gerenciar 
formalmente essa grande força de trabalho.

Todo modelo de subsistência deve resolver alguns 
problemas fundamentais. Estes incluem fontes 
de materiais a longo prazo, processos para o 
transporte de materiais, a capacidade de garantir a 
prestação de serviços de qualidade e modelos para 
empreendedores em transição, quando se mostram 
prontos para assumir o controle de seus negócios. 
Cada modelo responde a essas necessidades de 
maneira diferente.

Exemplo 22: Comparação de soluções para questões comuns na estrutura das organizações de catadores de materiais recicláveis

MODELO COMO 
GARANTIR A 
SUBSISTÊNCIA?

COMO TRANSPORTAR 
MATERIAIS?

COMO CONTROLAR 
A QUALIDADE NA 
ENTREGA DO SERVIÇO?

COMO SABER SE OS 
CATADORES ESTÃO 
PRONTOS PARA TER 
MAIS AUTONOMIA?

ÍNDIA

HASIRU 
DALA 
INNOVA-
TIONT

Modelo 1: 
Coleta porta a 
porta.

Taxas de serviço de 
coleta e venda de 
recicláveis

Catadores ganham 
caminhões após 4 anos 
(sendo incentivados a cuidar 
deles).

Treinamento extensivo. KPIs. 
Linha de atendimento ao 
cliente semanal e sistema 
de registro de queixas. Um 
supervisor de HDI para cada 
três rotas.  

Sem transferência 
de autonomia. A 
responsabilidade e área 
de serviço crescem à 
medida que os catadores 
têm sucesso na área 
inicial.

HASIRU 
DALA (NGO)

Modelo 1: 
Centros de 
separação de 
resíduos

Taxas de serviço de 
coleta e venda de 
recicláveis

O Município subsidia o 
custo do motorista e de um 
ajudante, com combustível 
e manutenção. O veículo 
deve ser contratado ou de 
propriedade do catador.

KPIs determinados pelo 
município e pela Hasiru Dala.

Transferência inicial, com 
os catadores de materiais 
recicláveis responsáveIs 
pela gestão do DWCC.

SAFAI 
SENA65

Modelo 2: 
Coleta porta a 
porta

Contratos com 
grandes geradores, 
venda de recicláveis 
e compostos  

Os catadores arcam com 
seu próprio transporte 
(em alguns casos, o 
processamento não requer 
transporte motorizado).

Treinamento e orientação 
pela Chintan, e depois a 
autogestão.

Transferência inicial, 
com o apoio e orientação 
constantes da Chintan.

BRASIL

COOPERA-
TIVA 
COOPER 
REGIÃO 

Modelo 2: 
Coleta porta a 
porta

Taxa de coleta e 
venda de recicláveis 
(mais a cobertura 
do aluguel de 
instalações e do 
INSS).

A cooperativa compra 
caminhões e veículos para 
uso de três cooperativas 
subjacentes com economias 
derivadas da receita.

Contrato rigoroso fica mais 
flexível ao longo do tempo. 
Reuniões quinzenais para 
rever KPIs. Multas de 20 a 
40% da receita do contrato se 
os KPIs não forem cumpridos.

Transferência inicial, 
com crescimento da 
responsabilidade e da 
área de cobertura à 
medida em que KPIs são 
alcançados.

PIMP MY

CARROCA

Modelo 1: 
Coleta sob 
demanda

Venda de recicláveis Os catadores arcam com 
seu próprio transporte e a 
cooperativa garante o seu 
funcionamento.

Conscientiza os clientes 
a reduzir a prestação de 
serviços. Clientes de rotina de 
acordo com o nível de serviço 
(para criar incentivo)

Sem transferência. Os 
catadores decidem se 
querem participar e 
podem sair a qualquer 
momento.

PROJETO 
RELIX

Modelo 1: 
Coleta sob 
demanda

Venda de recicláveis Fornece carrinhos de 
bicicleta projetados 
ergonomica- mente.

Conscientiza os clientes 
a reduzir a prestação de 
serviços. Clientes de rotina de 
acordo com o nível de serviço 
(para criar incentivo)

Sem transferência. 
Os catadores decidem 
se querem participar 
e podem sair a 
qualquer momento.

CHILE & INDONÉSIA

MUNICÍPIO  
DE 
PEÑALOLÉN

Modelo 1: 
Coleta de 
porta em 
porta (apenas 
reciclá- veis)

Venda de recicláveis Catadores fornecem um 
veículo próprio com rota 
baseada em quanto podem 
transportar. Incentivo à 
economia para comprar 
veículos maiores, a fim de 
obter rotas maiores.

Treinamento. KPIs. 
Feedback individual regular. 
Conscientizar os clientes 
a reduzir a prestação de 
serviços. Compromisso 
presencial entre famílias das 
residências e seus catadores.

Transferência inicial, 
com crescimento da 
responsabilidade e 
da área de cobertura 
à medida em que os 
catadores obtêm sucesso 
na área inicial, enquanto 
economizam para 
comprar veículos maiores.

TRICICLOS Model 1: 
Collection 
points

Venda de recicláveis Sem necessidade de 
transporte (material levado a 
localização central).

Dois anos dedicados ao 
treino de todos os aspectos 
do programa. Orientação 
de negócios com o catador 
até que esteja pronto para a 
transferência.

Transferência após dois 
anos de aprendizagem e 
crescimento no negócio

TEMESI 
RECYCLING

Modelo 3: 
Processa- 
mento e 
separação de 
orgânicos

Separação com 
pagamento por 
desempenho

Sem necessidade de 
transporte (material levado à 
localização central).

Apenas pagos quando a 
separação atende a requisitos 
mínimos de qualidade.

Sem transferência. 
Podem se tornar 
funcionários assalariados 
com maiores 
responsabilidades.
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SUMÁRIO
A criação e implementação de modelos de 
negócios locais que alterem o status quo na 
coleta de resíduos é uma tarefa complexa. Há 
fatores de logística, qualidade e integração em 
cadeias de suprimentos regionais, nacionais e 
internacionais que precisam ser compreendidos 
e planejados. Outra dinâmica desafiadora 
consiste em garantir que as necessidades e os 
direitos econômicos dos catadores de materiais 
recicláveis sejam atendidos.

Diversos modelos práticos foram desenvolvidos 
em nossos países focais. Estes incluem 
organizações de subsistência que criam 
modelos empresariais, nos quais os catadores 
individuais podem ser recrutados para afiliar-
se, cooperativas que usam modelos antigos de 
cooperação econômica e solidariedade para 
criar ações coletivas e, por último, maneiras 
de combinar as habilidades de trabalhadores 
flexíveis e empregados assalariados.

Todos esses esforços trazem os melhores e mais 
eficazes exemplos da organização ascendente de 
comunidades. Através deles, a qualidade de vida 
melhora e os modelos econômicos se expandem 
de modo duradouro e crucial.

IV. INCLUSÃO SOCIAL DOS 
CATADORES DE MATERIAIS 
RECICLÁVEIS
A inclusão dos catadores de materiais recicláveis 
não se limita ao fortalecimento econômico. Para 
que ela seja realmente eficaz, os catadores 
precisam ser reconhecidos como membros 
valiosos da sociedade. Seu status precisa estar 
alinhado com o dos demais trabalhadores. 
Em muitos países, isso raramente acontece, 
embora o Brasil e a Índia tenham feito grandes 
progressos na melhoria do status dos catadores 
de recicláveis.

A liderança da Hasiru Dala aplicou suas 
habilidades em mídias sociais para catalisar 
mudanças, e, atualmente, permite que as 
pessoas que representam tenham sua própria 
voz. Os catadores e outras mulheres voluntárias 
falam sobre suas experiência: relatos simples, 
porém marcantes. Os jornalistas também 
apreciam o acesso a pessoas reais.

Por exemplo, desde 2012, os catadores realizam 
um programa diário, o Kasa Shramika Parisara 
Rakshka, na estação da rádio comunitária local, 
a Radio Active 90.4 (também compartilhada 
nas mídias sociais). Muitos dos catadores de 
materiais recicláveis têm suas próprias contas do 

WhatsApp, Facebook, Twitter e Instagram, com 
seguidores dedicados. Através deste processo, 
a Hasiru Dala mudou a narrativa dos catadores 
de materiais recicláveis de “trabalhadores sujos, 
pobres e desfavorecidos” para “ambientalistas 
pacíficos e fortes empreendedores”. 

No Brasil, o Projeto Relix tem como objetivo 
fazer com que os catadores de materiais 
recicláveis, muitas vezes invisíveis, tornem-se 
visíveis para a sociedade. Assim, o projeto buscou 
fazê-lo através de duas exposições de fotos. A 
primeira, Relixx: A força Cromossômica Feminina 
Por uma Vida Sustentável63 é uma série de 
ensaios fotográficos com mulheres catadoras 
que trabalham em comunidades nem sempre 
acolhedoras e sob grande risco. Essas mulheres 
e suas famílias são fotografadas em suas casas, 
com suas vidas, humanidade e personalidades 
únicas capturadas. 

As fotografias são ampliadas e exibidas em 
galerias públicas onde as pessoas têm a 
chance de conhecer as catadoras. Há também 
um catálogo de arte distribuído gratuitamente 
para organizações que trabalham com direitos 
humanos, sustentabilidade de recursos e direitos 
das mulheres e crianças. O Relix já publicou cinco 
edições deste projeto.

Uma segunda exposição de fotografias, a Expolix, 
é uma mostra itinerante que captura os catadores 
de materiais recicláveis em suas cooperativas. As 
imagens circulam na parte traseira dos carrinhos 
de bicicleta ecológicos Ciclolix que os catadores 
utilizam para se deslocar pela cidade.

O Projeto Relix também utiliza teatro e vídeo 
para compartilhar as experiências dos catadores 
e promover a reciclagem e a sustentabilidade 
ambiental. Uma peça exclusiva foi encenada 710 
vezes gratuitamente em escolas, empresas e 
espaços públicos para mais de 167.000 pessoas. 
A produção inclui um catador como personagem 
principal e apresenta os cinco super-heróis 
da sustentabilidade (reparo, resíduo, redução, 
reutilização e reciclagem) enquanto usa humor, 
drama e música para compartilhar os conceitos 
de sustentabilidade, lixo zero e logística reversa. 
Os catadores frequentemente assistem a estas 
apresentações. O esforço inclui a distribuição de 
160.000 livros didáticos.

O Pimp My Carroça uniu forças com mais de 300 
artistas de rua para “produzir” os carrinhos de 
catadores de materiais recicláveis do Brasil com 
cores e humor. Isso melhorou a auto-estima dos 
catadores e ajudou  a estabelecer seu lugar na 
sociedade. Esses carrinhos e as pessoas por trás 
deles, que antes eram um aspecto invisível da 

sociedade brasileira, agora figuram como um de seus símbolos 
conhecidos. Enquanto seus carrinhos são pintados, os catadores 
recebem serviços sociais e médicos, além de equipamentos de 
segurança.

SUMÁRIO

A coleta de recicláveis é um meio de subsistência, uma 
maneira de ganhar a vida. Assim sendo, a maioria dos 
esforços organizados para impactar positivamente a vida dos 
trabalhadores nesse ramo concentra-se necessariamente em 
suas realidades econômicas.

Todavia, como o poema de James Oppenheim, que se tornou o 
grito de guerra da greve têxtil de Lawrence – também conhecida 
como a greve do Pão e Rosas – dizia: “Os corações morrem de 
fome como os corpos; dai-nos pão, mas dai-nos rosas!”

Vários programas em nossos países focais também utilizaram 
as artes para fornecer perspectiva e compreensão sobre as 
realidades da coleta de recicláveis e seu papel vital na sociedade. 
Os programas de artes direcionados capturaram a dignidade dos 
catadores por meio de exposições, enquanto as colaborações 
com artistas visuais usaram a ferramenta principal do catador 
– seus carrinhos – para trazer beleza ao espaço público 

compartilhado. Esses esforços destacaram 
o trabalho dos catadores de materiais 
recicláveis e enriqueceram suas vidas.

CONCLUSÃO
Este capítulo abordou as realidades 
enfrentadas pelos catadores de materiais 
recicláveis em nossos quatro países focais. 
A natureza difícil do seu trabalho, o estigma 
ligado ao seu meio de subsistência, as 
maneiras através das quais eles podem ser 
explorados.

O capitalismo moderno – associado às 
realidades de consumo que inspirou nos 
últimos dois séculos – é uma construção 
cultural global complexa. Lidar com seu fluxo, 
seu verdadeiro oceano de resíduos, exige 
sistemas multifacetados implementados 
em todo o mundo. Mas há um lugar para 
as poderosas histórias sendo criadas 
pelos trabalhadores na linha de frente, que 
recolhem, classificam e movimentam esse 
fluxo.

Esses trabalhadores da linha de frente 
geralmente entendem o que funciona em 
campo e o que não funciona. Para usar um 
termo das forças armadas dos EUA, eles 
são os soldados da infantaria – ou seja, 
após os planos serem desenvolvidos e os 
objetivos estabelecidos, eles tem que sair e 
torná-lo uma realidade. Ouvir suas histórias, 
melhorar suas vidas e aprender com suas 
experiências pode ser uma poderosa força 
para a mudança.
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COLETA ACESSÍVEL DE RESÍDUOS

De modo simplificado, a coleta de resíduos remove 
o material de um local e o entrega a outro. Ela é a 
base de todo o sistema de gestão de resíduos e o 
fator mais importante na manutenção dos plásticos 
e outros materiais nocivos fora do oceano. 
Mudanças de comportamento ou programas 
de conscientização não serão suficientes para 
conter a maré, a menos que a infra-estrutura 
básica da coleta de resíduos esteja em vigor para 
os moradores, os quais, de outro modo, teriam 
poucas opções a não ser queimar ou despejar 
seus resíduos no meio ambiente. De fato, o lixo 
não coletado responde por 75% do vazamento de 
resíduos da terra para os oceanos66.

O desenvolvimento econômico, o crescimento 
populacional, o aumento do consumo, o êxodo 
das áreas rurais para as áreas urbanas e a 
prevalência de uma cultura de descarte resultaram 
em níveis crescentes de lixo, muitas vezes sem a 
infraestrutura para coletá-lo e administrá-lo. Os 
municípios lutam frequentemente com recursos 
financeiros limitados, falta de treinamento sobre 
o sistema de resíduos e outros contratempos 
administrativos que tornam a gestão do lixo uma 
tarefa cara e desafiadora. Além disso, muitas 
regiões carecem de infraestruturas essenciais de 
gestão de resíduos, incluindo aterros sanitários 
apropriados e processadores de reciclagem 
estabelecidos. Moradores e empresas são 
atendidos com serviços de coleta inadequados 
e, muitas vezes, recorrem ao despejo de seus 
resíduos em locais afastados de suas casas 
ou na água. Sem sistemas de coleta limpos, 
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ESTUDOS DE CASO DESCRITOS 
NESTE CAPÍTULO 

• Cibunut Berwarna, Indonésia
• Dois Irmãos, Brasil
• Reciclagem ecoBali, Indonésia
• Fundação Basura, Chile
• Fecunda Patagônia, Chile
• Hasiru Dala Innovations, Índia
• Kabadiwalla Connect, Índia
• Fundação Mãe Terra, Filipinas
• NEPRA, Índia
• Projeto STOP, Indonésia
• Rumah Kompos Padangtegal, Indonésia
• Swachha Eco Solutions, Índia
• SWaCH Pune, Índia
• Reciclagem Temesi, Indonésia
• Waste4Change, Indonésia
• Yayasan Pengembangan Biosains dan 

Bioteknologi (YPBB), Indonésia
• YouGreen, Brasil

os recicladores e processadores de resíduos 
não dispõem de um suprimento consistente de 
matéria-prima de qualidade. No entanto, muitas 
organizações vêm tomando a frente para abordar a 
importante questão da coleta acessível de resíduos 
sólidos urbanos.

COLETA ACESSÍVEL DE RESÍDUOS
LIÇÕES VITAIS DE ORGANIZAÇÕES PIONEIRAS NA LINHA DE FRENTE
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INTRODUÇÃO
Cada organização, governo e instituição do setor 
privado que investe em ou projeta um sistema 
de coleta de lixo deve fazer algumas perguntas-
chave:

1. O modelo de coleta deve impulsionar um 
modelo (ou outros modelos) exemplar(es) 
de sistemas de resíduos do futuro ou apoiar 
modelos menos ideais que utilizam o caminho 
mais curto entre a coleta e o processamento?

2. Quais materiais devem ser coletados?
 − A. Plástico com demanda de mercado (HDPE, 

PP, PET, sachês)
 − B Todos os plásticos (A + PS, sacos 

contaminados, etc.)
 − C Todos os resíduos inorgânicos (B + fraldas, 

têxteis, etc.)
 − D Todos os resíduos, incluindo materiais 

orgânicos
3. Os materiais devem ser coletados de todas 

as residências e empresas ou apenas de 
subgrupos desses locais?

4. Os catadores de materiais recicláveis serão 
integrados nesse modelo — se sim, como?

5. Quão importante é o rastreamento confiável 
de resíduos (por exemplo, para mandatos 
REP/PRO ou compromissos públicos de 
sustentabilidade)?

Do ponto de vista ambiental e social, os melhores 
sistemas de coleta garantem que todo o lixo 
inorgânico seja coletado de todas as residências 
e empresas, de forma a criar um sistema de 
resíduos ideal para a região a longo prazo, 
que inclua cuidadosamente os catadores de 
recicláveis em transição.

Este capítulo amplia a definição tradicional de 

coleta de resíduos, apresentando os pontos fortes 
e fracos de nove modelos diversos de coleta. 
Além disso, busca detalhar lições aprendidas em 
campo sobre a construção de sistemas de coleta 
economicamente viáveis,   que possam resistir ao 
teste do tempo e manter o meio ambiente livre 
de resíduos, incluindo estratégias para aumentar 
a receita através de múltiplos fluxos de renda e 
reduzir custos com maior eficiência operacional e 
produtividade dos trabalhadores.

Grandes mudanças sistemáticas através da 
regulamentação de políticas e de maiores 
investimentos são abordadas no capítulo final, 
“Recomendações de organizações da linha 
de frente ao governo e ao setor privado. Além 
disso, embora questões como a separação de 
resíduos na fonte, a inclusão dos catadores e 
o processamento dos fluxos de resíduos sejam 
todas importantes, elas serão abordadas de forma 
mais abrangente em outras partes deste relatório. 
As alavancas estratégicas a seguir não formam 
uma lista exaustiva, mas apenas descrevem 
processos que possibilitaram às organizações 
focais criar modelos de coleta economicamente 
sustentáveis.

I.  AMPLIANDO A DEFINIÇÃO DE 
COLETA DE RESÍDUOS: NOVE 
MODELOS

Embora a imagem comum da coleta de resíduos 
envolva caminhões e lixeiras municipais, ela pode 
assumir muitas formas. Na verdade, a maioria 
das cidades possui vários sistemas de coleta 
de lixo (formais e informais) funcionando em 
paralelo. Em Santiago, no Chile, por exemplo, 
caminhões municipais coletam resíduos em 
massa de porta em porta das residências e 
os levam para aterros sanitários, enquanto os 

Anexo 1: Tópicos abordados neste capítulo na cadeia de valor da gestão de resíduos (em azul)

Coleta acessível

Os catadores são integrados no sistema formal de resíduos

O sistema de resíduos é economicamente sustentável (ou seja, recursos + receitas > custos

Resíduos separados em 
porções orgânicas e não-
orgânicas na fonte

O lixo orgânico é 
processado

O lixo não-orgânico é 
reciclado

O lixo residual é descartado 
com segurança

Todos os resíduos 
são coletados 
de residências e 
empresas

Todo o lixo 
coletado chega 
ao seu destino 
pretendido

catadores buscam materiais recicláveis   nas 
ruas, nas lixeiras e em aterros (eventualmente 
vendendo-os para lojas de sucatas). Além disso, 
há vários Pontos Limpos nos bairros, onde 
famílias ambientalmente conscientes doam 
seus materiais recicláveis, sendo alguns deles 
administrados por catadores empreendedores.

Ampliando a definição tradicional de coleta 
de resíduos, tem-se nove modelos únicos de 
coleta utilizados   pelas organizações focais, 
que podem ser classificados de modo geral em 
três tipos: modelos que cobram uma taxa para 
levar o lixo para reciclagem e descarte seguro, 
aqueles que compram resíduos recicláveis   de 
valor e aqueles que dão suporte aos moradores 
na doação de seus resíduos de valor para o 
bem do meio ambiente e/ou dos catadores de 
materiais recicláveis. Apresenta-se a seguir 
uma descrição geral de cada um dos nove 
modelos dentro dessas três categorias (embora 
os programas individuais de coleta possam 
variar materialmente dentro de cada modelo). 
O anexo 3 compara cada modelo por nível de 
coleta e comunidade atendida, requisitos de 
capital, controle de qualidade e oportunidades 
empreendedoras/para os catadores.

Cada modelo de coleta possui pontos que 
requerem um equilíbrio de interesses. Alguns são 
menos intensivos em capital e geram maiores 
oportunidades empreendedoras, mas dificultam 
a garantia da prestação de serviços de qualidade. 
Outros são rápidos e eficientes na coleta do lixo 
reciclável, mas deixam de fora o restante do fluxo 
inorgânico e podem perpetuar normas sociais 
e ambientais menos adequadas. Outros são de 
capital intensivo e implicam na gestão de grandes 
forças de trabalho e frotas de veículos, mas 
exercem o controle final sobre todos os aspectos 
do sistema de resíduos.

CATEGORIA 1: SERVIÇO COBRADO
1. Coleta realizada pelo governo ou 

comunidade: Esses programas fornecem 
coleta porta a porta ou por lixeiras 
compartilhadas para a maioria das 
residências e empresas em uma área 
geográfica. Os serviços de coleta são 
fornecidos à comunidade por uma taxa 
acessível, e os fluxos orgânicos, inorgânicos 
e residuais completos são coletados. Mas 
quando os recicláveis de maior valor são 
removidos pelos catadores, o valor derivado 
da coleta é menor do que em muitos outros 
modelos, enquanto o volume de resíduos 
coletados é muito maior. Este é um dos 
modelos mais importantes na redução da 
poluição ambiental, mas é difícil torná-lo 
economicamente viável sem apoio.

2. Coleta por transportadores privados e 
empresas sociais com fins lucrativos: Essas 
empresas costumam fornecer serviços de 
coleta para residências e empresas de renda 
média e alta que estão dispostas a pagar 
um preço mais elevado. Elas geralmente 
oferecem vários outros serviços de resíduos, 
incluindo consultoria, gestão de eventos, 
produtos de varejo e treinamento ambiental. 
Algumas classificam o plástico coletado 
como “social” ou “oceânico”, oferecem 
transparência sobre a origem do lixo e criam 
uma história inspiradora que melhora o 
valor dos recicláveis a nível utilitário. Como a 
maioria dessas organizações não coleta todo 
o lixo, – concentrando-se em materiais de 
maior valor – elas podem expandir as áreas 
de serviço com relativa rapidez e custos de 
capital relativamente baixos. No entanto, elas 
frequentemente competem com os catadores 
por material reciclável, têm clientela 
limitada e não coletam os plásticos de menor 
valor mais comumente encontrados no meio 
ambiente.

 
3. Coleta por microempresas transportadoras 

(rota fixa ou variável): Nesse modelo, ao 
invés das organizações ou municípios 
gerenciarem uma frota de veículos de 
coleta, eles “empregam” microempresários: 
indivíduos que possuem um veículo capaz de 
coletar e transportar resíduos para um ponto 
central de coleta. Em alguns programas, 
os empreendedores podem utilizar veículos 
de qualquer tamanho, desde carrinhos de 
catadores a caminhões grandes, sendo a 
extensão da rota ajustada à capacidade 
do veículo. Alguns programas apoiam os 
potenciais empresários na obtenção de 
empréstimos bancários para a compra 
de veículos. Outros fornecem veículos 
aos empreendedores e, posteriormente, 
transferem sua propriedade se os principais 
indicadores de desempenho (KPIs) forem 
cumpridos em um período de tempo 
determinado; o que ajuda os catadores de 
materiais recicláveis a fazer a transição para 
a aquisição de um ativo pela primeira vez. 

4. Cooperativas de catadores de materiais 
recicláveis: Oferecem oportunidades 
empreendedoras para os catadores ao 
permitir que passem para a frente da cadeia 
de resíduos, – ou seja, coleta doméstica, de 
empresas e triagem centralizada – onde as 
condições de trabalho são mais saudáveis 
do que as encontradas em lixões e aterros 
sanitários. Esses modelos fornecem a 
coleta total de lixo ou apenas de recicláveis, 
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geralmente atribuídas pelo município e/ou 
grande geradores de resíduos. A dinâmica 
desse modelo é explorada mais profundamente 
no capítulo sobre a Inclusão dos catadores de 
materiais recicláveis.

CATEGORIA 2: COMPRA DE RESÍDUOS
1. Dos catadores de materiais recicláveis: 

Alguns materiais recicláveis   são comprados 
diretamente dos catadores em aterros 
sanitários ou em locais centrais (os quais, 
ao atenderem vários catadores ao mesmo 
tempo, são mais eficientes considerando-
se as quantidades relativamente pequenas 
que os catadores individuais podem coletar). 
Esse modelo pode levar muito tempo para 
ser desenvolvido, já que o estabelecimento da 
confiança é crucial – portanto, é recomendado 
apenas quando as relações de compra a longo 
prazo são prováveis.

 
2. De lojas de sucatas: Os compradores 

também podem usar a cadeia informal e 
descentralizada (mas bem organizada) de 
lojas de sucatas. Os compradores sinalizam o 
preço que estão dispostos a pagar e as lojas 
de sucatas comunicam o valor à sua rede de 
catadores de materiais recicláveis. Se o preço 
for alto o suficiente, os catadores mudarão 
seus padrões de seleção a fim de conseguir 
o material desejado e entregá-lo às lojas 
de sucatas (geralmente dentro de algumas 
semanas). Como as transações ocorrem nas 
lojas e não com catadores individuais, esse 
modelo é fácil de coordenar, pois baseia-se 
no sistema de reciclagem informal existente. 
Infelizmente, como acontece com outros 
modelos nesta categoria, costuma ser limitado 
apenas a resíduos recicláveis   de valor. 

3. De bolsas de resíduos: As bolsas de resíduos 
compram materiais recicláveis   de residências, 
empresas e, por vezes, de catadores em 
um ponto de coleta centralizado. Algumas 
oferecem uma taxa para materiais depositados 
ou o equivalente em eletricidade, telefone 
celular ou créditos escolares. Os pontos de 
coleta podem ser instalados em escolas, 
pequenas lojas e estações de transferência de 
resíduos, podendo ainda ser móveis, de modo a 
facilitar a participação da comunidade.

CATEGORIA 3: DOAÇÃO DE RESÍDUOS
1. Pontos de coleta de recicláveis: Esses modelos 

estabelecem pontos de coleta centrais, sendo 

instalações do tamanho de contêineres ou 
lixeiras especializadas, onde residências 
e empresas podem levar seus materiais 
recicláveis. As pessoas percebem que, ao doar 
seus materiais recicláveis, eles não acabarão 
em aterros sanitários e frequentemente 
poderão gerar benefícios econômicos para os 
catadores. 

2. Programas de empreendedorismo para 
catadores de materiais recicláveis: De modo 
similar às cooperativas de catadores e à coleta 
microempreendedora, esses programas 
oferecem aos catadores de materiais recicláveis 
rotas residenciais de famílias que concordaram 
em separar todos os materiais recicláveis para 
doação. Os catadores ficam com todo o material 
coletado e podem vendê-lo a lojas de sucata ou 
intermediários. 

Cada modelo de coleta de resíduos tem benefícios e 
desvantagens. Analisando com base na perspectiva 
da poluição plástica nos oceanos, os modelos que 
coletam todos os resíduos inorgânicos – e não 
apenas os recicláveis de valor – têm um impacto 
muito maior na poluição ambiental do que aqueles 
que não o fazem. À medida em que as empresas 
enfrentam o desafio de adquirir plásticos, seja 
para esquemas de REP voluntários ou obrigatórios 
ou para cumprir compromissos públicos de 
sustentabilidade, deve-se considerar com cuidado 
os benefícios de cada modelo. Qualquer apoio 
financeiro concedido aos sistemas de coleta de lixo 
ajuda – alguns apenas ajudam mais que os outros.

Anexo 2: Resumo dos nove modelos de coleta

CATEGORIA 1: SERVIÇO COBRADO
1. Coleta realizada pelo governo ou 
comunidade

Fazem a coleta de todos os resíduos para a maioria das 
famílias e empresas a um preço acessível.

2. Coleta por transportadores 
privados e empresas sociais com fins 
lucrativos

Fornecem serviços de coleta para famílias e empresas 
de renda média e alta que estejam dispostas a pagar um 
preço mais alto. Costumam oferecer serviços adicionais de 
resíduos.

3. Coleta por microempresas 
transportadoras

“Empregam” microempresários – indivíduos com um veículo 
capaz de coletar e transportar resíduos para um ponto 
de coleta central – criando assim a propriedade de ativos 
privados e oportunidades empreendedoras.

4. Cooperativas de catadores de 
materiais recicláveis

Assinam com as cooperativas de catadores um contrato 
municipal para a coleta do lixo de uma região.

CATEGORIA 2: COMPRA DE RESÍDUOS
5. Dos catadores Compra de materiais diretamente dos catadores em aterros, 

locais centrais ou através de serviços de coleta.

6. De lojas de sucatas Compra de materiais a partir da cadeia informal, mas 
bem organizada, de lojas de sucatas que podem sinalizar 
mudanças de preço para os catadores.

7. De bancos de resíduos Compra de materiais diretamente de residências e empresas 
em pontos de entrega centralizados, às vezes em troca de 
créditos de eletricidade, de telefone celular ou escolares.

CATEGORIA 3: DOAÇÃO DE RESÍDUOS
8. Pontos de coleta de recicláveis Estabelece pontos centrais de coleta onde as famílias e 

empresas podem doar seus materiais recicláveis e mantê-los 
fora dos aterros.

9. Programas de empreendedorismo 
para catadores de materiais 
recicláveis

Fornece aos catadores rotas para coletar de famílias que 
concordaram em separar e doar todos os seus materiais 
recicláveis.
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II. ESTRATÉGIAS PARA GARANTIR QUE OS SISTEMAS DE COLETA 
DE RESÍDUOS SEJAM ECONOMICAMENTE SUSTENTÁVEIS 

O valor gerado através do processamento de resíduos geralmente não é suficiente para cobrir o 
custo total dos sistemas, principalmente a coleta (que quase sempre é executada a um custo líquido, 
especialmente quando recicláveis de alto valor são removidos por catadores e residentes). Essa lacuna 
entre custo e valor desestimula potenciais investidores e empreendedores a dedicar tempo e recursos. 
Por esse motivo, muitos fundos de impacto social são desafiados a encontrar empreendedores 
especializados em coletas para obter apoio. No entanto, as organizações focais encontraram maneiras 
de tornar a coleta de lixo mais viável economicamente. Esta seção explora as estratégias utilizadas por 
elas para aumentar a receita e reduzir custos.

ESTRATÉGIAS PARA AUMENTAR A RECEITA DO SISTEMA DE COLETA

As organizações focais encontraram vários modos de aumentar a receita, incluindo: (1) alavancar 
múltiplos fluxos de renda (taxas de coleta, receita de materiais, oferta de outros serviços de resíduos, 
lojas de varejo, apoio do governo e do setor privado), (2) precificação variável baseada no nível de 
geração de resíduos, (3) acompanhamento detalhado e relatórios analíticos

1. MÚLTIPLOS FLUXOS DE RENDA

Todas as organizações focais de coleta possuem múltiplos fluxos de receita, embora diferentes 
modelos de coleta de resíduos dependam, em geral, de diferentes tipos de fluxo de renda. Os 
programas de coleta administrados pela comunidade geralmente usam uma combinação de taxas 
de coleta de lixo, algumas vendas de recicláveis e orgânicos valorizados e apoio do governo local 
e do setor privado. Os modelos de cooperativas de catadores, embora semelhantes, muitas vezes 
se aprofundam nos fluxos de receita da reciclagem, agregando valor aos materiais recicláveis e 
integrando-se verticalmente. As empresas sociais com fins lucrativos possuem a mais ampla e 
inovadora variedade de fluxos de receita, participando de serviços como gestão de lixo em eventos, 
consultoria ao governo e empresas, além de programas de treinamento ambiental.

Anexo 4: Produtos disponibilizados para venda pelas organizações de gerenciamento de resíduos (online ou em lojas físicas)
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Papel-filme à base de cera, 
ecobags, fraldas de pano, 
garrafas de água, coletores 
menstruais e sacolas 
vegetais reutilizáveis

PRODUTOS PARA UM
ESTILO DE VIDA LIXO ZERO

Louças, telhas, vidros, 
pranchas de surf e frisbees 
reciclados, tubulação para 
agricultura

PRODUTOS FEITOS COM
RESÍDUOS RECICLÁVEIS

PRODUTOS PARA
 GERENCIAR OS RESÍDUOS

• Compostores
• Lixeiras diversas

PRODUTOS PARA 
EDUCAR E INSPIRAR

• Livros de fotografia
• Revistas em 

quadradidnhos
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Anexo 5: Fluxos de receita comumente vistos nos modelos de coleta de resíduos.68

CONSULTORIA
Ambas as empresas sociais indonésias, a Reciclagem ecoBali (dedicada a mudar a forma como 
as pessoas se relacionam com o lixo) e a Waste4Change (orientada pela ecoBali, fornece gestão 
responsável de resíduos em Badung, Indonésia) oferecem serviços de consultoria de resíduos. Entre os 
clientes dessas empresas sociais encontram-se o governo da Indonésia, outros programas de resíduos 
e várias entidades do setor privado que estão tentando construir um sistema de recursos mais circular. 
Isso aumenta a receita total e, ao mesmo tempo, amplia a marca, o alcance e o impacto, além de ser 
uma força particularmente poderosa para a mudança.

GESTÃO DE RESÍDUOS PARA EVENTOS
Uma das principais fontes de receita da Fundação Basura (uma organização sem fins lu-
crativos destinada a construir uma cultura de lixo zero em Santiago, Chile) e da Hasiru Dala 

Innovations (um modelo de coleta por catadores de ma-
teriais recicláveis em Bengaluru, Índia) vem da contratação 
de serviços de gestão de resíduos para eventos locais. O 
“Desafio Lixo Zero” da Fundação Basura não só coleta 
resíduos em eventos: seu contrato inclui a coordenação da 
gestão de resíduos de um evento do início ao fim, incluin-
do a análise antecipada das fontes de possíveis resíduos e a 
recomendação de mudanças em materiais ou produtos que 
eliminem o máximo de desperdício possível. Até o momen-
to, eles já gerenciaram 42 eventos. Sua gestão de evento de 
maior sucesso reduziu os resíduos gerados em 99%.

2. PRECIFICAÇÃO VARIÁVEL BASEADA NO NÍVEL 
DE GERAÇÃO DE RESÍDUOS

A precificação variável está se tornando mais popular nos serviços 
de coleta de lixo. Por exemplo, a Hasiru Dala Innovations queria 
cobrar de seus clientes geradores de grandes quantidades de 
resíduos (complexos residenciais e comerciais de 50 residências 
ou mais) uma taxa fixa pelo serviço de coleta. No entanto, seus 
clientes reclamaram que era muito caro. A Hasiru Dala baixou a 
sua taxa fixa mensal, mas adicionou uma taxa variável para cada 
quilograma de lixo orgânico e residual (continuando a receber 
inorgânicos recicláveis sem nenhum custo). Com este novo modelo 
de precificação, seus clientes são incentivados a manter a geração 
de resíduos no mínimo e a Hasiru Dala garante uma receita 
operacional suficiente que, por vezes, é superior à receita gerada a 
partir de um modelo de taxa fixa. 

3. ACOMPANHAMENTO DETALHADO E RELATÓRIOS ANALÍTICOS 

De modo simplificado, a coleta de resíduos remove o material de um local e o entrega para outro. Este 
serviço tem um preço-base de utilidade. No entanto, quando as organizações conseguem oferecer 
transparência sobre a quantidade de resíduos coletados por tipo, como esse volume muda com o tempo 
e a quantidade de material coletado que é reciclada, as empresas podem usar essas informações para 
atender a requisitos de observância e tomar decisões mais fundamentadas quanto a compras e uso. 
Esses dados podem ser quase tão valiosos quanto o serviço de coleta de base em si.

A YouGreen, uma cooperativa de catadores em São Paulo, Brasil, oferece aos seus clientes mais que um 
serviço de coleta: ela disponibiliza estatísticas aprofundadas de rastreamento de resíduos. A cooperativa 
processa os resíduos de cada empresa em lotes para capturar dados sobre o tipo e a quantidade exata 
de lixo produzido por cada empresa, que são usados para gerar um relatório do cliente ao final de cada 
mês. O relatório determina o preço variável cobrado, e é utilizado para fazer recomendações sobre 
como reduzir o desperdício, aumentar a reciclagem, reduzir as taxas de aterros e, em última análise, 
reduzir despesas com a gestão de resíduos. Qualquer economia obtida a partir de uma mudança de 
comportamento é compartilhada entre a YouGreen e seus clientes. Todos os seus clientes viram uma 
redução geral nas taxas de gestão de resíduos após mudarem para a YouGreen.

4. DESENVOLVIMENTO DA IMAGEM DA MARCA
Quando as organizações de gerenciamento de resíduos constroem sua própria marca de impacto, as 
oportunidades se abrem não só para que cobrem mais e ofereçam mais serviços do que outros sujeitos 
na cadeia de gestão, mas também para que alcancem maior influência na legislação sobre o lixo e no 
ecossistema de reciclagem da sua região.

FLUXOS DE RECEITA COLETA CO-
MUNITÁRIA

COOPERATIVA 
DE CATADORES

COLETA PRIVADA/ 
POR EMPRESA 
SOCIAL COM FINS 
LUCRATIVOS

Taxas de 
coleta

• Taxas residenciais
• Taxas de grandes 

geradores
• Taxas empresariais

Receita de 
resíduos

• Venda de recicláveis
• Venda de recicláveis 

processados
• Venda de recicláveis 

agregados
• Venda de produtos finais
• Venda de orgânicos 

processados

Outros 
serviços de 
resíduos

• Consultoria
• Loja (online ou física)
• Gestão de resíduos para 

eventos
• Treinamento ambiental
• Taxas de franquia

Suporte do 
governo

• Bolsa do governo 
nacional

• Bolsa do governo 
municipal

• Bolsas para as vilas
• Suporte governamental 

ao empreendedorismo
Suporte 
do setor 
privado

• REP ou equivalente
• Prêmio pela compra de 

recicláveis
• Doações

MODELOS COMUNS DE COLETA DE RESÍDUOS
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Para divulgar seu novo negócio de reciclagem, 
a Fecunda Patagônia iniciou uma campanha de 
coleta de baterias gastas. Em cinco dias, viajando 
330 quilômetros por várias cidades, eles coletaram 
23 toneladas de baterias, que depois foram 
transportadas para reciclagem em Santiago, no 
Chile. A campanha inteira foi promovida de forma 
barata por meio de canais informais, incluindo 
o Facebook e a divulgação de boca em boca. 
Essa simples campanha estabeleceu a Fecunda 
Patagônia como uma especialista em coleta e 
reciclagem na região.

A Waste4Change é um dos nomes mais 
reconhecidos na Indonésia em gestão de 
resíduos. Um primeiro passo na construção da 
sua marca foi colaborar ativamente com o maior 
número possível de interessados, incluindo 
escolas, universidades, ONGs, empresas, 
figuras da mídia e agências governamentais. 
Seus membros trabalharam com vários níveis 
governamentais, dos menores aos maiores, 
incluindo vilas, municípios, ministérios e o 
governo central. Eles ganharam publicidade 
patrocinando eventos e campanhas com 
parceiros de mídia, e se mantiveram ativos nas 
mídias sociais, comunicando aos seguidores as 
últimas informações sobre gestão de resíduos. A 
Waste4Change coordena reuniões comunitárias 
em toda a Indonésia, incluindo A Celebração Anual 
Lixo Zero do país, construindo assim uma ampla 
rede de partes interessadas na gestão de resíduos 
em todo o país.

A Hasiru Dala utiliza as mídias sociais e a 
imprensa para construir relacionamentos e 
credibilidade com pessoas que vivem fora da sua 
comunidade imediata em Bengaluru. Eles são 
ativos no Twitter e no Facebook e mantêm seu 
próprio blog. Apesar de raramente viajar para 
Delhi, a organização é bem conhecida em nível 
nacional. Seus membros medem o sucesso de 
suas campanhas pela quantidade de atenção que 
recebem da mídia.

ESTRATÉGIAS PARA AUMENTAR A 
PRODUTIVIDADE E REDUZIR O CUSTO 
DO SISTEMA
As organizações de coleta de resíduos também 
encontraram estratégias eficientes para 
compartilhar ou reduzir os custos em suas 
operações, incluindo: 

1. Divisão de custos com o governo e/ou o setor 
privado

2. Escolhas eficientes quanto à estrutura do 
sistema

 − Pontos de coleta
 − Frequência das coletas
 − Coletas diretas ou transferência
 − Otimização de rotas
 − Lixeiras residenciais

3. Manutenção
4. Estrutura ponderada de pagamento dos 

funcionários

1. DIVISÃO DE CUSTOS COM O 
GOVERNO E/OU O SETOR PRIVADO
Um exemplo de compartilhamento do ônus dos 
custos de coleta é o acordo entre o município 
de Dois Irmãos com a Cooperativa Dois Irmãos 
(composta por 38 associados). Ela foi contratada 
pelo município para coletar 100% dos resíduos 
sólidos urbanos, embora a cidade não pudesse 
pagar diretamente pelo serviço. Ao invés disso, 
contribuições em espécie foram negociadas. 
O município cobre a maior parte dos custos de 
coleta, incluindo cinco caminhões, motoristas, 
combustível, aluguel de instalações e custos 
totais de descarte do lixo orgânico e residual. 
A Dois Irmãos fica com todos os materiais 
recicláveis, que são lavados, triturados e 
peletizados antes de serem vendidos. Isso cobre 
o déficit remanescente do custo de coleta.

Anexo 6: Algumas escolhas estruturais na criação de um sistema de coleta de resíduos

MODELO DOS PONTOS DE COLETA
Há quatro pontos de coleta comuns - coleta de porta em porta, coleta domiciliar, coleta de chegada e 
pontos de coleta comunitários.

A coleta de porta em porta é quando os coletores vão à porta de cada casa para coletar o lixo. A coleta 
domiciliar requer que os moradores tenham uma ou mais lixeiras que saem das residências até a 
calçada, para que os funcionários recolham os resíduos a partir delas. A coleta de chegada é aquela 
em que os moradores carregam seus resíduos até os veículos de coleta quando os mesmos chegam 
à comunidade, geralmente em um horário consistente e anunciando sua presença com com um som 
distinto (como música ou outra gravação). Por fim, os pontos de coleta comunitários são aqueles onde 
várias famílias compartilham uma única lixeira ou um conjunto de lixeiras.

Os pontos de coleta comunitários só são eficazes se estiverem localizados próximo aos domicílios 
(geralmente dentro de um raio de 160 a 200 metros). Se os moradores considerarem a caminhada 
muito longa, ou se os pontos comunitários estiverem transbordando com lixo não coletado, os 
residentes podem recorrer a outras soluções de gestão de resíduos, como o despejo e a queima. Em 
qualquer caso, a facilidade de uso é um fator crítico na participação da comunidade a longo prazo.

Pontos de coleta 
comunitários 

compartilhados

Residência – aterro Residência – estaçnao de 
transferência – aterro

Residância – depôsito – estação
de transferência – aterro

1 dia  
porsemana

Plástico Metal Tecido Borracha Bambu

3 dias por
 semana

6 dias 
por semana

Dia sim,
Dia não

Todos os dias

Entrega no
caminhão

Lixeira residencial 
coletiva (de calçada)

Coleta de porta
 em porta

MÉTODO DE PONTO 
DE COLETA

FREQUÊNCIA 
DE COLETA

COLETA DIRETA OU
TRANSFERÊNCIA

LIXEIRAS
DOMÉSTICAS
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Os residentes irão se 
locomover para descartar o 
lixo de modo responsável?

Anexo 7: Matriz de decisão na escolha do tipo de ponto de coleta a ser usado

FREQUÊNCIA DAS COLETAS
As normas sociais existentes desempenham 
um papel importante na frequência das coletas, 
assim como na economia do sistema. Se os 
residentes estiverem acostumados ao descarte 
diário de seus resíduos, eles desejarão o serviço 
diário. Isso é comum em climas tropicais, dada a 
degradação relativamente rápida em ambientes 
úmidos, especialmente em comunidades 
pesqueiras.

No entanto, a coleta diária apresenta desafios 
de custo. Para sistemas que dependem de taxas 
domésticas, um compromisso aceitável é o 
fornecimento de serviços de coleta a cada dois 
dias ou três dias por semana, especialmente se 
houver lixeiras com tampas disponíveis.

O Projeto STOP na Indonésia concluiu que os 
moradores preferiam o serviço diário, mas não 
estava disposto a cobrir o custo associado. Desse 
modo, sua equipe concordou em fazer a coleta 
três vezes por semana: nas segundas, quartas 
e sextas ou nas terças, quintas e sábados. Para 
atender às preocupações com odores de resíduos 
orgânicos, o Projeto STOP fornece tampas para 
as lixeiras domésticas e incorpora a gestão de 
odores como parte das suas campanhas de 
mudança de comportamento.

COLETA DIRETA OU TRANSFERÊNCIA
Quanto mais material transferido entre diferentes 
partes de um sistema de resíduos, mais complexo 
e caro ele se torna. Para se afastar de um 
modelo de descarte linear, – ou seja, coletar o 
lixo e levá-lo direto para um aterro sanitário – é 
necessário separar os resíduos em instalações 
de recuperação de materiais (MRFs). O objetivo 
é desviar o máximo possível de materiais de 
valor para os mercados de reciclagem. Essas 
instalações podem reduzir o volume de lixo que 
vai para os aterros em 80% ou mais.

Outro ponto de transferência, um depósito, 
também pode ser necessário ao atender áreas 
densas e de difícil alcance, que devem ser 
acessadas a pé, ou quando uma comunidade 
prefere fazer sua própria coleta de porta em 
porta (mas não o processamento de resíduos). 
Os depósitos são unidades de armazenamento 
temporário usadas para guardar os resíduos 
coletados antes que sejam levados a um MRF. 
Uma vez entregues, as lixeiras são substituídas 
por unidades limpas e devolvidas ao depósito.

A Rumah Kompos Padangtegal coleta resíduos 
em uma sub-região de Ubud, área turística em 
Bali. Devido aos níveis de tráfego, seria difícil 
manobrar caminhões grandes pela cidade 
durante o dia. Por isso, o lixo é coletado à noite 
por um método altamente sincronizado, que foi 

O despejo 
residuos são 

um problema?

Você quer que as residências 
separem seus lixos?

Há espaço disponível a cada 
160-200m para lixeiras 

comunitárias?

Um serviço de coleta 
confiável pode ser criado?

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO
NÃO

SIM

SIM
SIM

SIM

SIM
SIM

A área representa altos 
íncides de roubos?

Os residentes demonstram 
consciência ambiental e 

costuma reciclar?

Há alguém em casa durante o 
dia para descartar os resíduos?

Coleta de lixeiras 
residenciais coletivas 

(calçada)

Coleta porta 
em porta

desenvolvido ao longo de muitos anos de tentativa 
e erro. Um cronograma de coleta confiável e de 
longa data é usado e, por isso, não é necessário 
utilizar depósitos. Quatro trabalhadores são 
atribuídos a cada caminhão e, quando chegam 
a uma área de coleta, dois trabalham com 
carrinhos de mão móveis. Esses trabalhadores 
coletam o lixo rapidamente porta a porta em 
áreas inacessíveis ao caminhão, enquanto os 
outros dois trabalhadores coletam resíduos das 
vias principais. Como os domicílios disponibilizam 
o lixo à noite para uma coleta quase imediata, não 
há tempo suficiente para que cães ou roedores 
acessem os resíduos, e a comunidade permanece 
limpa.

Em contraste, o Projeto STOP utiliza depósitos em 
áreas que são difíceis de alcançar por caminhão 
ou bicicletas. Em seu modelo, os resíduos são 
coletados pelos funcionários a pé, de manhã, em 
áreas com faixas muito estreitas. Em seguida, 
o lixo é armazenado em lixeiras maiores, numa 
área de “depósito” ao lado de uma estrada. Mais 
tarde, os funcionários da coleta da MRF chegam 
em carrinhos para trocar as lixeiras cheias por 
unidades limpas. Em seguida, eles viajam de volta 
para o MRF, onde os inorgânicos são separados 

e os orgânicos são usados   para agricultura e 
compostagem.

Problemas comuns com os depósitos incluem a 
não-pontualidade na coleta das lixeiras cheias 
pelos funcionários da MRF. Os coletores da MRF 
também podem retornar as lixeiras em números 
ou cores erradas. Quando isso acontece, a 
comunidade rapidamente perde a confiança no 
sistema. Garantir papéis claros e ferramentas 
adequadas pode ajudar a mitigar esses desafios.

Antes da execução, é essencial calcular a geração 
de resíduos esperada da comunidade, para 
determinar aproximadamente quantas lixeiras 
orgânicas e não orgânicas serão necessárias. 
Deve-se também encontrar um local de depósito 
adequado que seja acessível da rua ou estrada 
(idealmente pavimentada), e que esteja localizado 
centralmente, mas que não atrapalhe o tráfego 
ou deslocamento. A instalação de sinalização 
é necessária para lembrar às pessoas como 
separar seus resíduos e se preparar para o 
serviço. Também é aconselhável garantir que 
as lixeiras públicas próximas usem o mesmo 
sistema de separação.

GESTOR DE COLETA COLETOR(ES) 
COMUNITÁRIO(S)

COLETOR DA ESTAÇÃO DE 
TRANSFERÊNCIA / MRF

• Revisa o cronograma 
de coleta para o dia, 
lembrando aos funcionários 
da coleta quanto ao 
número e a cor das lixeiras 
necessárias em cada 
depósito.

• Monitora o uso de gasolina 
e a manutenção do veículo. 

• Realiza uma reunião 
semanal ou quinzenal com 
coletores de estações de 
transferência e coletores 
comunitários para entender 
qualquer problema. Fornece 
treinamento em segurança 
e outros assuntos críticos.

• Recebe e atende a 
quaisquer reclamações, 
incluindo coletas perdidas.

• Programa trabalhadores de 
reserva para cobrir rotas.

• Auxilia na contratação e 
gestão de pessoal.

• Recolhe lixeiras limpas 
orgânicas e inorgânicas 
nos depósitos do 
bairro em horários 
programados.

• Vai de porta em porta nas 
residências, garantindo 
que o lixo esteja o mais 
separado possível.

• Armazena as lixeiras 
cheias no depósito após 
completar a rota porta a 
porta.

• Limpa o local conforme 
necessário.

• Reporta-se diariamente 
ao gestor da coleta, 
informando quaisquer 
problemas e confirmando 
que a coleta está 
completa.

• Organiza os números e cores 
corretos das lixeiras limpas e 
vazias necessárias no depósito.

• Dirige até o depósito comunitário.
• Descarrega lixeiras vazias, 

armazenando-as de modo 
organizado.

• Carrega as lixeiras cheias. 
• Limpa o local conforme 

necessário.
• Retorna para a estação de 

transferência/MRF.
• Descarrega as lixeiras orgânicas, 

não orgânicas e residuais em áreas 
adequadas.

• Lava lixeiras vazias para 
evitar odores, vermes e outros 
contaminantes.

• Armazena as lixeiras de modo 
organizado.

• Reporta-se diariamente ao gestor 
da coleta, informando quaisquer 
problemas e confirmando que a 
coleta está completa.

Entrega ao 
caminhão de coleta

Pontos de coleta 
comunitários

SIM

SIM

Anexo 8: Funções e processo da coleta com o uso de depósitos
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OTIMIZAÇÃO DE ROTA
A otimização de rota é uma maneira de mapear 
o caminho mais eficiente entre um conjunto de 
pontos de coleta. A Swachha Eco Solutions, na 
Índia, usa um modelo radial para garantir que 
suas rotas de coleta nunca estejam a mais de 15 
quilômetros de um dos 11 centros de coleta de 
resíduos secos (DWCC). Eles também investiram 
em centros de agregação de reciclagem em 
dois locais estratégicos, que reduzem o tempo 
de viagem e a emissão geral de carbono. O lixo 
orgânico é compostado em uma das 24 fazendas. 
Cada caminhão é equipado com um sistema de 
GPS e as rotas são otimizadas para economizar 
combustível e tempo, usando uma técnica de 
otimização de “entrega programada67”. 

LIXEIRAS RESIDENCIAIS
Quando fornecidas pelo serviço de coleta, 
as lixeiras residenciais podem ser uma 
das despesas mais altas do programa – 
principalmente quando se institui um esquema 
de separação domiciliar porta a porta, que requer 
múltiplas lixeiras para cada categoria de resíduo. 
Ainda assim, fornecer a todos os domicílios 
lixeiras marcadas é uma prática recomendada 
que aumenta a participação e a conformidade 
com o programa.

No lugar de lixeiras tradicionais, a Reciclagem 
ecoBali, na Indonésia, distribui sacos de 
polietileno resistentes e coloridos para o lixo 
inorgânico separado de residências e empresas. 
Estes sacos são menos caros, mais leves e 
mais fáceis de transportar do que os recipientes 
tradicionais. Os sacos verdes mantêm o papel 
e o papelão limpos e separados, enquanto os 
sacos vermelhos são utilizados para vidro, metal, 
plástico e outros resíduos inorgânicos. 

Esses sacos resistentes e reutilizáveis possuem 
muitas vantagens em relação às lixeiras. As 
sacolas são práticas, eficientes e mantêm-se 
limpas quando entram e saem dos caminhões 
de coleta; podem ser facilmente empilhadas, 
permitindo assim a utilização da capacidade total 
de cada caminhão. Além disso, dado os sacos 
de cores diferentes, vários fluxos de resíduos 
podem ser coletados de uma só vez, sem que 
haja preocupação com possíveis misturas nas 
categorias.

A ecoBali também usa materiais inovadores para 
suas unidades de compostagem doméstica. Após 
estabelecer uma parceria de uma década com 

a Tetra Pak, as organizações agora trabalham 
juntas para formar unidades de compostagem 
a partir de contêineres reciclados da Tetra Pak. 
Isso reduz os custos e dá nova vida a um material 
geralmente difícil de reciclar.

No entanto, em locais ao ar livre, especialmente 
onde ocorre o fluxo de animais como cães de rua, 
a ecoBali protege suas sacolas com recipientes 
mais rígidos como tonéis, para evitar sacos 
rasgados e resíduos espalhados.

Para cortar custos e viver de acordo com os 
princípios “3R” (reduzir, reutilizar, reciclar), o 
Projeto STOP tem uma abordagem diferente. 
Eles dão nova vida a latas de tinta usadas de 10 
litros, pintando-as de amarelo (inorgânico) ou 
verde (orgânico) para uso na coleta domiciliar de 
porta em porta.

O programa SWaCH Pune, que atende a 625.000 residências, usa uma combinação dessas duas 
abordagens: um sistema de sacos e latas onde os resíduos secos são armazenados em sacos leves, 
enquanto os orgânicos, úmidos e pesados são colocados em latas para o transporte limpo.

3. MANUTENÇÃO
Quando os veículos não são mantidos adequadamente, a entrega do serviço pode cessar. Este é um 
problema que tem atormentado muitas comunidades e já interrompeu ou reduziu significativamente 
os níveis dos serviços de coleta. Veículos ou equipamentos quebram, e os reparos são complicados 
por falta de acesso às peças de reposição, serviços de conserto locais  inadequados ou simplesmente 
porque não há financiamento suficiente disponível para os reparos. Em alguns casos, os equipamentos 
quebrados permanecem por meses – às vezes anos – aguardando o conserto. Felizmente, através 
de um planejamento cauteloso, os problemas de manutenção podem ser evitados. O gráfico abaixo 
descreve estratégias utilizadas pelas organizações focais para reduzir o risco de problemas de 
manutenção que podem atrapalhar qualquer parte de suas operações.

Anexo 9: Táticas para reduzir o risco de manutenção em equipamentos

FATORES ABRANGENTES TÁTICAS PARA REDUZIR O RISCO DE MANUTENÇÃO EM 
EQUIPAMENTOS

Decisões na aquisição de 
equipamentos

• Comprar e/ou projetar localmente equipamentos de 
fabricantes/soldadores que possam consertar facilmente peças 
de reposição disponíveis na região.

• Comprar equipamentos que incluam um plano de manutenção.
• Reduzir as especificações do equipamento a pontos críticos, 

facilitando o reparo e a substituição.
• Comprar equipamentos extra que possam ser usados sem 

causar queda na entrega do serviço.

Treinamento de equipamento e 
operações

• Fornecer treinamento abrangente a todos os funcionários sobre 
o cuidado e uso de todos os equipamentos.

• Garantir que os supervisores monitorem o uso do equipamento 
e sejam treinados para resolver reparos menores internamente.

• Verificar pontual e regularmente possíveis falhas no 
equipamento para evitar avarias.

Mecânica dedicada • Se a operação for grande o suficiente, construir uma oficina 
local com peças de reposição críticas e contratar um mecânico 
para cuidar do equipamento da organização.

• Compartilhar um mecânico entre vários programas de resíduos.
• Investir em um programa de treinamento mecânico para os 

funcionários.
• Negociar com os governos o uso de seus mecanismos 

para reparos (ou cobrir todos os custos de manutenção e 
substituição) como parte do contrato de prestação de serviços.

Decisões financeiras • Inserir a manutenção de equipamentos no modelo de receita 
com custo adicional.

• Reservar um percentual da receita para manutenção e reparos 
de equipamentos a cada mês.

4. ESTRUTURA PONDERADA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS

Embora não exista uma estrutura de remuneração única para todos os contextos, as organizações 
de melhores práticas tendem a buscar objetivos semelhantes ao projetar um sistema adequado de 
remuneração pela coleta e classificação de resíduos com as seguintes metas:
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• Aumentar a 
produtividade dos 
funcionários

• Pagamento por dia 
trabalhado

• Possibilitar a 
flexibilidade dos 
funcionários

• Oferecer um salário 
digno

• Economicamente  
sustentável para a 
organização

• Justo para todos
• Pontual
• Baixa rotatividade de 

empregados
• Incentivar orgulho e 

prestígio num trabalho 
geralmente visto como 
“sujo”

• Incentivar boas 
condutas

• Sem furtos

• Ambiente limpo
• Resíduos coletados 

limpos e de alto valor
 − Sem furtos
 − Ambiente limpo
 − Resíduos coletados 

limpos e de alto valor

O sistema de remuneração apropriado também 
depende dos tipos de trabalhadores empregados. 
Eles geralmente se enquadram em dois perfis 
amplos: trabalhadores de resíduos flexíveis 
(geralmente catadores de materiais recicláveis) e 
trabalhadores de resíduos em tempo integral num 
ambiente de equipe.

Estruturas de pagamento para trabalhadores 
de resíduos flexíveis: Os catadores e outros 
trabalhadores temporários costumam integrar-
se melhor em um sistema formal de resíduos 
quando recebem inicialmente oportunidades 
empreendedoras como indivíduos, ao invés de 
serem transferidos para empregos assalariados 
com um cronograma fixo e estrutura de 
gestão tradicional. Eles estão habituados ao 
autogerenciamento e a controlar quando e o 
quanto trabalham. Muitas vezes, eles valorizam 
a flexibilidade para cuidar de filhos pequenos, 
cônjuges doentes ou parentes, ou otimizar sua 
programação com trabalhos sazonais como a 
pesca. Eles compreendem intimamente o valor 
do seu tempo e buscam oportunidades nas quais 
seu pagamento dependa dos seus esforços, ao 
invés de ser determinado arbitrariamente. As 
organizações de melhores práticas perceberam 
que a criação de condições de trabalho 
independentes, flexíveis, empreendedoras e pagas 

por desempenho possibilitam uma transição mais 
suave para os catadores ao sistema formal de 
resíduos.

Estruturas de pagamento coletivas: Algumas 
organizações de gestão de resíduos requerem 
configurações mais tradicionais baseadas em 
equipe, principalmente para tarefas técnicas 
contínuas como operações de compostagem, ou 
para garantir que o trabalho seja programado em 
horários específicos para otimizar máquinas como 
correias transportadoras. Nessas condições, a 
contratação de funcionários que não trabalham 
formalmente ou não estão acostumados a um 
emprego assalariado mais tradicional, com base 
na oferta de uma combinação de salário fixo, 
boas condições de trabalho e um bônus baseado 
na participação nos lucros ou no cumprimento 
de KPIs tende a funcionar bem para a maioria 
das organizações. Muitos perceberam que os 
salários fixos e mensais resultaram em menor 
produtividade em comparação com os salários 
variáveis baseados no desempenho. Com 
salários fixos, sem incentivo para recompensar 
a produtividade, mesmo os trabalhadores 
inicialmente esforçados rapidamente diminuem o 
seu ritmo para entrar em sintonia com os demais. 
Há, no entanto, muitas opções de compensação 
para qualquer grupo de trabalhadores.

Anexo 10: Opções de salários para os trabalhadores

Independente da estrutura de remuneração 
empregada, as organizações focais com maior 
estabilidade de funcionários e produtividade 
tendem a pagar mais do que o salário mínimo – 
às vezes até 2,5 a mais, independente do país. As 
organizações de melhores práticas também pagam 
aos trabalhadores em um cronograma definido e 
confiável, geralmente oferecendo também outros 
benefícios, como uniformes, exames médicos, 
seguro, acesso a conta bancária, grupos de apoio 
emocional e pequenos empréstimos.

EXEMPLOS DE CASOS:
ESTRUTURAS DE PAGAMENTO PARA 
TRABALHADORES DE RESÍDUOS FLEXÍVEIS 
(COMO CATADORES):
A Reciclagem Temesi, na Indonésia, opera com 
uma estrutura de remuneração dupla com 80% 
de trabalhadores pagos por desempenho (que 
separam os inorgânicos) e 20% de trabalhadores 
assalariados, que processam orgânicos e 
administram as partes mais técnicas da operação. 
Primeiro, eles pagam um preço justo e fixo por 
cada tonelada de resíduo orgânico separado (IDR 
50.000 por tonelada) e cada tonelada de composto 
avaliado e embalado (IDR 60.000 por tonelada). 
Os separadores autônomos têm a flexibilidade de 
trabalhar quando quiserem, sendo compensados   
com base nos resultados e não no tempo. 
Além disso, eles podem ficar com os materiais 
recicláveis   que encontrarem, otimizando ainda 
mais o negócio. Alguns separadores autônomos 
também fazem acordos paralelos com empresas 
de coleta e têm autonomia para aceitar ou rejeitar 
resíduos com base no nível de limpeza. Com 
esse modelo, a Temesi garante que o trabalho 
necessário de separação seja feito com eficiência 
e que os custos administrativos para a contratação 
formal de uma força de trabalho tão grande 
sejam evitados. Seu grupo menor de funcionários 
assalariados, em contrapartida, monitora os 
trabalhadores autônomos e realiza todos os testes 
adicionais de processamento e qualidade do 
composto.

A cooperativa YouGreen, localizada em São Paulo, 
no Brasil, paga aos cooperados com base em sua 
colocação nos cinco níveis dentro da organização: 
de letras A a E, cada uma com uma remuneração 

horária diferente. A diferença salarial entre A 
e E é definida em um máximo de quatro níveis. 
Embora haja algumas exceções, praticamente 
todos os membros iniciantes começam no nível 
E. Para receber mais, eles devem avançar para o 
próximo nível, o que só pode ser feito ao aumentar 
habilidades ou produtividade, geralmente incluindo 
o tempo de aula. Esse processo garante que cada 
membro seja responsável por seu avanço e ajuda a 
manter um espírito empreendedor.

ESTRUTURAS DE PAGAMENTO COLETIVAS:
A Rumah Kompos Padangtegal, na Indonésia, 
possui dois tipos de empregados: coletores de 
lixo orgânico e inorgânico. Todos os dias, 12 
trabalhadores de cada tipo (de um grupo de 
contratados) trabalham em três equipes de 
quatro empregados. Eles recebem uma média 
de Rp 80.000, sendo que os coletores orgânicos 
ganham esse valor em um turno de cinco horas 
sem participação nos lucros (totalizando uma 
média de Rp 1,8 milhão por mês). A maioria tem 
um segundo emprego. Em contraste, os coletores 
inorgânicos trabalham em turnos de oito horas, 
mas recebem uma parcela dos recicláveis, o 
que totaliza um salário médio mensal de Rp 3,2 
milhões (Rp 1,8 milhão de salário mais Rp 1,4 
milhões de participação nos lucros). Eles tendem 
a não ter um segundo emprego. Os lucros de 
materiais recicláveis   são divididos igualmente 
entre os trabalhadores com base no número total 
de dias trabalhados.

A PMS e a Bhakti Bumi, também na Indonésia, 
realizam operações de separação de resíduos 
com correias transportadoras. Elas pagam a 
seus funcionários em tempo integral o salário 
mínimo legal e um bônus de equipe quando as 
metas de separação são atendidas de forma 
consistente. Elas também garantem um ambiente 
de trabalho positivo com treinamento regular, 
suporte para questões como problemas com 
dívidas e acompanhamento do desempenho dos 
funcionários.

A Swachha Eco Solutions emprega uma estratégia 
de abertura e transparência com os trabalhadores. 
As finanças são abertas e as questões são 
compartilhadas com todos. Os funcionários 

SALÁRIO FIXO +/- KPI FIXO + DIVISÃO DOS LUCROS COM BASE NO DESEMPENHO
• Apenas fixo
• Fixo, mas apenas se 

alcançarem os KPI
• Fixo + bônus se os KPI  

forem alcançados

• Fixo + parte igual dos lucros
• Fixo + parte dos lucros com 

base no desempenho
• Parte dos lucros

• Pagamento por tonelada 
coletada/separada

• Pagamento por coleta em 
cada residência
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trabalham oito horas por dia, com cinco dias de folga por mês. Eles recebem um salário mínimo mais um 
bônus anual, além de cobertura das despesas de bem-estar social e alojamento para os empregados do 
sexo masculino.

III. ESTRATÉGIAS PARA GARANTIR QUE OS RESÍDUOS RECOLHIDOS 
ALCANCEM O LOCAL DESIGNADO (E NÃO O MEIO AMBIENTE)

Uma vez que o lixo é coletado com sucesso, é essencial que o material não acabe sendo despejado 
no meio ambiente. No entanto, a tentação pode ser forte para os funcionários, já que essa conduta 
pode economizar tempo, combustível e o custo das taxas de depósito. Controlar o fluxo de dinheiro, 
configurar uma logística eficiente e rastrear dados baseados em peso podem garantir que o material 
seja levado para os locais apropriados.

Anexo 11: Estratégias de melhores práticas para garantir que os resíduos não sejam despejados.68

1. PAGAMENTO DOS 
TRANSPORTADORES DE COLETA
Na maioria dos sistemas de coleta, os 
trabalhadores são pagos diretamente pelas 
famílias, empresas e/ou pelo governo. 
Normalmente, o monitoramento do destino do 
lixo após ser coletado é mínimo. Para evitar 
custos de transporte e/ou taxas de depósito, os 
caminhões, por vezes, despejam resíduos em 
depósitos informais ou diretamente no meio 
ambiente. Mecanismos de pagamento podem 
ser uma ferramenta eficiente para garantir que o 
lixo realmente chegue ao seu destino adequado. 
Uma dessas maneiras consiste em impedir que 
os clientes paguem diretamente aos caminhões. 
Ao invés disso, os caminhões podem ser pagos 

com base no peso dos resíduos entregues a 
estações de transferência ou aterros sanitários, 
e após o exame da carga para garantir que ela 
não esteja anormalmente úmida ou composta 
de detritos pesados como pedras. As estações 
de transferência podem ser equipadas com 
instalações de pesagem para facilitar esse 
processo.

2. LOCALIZAÇÃO E QUANTIDADE DAS 
ESTAÇÕES DE TRANSFERÊNCIA69

Muitos elementos dentro de um sistema de 
resíduos podem ser modificados ao longo do 
tempo, mas a decisão sobre a localização das 
estações de transferência (e quantas devem 
ser construídas) é difícil e de cara alteração 

RESIDÊNCIAS CAMINHÕES ESTAÇÕES DE 
TRANSFERÊNCIA

CAMINHÕES LIXÕES / 
ATERROS

• As residên-
cias pagam 
aos fun-
cionários de 
transferência 
ao invés de 
pagar aos 
coletores di-
rectamente.

• Establecer 
uma rotina 
consis-
tente para 
a chegada 
do lixo dos 
depósitos 
comu-
nitários às 
estações 
de trans-
ferência

• Otimizar o número e lo-
calização das estações de 
transferência, de preferên-
cia a 15-20 minutos de 
carro das rotas de coleta

• Pagar aos transportadores 
apenas após a entrega nas 
estações, de preferência 
por peso dos resíduos 
entregues

• Exigir que o receptor dos 
resíduos colete dados so-
bre o volume dos resíduos 
recebidos para fim de 
contratos de transporte e 
planejamento municipal

• Ultilizar tec-
nologias de 
rastreamen-
to de camin-
hões para 
monitorizar 
onde o lixo 
é coletado e 
entregue

• Pagar os 
transportado-
res por ton-
elada de lixo 
entregue após 
a pesagem da 
carga

• Exigir que o 
receptor dos 
resíduos colete 
dados sobre 
o volume dos 
resíduos rece-
bidos para fim 
de contratos 
de transporte e 
planejamento 
municipal

após a escolha. Idealmente, as estações de 
transferência devem estar localizadas dentro de 
15 a 20 minutos das rotas de coleta, para que seja 
fácil para os caminhões fazer a coisa certa. Em 
países com fraca fiscalização, maiores distâncias 
resultam no despejo ao longo do caminho para 
economizar tempo e combustível.

Após construir uma estação de transferência 
centralizada perto do aterro local, a Reciclagem 
Temesi, na Indonésia, descobriu que ela ficava 
muito longe para muitos transportadores 
chegarem confortavelmente, o que resultou em 
locais de despejos ilegais surgindo ao longo da 
rota. Se pudessem reconfigurar seu projeto, 
eles construiriam pelo menos 12 estações 
de transferência descentralizadas dentro de 
15 minutos de todas as suas rotas de coleta. 
Nesse caso, as estações de transferência 
descentralizadas são uma solução melhor que 
as centralizadas, especialmente considerando 
o número de residências da comunidade 
local, a menor ocorrência de despejo ilegal 
de resíduos por transportadores e residentes, 
menores custos logísticos e a venda mais fácil de 
composto e outros produtos para os mercados 
locais.

3. USO DE TECNOLOGIA: 
KPIS DE DADOS DE COLETA E 
RASTREAMENTO DE CAMINHÕES
O provérbio que diz “o que é medido é feito” 
se aplica à coleta de resíduos. Como condição 
de apoio contínuo através do financiamento, 
os governos nacionais ou locais podem exigir 
que as estações de transferência e aterros 
registrem o volume de entrada (e saída) do lixo 
medindo o peso dos veículos. Algumas balanças 
transferem a informação diretamente para um 
banco de dados central, minimizando, assim, as 
oportunidades de registros fraudulentos.

Outra maneira de evitar o despejo de resíduos 
ilícitos é monitorar as localizações da frota 
usando tecnologias de rastreamento por GPS. 

Este pode ser um investimento relativamente 
barato, mas capaz de gerar dados úteis para a 
otimização de rotas. 

CONCLUSÃO
Este capítulo concentrou-se no componente 
básico de qualquer sistema eficaz de gestão de 
resíduos: a coleta inicial do lixo. Este é o primeiro 
e, sem dúvida, o passo mais crítico para prevenir 
efetivamente que os plásticos se transformem 
em lixo oceânico.

As organizações, agências governamentais e 
entidades do setor privado que investem em 
sistemas de coleta de lixo precisam considerar 
uma questão-chave: O modelo de coleta deve 
impulsionar um modelo (ou outros modelos) 
exemplar(es) de sistemas de resíduos do 
futuro ou apoiar modelos menos ideais que 
utilizam o caminho mais curto entre a coleta 
e o processamento? Os materiais a serem 
adquiridos, o modo como os serviços devem 
ser implantados em larga escala e a inclusão 
dos catadores devem ser equilibrados com a 
necessidade crítica de reduzir imediatamente a 
quantidade de despejo do plástico nos oceanos 
do mundo. Embora desafiador, o objetivo a longo 
prazo é capacitar as organizações que coletam 
todos os resíduos inorgânicos disponíveis, 
mantendo-os fora do ambiente.

Muitas regiões com economias em rápido 
desenvolvimento têm financiamento limitado 
para a coleta de lixo e, infelizmente, o valor 
econômico do material coletado geralmente não 
cobre o custo de sua coleta. Entretanto, algumas 
organizações inovadoras estão “quebrando 
a cabeça” ao otimizar suas operações para 
obter o menor custo possível e desenvolver 
múltiplas e novas fontes de receita para cobrir 
as despesas. Essas histórias de sucesso provam 
que os desafios inerentes à coleta de lixo efetiva 
e acessível podem ser superados, ainda que não 
seja um processo fácil.
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v

RECICLAGEM ECONÔMICA       
DE PLÁSTICOS

Reciclar é importante. A reciclagem dá valor ao 
lixo, transformando-o em materiais e produtos 
úteis, ao invés de terminar com sua vida útil em 
um aterro ou, pior ainda, no meio ambiente. 
Os programas de reciclagem bem-sucedidos 
fornecem uma rede de segurança social e 
oportunidades empreendedoras para indivíduos 
com poucas opções econômicas. Eles também 
melhoram o ativismo ambiental em geral, à 
medida em que os cidadãos e as empresas se 
afastam da economia linear “comprar-vender-
descartar” em direção a um modelo mais circular.

Diferente do caso dos países desenvolvidos, nas 
economias em desenvolvimento a reciclagem de 
materiais de alto valor pode ser lucrativa sem 
subsídios (embora com margens baixas). Isso se 
deve em parte aos baixos custos de mão-de-obra 
e muitas vezes, infelizmente, a baixos padrões 
ambientais e sociais no processo de reciclagem. 
No entanto, na maioria dos casos, apenas uma 
pequena fração do que pode ser reciclado 
realmente o é. Muitos tipos de materiais (como 
PVC e poliestireno) e formatos de embalagem 
(sachês e papel-filme) possuem pouco ou nenhum 
valor de mercado. Sem valor suficiente para 
justificar o processo de “coletar-transportar-
limpar-reciclar”, os resíduos acabam sendo 
despejados no meio ambiente (com uma alta 
porcentagem do material indo parar no oceano). 
Mesmo quando os resíduos plásticos apresentam 
valor suficiente para justificar o custo do processo 
da coleta seletiva, pode não haver infraestrutura 
de reciclagem adequada para processá-los e, caso 
haja, pode ser muito dispendioso alcançar esse 
resultado logisticamente. Quando os plásticos 
são reciclados, eles não costumam possuir 
alta qualidade devido à extensa contaminação 
e mistura. Como resultado, a reciclagem, em 
sua atual concepção, é pouco escalonável ou 
sustentável para muitos tipos de plásticos 
descartados.

As organizações entrevistadas – da Indonésia, do 
Brasil, do Chile e da Índia – não só encontraram 
formas de reciclar economicamente plásticos “de 
alto valor”, como também criaram métodos que 
trabalham com restrições significativas, incluindo 
a construção de organizações economicamente 
viáveis   que processam centenas de toneladas 
de plástico sem comprometer as salvaguardas 
ambientais ou sociais. Algumas também estão 

4

ESTUDOS DE CASO DESCRITOS 
NESSE CAPÍTULO
• Projeto Net Positiva da Bureo, Chile
• Grupo de Ação e Pesquisa Ambiental 

Chintan e Safai Sena, Índia
• Diageo, Brasil
• Cooperativa Dois Irmãos, Brasil
• Fecunda Patagônia, Chile
• Hasiru Dala, Índia 
• Hasiru Dala Innovations, Índia 
• Plastic Collective, Austrália, Indonésia
• Plastics for Change, Canadá, Índia
• Consórcio Plastics for Change, 

Bangalore, Índia
• Precious Plastic, global
• Projeto STOP, Indonésia
• Robries, Indonésia
• Swachha Eco Solutions, Índia
• TriCiclos, Chile e Brasil
• Waste4Change, Indonésia
• YouGreen, Brasil 

liderando o caminho no processamento de 
materiais de difícil valorização e reciclagem, 
incentivando indústrias a projetar produtos 
facilmente recicláveis   e criando as condições 
necessárias para conscientizar diversos 
recicladores em toda a cadeia de valor a adotar 
práticas sociais e ambientais mais sólidas.

Este capítulo concentra-se nas iniciativas 
ascendentes utilizadas pelas organizações de 
gerenciamento de resíduos para contornar as 
restrições do sistema, com o objetivo de construir 
estruturas viáveis   de reciclagem de plástico. 
Ressaltamos como essas organizações da linha 
de frente estão mudando os “fatos constitutivos” 
da reciclagem e definindo um exemplo em como 
lidar com desafios comuns, embora difíceis na 
reciclagem de plásticos. As maiores restrições 
do ecossistema de reciclagem são abordadas em 
um capítulo posterior sobre recomendações ao 
governo e ao setor privado.

RECICLAGEM
ECONÔMICA DE
PLÁSTICOS
LICÕES VITAIS DE
ORGANIZAÇÕES
PIONEIRAS NA
LINHA DA FRENTE
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INTRODUÇÃO
Este capítulo explora as estratégias utilizadas por organizações selecionadas de melhores práticas 
na reciclagem de plásticos, que resultaram em negócios de resíduos economicamente sustentáveis 
apesar das realidades operacionais frequentemente difíceis. Embora muitas das estratégias funcionem 
para todos os tipos de materiais recicláveis (como papel, vidro ou metal), este capítulo concentra-
se principalmente na reciclagem de plásticos de valor “alto” e “baixo”. As alavancas estratégicas 
examinadas não representam uma lista exaustiva, mas são aquelas que as organizações entrevistadas 
consideraram mais importantes para o seu sucesso.

Um capítulo posterior descreve como os setores público e privado podem desempenhar um papel 
catalítico ao trazer um grande número de empreendedores (e investidores) para o setor de resíduos, 
além de ajudar a integrar catadores informais de materiais recicláveis  em serviços de gestão de 
resíduos sólidos – tudo isso através de modos que preservem os padrões sociais e ambientais.

Anexo 1: Tópicos abordados neste capítulo dentro da cadeia de valor da gestão de resíduos (em azul)

I. ENTENDENDO A RECICLAGEM DE PLÁSTICOS

MATERIAIS DE RESÍDUOS PLÁSTICOS: RECICLABILIDADE E VALOR
O plástico é um componente em rápido crescimento nos fluxos de resíduos municipais, mas que ainda 
integra uma parcela relativamente pequena destes (entre 9 e 18%), sendo composto por vários tipos 
de resina. Quase todos os tipos de plástico são tecnicamente recicláveis; no entanto, o processo não é 
economicamente viável para todos sem fontes adicionais de financiamento, além do valor do material.

Os catadores são incluidos no sistema formal de resíduos

O sistema de resíduos é economicamente sustentável (ou seja, recursos + receitas > custos

Resíduos separados em 
porções orgânicas e não 
orgânicas na fonte

Todos os resíduos 
são coletados de 
residências e empresas

Todo o lixo coletado 
chega aod seu destino 
pretendido

O lixo não-orgânico é reciclado

O lixo residual é descartado 
com segurança

Reciclagem 
econômica 
de plásticos

O lixo orgânico é 
processado

Anexo 2: Composição média dos resíduos sólidos municipais nos países estudados.70,71,72,73

Cada tipo de plástico apresenta um valor diferente no mercado de reciclagem. Os plásticos “de alto 
valor”, como garrafas PET e recipientes rígidos de PP (polipropileno) ou HDPE (polietileno de alta 
densidade) são coletados pelo setor informal, sistemas formais (públicos ou privados) de retornáveis 
e de REP, sendo vendidos facilmente em mercados formais ou informais de reciclagem em todo o 
mundo.

Em contraste, materiais plásticos de “baixo valor”, como sachês descartáveis, poliestireno e filmes 
finos dificilmente encontram um mercado viável. Mesmo que exista um mercado, os catadores de 
materiais recicláveis e outros coletores podem evitar a coleta desses materiais devido ao seu baixo 
preço e peso, o que resulta em muito mais tempo gasto para obter o mesmo pagamento que a 
coleta de materiais de maior valor. Ao contrário do que ocorre nos países da OCDE, a composição 
dos resíduos plásticos nas economias em desenvolvimento tende a ter proporções mais elevadas de 
plásticos flexíveis, dados os tipos de produtos mais comumente vendidos no mercado74.

COMPOSIÇÃO DE RESÍDUOS
PORCENTAGEM DO TOTAL

INDONÉSIA ÍNDIA

BRASILCHILE

54%

9%

12%

9%

16%

51%

10%
7%

32%

54%

12%

16%

6%
12%

Plásticos

Papel e Papelão

Vidro e Metal Orgânicos

Outros (principalmente resíduos)

54%

14%

15%

13%
4%
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Anexo 3: Composição dos resíduos plásticos em Muncar, Indonésia.75

A tabela abaixo mostra os preços relativos para plásticos comumente reciclados de “alto valor” e 
“baixo valor” em nossos quatro países focais: Indonésia, Brasil, Chile e Índia. Observe que o PVC e 
plásticos similares de “baixo valor” não costumam ser aceitos no mercado de reciclagem e, portanto, 
foram excluídos.

INDONÉSIA
ESTUDO DE CASO

COMPOSIÇÃO DOS RESÍDUOS PLÁSTICOS
PORCENTAGEM DO TOTAL

PET
10-20%

10%

7%

7%

28%

10%

10%

PP rígido

HDPE rígido

Rígidos  mistos

Sacos plásticos

Folhas transparentes

Bolsas plásticas

Sachés flexíveis

Metalizados flexívéis

Outros flexíveis

Isopor

Resíduos plásticos gerados

1/3 Rígidos

2/3 flexíveis

1%

3%

1%

3%

Anexo 4: Precificação das lojas de sucatas para itens plásticos comumente reciclados na Indonésia (novembro de 2018), Brasil 
(dezembro de 2018), Índia (novembro de 2018) e Chile (dezembro de 2018).

O preço mais alto oferecido para cada material encontra-se em negrito. Por favor, note que os preços de recicláveis são instáveis 
e os números abaixo refletem um período específico de tempo.

INDONÉSIA BRASIL CHILE ÍNDIA

Material Foto Produto IDR/kg USD/
kg

$R/kg USD/kg CLP$/kg USD/
kg

INR/kg USD/kg

“Alto valor”“Alto valor”

PP

Pote 
transparente

6,000 0.42 1.20 0.31 150 0.22 30 0.43

Pote 
colorido

5,000 0.35 0.90 0.23 150 0.22 25 0.36

Plástico 
moldado 
por injeção

2,750 0.19 0.90 0.23 150 0.22 25 0.36

PET

Garrafa 
transparente

3,500 0.24 3.00 0.77 320 0.47 27-30%76 0.39-0.43

Garrafa 
transparente

2,500 0.17 3.00 0.77 200 0.29 20 0.29

HDPE/PP/
PET

Tampa de 
garrafa

4,600 0.32 0.90 0.23 70 0.10 22-25 0.31-0.36

HDPE

Garrafa 
moldada 
por sopro

5,600 0.39 1.00 0.26 200 0.29 25-30 0.36-0.43

Garrafa de 
leite

6,000 0.42 2.20 0.56 200 0.29 30 0.43

“Baixo valor”“Baixo valor”

PE Sachê de 
refil

500 0.03 .70 0.18 No 
market

No 
market

3-477 0.04-0.06

MISTO (PP 
+ AI)

Sachê 
flexível

700 0.05 No 
mark  et

No 
mark et

No 
market

No 
market

3-4 0.04-0.06

PP/PE Filme 
transparente

1,500 0.10 0.70 0.18 120 0.18 3-4 0.04-0.06

HDPE/
LDPER

Filme 
colorido

600 0.04 0.70 0.18 120 0.18 3-4 0.04-0.06
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A CADEIA DE VALOR DA RECICLAGEM DE PLÁSTICOS
O lixo plástico flui através de uma série de etapas nos mercados de reciclagem formal e/ou informal 
para ser reciclado em grânulos (ou pellets). Os plásticos são coletados, de modo geral, por quatro 
grupos distintos: catadores (que geralmente coletam lixo plástico de residências e empresas, na beira 
da estrada ou aterros), trabalhadores de coleta (caminhões municipais ou privados), domicílios e 
empresas.

Em seguida, os materiais plásticos são vendidos para lojas de sucata informais ou levados a 
instalações centrais de processamento, onde são classificados e agregados com materiais similares. 
Ao acumularem um lote significativo de plásticos, as lojas de sucatas e instalações de processamento 
centrais vendem esses materiais para intermediários, que geralmente adicionam valor ao classificar, 
limpar, retalhar e/ou compactar. Frequentemente, há diversas lojas de sucatas, intermediários e 
processadores dentro da cadeia de valor, cada um contribuindo com uma pequena margem para 
os movimentos de agregação, separação, processamento (compactação, lavagem, fragmentação, 
peletização) e a conexão com o próximo comprador no processo. Alguns apenas agregam e/ ou 
compactam, outros separam (e/ou lavam/peletizam), enquanto determinados sujeitos até mesmo 
fazem novos pellets ou produtos intermediários.

Os intermediários e processadores, então, vendem esses resultados para outros processadores de 
reciclagem formais ou informais, que preparam ainda mais os resíduos plásticos para que se adequem 
às especificações de produção de seus compradores. Isso pode incluir a fusão de plásticos por pressão 
e calor, a extrusão em fios finos e o corte em grânulos. Finalmente, os fabricantes compram esses 
grânulos para fundirem e moldarem aos produtos finais.

Anexo 5: Passos do processamento na conversão de resíduos plásticos em grânulos (pellets)

Por vezes, os estágios iniciais da cadeia de valor acontecem em um país e, em seguida, os materiais 
inacabados são exportados para processamento adicional em outro país. Na Indonésia, o Ministério do 
Meio Ambiente e das Florestas realizou entrevistas com recicladores de lixo em cinco cidades (Batam, 
Bogor, Magelang, Makassar e Pontianak) que abrangem quatro ilhas, descobrindo que a maioria do 
plástico reciclável e de outros materiais recicláveis, como metal e papel, são exportados para o exterior 
para os países vizinhos: Vietnã, Filipinas, Taiwan e China. Deve-se notar que algumas rotas da cadeia 
de valor foram alteradas desde a implementação da Política Nacional de Importação de Resíduos da 
China, que restringe a importação de resíduos plásticos, papéis não selecionados e resíduos têxteis.

Anexo 6: Fluxo do comércio de reciclagem de lixo plástico da Indonésia para outros países.78

Coleta de resíduos 
plásticos

Separação em 
categorias

Fusão por calor 
e pressão

Extrusão em 
fios finos

Peletização

Lavagem 
(seca)

Compactação/ 
fragmentação
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II. ESTRATÉGIAS PARA AUMENTAR A RECEITA NA    
RECICLAGEM DE PLÁSTICO
As organizações de melhores práticas criaram novos mercados para materiais residuais, por vezes 
através de parcerias com outras entidades. Elas não só transformaram os resíduos plásticos em 
mais do que uma simples mercadoria, mas também criaram uma maneira de fazer com que o setor 
privado se dedique à redução da poluição oceânica e à melhora da vida dos catadores de materiais 
recicláveis. Essas organizações também expandiram seu papel tradicional de coleta, classificação e 
venda de recicláveis passando à criação de produtos valiosos para os mercados locais e internacionais, 
garantindo assim um valor muito maior para esses materiais que costumavam ser considerados como 
lixo. Elas aprenderam a agregar materiais, às vezes com outras organizações, a fim de aumentar a 
receita possível e tornaram-se marcas estabelecidas por direito próprio. Essas estratégias permitiram 
que as organizações focais estruturassem negócios financeiramente seguros a longo prazo, ganhando 
mais do que as organizações tradicionais de gestão de resíduos e os micro-recicladores:

Anexo 7: Resumo de estratégias para aumentar a receita em reciclagem

ESTRATÉGIA DEFINIÇÃO ESTUDOS DE CASO

Parcerias com outras 
organizações

Colaborar com organizações de 
diferentes competências essenciais 
para criar uma oferta geral de produtos 
melhor do que qualquer organização é 
capaz de fazer por conta própria

• Plastic for Change Bangalore 
Consortium

Integração vertical Quanto mais uma organização se 
integra verticalmente ao longo da 
cadeia de valor, mais valor é capturado 
dos materiais residuais.

• Dois Irmãos
• Swaccha Eco Solutions

Criação de novos 
mercados

Encontrar novos usos para materiais 
residuais, muitas vezes exigindo a 
integração vertical para transformá-los 
em novos produtos finais e, no processo, 
criar novos mercados onde não existiam 
anteriormente

• Burneo

Criação ou adoção de 
novas tecnologias

Inventar ou usar tecnologias para que 
materiais que não eram facilmente 
recicláveis tornem-se recicláveis

• CooperRegião
• Creasolv
• Precious Plastics

Materiais sustentáveis e 
rastreabilidade 

Resíduos rastreáveis que possuem um 
contexto otimista (por exemplo, plástico 
social, de comércio justo ou removido 
do oceano) vendidos a um preço 
premium e/ou fixo

• Consórcio Plastics for Change 
• Bureo 

Agregação de 
recicláveis

Materiais agregados obtêm um preço 
mais alto e proporcionam acesso a 
recicladores que exigem um limite 
mínimo de volume

• Dois Irmãos
• Projeto STOP

1. PARCERIA COM OUTRAS 
ORGANIZAÇÕES
Antes que as organizações de gerenciamento 
de resíduos na linha de frente possam se 
tornar economicamente viáveis, elas precisam, 
em primeiro lugar, ganhar relevância nas 
comunidades que atendem (e com as 
organizações que podem financiá-las). Poucas 
podem fornecer serviços que fazem tudo, como 
apoiar trabalhadores marginalizados, alterar 
comportamentos dos consumidores, criar 
materiais recicláveis   de alta qualidade que 
possam ser competitivos no mercado global ou 

falar na linguagem e nos formatos convincentes   
para os financiadores internacionais. Diferentes 
conjuntos de habilidades são necessários para se 
obter sucesso em cada uma dessas áreas. Muitas 
organizações de melhores práticas fizeram 
parcerias com outras para alavancar forças e 
ampliar seu impacto geral.

A Plastic for Change Bangalore Consortium 
de Bengaluru foi criado para implementar uma 
solução que aborda dois desafios na Índia: uma 
forma sustentável para grandes empresas de 
bens de consumo embalados reduzirem suas 
emissões de carbono, atendendo aos requisitos 
da REP, e a estabilização do preço de mercado 
dos resíduos plásticos recicláveis, garantindo 
uma renda estável e justa para os catadores de 
materiais recicláveis, a espinha dorsal da cadeia 
informal de reciclagem de plásticos.

As quatro principais partes do Consórcio PFC 
incluem:

1. A Plastics For Change desenvolveu uma 
plataforma de mercado que conecta os 
catadores aos mercados globais e garante 
um fornecimento consistente de plástico 
reciclado de alta qualidade para as marcas. 
Esta iniciativa é sobre a criação de melhores 
meios de subsistência para os pobres urbanos, 
mantendo o plástico fora do oceano. A 
Plastics For Change desenvolveu um modelo 
de franquia para fortalecer as empresas de 
reciclagem que pagam uma renda decente 
aos catadores, treinam-nas em técnicas que 
aumentam sua renda e fazem investimentos 
que beneficiam comunidades inteiras.

2. A Fundação Plastics For Change está em 
uma missão para ajudar a formalizar a 
economia informal de resíduos, melhorando 
as capacidades de infraestrutura da indústria 
de reciclagem e proporcionando um 
desenvolvimento holístico das comunidades de 
catadores na Índia.

3. Hasiru Dala (HD): Uma ONG de impacto social 
que se concentra na justiça social para os 
catadores de materiais recicláveis através de 
intervenções e cooperação com os mesmos.

4. Hasiru Dala Innovations (HDI): Uma 
empresa social que se concentra na criação 
de melhores meios de subsistência para os 
catadores, apoiando empresas inclusivas que 
defendem um impacto ambiental positivo. 

A PFC cria demanda por plásticos reciclados 
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através de métodos de mercado justos com 
empresas multinacionais de FMCG, e, em 
seguida, conecta-os a organizações locais 
como a HD e HDI, onde os plásticos podem ser 
adquiridos. Além disso, a plataforma fornece 
conhecimento técnico para rastrear materiais 
através do sistema de reciclagem e cumprir 
com os altos padrões de qualidade do plástico 
reciclável que são exigidos por esses fabricantes 
para incorporação em seus produtos. Com 
isso, os plásticos recicláveis   formam uma parte 
crescente do material voltado a criar bens de 
consumo acabados, reduzindo assim a quantidade 
de material virgem usado pelas marcas.

O HDI e o Plastics for Change trabalham juntos 
para criar uma cadeia de fornecimento contínua e 
confiável de plástico pós-consumo para ser usado 
como matéria-prima, enquanto a HD assegura 
que os catadores e outros trabalhadores informais 
(além de suas famílias, que são parte essencial 
desta cadeia de fornecimento) recebam acesso 
a programas sociais e recompensas financeiras. 
Os papéis complementares das três organizações 
mantêm os padrões de qualidade e confiabilidade 
exigidos pela cadeia de suprimentos global, ao 
mesmo tempo em que impactam positivamente 
os meios de subsistência dos catadores de 
materiais recicláveis.

As marcas oferecem ao PFC Bangalore contratos 
de compra de longo prazo a um valor premium 
para plásticos rPET. Em troca, o PFC Bangalore 
trabalha para garantir que as matérias-primas 
pós-consumo coletadas atinjam os requisitos 
mínimos de qualidade específicos aos seus 
processos de fabricação, que os plásticos sejam 
rastreados em cada estágio do processo de 
reciclagem (para atender aos requisitos de 
relatórios da REP) e que os catadores e outros 
trabalhadores da cadeia de valor de reciclagem 
recebam um salário justo. 

O que começou como um projeto rPET com 
duas marcas globais da FMCG tornou-se um 
contrato multimilionário com a Body Shop para 
comprar 250 toneladas deste “Plástico Reciclado 
Comunitário”, número que dobrará para para 500 
toneladas em 202079. Espera-se que o sucesso 
deste contrato demonstre que os preços justos 
e os princípios de comércio comunitário podem 
ser adotados no setor informal de resíduos, e que 
sejam estendidos a outras marcas e outros tipos 
de plásticos menos reciclados. 

Em outro exemplo, a chilena TriCiclos fechou 
uma parceria com a Sodimac (loja de utilidades 

para o lar) e a Comberplast (recicladora), para 
criar um programa, A Virtude da Reciclagem. Ele 
envolve a recuperação de plásticos residenciais 
pós-consumo para reciclagem nas instalações da 
Comberplast, sendo transformados em produtos 
de alto valor e competitivos, tais como recipientes 
para reciclagem (a partir de 100% de plástico 
reciclado), que são vendidos nas lojas Sodimac. 
Isso fecha o ciclo de recuperação, reciclagem e 
reavaliação.

2. INTEGRAÇÃO VERTICAL

As organizações de gerenciamento de resíduos 
costumam operar em um único nível hierárquico 
na cadeia de valor da reciclagem. Por exemplo, 
no nível básico encontram-se os catadores de 
materiais recicláveis plásticos que vendem 
para lojas de sucatas. Em seguida, essas lojas 
separam e agregam materiais. Outras podem 
fragmentar, compactar e/ou lavar os materiais, 
até mesmo reciclando-os mecanicamente. Com 
cada etapa de processamento, os materiais 
se tornam mais valiosos. Algumas empresas 
perceberam que, ao se integrarem verticalmente 
(ou seja, realizando atividades em vários 
níveis, como coleta, classificação, lavagem e 
fragmentação), elas terão melhores margens, 
aumentando assim o lucro econômico. Algumas, 
no entanto, fazem isso por necessidade, pois 
operam com resíduos de baixo valor sem 
compradores (veja o exemplo de caso Bureo) ou 
em locais geográficos afastados de uma cadeia de 
valor de reciclagem existente (como no estudo de 
caso Dois Irmãos a seguir).

A Dois Irmãos80, uma cooperativa de catadores 
localizada em Dois Irmãos, no Brasil, a 1.200 
km de São Paulo e ainda mais distante do Rio 
de Janeiro e outros centros de reciclagem, 
conseguiu criar um novo mercado integrando-
se verticalmente e fazendo parcerias com 
compradores de materiais plásticos recicláveis. 
Os 38 membros da cooperativa firmaram fortes 
parcerias, tanto com o governo municipal local 
quanto com várias empresas de manufatura 
comercial. Em parceria com o município de Dois 
Irmãos, eles coletam todo o lixo municipal da 
cidade. Embora a cidade não lhes pague uma 
taxa de coleta, ela cobre a maioria dos custos 
operacionais e de capital, incluindo caminhões, 
motoristas, combustível, manutenção e aluguel, 
e permite que fiquem com todos os materiais 
recicláveis   que coletarem.

A partir de 1997, a cooperativa percebeu que 
vários dos tipos de plásticos coletados (PEAD, 

PEBD e PP) eram recicláveis, mas não havia mercado de reciclagem em sua região e o envio para 
os pontos mais próximos era muito caro. Para resolver esse dilema, ela fechou parcerias de duplo 
ganho com fabricantes locais do setor privado interessados   em comprar materiais recicláveis. 
Juntos, eles desenvolveram um processo de reciclagem com uma área de separação manual e um 
processo automatizado de ponta a ponta, incluindo lavagem, aquecimento e peletização, que atendia 
às necessidades de fabricação dos compradores por conteúdo reciclado de qualidade. Seus parceiros 
do setor privado compraram o equipamento de reciclagem para a Dois Irmãos e garantiram contratos 
de compra de materiais, o que custava menos do que criar departamentos de reciclagem internos que 
estivessem fora de seu foco principal de negócios. Desse modo, eles puderam apoiar a cooperativa de 
catadores de materiais recicláveis Dois Irmãos.

Atualmente, a Dois Irmãos recicla 30 toneladas/mês de PEAD, PEBD e PP em grânulos, de um total de 
140 toneladas de material reciclável que coletam, classificam e comercializam. Apesar do PEAD, PEBD 
e PP corresponderem a apenas 20% dos materiais recicláveis que coletam, seus grânulos geram 70% 
da sua receita de reciclagem devido ao preço muito mais alto por quilo de grânulos em comparação 
com materiais não processados ou compactados. A cooperativa emprega três pessoas para executar 
suas operações de peletização, enquanto outras 35 gerenciam os materiais restantes.

Anexo 9: Diferença material de preço entre plásticos compactados e peletizados na Dois Irmãos

ESTUDO DE CASO Dois Irmãos

Preço de venda dos materiais em diferentes 
estapas de processamento
Brasil R$/kg

+176%

LDPE HDPE

2.10

4.00

0.25

1.45

+740%

Enfardado Enfardado

Granulada Granulada

Divisão de receitas na Dois Irmãos

% do total

30%

70%

Outros 
materiais

Pelotas de 
plástico

Anexo 8: Cooperativa Dois Irmãos
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Integrando-se verticalmente, a Dois Irmãos agora 
é capaz de captar margens adicionais em cada 
etapa do processo de reciclagem, obtendo mais 
renda que na venda de plásticos não processados. 
A Dois Irmãos também disponibiliza aos seus 
parceiros comerciais um relatório mensal, 
detalhando a tonelagem de material plástico 
reciclado para ajudá-los a cumprir as leis de 
Responsabilidade Estendida. Este projeto também 
capacitou a Dois Irmãos a criar oportunidades 
econômicas para outras cooperativas de 
catadores de materiais recicláveis em sua 
área. Embora seja uma exceção no mundo das 
cooperativas de catadores, este exemplo prova 
que uma evolução tão holística e financeiramente 
estável é possível.

A Swachha Eco Solutions, criada por três jovens 
amigos em Bengaluru, na Índia, é outro exemplo 
convincente do uso da integração vertical para 
alcançar a sustentabilidade econômica. Os amigos 
queriam fazer parte da solução dos problemas 
de resíduos da cidade, deixando um legado de 
lixo zero para as gerações futuras. Resistindo a 
várias iterações do modelo de negócios, incluindo 
algumas perdas financeiras significativas, elas 
mantiveram sua missão central de transparência, 
apoiando práticas sociais e ambientais positivas e 
pagando impostos. Com cada negócio fracassado, 
eles aprenderam e continuaram a experimentar 
em busca de um modelo mais auto-sustentável.

Inicialmente, eles coletavam o lixo de porta em 
porta gratuitamente e o vendiam no mercado 
cinza, usando uma pequena garagem para 
separação. Entretanto, eles não conseguiam 
competir com outros concorrentes do setor 
informal, incluindo alguns que não pagavam 
impostos e ignoravam as medidas de controle da 
poluição e os padrões legais de trabalho.

Assim sendo, eles decidiram basear seu modelo 
nas lojas de sucatas e intermediários menores, 
passando para outro nível da cadeia de valor 
ao comprar resíduos recicláveis já separados. 
A economia era melhor, mas não o suficiente 
para compensar os gastos. Com isso, eles 
migraram para o processamento de plásticos e 
passaram a ser recicladores. A primeira tentativa 
de processamento de polietileno de baixa e 
alta densidade em “grumos” falhou porque não 
havia compradores suficientes. Na verdade, um 
comprador levou oito toneladas do material, mas 
nunca pagou por elas, alegando que os grumos 
“não tinham qualidade boa o suficiente”. Isso 
quase os levou à falência. Consequentemente, 
eles acabaram mudando para o processamento 
em grânulos, um produto que possuía mercado, 

em especial com fabricantes de tubulações para 
uso agrícola.

Eles logo perceberam que havia uma 
oportunidade de fabricação direta da sua 
própria tubulação de irrigação agrícola de 
ponta a ponta, através da construção de uma 
instalação de fabricação de tubos usando 
materiais PP coletados do lixo de grandes 
geradores de resíduos. A experimentação com 
outros produtos do mercado final se seguiu, 
incluindo telhas, blocos de pavimentação e 
tijolos – todos resistentes ao desgaste climático, 
a cargas pesadas e até mesmo recicláveis   após 
a obsolescência. Para acertar o processo de 
fabricação, eles experimentaram continuamente e 
trabalharam com estudantes de engenharia locais 
em vários protótipos (alguns dos quais são de 
fonte aberta). O equipamento é sempre comprado 
e fabricado localmente com peças acessíveis para 
fácil manutenção.

Além de seus negócios de fabricação de tubos, 
eles iniciaram um serviço de coleta de resíduos 
para grandes geradores de lixo81. Os materiais 
recicláveis   são levados para os centros de coleta 
de resíduos secos, onde são separados e vendidos 
imediatamente ou reciclados no local. Os resíduos 
secos não recicláveis   são levados para fornos de 
cimento, os orgânicos são levados para uma das 
24 fazendas para compostagem e quase nada vai 
para aterros sanitários.

A maioria das organizações focais entrevistadas 
utiliza a integração vertical, mas em menor 
escala. Elas removem rótulos e tampas de 
garrafas e, em seguida, compactam os materiais 
e os armazenam até que tenham quantidade 
suficiente para vender aos intermediários (por 

vezes ignorando as lojas de sucata locais). Ao remover tampas e rótulos de garrafas, o valor reciclável 
que eles recebem para garrafas PET e recipientes de vidro PP na Indonésia, por exemplo, aumenta em 
até 60% – no entanto, ressalta-se que a mão-de-obra adicional está envolvida e deve ser contabilizada. 
As etiquetas removidas também são recicladas.

3. CRIAÇÃO DE NOVOS MERCADOS
Por vezes, há materiais valiosos disponíveis 
no fluxo de resíduos mas não existe mercado 
local para processá-los. Algumas organizações 
tiveram visões do que poderia ser possível e 
passaram por processos de tentativa e erro 
para criar um mercado para materiais residuais 
quando nenhum existia anteriormente. Isso exigiu 
que muitas delas se integrassem verticalmente 
em toda a cadeia de valor, desde a coleta e 
processamento até a produção de seus próprios 
produtos finais.

Três amigos da Nova Inglaterra, que eram 
ávidos skatistas e surfistas, queriam fazer 
algo importante para proteger o oceano que 
amavam. Eles descobriram que o material mais 
destrutivo à vida marinha em todo o mundo, e 
um dos que mais se proliferam são as redes de 
pesca descartadas82. Não havia valor para elas 
ao final de sua vida útil, apesar de serem feitas 
de Nylon 6 de alto desempenho, que lhes dá 
força – o mesmo material utilizado em skates, 
alguns carpetes de alto desempenho e outros 
produtos83. Para pôr seu plano em prática, eles 
precisavam construir um novo mercado para esse 
material e resolver como coletar as redes em 
massa antes que fossem jogadas no mar. Com 
seu conhecimento do mercado de skate, eles 
pensaram que poderia haver interesse em skates 
derivados dos plásticos recolhidos do oceano. 

No entanto, apesar da infinidade de redes de 
pesca usadas, não havia mercado existente. Eles 
precisariam construir um do zero. 

Com isso, eles lançaram a Bureo como parte 
do projeto Start-up Chile, que apoia startups 
empreendedoras. Eles pediram patrocínios 
voluntários através do Kickstarter, eventualmente 
fabricando o primeiro skate do mundo feito a 
partir de plástico reciclado de redes de pesca 
em fim de vida útil, o Minnow. Desde os designs 
iniciais dos skates, a empresa passou a projetar 
e fabricar frisbees, pranchas de surfe, óculos 
de sol e Jenga “oceânica”, tornando-se uma 
das primeiras organizações a comercializar 
exclusivamente produtos derivados de lixo 
plástico oceânico. Como utilitário, as redes de 
pesca usadas valem menos de USD $ 1 por kilo, 
mas quando transformadas em skates e outros 
produtos, chegam a valer mais de US$ 100/
kg. Essa margem de lucro permite que a Bureo 
terceirize confortavelmente quase todas as 
etapas da cadeia de suprimentos para empresas 
chilenas locais e ofereça um apoio generoso às 
comunidades pesqueiras da região.

Mas eles não pararam por aí. Outras empresas 
logo entraram em contato para adquirir materiais 
de redes de pesca “oceânica” para construir 
seus próprios produtos. O que começou como 
um empreendimento social de nicho tornou-se 

Valor obtido com o processamento adicional de recicláveis
Preço em IDR/kg com e sem etiquetas

Com 
etiqueta

Com etiqueta, 
sem tampa

Com etiqueta,
 sem tampa

Sem 
etiqueta

Sem etiqueta,
sem tampa

Sem etiqueta,
sem tampa

Vidro transparente PP

10,000

5,600
4,000

6,000

3,500
2,500

+67%

+60%

+60%

Indonésia 
ESTUDO DE CASO

Anexo 10: Diferença do preço reciclável entre garrafas com e sem tampas e rótulos87

Garrafas PET coloridas Garrafas PET transparentes
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maior e mais sustentável por meio de parcerias com seis empresas nos Estados Unidos e na América do Sul, para 
fornecer grânulos feitos a partir de linhas de pesca em fim de vida útil. Estas empresas utilizam um volume muito 
maior do que a Bureo precisa para o seus skates e mercado de jogos, aumentando assim o seu impacto e dando-lhes 
a oportunidade de se concentrar no que mais gostam: envolver-se com comunidades de pescadores locais e acabar 
com o descarte prejudicial de redes de pesca em nossos oceanos e mares.

4. CRIAÇÃO OU ADOÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS
Às vezes, a adoção de tecnologias inovadoras cria um mercado de materiais recicláveis   onde os mesmos não existiam 
antes. Um exemplo disso é a cooperativa de catadores CooperRegião, que, entre outras coisas, é especialista na 
reciclagem de produtos de poliestireno (PS), um tipo de plástico que raramente é reciclado devido ao seu grande 
volume e baixo peso. Um dos principais compradores da cooperativa, uma empresa de isopor, emprestou-lhes uma 
máquina de extrusão de PS especial, que remove o ar dos produtos PS e o condensa em esferas densas que podem 
ser vendidas. A máquina é capaz de reciclar qualquer tipo de produto PS, desde que o material esteja limpo. Quase 

todo o PS no sul do Brasil (1,45 toneladas por mês) agora flui através de seu processo de reciclagem. As esferas 
são posteriormente vendidas para um centro de reciclagem chamado Termotécnica, no sul do Brasil, que produz 
um material de gesso leve usado para fabricar rodapés de parede e forros de tetos. 

Outro exemplo de adoção de novas tecnologias, criação de novos mercados e integração vertical é a Precious 
Plastic87. A Precious Plastic é uma organização com sede na Holanda que desenvolveu máquinas de reciclagem 
relativamente fáceis de construir, como trituradores, extrusoras e máquinas de injeção e compressão. Plantas, 
vídeos de instruções e outras informações possibilitam a reciclagem de plástico em pequena escala no 
estilo faça-você-mesmo. As máquinas são projetadas do modo mais simples possível, para que pessoas com 
habilidades básicas de fabricação de máquinas possam construí-las, e aqueles sem experiência em reciclagem 
possam operá-las. Muitas organizações em todo o mundo iniciaram empreendimentos de reciclagem em 
pequena escala com a ajuda da empresa, especialmente em locais menores, rurais ou isolados dos mercados de 
reciclagem existentes.

Tem-se por exemplo a remota ilha de Sabang, 
na província de Aceh, na Indonésia – famosa por 
sua bela costa e mergulhadores – que tem uma 
população de menos de 35.000 pessoas. Dados 
os altos custos logísticos para os mercados de 
reciclagem mais próximos em Medan (mesmo 
para resíduos plásticos altamente valorizados, 
como HDPE, PP e PE), a reciclagem não era 
economicamente viável; mesmo após o governo 
ter fornecido máquinas trituradoras de plástico, 
que foram negligenciadas pela falta de um 
mercado próximo o suficiente para vender os 
materiais triturados. Essa situação mudou 
depois que uma comunidade ouviu falar sobre a 
Precious Plastic. Seus residentes construíram 
sua própria máquina de compressão por menos 
de US$ 140 e agora, usando plásticos residuais 
rígidos, fabricam produtos dos quais eles 
mesmos precisam, com planos para vender 
produtos localmente em um futuro próximo. 
Embora esses esforços não resolvam o problema 
dos plásticos na ilha, eles são um começo.

A Robries em Surabaya, na Indonésia, também 
construiu suas próprias extrusoras e injetoras da 
“Precious Plastics”. Enquanto operava no centro 
de reciclagem do país, em Surabaya, a equipe 
da Robries viu que poderia gerar muito mais 
valor criando produtos ao invés de vender o lixo 
reciclável como recurso. Com o financiamento e 
orientação do Ministério da Pesquisa e do Ensino 
Superior da Indonésia, a Robries construiu várias 
máquinas da Precious Plastics, que agora lhes 
permitem fabricar produtos vendidos online, 
incluindo filamentos reciclados de PP, PEAD e 
PEBD para impressão 3D. Eles não só vendem 
para compradores indonésios, mas também para 
os mercados dos EUA e da Europa. O filamento 
3D é vendido por Rp150.000/kg (cerca de US$ 10/
kg), o que representa apenas 25% do preço do 
filamento de material virgem, mas ainda produz 
uma receita 30 vezes maior do que a venda do 

plástico descartado como recurso para bancos de 
resíduos próximos ou recicladores locais.

A Plastic Collective (PC), uma empresa social 
australiana com projetos na Indonésia, Malásia 
e Austrália, capacita comunidades remotas de 
4.000 ilhas da região da Ásia-Pacífico – onde 
costumam faltar serviços de gestão de resíduos 
– para a reciclagem de plásticos para venda. A 
fundadora Louise Hardman adaptou os projetos 
da Precious Plastic para criar um “Shruder”, 
uma única máquina que combina a trituração 
de plástico (até 10kg/hr) e a extrusão (120m/
hr) para que as comunidades remotas possam 
ter uma opção prática que produz filamentos/
cordões e produtos moldados. Pesando 150 kg, 
é relativamente fácil de transportar e manter, 
com um sistema trifásico movido a eletricidade 
monofásica, energia solar ou um gerador a diesel 
de 3kva. Dependendo dos tipos de materiais 
plásticos processados, as comunidades podem 
reciclar 15-25 toneladas de plástico por máquina 
anualmente em suas próprias microempresas e 
gerar receitas de até AU $60.000 – o que torna 
as máquinas autossustentáveis, uma vez pagos 
os custos iniciais de capital. A maior parte do 

Anexo 12: Máqunas trituradora, extrusora, injetora e compressora da Precious Plastic.88

Anexo 11: Máquina de extrusão de poliestireno CooperRegião

Anexo 13: Esmagadora coletiva de plástico
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material processado é vendida aos fabricantes, 
enquanto parte dele é transformada em produtos 
que a comunidade projeta para si ou para vendas 
locais.

Hardman criou duas estratégias de engajamento 
corporativo. Primeiro, as empresas podem 
patrocinar um programa para uma região remota 
ou insular por aproximadamente AU $100.000 
(dependendo da localização e dos requisitos). 
Em segundo lugar, a PC criou um programa 
de Plástico Com Certificação Ética TM para 
que fabricantes globais comprem o plástico 
recolhido dos oceanos (OBP) das comunidades 
que utilizam as máquinas Shruder. A PC fornece 
um rastreamento totalmente transparente (tipos 
e volumes de materiais processados, empregos 
criados), conformidade operacional com o Objetivo 
de Desenvolvimento Sustentável e “histórias” de 
mídia dedicadas a esses programas exclusivos 
de comunidades remotas, que podem ser usadas 
pelas marcas globais em suas necessidades de 
marketing e observância84. 

5. MATERIAIS SUSTENTÁVEIS E 
RASTREABILIDADE
O plástico oceânico tem recebido atenção 
mundial85. As pessoas estão pressionando as 
empresas para que ajam de maneira mais 
responsável, e muitos estão votando com 
seu dinheiro. As empresas não estão apenas 
começando a ver uma obrigação moral de 
responder, mas também a enxergar esse aspecto 
como uma oportunidade de conectar-se com seus 
clientes de maneira mais profunda e significativa.

Algumas marcas começaram a incorporar, 
pública ou privadamente, “materiais sustentáveis” 
(ou seja, conteúdo reciclado que, de outro modo, 
poluiria o ambiente e/ou que garante condições 
sociais para empregados, como salário vital 
ou métodos de produção mais sustentáveis) 
em seus produtos. Também conhecidos como 
plásticos “sociais”, “fairtrade”, “de origem ética” 
ou “oceânicos”, esses materiais alcançam um 
preço premium, em parte porque transmitem 
uma história de esperança e práticas comerciais 
com integridade – ou seja, a oportunidade de 
fazer parte de uma mudança positiva. No entanto, 
estes mercados de plástico “oceânicos” e 
“sociais” ainda são um nicho e exigem que mais 
compradores participem para que sejam viáveis   a 
longo prazo86.

As organizações de gerenciamento de resíduos 

podem construir uma marca inspiradora focada 
na missão e, ao mesmo tempo, garantir que 
sua cadeia de suprimentos seja transparente. 
Essa rastreabilidade exige que elas se engajem 
em toda a cadeia de fornecimento de material 
residual, começando com a fonte local e 
continuando com as vendas para os fabricantes. 
Essa rastreabilidade também ajuda as empresas 
a cumprirem os requisitos regulatórios 
necessários da REP. Algumas de nossas 
organizações de melhores práticas alcançaram 
isso com sucesso.

A Plastic for Change Bangalore Consortium na 
Índia, formado pelas organizações Plastics for 
Change, Hasiru Dala e Hasiru Dala Innovations, 
exploradas anteriormente, conseguem um preço 
premium com seu rPET das empresas de bens de 
consumo de alta velocidade. Isso ocorre porque 
elas garantem plásticos totalmente rastreáveis   
e com base no comércio justo, além de salários 
dignos para os catadores que coletam suas 
garrafas PET. Além disso, para fazer parte de 
seu ecossistema de reciclagem com acesso a 
preços mais altos de materiais, os intermediários 
e recicladores devem cumprir um código de 
conduta social, ambiental e de transparência, 
além de atender aos padrões de qualidade da 
produção.

Todo o Consórcio PFC rPET é rastreado em cada 
estágio do processo de produção da reciclagem. 
Os catadores de recicláveis vendem seus 
materiais através de um aplicativo criado pelo 
PFC. Os materiais são agrupados e recebem 
um identificador exclusivo, que é rastreado 
à medida em que se movimentam por várias 
etapas de processamento em lotes. O Plastics 
for Change fornece treinamento extensivo 
e gerenciamento no local para ajudar os 
intermediários e recicladores a melhorar sua 
qualidade de produção, rastreabilidade e medidas 
de segurança ambientais.

É um modelo vantajoso para todos: os 
intermediários recebem preços estáveis e 
exclusivos, treinamento em segurança e controle 
de qualidade; o Consórcio PFC melhora as 
condições sociais e ambientais de sua indústria; 
os catadores recebem um salário digno e os 
fabricantes recebem matéria-prima de plástico 
que não só conta com uma origem impactante de 
otimismo, mas que também atende aos rigorosos 
requisitos de qualidade e rastreamento da REP.

A Bureo, fabricante de skates chilena que utiliza 

A cooperativa de catadores Dois Irmãos, explorada anteriormente, requer um volume mínimo de 110 
toneladas/mês de PEBD e PEAD para que seu processo de produção de grânulos seja economicamente 
viável. Entretanto, seu membros perceberam que estavam obtendo apenas 90 toneladas por mês e 
que, se não atingissem esse mínimo, seria improvável que outras cooperativas vizinhas o fizessem. 
Assim sendo, eles decidiram agrupar seus resíduos de plástico. Ao invés de simplesmente vender seus 
materiais juntos (e dividir a receita com base em seus insumos), a Dois Irmãos atua como compradora, 
adquirindo 20 toneladas de materiais por mês de três cooperativas próximas e processando-os antes 
de vender para os fabricantes. 

Valor obtido na venda para agregadores em comparação com lojas de sucata
Diferença no preço em IDR/kg para compradores de centros de reciclagem  
e lojas de sucata

Vidros coloridos 
(com etiqueta)

Vidros transparentes 
(com etiqueta)

Tampas de 
garrafa

Polipropileno (PP) HDPE/PP/PET HDPE PET

Garrafas coloridas 
de material 
moldado

Garrafas 
transparentes 
(com etiqueta)

Garrafas 
coloridas (com 
etiqueta)

Centro de reciclagem

Loja de lixo local

1,000

2,500

1,700

3,500
3,8003,8003,800

3,000

4,800

+60%

+58%
+32%

+46%

+106%

+150%

5,550
5,000

6,000

ESTUDO DE CASO 
Indonésia 

Anexo 14: Diferença de preço dos recicláveis entre lojas de sucatas locais e compradores intermediários89.

redes de pesca em fim de vida útil, explorada anteriormente, também vende “materiais sustentáveis” 
com histórias marcantes e rastreabilidade total. Em breve, ada skate vendido pode ser escaneado 
para maiores informações sobre a vila de pescadores onde as redes de pesca foram coletadas, 
proporcionando aos compradores uma conexão mais profunda com as origens do material do seus 
skates e, finalmente, com a diferença que a sua compra fez. Esse envolvimento mais profundo do 
comprador se converte em maior fidelidade à marca para a Bureo e para os clientes dos outros 
compradores do seu material de rede de pesca.

6. AGREGAÇÃO DE VALOR NA CADEIA DE RECICLÁVEIS
As lojas de sucatas costumam aceitar quase qualquer quantidade de plástico. Esse plástico é 
agregado até que alcance volume suficiente para ser vendido a um intermediário por um preço maior. 
Se as organizações pretendem vender diretamente a um intermediário, evitando negociar com as 
lojas de sucatas, elas precisam agregar o mesmo volume. Isso geralmente requer compactação 
e armazenamento (o que pode criar fluxo de caixa e dificuldades de espaço) ou o agrupamento de 
materiais com outras organizações para atingir quantidades mínimas.

O Projeto STOP da Indonésia percebeu que, ao agregar recicláveis e transportá-los por caminhão 
durante 7,5 horas até o centro de reciclagem mais próximo em Surabaya, sua receita aumentaria 
consideravelmente para a maioria dos materiais, ao invés de vendê-los para lojas de sucatas locais.
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III. ESTRATÉGIAS PARA REDUZIR OS CUSTOS DE RECICLAGEM
As organizações focais utilizam várias técnicas para reduzir custos dentro de suas operações de 
reciclagem. Quatro delas se destacaram como sendo particularmente eficazes:

Anexo 15: Resumo de estratégias para reduzir os custos de reciclagem

Ao invés de incorrer no custo de coletar materiais, 
algumas organizações criaram pontos de coleta 
centralizados onde as pessoas podem deixar seus 
materiais recicláveis. As entidades que coletam 
materiais tentam fazê-lo diretamente, antes que 
os recicláveis sejam contaminados ou furtados 
por outros. Quase todos otimizaram sua logística 
através da compactação de materiais para envio. 
Finalmente, muitos construíram parcerias de 
duplo ganho com provedores de logística que 
ultrapassaram consideravelmente as relações 
transacionais.

1. PONTOS DE COLETA
Os pontos de coleta estabelecem uma localização 
central onde os domicílios e empresas podem 
levar seus materiais recicláveis, poupando às 
organizações a despesa e o tempo de ter que 
recolher porta a porta. Alguns pontos de coleta 
pagam uma taxa pela quantidade e pelo tipo de 
materiais depositados, às vezes com créditos 
por eletricidade, telefone celular ou escolares 
(por exemplo, os Pontos de Incentivo da Bolsa 
de Resíduos ou as Bolsas da Indonésia). Outros 
simplesmente recebem os materiais recicláveis   
gratuitamente e agradecem aos moradores por 
fazer a sua parte para ajudar o meio ambiente 

(como os Pontos Limpos da TriCiclos, no Chile). 
No entanto, o ponto de coleta central não precisa 
estar em um local fixo. Inúmeros modelos estão 
surgindo na Indonésia, no Brasil e na Índia 
onde as famílias podem usar um aplicativo para 
agendar a coleta de seus materiais recicláveis, às 
vezes por catadores.

Esses modelos são baseados na receita da venda 
de materiais recicláveis   agregados, muitas 
vezes incluindo o apoio de partes interessadas 
do setor privado, que patrocinam o investimento 
de capital em aluguéis e equipamento ou 
contribuem para as operações na forma de 
um prêmio sobre os materiais coletados. Isso 
pode ser feito como parte dos requisitos de 
responsabilidade estendida do produtor (REP) 
para “recuperar” uma proporção dos materiais 
vendidos no mercado, semelhante aos modelos 
de organização de recuperação de embalagens.

A TriCiclos desenvolveu uma rede de 55 “Pontos 
Limpos” no Chile. Cada Ponto Limpo aceita 
entre 6 e 12 tipos de materiais recicláveis, e 
esses locais operam como pequenos centros 
de processamento, consistindo em edifícios 
de contêineres fechados, com uma área de 

ESTRATÉGIA DEFINIÇÃO ESTUDOS DE CASO

PONTOS DE COLETA No lugar da coleta de lixo reciclável 
externa, os materiais recicláveis são 
levados para um local central por 
residências e empresas.

• TriCiclos
• Waste4Change

PARCERIAS NA FONTE Construir parcerias com grandes 
geradores de resíduos nas quais todos 
ganham, a fim de evitar o despejo, 
a queima e o aterro do lixo, e para 
garantir matérias-primas mais limpas.

• Bureo
• Grupo de Ação e Pesquisa 

Ambiental Chintan

REDUÇÃO DOS 
CUSTOS DE 
LOGÍSTICA

Agregar e compactar materiais e 
transportá-los nos maiores caminhões 
possíveis.

• Projeto STOP
• TriCiclos

PARCERIAS DE 
DUPLO GANHO COM 
PROVEDORES DE 
LOGÍSTICA

Criar vínculos mais profundos do que 
o simples pagamento transacional de 
serviços.

• Fecunda Patagônia
• TriCiclos

separação de recicláveis, compactador e espaço 
para armazenamento. Cada um é modular 
em sua construção e seu custo corresponde a 
apenas uma parte do que é gasto em soluções 
comparáveis. Os Pontos Limpos proporcionam 
aos moradores conscientes a oportunidade 
de reciclar e obter educação ambiental dos 
atendentes. O lucro dos materiais doados cobre 
os custos operacionais, incluindo os salários dos 
trabalhadores. Os Pontos Limpos não só reduzem 
os custos de coleta de lixo, – já que os materiais 
são levados até eles – mas também trazem 
economia nos custos de separação, visto que 
os próprios residentes categorizam os resíduos, 
geralmente mantendo-os separados e limpos 
antes de transportá-los para um Ponto Limpo.

O Proyecto de Reciclaje Colectivo (ou Projeto de 
Reciclagem Coletivo), iniciado em 2013, consiste 
em uma aliança entre empresas privadas, 
incluindo Coca-Cola, Unilever, Walmart, PepsiCo, 
CMPC, Nestlé, PF e a TriCiclos para estabelecer 
Pontos Limpos. O Walmart, por exemplo, fornece 
terrenos e paga custos de capital. Outras 
empresas dividem os custos operacionais. O 
projeto estabeleceu cinco Pontos Limpos com 
mais de 30.000 usuários e 140 toneladas de 
materiais recuperados mensalmente.

A Waste4Change ,em colaboração com a PRAISE 

(uma associação de produtores que inclui a Tetra 
Pak, Danone, Unilever, Coca-Cola, Indofood e 
Nestlé), iniciou um programa de caixas de coleta 
de recicláveis. Mais de 80 caixas de coleta foram 
colocadas em espaços públicos, como pontos 
de ônibus, escolas, shoppings, escritórios, cafés 
e restaurantes. Cada uma possui o seu próprio 
zelador (geralmente a instituição na qual está 
localizada) e os cidadãos locais têm uma opção 
de depósito fácil para seus recicláveis. Quando a 
caixa fica cheia, o zelador entra em contato com 
a Waste4Change, que direciona uma recicladora 
parceira para lidar com a coleta, o que inclui 
a manutenção padronizada de registros. A 
Waste4Change leva até mesmo não-recicláveis 
(se houver) e processa-os em combustível através 
da colaboração com uma fábrica de cimento local.

Os membros da PRAISE financiam os custos 
operacionais e recebem um relatório mensal 
dos materiais coletados. O relatório também é 
compartilhado com o Ministério do Meio Ambiente 
e Florestas que está desenvolvendo a legislação 
do PEP.

2. ESTABELECER CONFIANÇA COM 
PARCERIAS NA FONTE
Os resíduos mais limpos e de maior valor são 
aqueles coletados na fonte de descarte antes que 

Anexo 16: Instalação de um Ponto Limpo da TriCiclos
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sejam misturados com quaisquer outros. Mas 
obter esses resíduos nem sempre é algo simples. 
Em geral, a reciclagem em nossos países focais 
opera informalmente, fora do sistema, por 
meio de uma série de relacionamentos muitas 
vezes invisíveis para o mundo exterior. Alguns 
participantes da atividade de reciclagem buscam 
o anonimato para evitar a cobrança de impostos 
e/ou a supervisão regulatória sobre suas práticas 
ambientais ou sociais, de modo a manter os 
custos baixos90. Outros se mantêm fora da cadeia 
de valor de reciclagem normal e precisam ser 
convencidos dos benefícios de fazer algo novo 
com seus materiais. 

A Bureo, localizada no Chile e estudada 
anteriormente, reconheceu que as redes de pesca 
em final de vida útil, feitas de Nylon 6, poderiam 
ser um recurso valioso e abundante, facilmente 
recolhido em todo o mundo. No entanto, um dos 
maiores desafios consistia em coletar as redes 
antes que fossem jogadas ao mar. Em alguns 
casos, grandes empresas de pesca comercial 
repassavam suas redes para empresas menores 
e depois para pescadores individuais. Entretanto, 
no final, as redes eram jogadas no oceano ou 
enviadas para aterros. A Bureo percebeu que, 
para captar redes das comunidades pesqueiras, 
seria preciso convencer os pescadores de que 
valeria a pena vendê-las. Esses pescadores 
temiam que a participação no programa 
exigisse trabalho extra por pouca (ou nenhuma) 
recompensa.

A Bureo superou esse obstáculo ao estabelecer 
uma presença física em cada comunidade e 
atender às preocupações dos pescadores. 
Lentamente estabelecendo confiança ao longo do 
tempo, a Bureo mostrou como as antigas redes 
de pesca podiam ser transformadas em produtos 
novos e valiosos. Os pescadores recebem um 
pagamento por suas redes em fim de vida útil 
mesmo que estejam degradadas demais para 
serem recicladas91, em contraste com sua 
situação anterior, na qual as redes não possuíam 
qualquer valor. Quando os pescadores preferem 
doar suas redes, o dinheiro economizado é 
investido em projetos ambientais locais e 
outras atividades comunitárias, o que promove 
o desenvolvimento e o orgulho da comunidade. 
Além disso, vários moradores locais são 
contratados para preparar e transportar as redes 
para reciclagem. A Bureo fez com que a “coisa 
certa a fazer” se tornasse algo “fácil de fazer” 
para os pescadores.

A organização percebeu que cada comunidade 
de pescadores requer de três a seis meses 

de trabalho presencial para que seja possível 
estabelecer sua confiança. Atualmente, ela possui 
acordos com 15 grupos de pesca comercial e 
12 comunidades de pescadores artesanais. Isso 
representa mais de 300 toneladas de redes de 
pesca processadas por ano, com uma meta 
de exceder 1.000 toneladas por ano até 2020 e 
expandir o programa para a Argentina e o Peru.

Em 2001, o Grupo de Ação e Pesquisa  Ambiental 
Chintan, em Delhi, na Índia, mobilizou catadores 
e coletores de recicláveis, pequenos vendedores 
ambulantes de sucatas, pequenos compradores e 
itinerantes para formar a Safai Sena, que significa 
“exército da limpeza”. A Safai Sena oferece uma 
ampla gama de serviços, desde a coleta de lixo 
residencial até a limpeza de trens.

Seu programa de limpeza de trens envolve 
catadores de materiais recicláveis vestidos de 
amarelo e usando luvas e máscaras esportivas, 
que entram em cada trem que chega à estação 
de Nova Deli. Em poucos minutos, cada trem é 
completamente limpo, incluindo o esvaziamento 
das lixeiras e a coleta de lixo dos assentos, 
enquanto outro time vestido de verde varre os 
trilhos. Os resíduos são entregues a outra equipe 
da Safai Sena, que os leva para uma unidade de 
recuperação próxima para classificação.

Na unidade, o material inorgânico é dividido 
em 12 categorias e os resíduos alimentares 
são transformados em ração animal ou em 
material de compostagem. Das 4 toneladas de 
resíduos removidos dos trens todos os dias, 3,25 
toneladas são recicladas e o restante vai para 
aterros. Os materiais recicláveis geram receita 
suficiente para   que o serviço de limpeza dos 
trens seja fornecido sem custo para a ferrovia (a 
compostagem, no valor de ₹15 por quilo, também 
é fornecida para a estação gratuitamente). Tem-
se um duplo ganho para ambas as entidades: a 
Safai Sena obtém lixo com uma alta proporção de 
recicláveis   de valor elevado, gratuitamente e na 
fonte, antes que seja misturado a outros resíduos; 
enquanto a ferrovia recebe um serviço abrangente 
de limpeza sem custo.

O Consórcio Plastics for Change (PFC) em 
Bengaluru, analisado anteriormente, utiliza 
um modelo de recuperação de materiais com 
alto grau de tecnologia e personalização. Sua 
experiência demonstrou que um preço premium 
não seria o suficiente para atrair recicladores 
informais a se tornarem parte de um sistema 
transparente de reciclagem. Primeiramente, a 
organização deve criar confiança, comprovando 
que protegerá os trabalhadores das autoridades 
e que a participação deles em um novo programa 
de reciclagem não comprometerá suas atuais 
relações de compra e venda. 

Isso é alcançado de várias maneiras. Primeiro, a 
PFC investe um tempo significativo na construção 
de relacionamentos pessoais com recicladores 
e na parceria com organizações confiáveis de 
catadores   como a Hasiru Dala. Em segundo 
lugar, ela projeta um sistema fechado, no qual 
recicladores e peletizadores interagem apenas 

com a Hasiru Dala, –  uma organização que 
conhecem e confiam – enquanto os fabricantes 
só interagem diretamente com a Plastics 
for Change. Além disso, os recicladores não 
precisam ter um contrato de exclusividade: eles 
estão livres para trabalhar através do Consórcio 
PFC ou através de seus outros relacionamentos 
tradicionais de compra, tendo a flexibilidade 
de ponderar as compensações e escolher sua 
melhor opção no mercado.

3. REDUÇÃO DOS CUSTOS DE 
LOGÍSTICA
Várias estratégias são usadas pelas organizações 
para reduzir despesas logísticas, incluindo 
escolher corretamente os caminhões, compactar 
materiais antes do transporte, agrupar 
materiais com outras entidades para atingir 
volume e negociar com empresas de transporte 
(principalmente aproveitando-se da devolução de 
recipientes vazios).

CONSIDERAÇÕES QUANTO À REDUÇÃO DOS CUSTOS DE LOGÍSTICA
• Utilizar o maior caminhão disponível (relativo ao custo) e transportar o máximo de carga
• Compactar materiais
• Agrupar materiais com outras organizações/cidades para alcançar volumes significativos
• Negociar transporte para materiais sem mercado (como sachês)
• Negociar com fornecedores de caminhões/navios que ficam vazios em viagens de volta
• Pressionar para obter subsídios governamentais de logística ou melhorias de infraestrutura
• Construir novas infraestruturas locais de reciclagem (veja a seção Recomendações)
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4. PARCERIAS DE DUPLO GANHO COM 
PROVEDORES DE LOGÍSTICA
A Fecunda Patagônia foi fundada por quatro 
mães chilenas, frustradas com a inclusão da 
reciclagem no currículo escolar local quando 
não havia serviços de reciclagem disponíveis na 
região de Aysén, na Patagônia (a 1.600 km do 
centro de reciclagem mais próximo em Santiago). 
Todo o seu lixo ia parar em aterros. Com o 
apoio da Start-up Chile, o programa nacional de 
incubação de empresas, elas abriram o primeiro 
ponto de coleta e classificação de reciclagem em 
Coyhaique, no Chile. A Fecunda Patagônia opera 
o ponto limpo, recebendo e separando materiais 
recicláveis   de alto valor (plásticos, papel, vidro, 
metal, baterias e eletrônicos) dos cidadãos 
locais. Além de pontos de entrega, elas fornecem 
serviços de coleta de recicláveis   em empresas 
locais e operam uma pequena loja onde são 
vendidos lixeiras, compostores domésticos e 
produtos ecologicamente sustentáveis, como 
fraldas reutilizáveis.

Como a Patagônia – uma região geograficamente 
desafiadora, com dois milhões de habitantes 
no Chile e na Argentina – não possui unidades 
de processamento de material e fica a 
aproximadamente 30 horas de carro de Santiago, 
a logística é um desafio constante. Não era 
viável levar o material para Santiago a taxas 
de mercado, mesmo para o mais valioso dos 
plásticos recicláveis. Para superar isso, a 
Fecunda Patagônia estabeleceu relações com 
empresas capazes de fornecer apoio logístico 
e criar relacionamentos mais profundos que o 
simples pagamento transacional. 

Um exemplo é a parceria com a Cristalerías 
Chile, empresa que produz a maioria das 
garrafas de vidro no país. Embora não envolva 
plásticos, o exemplo ilustra um tipo de relação do 
setor privado de possível aplicação para outros 
materiais, como o plástico. Dado o tamanho 
da empresa, ela já possui uma extensa rede 
logística em todo o Chile. A Fecunda Patagônia 
criou um sistema que levaria garrafas de vidro da 
Patagônia para Santiago em caminhões que, de 
outro modo, estariam vazios após as entregas. 
Indo um passo além, a Fecunda Patagônia levou 
a campanha Elige Vidrio (Escolha o Vidro) para a 
região, que incentiva os cidadãos a usar garrafas 
de vidro ao invés de outros tipos de recipientes. 
A organização introduziu a Cristalerías Chile 
aos seus políticos locais e está divulgando a 

campanha entre sua considerável comunidade 
de apoiadores. Ela também está trabalhando em 
um sistema ponta a ponta de fornecimento de 
vidro. que é um material difícil de reciclar. Essa 
parceria é vista como precursora de acordos 
com outras empresas para transportar, de 
forma menos dispendiosa, seus outros tipos de 
materiais recicláveis.

Da mesma forma, uma parceria entre a TriCiclos 
e a Sodimac, uma grande varejista de produtos 
para o lar no Chile, utiliza os caminhões Sodimac 
para transportar material de seus Pontos Limpos 
TriCiclos. A varejista do lar possui uma frota de 
caminhões para abastecer suas lojas, os quais 
retornam a Santiago vazios após as entregas. 
Agora, cada loja tem um Ponto Limpo e os 
caminhões retornam com embalagens pós-
consumo compactadas.

CONCLUSÃO
Assim como na luta contra o aquecimento 
global, é necessário haver uma liderança no nível 
internacional para reduzir o despejo de plásticos 
no meio ambiente – material que inevitavelmente 
acaba se acumulando nos oceanos do mundo. 
Governos nacionais, organizações internacionais 
e organizações não-governamentais estão 
começando a dar um passo à frente92.

Entretanto, como este capítulo mostrou, a 
liderança também está ocorrendo organicamente 
no nível local, longe dos organismos decisórios 
globais. Empreendedores, cooperativas de 
catadores e grupos comunitários locais 
estão avançando para lidar com o acúmulo 
de resíduos plásticos em suas comunidades. 
Essas organizações locais encontraram 
maneiras muitas vezes inovadoras de construir 
empresas de reciclagem viáveis, frequentemente 
em ambientes difíceis, e sem sacrificar as 
salvaguardas sociais e ambientais.

Essa liderança e sua ingenuidade não devem ser 
apenas reconhecidas, mas também apoiadas 
por aqueles com maiores recursos. A liderança 
não deve apenas vir de cima, mas também ser 
validada e encorajada quando se origina em 
pequenas localidades, além de ampliada com 
recursos e compartilhada em todo o mundo como 
histórias de sucesso que podem se repetir.
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PROCESSAMENTO DE ORGÂNICOS    
SEM PREJUÍZO

Em muitos países, pelo menos metade do lixo 
gerado – às vezes até 85% – é composto por 
resíduos orgânicos, principalmente após a 
remoção dos inorgânicos de alto valor pelos 
catadores. O lixo orgânico é úmido e pesado, 
trazendo consigo uma carga maior para os 
esforços da coleta de resíduos, tanto financeira 
quanto tecnicamente. Uma vez que os resíduos 
orgânicos chegam ao aterro, eles liberam 
metano, um gás estufa nocivo e de ação rápida, 
contribuindo para as emissões de GEE de cada 
país. Os resíduos orgânicos que não são separados 
contaminam os inorgânicos recicláveis, reduzindo 
seu valor em até dois terços93. Os próprios 
orgânicos apresentam um valor econômico muito 
menor do que os recicláveis comparáveis, um fator 
importante na estruturação de um sistema de 
resíduos economicamente viável. Por estas razões, 
descobrir como processar orgânicos sem prejuízo 
é parte significativa de um processo de gestão de 
resíduos economicamente sustentável.

5
ESTUDOS DE CASO DESCRITOS 
NESTE CAPÍTULO 
• Grupo de Ação e Pesquisa Ambiental 

Chintan, Índia
• Ciclo Organico, Brasil
• Reciclagem ecoBali, Indonésia
• Fundação Basura, Chile
• Programa Klungkung Regency TOSS, 

Indonésia
• LSM Pelita Klabat, Indonésia
• Município de La Pintana, Chile
• Projeto STOP, Indonésia
• Stree Mukti Sanghatana, Índia
• Reciclagem Temesi, Indonésia

LIÇÕES VITAIS DE ORGANIZAÇÕES 
PIONEIRAS NA LINHA DE FRENTE

PROCESSAMENTO DE 
ORGÂNICOS SEM PREJUÍZO
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INTRODUÇÃO
Na maioria dos sistemas de resíduos, os orgânicos são processados com prejuízo. O valor derivado da 
venda de produtos orgânicos comuns, como o composto, simplesmente não é suficiente para cobrir 
o custo de produzi-los. As organizações de melhores práticas, no entanto, conseguiram encontrar 
maneiras de processar resíduos orgânicos em recursos valiosos, que cobrem seus custos ao mesmo 
tempo em que ajudam a sustentar a cadeia alimentar, enriquecem o solo e as plantas e/ou fornecem 
energia de baixo custo. Essas organizações também encontraram maneiras eficazes de pressionar 
o governo a incentivar o manejo do lixo orgânico de baixo custo, com o objetivo de extrair o máximo 
possível de resíduos orgânicos através do emprego de táticas que reduzem os custos operacionais. 
Desse modo, a receita gerada é suficiente para cobrir os custos, e esse método também visa envolver 
a comunidade no combate ao desperdício dos seus produtos orgânicos. A partir das entrevistas 
conduzidas, notamos muitas estratégias compartilhadas entre essas organizações, que podem servir 
como pontos de partida para o aprendizado de outras entidades e governos.

Anexo 1: Tópicos abordados neste capítulo na cadeia de valor da gestão de resíduos (em azul)

I. ENTENDENDO AS OPÇÕES DE PROCESSAMENTO DE RESÍDUOS ORG NICOS 
Embora o processamento de resíduos orgânicos em adubo seja a prática mais comum, há vários outros 
métodos disponíveis para uso pelas organizações, que podem se adequar melhor aos mercados nos 
quais operam, às características do seu lixo orgânico e às restrições organizacionais. No entanto, 
nem todas as opções funcionarão em todos os contextos. O método de processamento de orgânicos 
escolhido depende da limpeza dos resíduos, da facilidade do processo, do conteúdo dos resíduos, da 
disponibilidade de terras, do clima regional e das considerações de custos operacionais/de capital.

O sistema de resíduos é economicamente sustentável (ou seja, recursos + receitas > custos

Resíduos separados em 
porções orgânicas e não-
orgânicas na fonte

Todos os resíduos 
são coletados 
de residências e 
empresas

Todo o lixo coletado 
chega ao seu destino 
pretendido

Processamento do lixo 
orgânico sem perda

Os catadores são integrados no sistema formal de resíduos

O lixo não-orgânico é 
reciclado

O lixo residual é descartado 
com segurança

O lixo orgânico é 
processado

CONSIDERAÇÕES PARA A ESCOLHA DA ABORDAGEM DO PROCESSAMENTO ORGÂNICO:
• Necessidades do mercado local
• Valor do(s) produto(s) orgânico(s)
• Qualidade do(s) produto(s) orgânico(s)
• Limpeza dos resíduos orgânicos
• Conteúdo dos resíduos orgânicos
• Facilidade de processamento
• Velocidade de processamento
• Requisitos de Capex/Opex
• Requisitos de terras
• Condições climáticas locais
• Impacto ambiental

1. COMPOSTO E FERTILIZANTE
Enquanto o composto nutre o solo, o fertilizante nutre as plantas. Os organismos benéficos e minerais 
do composto restauram o solo empobrecido, fornecendo às plantas nutrientes necessários em 
pequenas quantidades, como o boro. Ainda que o fertilizante possa ser utilizado sem o composto, o 
solo regularmente nutrido com o composto torna-se escuro, friável e rico em nutrientes, além de 
requerer menos fertilizante do que o solo que não se beneficia do composto comum. O uso contínuo 
de fertilizantes químicos sem composto pode desequilibrar a química do solo, desestimulando 
os micróbios. Os fertilizantes orgânicos de origem natural, no entanto, podem recuperar o solo 
empobrecido e aumentar o rendimento das plantas em até 20%. Na Indonésia, por exemplo, 50% das 
terras agrícolas encontram-se esgotadas. Enquanto o solo saudável normalmente possui 10% de 
conteúdo orgânico, 4 milhões dos 8 milhões de hectares de terras agrícolas da Indonésia possuem um 
conteúdo orgânico inferior a 2,5%94. O composto pode restaurar a saúde do solo.

A qualidade de um composto depende da eficiência na separação dos resíduos, uma relação carbono-
nitrogênio (C:N) adequada (30:1), condutividade elétrica (menos de 5 milimhos/cm), calor, oxigênio e 
teor de água95. A relação C:N é freqüentemente obtida através de um processo de camadas de partes 
iguais (por peso) de resíduos de cozinha ou mercado (nitrogênio) e folhas secas ou outros resíduos de 
quintal (carbono).

O que fazer com o coco e as folhas de palmeira: As cascas de coco são compostadas muito mais 
lentamente do que a maioria dos outros materiais orgânicos, devendo, por isso, ser manejadas 
separadamente no processo de compostagem. No entanto, elas podem ser transformadas em 
vários produtos com maior valor do que o composto tradicional, podendo ser trituradas, lavadas, 
secas, peneiradas e prensadas   para fazer o substrato de coco: um meio de cultura fibroso de 
múltiplas utilidades, que possui alta capacidade de retenção de água, alta porosidade e volume 
de ar.
 
Elas também podem ser usadas   inteiras para melhorar a aeração dos montes de compostagem. 
Durante o peneiramento, as cascas ficam com a parte rejeitada dos materiais e são reutilizadas 
em uma nova pilha de compostagem, onde se decompõem lentamente ao longo do tempo. As 
cascas de coco também podem ser usadas dentro de colchões ou trituradas em uma cobertura 
vegetal, que pode ser distribuída por cima do solo para impedir o crescimento de ervas 
daninhas.
 
As folhas de palmeira, populares nos cultos religiosos hindus de Bali, tendem a ser a porção 
de decomposição mais lenta no fluxo de resíduos orgânicos. Dada a sua grande ocupação em 
muitos fluxos de resíduos, elas definem o ritmo do processo de compostagem; ou seja, somente 
quando as folhas de palmeira estiverem decompostas a compostagem será concluída. Outras 
matérias verdes de compostagem lenta incluem folhas de bananeira e capim-elefante.
 
Ao invés de separar as cascas de coco e folhas de palmeira de seus resíduos orgânicos, a 
Reciclagem Temesi aumenta o tempo do seu processo de compostagem, o que possibilita a 
decomposição dos componentes de maior tamanho, eliminando a necessidade e o custo de 
fragmentação de peças menores ou outros esforços de separação. A Temesi também queima as 
cascas de coco, o que resulta em um pesticida natural derivado para uso agrícola.

Várias técnicas podem ser usadas para reduzir o tempo de compostagem e, em alguns casos, melhorar 
a qualidade geral do composto. A redução do tempo também reduz a quantidade de espaço necessário, 
bem como a quantidade de trabalho, energia e custo. Ferramentas mecânicas, como trituradores e 
pulverizadores, degradam fisicamente as matérias-primas, especialmente para itens como abóbora, 
melão e cascas de frutas cítricas – que, de outra forma, demorariam mais tempo para se decompor. Os 
trituradores quebram a matéria orgânica em pedaços menores e mais facilmente digeríveis, enquanto 
os pulverizadores vão um passo além, fragmentando a matéria-prima em uma consistência quase 
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pastosa. O que normalmente levaria uma semana 
e meia para ser processado por bactérias pode 
ser feito em minutos com um pulverizador96. 
Aceleradores naturais e não-mecânicos, como 
esterco de vaca, coalhada azeda/iogurte, 
minhocas e larvas de insetos introduzem 
bactérias benéficas no processo de compostagem, 
acelerando a decomposição e enriquecendo 
a qualidade do composto. As minhocas, por 
exemplo, se alimentam dos micróbios e bactérias, 
ajudando na decomposição do material orgânico.

Enquanto vários microrganismos vendidos no 
mercado afirmam ter efeitos semelhantes, a 
Reciclagem Temesi e outros profissionais do 
setor de compostagem entrevistados descobriram 
que muitos inoculantes apresentam pouca 
ou nenhuma influência sobre o tempo de 
compostagem – ou pior, produzem compostos não 
amadurecidos que podem prejudicar as plantas, 
visto que os microorganismos essenciais já se 
encontram nos resíduos e iniciarão o processo de 
compostagem por conta própria. 

2. MOSCA SOLDADO NEGRA
O processamento orgânico através da mosca 
soldado negra (MSN) está ganhando impulso 
em todo o mundo. Nesse processo, as larvas 
da mosca se alimentam de resíduos orgânicos, 
reduzindo o seu volume em até 80% em apenas 
12 dias. O que resta são as próprias larvas, uma 
fonte de proteína de alta qualidade (+/- 35%), 
gordura bruta (+/- 30%) adequada para uso 
como ração para peixes e galinhas e um resíduo 
orgânico nutritivo, que pode ser usado para 
aplicações semelhantes ao composto após uma 
fase de maturação adicional de duas semanas. As 
“fazendas” de moscas soldado negras têm uma 
alta taxa de conversão de resíduos para biomassa 
de 15-20%, são fáceis de operar, têm custos de 
instalação e capex relativamente baixos e são 
modulares. As operações podem ser facilmente 
escalonadas ao longo do tempo, à medida em 
que as fontes de resíduos orgânicos limpos e 
os mercados de larvas forem identificados. No 
entanto, a MSN apresenta requisitos de espaço 
relativamente grandes97.

Um grande desafio em quase todo o processamento de lixo orgânico e, em particular, com as moscas 
soldado negras, é o acesso a resíduos orgânicos limpos, separados na fonte e não contaminados. As 
larvas das moscas soldado negras requerem uma dieta muito limpa, com base em resíduos de comida 
de cozinha e supermercados. As larvas dessas moscas são comidas por peixes ou aves que depois 
são vendidos para consumo doméstico. Além do papel que desempenham na cadeia alimentar, elas 
são sensíveis à contaminação, como detergentes e pesticidas, e não crescem (ou, no pior dos casos, 
morrem) se alimentadas com resíduos contaminados. Portanto, muitas fazendas das MSN começam 
com resíduos de supermercados. Atualmente, existem poucas instalações de grande porte com 
mais de 5 toneladas/dia, dado o desafio de encontrar matéria-prima de resíduos limpos, orgânicos 
e não-hortícolas suficientes. O sucesso com as MSN depende de convencer as famílias a separar 
estritamente seus resíduos orgânicos. Como a maioria das instalações de MSN não é responsável 
pela coleta de resíduos ou não tem a capacidade de organizar as campanhas de mudança de 
comportamento para separação do lixo na fonte, elas permaneceram pequenas.

CAPACIDADE DE 
PROCESSAMENTO DAS MSN

REQUISITOS DE ESPAÇO

1 tonelada/dia • ~170m2 para processamento 
• ~35m2 para criação

2 toneladas/dia • ~240m2 para processamento 
• ~45m2 para criação

20 toneladas/dia • ~2,150m2 para processamento 
• ~180m2 para criação e colheita

3. BRIQUETES DE CARVÃO
A Klungkung Regency, no leste de Bali, na 
Indonésia, está testando atualmente um 
programa de conversão de lixo orgânico em 
briquetes de carvão chamado TOSS. O programa 
funciona com base no preenchimento de 
recipientes de bambu com resíduos mistos 
diários, consistindo em 80% de resíduos 
orgânicos e 20% de resíduos inorgânicos não 
recicláveis. Os resíduos inorgânicos podem ser 
papéis ou plásticos macios, mas não materiais 
duros como garrafas plásticas ou latas de metal. 
Os resíduos misturados são adicionados a um 
litro de água biologicamente ativa e dez litros 
de água normal, e, em seguida, deixados por 
4-5 dias para secar e iniciar um processo de 
fermentação chamado peuyeumisasi. Uma vez 
seco, o material processado é triturado e depois 
peletizado. Os grânulos resultantes são vendidos 
ao fornecedor estatal de eletricidade para uso 
no lugar do carvão como fonte de energia e ao 
preço de mercado do carvão. Para cada tonelada 
de resíduos mistos, são produzidos 600 kg de 
grânulos que geram o equivalente a 400 kWh de 
eletricidade. Em uma hora, a instalação na vila de 
Takmung pode processar 3 toneladas de resíduos 
mistos.

Dado o conteúdo inorgânico desse combustível, 
a queima dos briquetes libera vapores tóxicos. 
Portanto, eles devem ser vendidos apenas 
a usuários responsáveis com as proteções 
ambientais corretas para queimá-los, não 
devendo ser usado como combustível em fogões 
residenciais 98.

4. COMBUSTÍVEL DERIVADO DE 
RESÍDUOS (CDR)
O CDR é um tipo de combustível produzido a 
partir de várias categorias de resíduos, incluindo 
orgânicos. Com base em análises laboratoriais, 
o maior valor de aquecimento do CDR é de cerca 
de 36 MJ/kg, obtido com 40% de conteúdo de 
resíduos orgânicos e com um teor de umidade 
de cerca de 5%99. O CDR pode ser usado como 
substituto do carvão em fornos de cimento ou em 
usinas a carvão. Também pode ser alimentado 
em módulos de gaseificação por arco plasma 
e plantas de pirólise. O processo geralmente 
envolve uma mistura de métodos de tratamento 
mecânicos e/ou biológicos, tais como:

• Divisão/trituração de sacolas
• Triagem de tamanho

• Separação magnética
• Classificação de ar
• Trituração grossa
•  Refinamento da separação por separação 

infravermelha

Uma instalação de CDR com capacidade para 
cerca de 120 toneladas por dia necessita de uma 
área de aproximadamente 1 ha100 e custo de 
investimento em torno de US$ 4 milhões para 
produzir de 30 a 40 toneladas do combustível por 
semana.

5. BIOGÁS
Na geração do biogás, os resíduos orgânicos 
são pulverizados e adicionados a um digestor 
em ambiente hermético e anaeróbio (livre de 
oxigênio) com bactérias. Este é um fenômeno que 
ocorre naturalmente no fundo das lagoas e em 
pântanos. As bactérias presentes no digestor, em 
seguida, quebram os resíduos produzindo metano 
e outros gases, bem como outros subprodutos 
ricos em nutrientes (suspensão) que podem ser 
usados   como fertilizante orgânico. Esse biogás é 
retirado do digestor por aspiração e utilizado para 
cozinhar, abastecer ou como fonte de energia. Às 
vezes, para maximizar o processo, adiciona-se 
esterco ao digestor, pois esse recurso costuma 
estar disponível em quantidades maiores (as 
vacas produzem até 12 kg/dia) e possui uma 
relação C:N adequada. O uso de esterco também 
beneficia a saúde ambiental, pois os agentes 
patogênicos do esterco são mortos durante o 
processo de digestão.

O volume necessário para o reator é de cerca 
de 85 m3 para cada tonelada diária de resíduos 
orgânicos. O tempo de digestão varia de algumas 
semanas a alguns meses. A CV Energi Persada, 
membro da MaBI (Masyarakat Biogás Indonesia - 
Sociedade Indonésia de Biogás), estima que cada 
tonelada de lixo orgânico pode produzir 120 horas 
de fogo para um única boca de fogão, 200 kg de 
composto e 200 litros de fertilizante líquido101.

A relação C:N ideal é entre 25:1 e 30:1. Um 
queimador de gás precisa de 300 – 600 litros 
de gás por hora, enquanto uma família de baixa 
renda utiliza uma média de 4.000 a 5.000 l/
mensais por pessoa102.

Anexo 2: Requisitos de espaço para vários níveis de processamento da mosca soldado negra
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Anexo 3: Relação C:N e rendimento de gás para diferentes materiais residuais

A escala de produção simples de biogás pode 
variar de um sistema doméstico a grandes usinas 
comerciais de vários milhares de metros cúbicos. 
Dois projetos populares de digestores simples 
foram desenvolvidos para uso nos países em 
desenvolvimento: o digestor de biogás indiano de 
cúpula flutuante e o biodigestor chinês de cúpula 
fixa. A HomeBioGas103 em Israel é um exemplo 
de usina de biogás de tamanho doméstico, e 
as Carbonlites104, da Índia, são um exemplo de 
uso em restaurantes e pequenas instalações. 
A Reciclagem Temesi  também recomenda o 
método BEKAN. Tanto os biodigestores indianos 
quanto os chineses operam da mesma maneira, 
mas as câmaras de armazenamento têm 
modelos ligeiramente diferentes.

6. SILAGEM
Silagem, uma ração para bovinos e ovinos 
feita a partir da fermentação de plantas como 
capim elefante, milho, sorgo ou outros cereais, 
é usada por fazendeiros para alimentar seus 
rebanhos e ovelhas durante épocas do ano em 

que a pastagem não é boa, ou quando não há 
pasto suficiente disponível. O gado consome 
aproximadamente 25 kg/dia de silagem. Esta 
pastagem preservada é o segundo produto 
mais comum produzido a partir de resíduos 
orgânicos em todo o mundo, após o composto. 
Na Indonésia, as vacas tradicionalmente comem 
silagem feita de capim-elefante, mas as misturas 
de silagem com capim-elefante, folhas de 
bananeira e caules também são adequadas.

As gramíneas são preferencialmente 
cortadas quando atingem seus níveis mais 
altos de nutrientes, pouco antes de estarem 
completamente maduras. Em seguida, elas 
murcham até atingir um teor de umidade de 60-
75%, são trituradas a 1-2 cm de comprimento, 
compactadas o mais firmemente possível e 
cobertas com lonas plásticas grossas apoiadas 
pelo peso de pneus velhos, para remover 
o máximo de oxigênio possível. Condições 
anaeróbias (livres de oxigênio) e ácidas (pH 4-5) 
são importantes para que as bactérias do ácido 

MATERIAIS RESIDUAIS RELAÇÃO C:N RENDIMENTO DO GÁS 
(LITROS POR KG)

Excrementos humanos 6 – 10 -

Esterco de vaca (até 12 kg diários por 
vaca)

18 90 – 300

Esterco de porco (até 2.5 kg diários por 
porco)

- 370 – 500

Esterco de frango 7 300

Grama (feno) 12 Não é adequado isoladamente

Grama com esterco de frango - 350

Papel - Não é adequado isoladamente

Papel com esterco de frango - 400 – 500

Lama de esgoto - 600

Palha de trigo 150 Não é adequado isoladamente

Bagaço (resíduo de cana de açúcar) 150 Não é adequado isoladamente

Serragem 200 – 500 Não é adequado isoladamente

lático prosperem – caso contrário, outras bactérias fermentarão os materiais orgânicos, resultando 
na perda de nutrientes, geração de amônia e de outros subprodutos desagradáveis para os animais. O 
ácido lático fermenta as plantas, preservando a maioria dos seus nutrientes.

7. OUTRAS RAÇÕES ANIMAIS
Comum em áreas rurais, a utilização dos resíduos orgânicos para rações animais é possível, desde 
que este sejam frescos, não contaminados e separados por tipo. Os resíduos de peixe, em particular, 
quando obtidos rapidamente, podem ser uma fonte de proteína de alta qualidade para frangos e 
peixes. A maioria dos programas de alimentação animal na Indonésia é de pequena escala, dada 
a complexidade de encontrar e separar resíduos orgânicos de qualidade suficiente para alimentar 
grandes fazendas. Para produzir ração animal a partir do lixo orgânico, a LSM Pelita Klabat compra 
resíduos orgânicos misturados de mercados tradicionais a um preço de Rp 5.000 por 50 kg (<US$ 
0,01/kg). Caso estejam limpos e separados, o preço aumenta para Rp 35.000 por 50 kg (US$ 0,05/
kg). O produto é usado para substituir a ração animal comercial com preços que variam de Rp7.500 a 
Rp12.000 por quilograma (USD$ 0.50-0.80/kg), dependendo do teor de proteína105.

Anexo 4: Ração animal por tipo de resíduo orgânico

Nós destacamos principalmente as opções 
orgânicas aplicadas com sucesso em várias 
organizações de gerenciamento de resíduos 
nos países focais. Embora não sejam abordados 
neste artigo, os orgânicos também podem ser 
convertidos em combustíveis106, em gases através 
da gaseificação, em proteínas com o uso de 
microorganismos107 e até mesmo em plásticos108, 
embora muitas dessas tecnologias sejam 
relativamente novas.. 

II. RESOLVENDO NECESSIDADES 
DO MERCADO LOCAL
Para obter lucro com os resíduos orgânicos, deve-
se escolher uma abordagem de processamento 
que resulte em um produto necessário para 
as empresas locais, tendo em vista o nível de 
limpeza dos resíduos orgânicos disponíveis.

A sustentabilidade de um sistema de 
processamento orgânico reside na sua viabilidade 
econômica, sua simplicidade e nos recursos 
disponíveis para o investimento em equipamentos 
pelas organizações. Idealmente, a viabilidade 
econômica precisa ser associada a processos 
simples para altas taxas de adequação109. 
Os sistemas ideais também são modulares, 
permitindo o teste de várias configurações e 
processos antes que investimentos maiores sejam 
necessários. A abordagem de processamento 
também depende da disponibilidade de terra 
e do orçamento. Existem inúmeros métodos 
de compostagem, por exemplo. Alguns exigem 
grandes quantidades de terras, enquanto 
outros podem ser feitos verticalmente ou em 
menos tempo usando inoculantes microbianos, 
resultando em menores níveis estacionários 
de resíduos orgânicos em uma área particular. 

Tipos de resíduo orgânico Animais a serem alimentados

Silagem (capim elefante, folhas de 
bananeira e caules)

Gado, ovelhas

Cascas de banana crua Cabras/bodes

Vegetais crus Patos

Sobras de carnes Bagres, enguias, peixes mujair e bawal

Larvas de moscas Peixe mujair, bagres, frangos

Sobras de comida de cozinhas (exceto 
ossos)

Suínos

Resíduos processados de peixe Frangos e peixes
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Várias máquinas podem reduzir o tempo de processamento e/ou automatizar partes do processo se o 
orçamento permitir. Além disso, a temperatura e umidade do clima local tem implicações diretas sobre 
a melhor forma de processar resíduos orgânicos.

Para obter lucro a partir de resíduos orgânicos, ou pelo menos compensar os custos de 
processamento, deve-se escolher uma abordagem que resulte em um produto com demanda no 
mercado local. Os resíduos orgânicos podem ser utilizados   para produzir compostos, fertilizantes, 
ração animal, biogás, briquetes de carvão, pesticidas naturais e outros produtos. As comunidades 
com fazendas de peixes e/ou de frangos lutam para encontrar rações baratas, de alta qualidade e 
rica em proteínas, e são bons mercados para as larvas de moscas soldado negras. Da mesma forma, 
as comunidades que criam rebanhos de suínos e caprinos precisam de quantidades extensivas de 
rações ricas em nutrientes, que podem ser derivadas dos resíduos de frutas, vegetais e laticínios. As 
comunidades agrícolas, desde a produção de alimentos até os vinhedos, precisam de fertilizantes para 
o crescimento das plantas e compostos para enriquecer o solo. Centros de turismo com hotéis de luxo, 
universidades e instalações governamentais também precisam de compostos para manter seu belo 
paisagismo. Instituições como escolas, hospitais e restaurantes precisam de gás para cozinhar, e o 
biogás também é usado para abastecer ônibus públicos. Além disso, algumas empresas de energia 
locais compram briquetes de carvão (ou combustíveis derivados de resíduos) a preço de mercado para 
substituir o carvão ou outras fontes em seus processos de produção de energia.

Anexo 5: Adequando os produtos de resíduos orgânicos às necessidades de mercado locais

INDÚSTRIAS 
LOCAIS

TIPO DE NEGÓCIO NECESSIDADES CHAVE PRODUTOS ORGÂNICOS 
PARA SATISFAZER 
NECESSIDADES

Turismo • Hotéis/resorts 

• Restaurantes
• Parques

• Paisagismo
• Culinária
• Culinária
• Paisagismo

• Composto orgânico
• Bio-gás
• Bio-gás
• Composto orgânico

Cultivo • Agricultura 
 
 

• Pecuária 

• Galinhas

• Nutrição do solo
• Nutrição de plantas
• Pesticidas naturais 

• Comida vegetariana e não 
vegetariana

• Alimentação

• Composto orgânico
• Fertelizantes orgânicos
• Pesticidas de côco 

fumado
• Resíduos derivados da 

alimentação
• Mosca soldado preto

Pesca • Aquacultura
• Armazenamento 

a frio
• Transporte

• Alimentação de peixe
• Electricidade 

• Combustível

• Mosca soldado preto
• Bio-gás 

• Bio-gás

Outros • Universidades
• Instituições 

governamentais
• Transportes
• Energia

• Paisagismo
• Culinária 

• Combustível
• Electricidade

• Composto orgânico
• Bio-gás 

• Bio-gás
• Briquetes de carvão/RDF

Each organic waste derived product has a different value to the market, and different capital and 
operating expense requirements to convert them into valuable products. Market prices also vary 
substantially between countries and between urban and rural areas within countries. 

The quality of organic waste derived products is dependent on the underlying organic waste cleanliness 
- how well have households and businesses sorted their waste. Organic waste used in food production 
should ideally come from “clean” household and business pre-sorted waste, with minimal risk of 
chemical or heavy metal contamination. While non-contamination is always important, ‘dirtier’ organic 
waste can sometimes be used for compost in landscaping or nursery plants, or in some energy use 
cases if environmental safeguards are in place (e.g., some charcoal briquettes processes).

Project STOP in Muncar, Indonésia, for example evaluated four organic processing options before 
choosing how to process their waste. Home to 130,000 residents, Muncar’s economy is built around 
the fishing industry (wild and farmed fish, canning, cold storage, fish feed and oils) and agriculture. 
The Muncar waste system is particularly challenging for economic viability, given its highly organic 
waste composition (75% organic as generated, and 85% organic after waste pickers have removed 
much of the ‘high-value’ non-organic waste that can be sold into local recycling markets). Project 
STOP considered traditional compost for agriculture, black soldier fly larvae for fish and chicken 
feed, bio-digestion for compressed natural gas to be used for cold storage and canning facilities and 
charcoal briquettes used for power by the national electricity company. After evaluating the capital and 
land requirements, potential revenue, operating costs, complexity and testing the market demand for 
each product, they chose to process organic waste in urban areas using black soldier fly larvae and 
to introduce home composting using the simple trench method in rural areas. With Muncar’s 68 fish 
farms and 20 chicken farms buying 18 tons of feed per day at Rp9,000/kg, selling high protein live black 
soldier fly larvae for Rp5,000/kg guaranteed an automatic market for every tonne they could produce– 
not only covering their organic collection and processing costs, but also generating more profit than 
recycling sales. Finding a way to effectively valorise their organic waste has been fundamental to 
creating an economically sustainable community waste system. 

Exhibit 6: Value of organic waste derived products in different markets.110

FORMATO   INDONÉSIA   ÍNDIA   BRASIL   CHILE

PRODUTOS 
ORGÂNICOS

Kg IDR/kg
USD/

kg
INR/kg USD/kg BRL/kg USD/kg CLP/kg USD/kg

Composto orgânico Bag 500-750 3.5-5¢ 7-16 10-23¢ 0.30-1.00 8-27¢ 340-2,290 0.50-3.30

Fertilizante orgânico Bag 3,750 26¢ 5.00 1.33 3,140 4.50

Bio-gás Litre
Gás geralmente 

usado diretamente 
(não vendido)

62
0.89-
1.05

N/A
1,200-
1,600

1.70-2.30

Alimentação animal Bag
7,500-
12,000

50-
80¢ N/A N/A N/A

Mosca soldado preto Live 5-7,000
33-
45¢ 15 22¢ N/A N/A

Carvão/RDF Mcal

75 para 
tamanho 
inferior a 
50mm

> 1¢ N/A N/A
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Anexo 7: Matriz decisória para escolha do método de processamento orgânico

Residuo orgânico 
é separado nas 

famílias?

Intervenção de mudança 
comportamental  na 

separação de resíduos

Muito limpo

Moderadamente limpo

Bio-gás

Composto de 
tambor rotativo

Briquetes de 
carvão/ RDF

Há vontade de fazer 
intervenção de sensibilização  
comporamental na separação 

de resíduos

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM YES

Há probabilidade dos 
resíduos conterem metais 
pesados ou contaminação 

biológica ou química?

É viável conseguir técnicos 
com experiência?

Temos 85m2 disponíveis
para cada tonelada/dia?

É viável a separação 
manual dos resíduos

Existem fundos capitais 
e espaço para preparar 

briquetes de carvão?

Existe algum acordo com 
provedores de energia sem 

emissões prejudiciais?

Pode o provedor de energia 
processar briquetes de 
carvão sem emissões 

prejudiciais?

Serão as receitas dos 
briquetes mais elevados 

que a sua produção?

Será o prejuízo líquido 
dos briquetes menor que 
o transporte e taxas dos 

resíduos para o aterro? 

Importante 
(espaço 
limitado)

Quão imporante 
é o tempo de 

processamento?

Ar livre,
sem 

telhado

Espaço protegido 
ao ar livre

Quão limpo são 
os resíduos

Plataforma de composo

Comopsto de anel de
malha de aço

Espaço
fechado

Caixa de 
compostagem

SIM SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

NÃO

NÃO

Que tipos de negócio 
prevalence na ecônomia local?

É a agricultura prevalente 
na ecônomia local?

Existe mercado para alimentação animal?

É o espaço disponível 
coberto e nivelado?

Qual é o volume dos resíduos
orgânicos processados?

É necessário composto 
para paisagismo?

É o bio-gás necessário para 
cozinhar ou combostível

Can food waste 
be collected from 
wholesalers and 

retailers and kept 
separate?

Existem fundos 
capitais para processar 

orgânicos (vacas 
leiteiras, culinária)?

Pode a carne ser 
separada dos outros 

orgânicos?

É viavel teste de 
segurança

Temos 2m2 diponíveis 
por tonelada de 
resíduo/ ano?

< 1 tonelada / dia> 1 tonelada/dia

Tipo de cultivo

Agricultura Peixe  Galinha Porco Cabra Vaca
Tourismo Outras

Alimento 
vegetariaino

Alimento não 
vegetariano

Trincheira de 
composto

Amontoado 
de composto

Pilha de composto 
estático arejado

Composto rotativo

Mosca soldado 
preto

Aterro

Biopori

Universidade

NÃO

SIM

Sem relevância 
(espaço disponível)

Onde será 
processado o 

composto

Tanque de 
compostagem 
em cimento

NÃO
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II. ESTRATÉGIAS PARA 
AUMENTAR A RECEITA NO 
PROCESSAMENTO DE ORG 
NICOS

Além de escolher o produto orgânico certo para 
o mercado, descobrimos que as organizações 
utilizam cinco estratégias para aumentar suas 
receitas no processamento de resíduos orgânicos. 
Desse modo, é possível reverter o cenário familiar 
das vendas de produtos orgânicos que geram 
receitas inferiores aos custos de sua produção:
1. Garantia de qualidadeTaxa de assinatura
2. Integração vertical
3. Mitigação dos GEE
4. Acordos de compra com o governo ou o setor 

privado

1. GARANTIA DE QUALIDADE
Os compradores costumam ter receio de produtos 
orgânicos derivados de resíduos – como adubo, 
fertilizantes, ração para animais ou larvas de 
moscas negras usadas para a produção de 
alimentos – devido à potencial contaminação de 
produtos químicos, metais pesados ou outros 
elementos nocivos. A incorporação de um sistema 
de controle de qualidade e de mecanismos 
de testes confiáveis aumenta a confiança do 
comprador e garante preços mais altos para os 
produtos. A Reciclagem Temesi, na Indonésia, 
aplica um sistema de controle de qualidade 
ISO 9000 e testes de laboratório para verificar a 
segurança do seu composto e obter aprovação 
nos rigorosos critérios para verificação do MDL. 
Eles regularmente testam e relatam os níveis de 
oxigênio, PH, amônia e nitrato do composto. O 
Projeto STOP também está planejando testar e 
certificar suas larvas de moscas soldado negras 
para educar os futuros criadores de peixes e 
frangos sobre a composição nutricional e o 
conteúdo de proteínas das larvas, bem como 
sobre qualquer nível de contaminação detectável. 
Atualmente, a Índia está instalando unidades de 
testes administradas pelo governo para ajudar 
nesse processo.

2.  TAXA DE ASSINATURA 
Alguns clientes preocupados com o meio 
ambiente estão dispostos a pagar uma taxa de 
assinatura para que uma organização colete seus 
resíduos orgânicos e os processe em composto, 
mesmo quando o composto comparável 
disponível nas lojas de varejo é mais barato. 

A Ciclo Orgânico, uma empresa processadora 
orgânica que opera no Rio de Janeiro, é 
economicamente sustentável graças a um modelo 
de assinatura. Seus clientes pagam uma taxa 
mensal que varia com base no tamanho do seu 
recipiente, na frequência de coleta e em alguns 
descontos (condomínios, empresas, etc.)111. Ao 
se tornarem membros, os clientes recebem um 
balde e uma sacola biodegradável para coletar 
seus produtos orgânicos. Toda semana, essas 
sacolas biodegradáveis   são coletadas de bicicleta 
e levadas para o centro, onde são compostadas 
usando um processo de vermicultura de 40 dias.

Entretanto, o valor fornecido aos clientes 
não termina com a coleta e a sensação de 
consciência ambiental. Eles também recebem 
mensalmente um saco com 2kg de composto, 
sementes de jardim, um presente surpresa e 
instruções para iniciar suas próprias hortas. 
Seus resíduos orgânicos são transformados 
em adubo e eles transformam o composto e as 
sementes em plantas, alimentando suas famílias 
e proporcionando um ambiente mais bonito. 
A Ciclo Orgânico está mudando a narrativa ao 
mostrar que o lixo pode ser transformado em algo 
bonito. Este modelo permitiu que a organização 
crescesse a um nível impressionante desde 
a sua criação, captando taxas de assinatura 
substancialmente mais altas que o valor físico 
do composto e das sementes que os membros 
recebem, o que os distingue de processadores 
orgânicos que dependem apenas do valor de 
utilidade do composto. O modelo é fácil de 
replicar e inspirou pelo menos cinco empresas 
sociais semelhantes em todo o Brasil.

3. INTEGRAÇÃO VERTICAL
Quanto mais uma organização se integra 
verticalmente na cadeia de valor, mais valor é 
capturado a partir dos materiais residuais. Há 
programas em todo o mundo que processam 
resíduos orgânicos em compostagem – no 
entanto, ao invés de vender o composto, que 
geralmente obtém um preço baixo (quando 
sequer consegue ser vendido), eles deram um 
passo além e utilizaram seus produtos para nutrir 
plantas, flores e vegetais, que são vendidos para 
a comunidade por uma margem maior do que o 
valor do adubo ou fertilizante sozinho.

No município de La Pintana, em Santiago, no 
Chile, o processamento orgânico é feito por meio 
de serviços do governo local. O lixo orgânico 
é coletado três vezes por semana e levado 

para a área de processamento de composto 
municipal, onde é processado usando técnicas 
de compostagem de vermicultura por voltadores 
ou trincheiras. Depois de pronto, o composto 
é compartilhado com a comunidade e com o 
próprio governo para subsidiar numerosos 
projetos, de programas de plantação de árvores, 
embelezamento comunitário, paisagismo 
governamental e do próprio viveiro do governo, 
com mais de 800.000 m2 de área verde e 160 
mil plantas. A cidade também planta de 80 
a 100 árvores por mês. O composto que eles 
produzem sustenta um programa ainda maior de 
“verdificação” da cidade. 

4. MITIGAÇÃO DOS GEE 
Uma maneira complexa, porém potencial, 
de subsidiar significativamente os custos de 
processamento de resíduos orgânicos é através 
da certificação e patrocínio oficiais para a 
mitigação de gases de efeito estufa (GEE), por 
meio do mercado de carbono voluntário ou 
através do mecanismo de desenvolvimento limpo 
(MDL). Na Indonésia, por exemplo, mais de 60 
milhões de toneladas de resíduos orgânicos 
são geradas por ano e, quando despejadas no 
meio ambiente, em lixões abertos ou em aterros 
sanitários, elas emitem o equivalente a 3 milhões 
de toneladas de metano (aproximadamente 11% 
das emissões totais de gases de efeito estufa da 
Indonésia112). Em resposta, o país definiu uma 
meta nacional para reduzir as emissões em 29% 
até 2030113 em comparação com os níveis atuais, 
e incentivar aqueles que possam comprovar 
significativas reduções de emissões por meio do 
MDL. Apesar disso, a Indonésia conta apenas com 
2% dos projetos globais de MDL (2014)114. Como 
o MDL faz parte de acordos intergovernamentais 
sobre a redução de carbono e requer um processo 
formal de aprovação, a aplicação por meio do 
mercado voluntário costuma ser mais barata, 
mais rápida e relativamente fácil – embora o 
preço final pago por crédito seja frequentemente 
inferior ao equivalente em MDL. Os projetos 
podem ser registrados por dez anos em qualquer 
um dos métodos. As duas metodologias mais 
relevantes para o processamento de resíduos 
orgânicos são “gestão de resíduos” e “redução de 
emissões de metano”.

Para se qualificar, os projetos devem provar 
que não seriam comercialmente viáveis   sem 
o crédito de carbono e poder demonstrar a 
melhoria dos GEE em relação à linha de base. 
Um teste adicional refere-se à possibilidade do 

projeto garantir empréstimos bancários sem a 
receita oriunda dos créditos de carbono: caso não 
possam, eles se qualificam. Algumas armadilhas 
comuns incluem a discordância com os tipos de 
atividades contidas na política de Contribuições 
Nacionalmente Determinadas (NDC) e o emprego 
de tecnologias que são consideradas prática 
comum. As práticas comuns são definidas por 
uma taxa de adaptação de cerca de 10 a 15% na 
indústria (por exemplo, a compostagem comum 
com voltadores falharia no teste de prática 
comum, mas a compostagem mais nova por 
moscas soldado negras não falharia).

No mercado voluntário, as organizações passam 
por um processo de dois a quatro anos, custando 
entre US$ 40 e US$ 70 mil, para comprovar como 
e em quanto seu projeto reduzirá as emissões. 
Se bem-sucedidas, elas são certificadas por 
um verificador independente terceirizado, como 
o Gold Standard, e podem vender créditos 
legalmente para outras organizações. O preço 
médio dos créditos de carbono da redução de 
metano em aterros varia entre US$ 2,20/crédito e 
US$ 19,00/crédito, a depender da disponibilidade 
de um parceiro. Se uma organização introduzir 
novos projetos usando a mesma metodologia 
certificada, o “novo” processo de certificação leva 
apenas seis meses. 

O processo de requerimento para o Mecanismo 
de Desenvolvimento Limpo é comparável ao 
mercado voluntário, porém requer uma aprovação 
adicional da Autoridade Nacional Designada 
(AND), a aprovação da atividade no NDC e só 
pode ser comprado por países que participam do 
MDL, tornando-o consideravelmente mais longo, 
mais difícil e menos garantido. Geralmente, as 
organizações passam por um processo de 3 a 
5 anos que custa cerca de US$ 90.000, mais 
US$ 20.000 para revisões anuais. Uma vez 
certificados, os créditos são vendidos por US$ 
10, em média, se forem elegíveis para venda em 
mercados internacionais de carbono, como o 
Esquema Europeu de Comércio ou o esquema de 
comércio de licenças da Califórnia, e duram dez 
anos. Os projetos indonésios de redução de GEE 
podem registrar-se no âmbito do MDL ou de uma 
parceria nipo-indonésia denominada Mecanismo 
Conjunto de Crédito (Joint Crediting Mechanism - 
JCM), que oferece procedimentos simplificados.
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OPÇÃO 1: MERCADO VOLUNTÁRIO DE 
CARBONO

OPÇÃO 2: MECANISMO DE 
DESENVOLVIMENTO LIMPO (MDL)

TEMPO CUSTO TEMPO CUSTO
Unidades Meses USD Meses USD 

Avaliação de 
elegibilidade 1 $2-3k

SELEÇÃO DE 
METODOLOGIA115 > 12 m $25-115k

Elaboraçnao de 
documento do 
projeto

3

$30-70k

Elaboração de 
documento de projeto 3-12 m $25-60k

APROVAÇÃO 
POR TERMOS DE 
CONFIDENCIALIDADE116

5 m Custo 
variável

Validação pelo 
auditor 6 Validação prlo auditor 6-12 m $10-25k

Registro pelo 
comitê padrão 2 Registro prlo conselho 

executivo do MDL > 2 m

$0.10/CER 
for 1st 15k 
then $0.20/
CER

Monitoramento e 
relatórios 6-18 Monitoramento e 

relatórios por projeto 6  m

Emissão e 
verficação 8 Verificação e certificação 

pelo auditor > 6 m $7-25k

EMISSÃO DO CER PELO 
CONSELHO EXECUTIVO 
DO MDL

0.5 m 2% tax

TOTAL 2-4 ANOS $35-70K TOTAL 3-5 ANOS $50-$90K

PASSOS EM COMUM DOS 
PROCEDIMENTOS

PERGUNTAS-CHAVE A SEREM RESPONDIDAS

Avaliação de elegibilidade • O projeto é elegível para receber financiamento de carbono?
• É técnica e financeiramente viável?

Elaboração de documento 
do projeto

• Como o projeto reduz as emissões e em quanto?
• Por que o projeto precisa de créditos de carbono?

Validação pelo auditor • O documento do projeto está alinhado com a atividade de campo e os 
requisitos Padrão?

Monitoramento e relatórios • Os parâmetros são monitorados, quantificados e os créditos de 
carbono são calculados?

Emissão de Verificação • Os parâmetros são medidos de acordo com protocolos/metodologia?
• Os cálculos são precisos?

A Reciclagem Temesi foi a primeira organização 
na Indonésia a solicitar e receber créditos 
de carbono através do MDL para a produção 
de composto. A Temesi processa cerca de 
30 toneladas de lixo orgânico por dia (10.000 
toneladas por ano), e percebeu que suas vendas 
de composto a Rp 1.000/kg (US$ 0,07/kg) cobriam 
apenas um terço de seus custos operacionais. 
Para resolver essa restrição econômica, a Temesi 
recebeu vários financiamentos e, em seguida, 
passou pelo procedimento de certificação do 
MDL – um processo de 40 meses que custou US$ 
50 mil para ser concluído. Uma vez certificada, 
ela receberam um subsídio de USD 240.000 do 
Myclimate, que foi devolvido ao longo do tempo, 
obtendo um preço inicial por crédito de carbono 
de USD 22,00, posteriormente reduzido para USD 
14,00 até que o empréstimo fosse devolvido. Os 10 
anos da Temesi com o MDL terminaram em 3 de 
novembro de 2018, mas a organização conseguiu 
estender a obtenção de créditos de carbono 
por mais cinco anos, a um preço de US$ 8,50 
por crédito através da certificação de mercado 
voluntária Gold Standard; o que os motivou a 
desenvolver melhores mercados locais para 
compostagem. Cada crédito equivale à redução de 
emissões de uma massa igual a uma tonelada de 
dióxido de carbono. A Temesi vende cerca de 9.000 
créditos por ano por meio da Myclimate, o que 
é suficiente para cobrir os custos operacionais 
remanescentes e reservar um pequeno lucro.

Patrocinar créditos voluntários e apoiar as 
organizações a se candidatarem a eles é uma 
das melhores oportunidades para que o setor 
privado e o governo estimulem de maneira viável 
o processamento de grandes volumes de resíduos 
orgânicos.

IV. ESTRATÉGIAS PARA REDUZIR 
O CUSTO DO PROCESSAMENTO DE 
ORG NICOS

Além de escolher uma tecnologia de baixo custo, 
menor tempo de processamento e melhores 
técnicas para transformar resíduos orgânicos, as 
organizações focais utilizaram quatro táticas para 
reduzir seus custos de negócios:
1. Processamento autônomo comunitário ou 

domiciliar
2. Permuta por terras
3. Compra e construção local de equipamentos
4. Envolvimento de estudantes e trabalho 

voluntário

PROCESSAMENTO AUTÔNOMO 
COMUNITÁRIO OU DOMICILIAR.
Ao invés de processar os próprios orgânicos, 
algumas organizações introduzem a 
compostagem domiciliar ou comunitária, 
vendendo o equipamento para que as 
comunidades possam processar seu próprio lixo 
orgânico. A Reciclagem ecoBali, da Indonésia, 
lucra com o processamento orgânico ao vender 
kits caseiros de compostagem bem testados, 
do tipo “faça você mesmo”, para evitar o 
recolhimento de lixo orgânico em seu serviço de 
coleta. Eles facilitam o processo de compostagem 
familiar fornecendo um kit completo, incluindo 
um contêiner de compostagem, rede anti-vermes, 
balde de cozinha, cinco sacos de adubo, esterco, 
palha, tratamento anti-formiga e vermes. O 
custo do kit de compostagem em casa também 
inclui entrega e instalação, bem como orientação 
presencial e uma visita de acompanhamento, 
para garantir que as famílias tenham todas 
as instruções, equipamentos e suporte que 
precisam. A família tem controle total sobre o 
que entra em seu sistema de compostagem 
para criar um composto muito limpo e de alta 
qualidade, que pode ser usado em uma variedade 
de aplicações.

O Projeto STOP recolhe os resíduos orgânicos das 
áreas urbanas onde as famílias têm muito pouco 
espaço para práticas de compostagem e, além 
disso, ensina aos habitantes de áreas rurais o 
método de compostagem simples de valas: basta 
cavar um buraco e enterrar os resíduos orgânicos 
para enriquecer o solo.

Em Mumbai, Bengaluru e Pune, a legislação 
nacional e local exige que restaurantes, hotéis, 
grandes geradores de lixo e outros processem 
seus resíduos orgânicos localmente. Muitas 
organizações, como a Stree Mukti Sanghatana, 
introduziram kits de compostagem caseiros e até 
mesmo plantas de biometanização para facilitar 
a adoção da técnica por comunidades e negócios. 
A organização treinou seus catadores membros 
no manejo do lixo orgânico, sua conversão 
em composto e na operação das plantas de 
biometanização. Isso trouxe uma oportunidade de 
renda adicional para assumir o processamento 
do lixo e fornecer serviços de gestão de resíduos 
para empresas e organizações em toda a cidade.

2. PERMUTA POR TERRAS
Ao invés de processar produtos orgânicos em 
suas próprias instalações, o que ocupa um 

Anexo 8: Comparação entre os processos e custos do mercado voluntário de carbono e do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo
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espaço considerável, algumas organizações 
fizeram parcerias com agricultores locais para 
processar produtos orgânicos em suas terras, 
minimizando custos de transporte e necessidades 
de terrenos. Em troca, os agricultores recebem 
uma parte do composto produzido e, às vezes, 
uma pequena taxa. A Swachha Eco Solutions fez 
uma parceria com 24 agricultores em Bengaluru, 
na Índia, para compostar a parte orgânica dos 
resíduos que coletam de complexos residenciais, 
apartamentos, restaurantes, hotéis e instalações 
esportivas. A entidade paga um aluguel pela terra 
aos fazendeiros, e os fazendeiros compostam 
os resíduos orgânicos, geralmente usando um 
método de fossa por vermicultura com adubo 
de suas fazendas. O composto e o fertilizante 
resultantes são compartilhados com o agricultor 
e a comunidade. Para economizar custos, o 
composto nunca é ensacado – os moradores 
podem visitar as fazendas e colher o máximo 
de composto que precisarem em seus próprios 
recipientes.

Enquanto estava em operação, o Sr. Compost, 
em Santiago, no Chile, levava resíduos orgânicos 
residenciais para várias fazendas ou para uma 
horta comunitária, onde o composto era feito 
através da vermicultura. Metade do composto 
processado era devolvido aos assinantes do 
programa, enquanto a outra metade era mantida 
pela horta comunitária e pelas fazendas para 
suas próprias necessidades de compostagem. 
Em troca, o Sr. Compost recebia espaço livre para 
fazer a compostagem.

3. COMPRA E CONSTRUÇÃO LOCAL DE 
EQUIPAMENTOS
Para manter os custos baixos, as organizações 
focais buscam os métodos de processamento 
mais simples, usando equipamentos que 
podem ser adquiridos ou pelo menos reparados 
localmente. Isso pode significar a transferência 
de tecnologia de um país a outro e uma posterior 
transmissão do conhecimento para habitantes 
locais qualificados, possibilitando a manufatura 
e manutenção, especialmente quando soluções 
similares não existem em outras partes do 
país. Ao considerar diferentes abordagens de 
compostagem, a Reciclagem Temesi escolheu 
uma instalação de compostagem por aeração 
forçada, de baixo custo e baixa tecnologia, e 
ensinou os fornecedores locais a construir 
o equipamento de aeração necessário. Isso 
envolveu a invenção de vários medidores de 
fluxo de ar, que foram fabricados e calibrados 
localmente a 3% do custo dos medidores 

importados. Eles também desenvolveram válvulas 
borboleta de baixo custo por uma fração dos 
preços das válvulas comerciais. 

4. ENVOLVIMENTO DE ESTUDANTES E 
TRABALHO VOLUNTÁRIO
Muitas organizações focais trabalharam com 
estudantes, instituições acadêmicas e voluntários 
para executar processos orgânicos e fazer 
pesquisas de baixo custo, visando a melhorar 
a qualidade e as etapas de processamento. A 
Reciclagem Temesi fez uma parceria com o 
Instituto Suíço de Tecnologia e outras instituições 
acadêmicas para receber vários estudantes 
trabalhando em teses sobre processamento 
orgânico. Os estudantes, com o apoio da 
Reciclagem Temesi, testaram várias opções de 
processamento orgânico, desde metodologias de 
compostagem até a produção de biogás, larvas 
de mosca soldado negra, silagem e vermicultura. 
Eles descobriram que, devido à composição única 
dos resíduos orgânicos em Bali, com seu alto 
número de oferendas religiosas e baixo teor de 
resíduos de cozinha, a compostagem era a opção 
de processamento mais viável. Eles refinaram 
o preparo do melhor composto possível através 
de 100 lotes de pesquisa. Os alunos também 
testaram a eficácia de várias opções de design 
de inoculantes comerciais, trituração, se uma 
cúpula era necessária e várias considerações 
sobre temperatura e umidade. Isso produziu 
uma grande quantidade de pesquisas úteis e sob 
medida a um custo mínimo.

Algumas organizações focais recebem 
equipamentos de processamento orgânico, 
veículos, instalações e/ou terrenos do governo 
e/ou do setor privado como um trampolim para 
a estruturação de um sistema de resíduos 
economicamente sustentável e de operação 
viável. O emprego das táticas acima pode fazer 
uma diferença substancial nas declarações 
de lucros e perdas das organizações de 
gerenciamento de resíduos. 

V. ESTRATÉGIAS PARA 
ENVOLVER A COMUNIDADE NO 
PROCESSAMENTO DE ORG NICOS

Motivar as famílias e as empresas a separar o seu 
próprio lixo nunca é fácil. Algumas organizações 
focais, no entanto, encontraram maneiras de 
ensinar às suas comunidades o valor inerente 
ao lixo orgânico. Elas convenceram centenas de 
milhares a se importar o suficiente para mudar 

suas práticas. Essas três táticas em particular se 
destacaram:
1. Construção de espaços verdes na comunidade
2. Formação de currículos verdes
3. Introdução de designs mais modernos
1. Construção de espaços verdes na comunidade

Como parte de suas operações de compostagem, 
a Ciclo Orgânico do Brasil construiu um belo 
espaço verde livre no meio do Rio de Janeiro, 
aberto a todos, co-localizado em suas operações 
de compostagem. As pessoas podem usar o local 
para relaxar durante as pausas para o almoço, 
encontrar-se com entes queridos e desfrutar da 
natureza fora da agitação movimentada da cidade. 
Ao invés de realizar operações de compostagem 
fora do local, o processo fica conectado a uma 
experiência que as pessoas valorizam. Os 
residentes podem vivenciar diretamente os 
benefícios do processamento circular da gestão 
de resíduos.

2. FORMAÇÃO DE CURRÍCULOS VERDES
Algumas organizações incorporam um currículo 
sobre compostagem e outros processos orgânicos 
circulares em aulas e programas de treinamento 
para adultos. Além do seu espaço verde, a Ciclo 
Orgânico oferece dias comunitários mensais. 
Durante esses dias comunitários, são realizados 
cursos sobre como compostar e outras práticas 
ambientais. Os alunos podem participar 
diretamente do processo de compostagem – 
um duplo ganho para a comunidade que ganha 
em aprendizado, e para a Ciclo Orgânico, que 
recebe uma ajuda gratuita em suas operações de 
compostagem. Através deste processo, a Ciclo 
Orgânico ganha reconhecimento e publicidade, e 
a comunidade aprende práticas sustentáveis   para 
o futuro.

Como parte da “Academia Lixo Zero” experimental 
da Fundação Basura, 230 alunos presenciais 
e mais de 11.000 virtuais (através dos cursos 
online da Udemy) aprendem não apenas como 
compostar, mas também a construir seu 
próprio compostor caseiro usando materiais 
domésticos comuns. Com esse conhecimento, 
a compostagem caseira costuma ser um dos 
primeiros passos que os alunos tomam para viver 
um estilo de vida com menos lixo.

3. INTRODUÇÃO DE DESIGNS MAIS 
MODERNOS
O equipamento de compostagem é 
frequentemente vendido com foco no mérito 

técnico. Algumas organizações estão tornando 
a compostagem “mais atraente”, atualizando o 
design do equipamento para criar versões mais 
sofisticadas e elegantes. O Grupo de Ação e 
Pesquisa Ambiental Chintan, uma ONG da Índia 
que apóia os direitos dos catadores de materiais 
recicláveis, também está trabalhando para 
quebrar os mitos em torno da compostagem, 
investindo na estética dos compostores e na 
mudança de comportamento nas comunidades 
de classe média e alta. A partir de pesquisas e 
entrevistas, eles perceberam que as comunidades 
de classe média e alta estavam interessadas em 
se tornar “mais verdes”, mas não confiavam na 
eficiência e limpeza dos sistemas tradicionais de 
compostagem. Eles buscavam compostores “mais 
bonitos” que combinassem com sua estética. A 
Chintan atendeu aos pedidos criando um protótipo 
de compostor terracota mais elegante, que desde 
então se tornou bastante popular.

VI. TÉCNICAS SELECIONADAS DE 
PROCESSAMENTO ORG NICO

As próximas páginas apresentam técnicas de 
processamento orgânico testadas e adequadas 
para ambientes pouco financiados, incluindo 
algumas utilizadas por nossas organizações 
focais e uma visão geral de alto nível das 
diferentes técnicas de processamento disponíveis.

COMPOSTAGEM
A qualidade de um composto depende da 
eficiência na separação de resíduos, uma relação 
carbono-nitrogênio (C:N) adequada (30:1), 
condutividade elétrica (menos de 5 milimhos/cm), 
calor, oxigênio e teor de água114. A relação C:N é 
freqüentemente obtida através de um processo de 
camadas de partes iguais (por peso) de resíduos 
de cozinha ou de mercado (nitrogênio) e folhas 
secas com outros resíduos de jardim (carbono). 
Como o lixo de cozinha é muito mais denso que 
as folhas secas, para que alcancem o mesmo 
peso, as folhas secas tendem a ocupar uma 
quantidade desproporcional de espaço. Isso pode 
ser resolvido ao misturar-se resíduos de cozinha 
com serragem ou cascas de coco, que atuam 
como uma esponja de lixiviado, trabalhando 
para reduzir a quantidade total de resíduos de 
jardim necessários. Para isso, primeiro deve-se 
misturar uma pequena quantidade de lixo com 
cascas de coco ou serragem, adicionando-os ao 
resto dos resíduos orgânicos, garantindo que a 
serragem ou as cascas de coco sejam espalhadas 
uniformemente por todo o lixo. Na compostagem 
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em escala industrial, o ajuste dessa proporção 
pode não ser viável, mas o composto resultante 
ainda deve ser bom para a maioria das 
aplicações. 

Calor, oxigênio e água são elementos de 
monitoração essencial. Para condições ideais, a 
temperatura de um composto deve estar entre 
65 e 70 graus Celsius. Quanto maior a pilha, 
mais difícil é controlar a temperatura. Pilhas de 
compostagem maiores, em camadas ou leiras 
estáticas aeradas podem atingir 80 graus Celsius, 
o que, embora não seja ideal, tem a vantagem de 
matar patógenos, sementes de ervas daninhas 
e ovos de insetos. No entanto, temperaturas 
acima de 80 graus podem levar à oxidação 
química e devem ser evitadas no movimento 
da pilha de composto ou ao adicionar água à 
mistura. O teor ideal de água deve estar entre 
40 e 60%. Com 40% de umidade, os odores são 
neutralizados e a poeira é contida. A Reciclagem 
Temesi, uma instalação de compostagem em 
Bali, na Indonésia, que processa cerca de 30 
toneladas por dia de material orgânico, usa um 
teste simples para calibrar o nível de água de 
um composto: basta espremer um punhado de 
composto em um punho; se escorrerem gotas 
de água, ela está muito úmida; mas se a mão 
permanecer seca, ela precisará de mais água.

Finalmente, o teor de oxigênio é monitorado 
com um medidor, e deve ser de pelo menos seis 
por cento. Os melhores medidores, segundo a 
Reciclagem Temesi, são aqueles que utilizam um 
sensor em meio ácido para evitar a neutralização 
por dióxido de carbono118. O oxigênio entra 
pelos poros na superfície da pilha ou durante o 
processo de viragem da mesma. Para aumentar 
o conteúdo de oxigênio, deve-se virar as pilhas 
com mais freqüência, diminuir seu tamanho 

ou arejá-las continuamente usando dutos de 
aeração (mais eficazes). Quanto mais alta a pilha 
(acima de 4 metros de altura), mais provável 
é a necessidade de aeração forçada. A melhor 
aeração forçada utiliza canais cobertos por telas 
alojados em lajes de concreto e fornece ar abaixo 
de 20 km/h, usando sopradores centrífugos (ao 
invés dos axiais), capazes de aumentar a pressão 
quando a contrapressão aumenta. Caso contrário, 
os tubos de aeração podem entrar em colapso 
sob o peso das pilhas ou podem ser danificados 
quando as pilhas forem reviradas com uma 
escavadeira. Se as pilhas não estiverem em um 
terreno firme, uma escavadeira mais cara pode 
ser usada para virá-las. 

As peneiras de compostagem são usadas 
para separar materiais mais finos de grumos 
e aglomerados maiores no composto. Quanto 
menor o tamanho da malha, mais granular será o 
material final do composto. A Reciclagem Temesi 
utiliza uma malha de 0,9 cm para o composto a 
ser usado em viveiros, e uma de 0,5 cm para os 
produtores de arroz que preferem o composto 
homogêneo, de tamanho e forma semelhantes 
aos grânulos usados em fertilizantes químicos. 
Para ir além e formular o composto em grânulos, 
a Temesi os combina com água e usa uma 
máquina de granulação de fertilizante a disco 
fabricada localmente, equipada com uma peneira 
de 4mm.

A compostagem progride em estágios e, a cada 
estágio, certos tipos de micróbios são adicionados 
à pilha para fazer sua parte. Geralmente, a 
compostagem pode ser feita ao ar livre, embora a 
separação de resíduos, trituração, peneiramento 
e o composto final acabado sejam comumente 
feitos em áreas cobertas.

Beware of 24-hour composting machines. Natural processes take more time and what often 
comes out of such machines is burnt carbon with harmful electrical conductivity that can 
damage soil and harm plants. 

Descrição – Para construir uma plataforma, coloque troncos de madeira em uma estrutura no topo de 
12 blocos de cimento (ou pedras) a um pé de distância do chão. Cubra os troncos com ramos de coco 
trançados (ou folhas de palmeira). Triture o lixo de cozinha e de jardim conjuntamente e mergulhe os 
resíduos picados em lama de água e estrume de vaca (ou iogurte). Empilhe na plataforma. Molhe uma 
vez e cubra com um pano de juta para manter a umidade. Deixe agir por 2 meses.

Equipamento – Triturador, blocos de cimento, troncos, galhos de coco trançados ou outro tipo de 
cobertura, pano de juta.

Tempo de 
compostagem

Ambiente Terra necessária Custo Complexidade

2 meses Externo, sem 
telhado

1.2 T/m2/ano Muito baixo Muito baixa

COMPOSTAGEM - ESCALA COMUNITÁRIA (<1T/DIA)

1. PLATAFORMA DE COMPOSTAGEM
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Descrição – Triture conjuntamente 1 parte de cascas de coco (ou folhas picadas) com 3 partes de 
resíduos de cozinha. Coloque em camadas na caixa plástica com 2 polegadas de cascas de coco na 
parte inferior, a mistura de resíduos de cozinha e, em seguida, 3-4 polegadas de cascas de coco no 
topo. Deixe agir por 25 dias.

Equipamento – Triturador, caixas plásticas, suporte de caixas plásticas.

2. CAIXAS COMPOSTEIRAS

Tempo de 
compostagem

Ambiente Terra necessária Custo Complexidade

30 dias Completamente 
fechado, interno (para 
proteção contra ratos)

4.8 t/m2/ano Médio Média

3. TANQUES DE CIMENTO (COM MICRÓBIOS OU VERMICULTURA)
Descrição – Construa tanques de cimento de aproximadamente 3 pés de altura x 3 pés de largura (em 
qualquer comprimento) com alguma inclinação para ajudar o excesso de água a drenar através de uma 
saída equipada com malha. Para a atividade microbiana, coloque folhas secas trituradas no fundo do 
tanque, adicione partes iguais de comida e resíduos secos misturados com micróbios e, por último, 
coloque a camada seca no topo. Vire as pilhas a cada 2-3 dias e retire o composto após 30 dias. Para 
o método de vermicultura, introduza 5 kg de minhocas com 5 kg de estrume de vaca misturados com 
composto no fundo do tanque. Em seguida, misture os resíduos da cozinha e do jardim, virando-os com 
intervalos de alguns dias. Remova o composto após 20-25 dias.

Equipamento – Construção de tanque de cimento, triturador, tubo para drenagem de chorume

4. COMPOSTAGEM DE CERCADO DE TELA
Descrição – Para construir uma plataforma, coloque algumas placas de cimento por baixo e cubra a 
estrutura com uma tela de arame (ou outra cobertura). Em seguida, faça um cercado com a tela de 
arame ao redor (3 pés de diâmetro x 2,5 pés de altura), mantendo as partes superior e inferior do cercado 
descobertas. Forre a camada inferior com 8-10 polegadas de folhas secas. Em seguida, misture o lixo 
da cozinha com a serragem reduzindo significativamente a umidade e cubra a camada superior com as 
folhas secas. Envolva o cercado com o saco para evitar que o conteúdo se espalhe. Deixe agir por um 
mês. Após esse período, abra o conteúdo no chão e deixe curar por mais 2-3 semanas.

Equipamento – Placas de cimento, tela de arame, saco de juta ou outro material.

5. COMPOSTAGEM EM LATAS
Descrição – Separe um conjunto de latas para o processamento de resíduos úmidos e um segundo 
conjunto para curar o composto. As primeiras latas devem ter cerca de 2 pés de largura x 2 pés de 
altura x qualquer comprimento e ser feitas de aço inoxidável, com furos em todos os lados para 
permitir a entrada de ar, rodas resistentes e tampas. Faça um orifício na parte inferior da lata para 
escorrer o chorume. O segundo conjunto de latas pode ser feito de aço carbono, devendo ter 2 pés de 
largura x 1 pé de altura x qualquer comprimento. Triture o lixo da cozinha, misture-o com serragem, 
folhas ou lascas de madeira para absorver a umidade extra e coloque no primeiro conjunto de latas. 
Uma vez nas latas, vire as pilhas desse conteúdo uma vez por dia durante 7 dias e deixe no sol para 
curar. Após 7 dias, transfira a mistura para as latas menores para a cura. No 15º dia, remova o 
composto para secar, peneire e use no jardim.

Equipamento – Latas de aço inoxidável, latas de aço carbono, triturador.

Tempo de 
compostagem

Ambiente Terra necessária Custo Complexidade

20-30 dias Requer telhado 2-3 t/m2/ano Médio-alto Média

Tempo de 
compostagem

Ambiente Terra necessária Custo Complexidade

60 dias Externo, sem 
telhado

1.1 t/m2/ano Muito baixo Muita baixa

Tempo de 
compostagem

Ambiente Terra necessária Custo Complexidade

15 dias  + tempo de 
secagem

Requer telhado 1.2 t/m2/ano Médio-alto Média-alta

Tempo de 
compostagem

Ambiente Terra necessária Custo Complexidade

3 meses Externo, sem 
telhado

0.4 t/m2/ano Muito baixo Muito baixa

6. COMPOSTAGEM DE FOSSO BIOPORI119

Descrição – Faça um buraco no solo de 10 cm de largura por um 
metro de profundidade (ou mais) usando um trado. Certifique-se 
de que a distância do buraco até a linha de tubulação de água mais 
próxima (ou outras linhas) seja de pelo menos um metro para evitar 
contaminação. Coloque o lixo orgânico no buraco (isso pode ser 
feito rotineiramente até que ele esteja 90% cheio). Cubra o orifício 
com uma tampa para lembrar da sua localização e reforce-a para 
que o buraco não feche naturalmente. Após algumas semanas, o 
composto pode ser retirado e o buraco pode ser reabastecido com 
lixo de cozinha para iniciar o processo novamente.

Equipamento – Ferramenta de escavação de buraco Biopori ou pá, 
tampa para buraco.

TURFA DE COCOTURFA DE COCO

FOLHAS SECASFOLHAS SECAS

TURFA DE COCO / FOLHAS SECASTURFA DE COCO / FOLHAS SECAS

RESÍDUOS DE COZINHARESÍDUOS DE COZINHA
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7. COMPOSTAGEM EM TAMBOR ROTATIVO
Descrição – Compre compostores pré-fabricados rotativos (tambores) em tamanho apropriado (podendo 
variar de doméstico simples a industrial). Triture os resíduos de cozinha e jardim e adicione-os ao 
compostor rotativo com ou sem aditivo microbiano. Gire o tambor rotativo uniformemente. Continue o 
processo por 2-3 semanas até que o composto esteja pronto para uso. 

Equipamento – Tambor rotativo, triturador.

8. COMPOSTAGEM DE FOSSA COMUM
Descrição – Para a compostagem de fossa doméstica, cave um buraco de 45 a 60cm de profundidade 
por qualquer comprimento e qualquer largura. Para a compostagem de fossa em escala industrial, faça 
buracos de 3 a 5 m de largura e 2 a 3 m de profundidade (qualquer comprimento) e preencha-os com o 
lixo do jardim e da cozinha. Coloque a camada de resíduos de jardim no topo e depois cubra com a terra 
original do local. Deixe agir por 4-5 meses.

Equipamento – Pá, escavadeira.

COMPOSTAGEM - ESCALA INDUSTRIAL (<1 TON/DIA)

1. COMPOSTAGEM EM LEIRAS

Descrição – Forme pilhas de resíduos orgânicos (jardim e/ou cozinha) de 2-3 metros de altura, 3-5 
metros de largura e até 100 metros de comprimento para manter as temperaturas altas, permitindo 
o fluxo de oxigênio para o núcleo central. Vire as pilhas de compostagem periodicamente com um 
trator carregador, retroescavadeira ou outro veículo especializado para circular oxigênio e liberar calor. 
Adicione água ocasionalmente. Colha o composto após 5 meses.

Equipamento – Carregador frontal, retroescavadeira ou trator, peneiras, pás

Tempo de 
compostagem

Ambiente Terra necessária Custo Complexidade

40-90 dias Externo, sem 
telhado

3.4 t/m2/ano Alto Média

Tempo de 
compostagem

Ambiente Terra necessária Custo Complexidade

4-5 meses Externo, sem 
telhado

0.3-2.7 t/m2/ano Muito baixo Muito baixa

Tempo de 
compostagem

Ambiente Terra necessária Custo Complexidade

5 meses Externo, sem 
telhado

1.9 t/m2/ano Médio Média

1. Colher lado 
da pilha

3. Recolocar a 
base e soltar o 
balde no topo 
da pilha

4. Novo núcleo 
aquece e a perife-
ria do acoplador 
esfria

2. Deixar cair 
balde

CHAVE

LOJA DE 
COMPOSTAGEM

CANAL DE 
ESGOTO

RESÍDUOS DE COZINHA, 
RESÍDUOS DE MADEIRA, PAPEL ETC

MÁQUINA DE 
CORTAR

TANQUE OU BACIA DE 
ÁGUAS RESIDUAIS
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2. COMPOSTAGEM EM PILHAS ESTÁTICAS AERADAS

Descrição – Construa uma fundação de concreto com tubos de aeração horizontal na superfície, 
através dos quais o ar flui para cima da pilha de resíduos. Os resíduos orgânicos devem ser triturados 
e depositados nessa base, semelhante à compostagem em leiras, em pilhas de 2-3 metros de altura, 
3-5 metros de largura e até 100 metros de comprimento. A pilha deve ser coberta por um pano para 
manter os vapores orgânicos e a umidade enquanto permite a passagem de nitrogênio, CO2 e oxigênio 
não utilizado. Regue aproximadamente a cada duas semanas

Equipamento – mão-de-obra civil para construção da base de concreto (se necessário), trituradores, 
tubos de aeração e sistema de ventilação, tecidos, peneiras, escavadeiras, carregadeiras, pás.

Descrição – Os resíduos orgânicos são pulverizados e adicionados a um digestor em um ambiente 
hermético e anaeróbio (livre de oxigênio). As bactérias presentes no digestor decompõem os resíduos, 
produzindo metano e outros gases, bem como subprodutos ricos em nutrientes que podem ser usados 
como fertilizante orgânico. Ao final, este biogás é aspirado do digestor e utilizado na cozinha ou no 
fornecimento de energia.

Equipamento – Triturador/Pulverizador, dois biodigestores (um digestor primário e um digestor 
principal), tanque de armazenamento para coleta de lodo.

OUTROS PROCESSOS ORGÂNICOS
Os outros dois processos orgânicos explorados incluem a biodigestão e a utilização das moscas 
soldado negras.

1. BIODIGESTÃO

Tempo de 
compostagem

Ambiente Terra necessária Custo Complexidade

3 meses Cobertura por telhado 
(recomendado)

3.2 t/m2/ano Alto Média-alta

Tempo de 
compostagem

Ambiente Terra necessária Custo Complexidade

30 dias Geralmente 
parcialmente coberto 
por telhado

4.8 t/m2/ano, 
500m2 de área para 
processar 20 t/dia

Alto – capex 
de $38,00/t/
dia e opex de 
$11/t/dia

Alta

CANAL DE CONCRETOCANAL DE CONCRETO
TUBO PERFURADOTUBO PERFURADO

VENTILADOR VENTILADOR 
CENTRÍFUGOCENTRÍFUGO

FORJADOFORJADOFORJADOFORJADO

15 POR 22 M - COMPRIMENTO MÁXIMO DO TUBO

MÁ DISTRIBUIÇÃO DO FLUXO DE AR

MAIS 
AR

MENOS 
AR

DIGESTÃO ANAERÓBICA

MEDIDOR 
DE BIOGÁS

SAÍDA DE 
EFLUENTES

ENTRADA DE 
ESTRUME

PARA LAGOA 
SECUNDÁRIA

SUBTRAÇÃO COMPLEXA CO2 +CH4

SÓLIDOS ATIVOS

BOLHAS E 
MISTURA 

FLUTUANTE

TOMADA DE 
BIOGÁS

DIGERIR CAPA

DESPERDÍCIO DESPERDÍCIO 

SECOSECO

RESÍDUOS 
BIOLÓGICOS

ENERGIA 
SOLAR

TANQUE 
DIGESTOR 
PRIMÁRIO

TANQUE 
PRINCIPAL 

DO DIGESTOR

ARMAZENAMENTO DE LODO DE ESTRUME

FERTILIZANTE 
BIOLÓGICO

METANO (CH4)

RESÍDUOS DE RESÍDUOS DE 
COZINHACOZINHA ESTRUMEESTRUME
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2. MOSCA SOLDADO NEGRA

Descrição – Há duas atividades primárias na compostagem utilizando as moscas soldado 
negras: a criação e o processamento de resíduos.

CRIAÇÃO DE MOSCAS SOLDADO NEGRAS
Cerca de 1% das MSN recolhidas do ambiente podem ser reservadas para o insetário. As 
larvas frescas que se formam no processamento de resíduos pelas moscas são colocadas 
em uma caixa e recebem água. Em seguida, a caixa é colocada em uma gaiola escura por 10 
dias, enquanto as larvas se transformam em pupas e, mais tarde, em moscas. Na próxima 
fase, as moscas são movidas da gaiola escura para o viveiro de reprodução à luz, onde 
permanecem por 7 dias, acasalando-se com apenas água para beber. Cada mosca fêmea 
produzirá aproximadamente 350 ovos e os colocará em lugares ocos. Após 7 dias, o ciclo 
de vida das moscas termina. Quando os ovos eclodem, as larvas caem em uma caixa onde 
iniciam o desenvolvimento do processamento de resíduos.

PROCESSAMENTO DE RESÍDUOS PELAS MOSCAS SOLDADO NEGRAS
As MSN são alimentadas com uma dieta de resíduos de cozinha, restaurantes e 
supermercados. Primeiro, os resíduos precisam ser verificados quanto a quaisquer 
contaminantes e materiais inorgânicos removidos. Em seguida, esses resíduos são 
triturados e misturados para garantir uma dieta equilibrada e teor de umidade de 70-80%. 
Os resíduos triturados são colocados em recipientes com novas larvas. Após quatro dias, 
deve-se fornecer a alimentação novamente, e após o oitavo dia as larvas são alimentadas 
pela terceira e última vez. Após 12 dias (antes de se transformarem em pré-pupas), as 
larvas estão prontas para a colheita. Usando uma peneira (manual ou vibratória), coloque-as 
no sol. Em seguida, as larvas irão escapar para o recipiente à sombra através da tela para 
evitar a luz solar.

As larvas vivas e frescas podem ser vendidas (IDR 5.000/kg na Indonésia) ou processadas 
em “larvas pipoca” em um forno a até 60° C por 15 minutos (temperaturas mais altas 
diminuem o conteúdo proteico). As larvas secas de “pipoca” são vendidas por IDR 30.000-
50.000/kg.

Equipamento – Triturador, peneira, caixas plásticas, suporte para caixas, telas.

Tempo de 
compostagem

Ambiente Terra necessária Custo Complexidade

12 dias Sala fechada e 
ventilada para 
criação, luz solar 
para viveiro de 
reprodução e área 
protegida sem luz 
solar direta para 
recipientes de 
tratamento

350m2 para 2t/dia 
-- 85m2 para criação, 
180m2 para 1t de 
tratamento, 35m2 
para os resíduos, 
35m2 para colheita 
do produto, 20m2 
para o viveiro das 
MSN e 20m2 para 
armazenagem

Médio-alto Média-alta

GAIOLA ESCURA GAIOLA DO AMOR / 1 SEMANA
CASCAS DE OVO CHUVEIRO DE INCUBAÇÃO / 5 DIAS

UNIDADE DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS

MOVIMENTAÇÃO DE CONTÊINERES DE VIVEIRO

MANIPULAÇÃO DE PUPAS / 10-20 DIAS

ARMAZENAMENTO DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS

CICLO DA 
VIDA

LARVASLARVAS

OVOSOVOS

REINICIAR

PRÉ-PRÉ-
POUPASPOUPAS
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RECOMENDAÇÕES DE ORGANIZAÇÕES 
DA LINHA DE FRENTE AO GOVERNO E 
AO SETOR PRIVADO

INTRODUÇÃO
Os governos, o setor privado e as organizações 
de gerenciamento de resíduos na linha de frente 
compartilham muitas das mesmas prioridades. 
Todos querem viver em cidades limpas, bonitas 
e modernas, com economias robustas, baixas 
emissões de GEE e oportunidades de emprego 
seguro e digno para todos os cidadãos, inclusive os 
mais vulneráveis.

Embora a gestão de resíduos raramente esteja no 
topo da lista de prioridades do governo, – dadas 
as necessidades prementes de saúde, educação 
e infra-estrutura – um sistema eficaz de resíduos 
é fundamental para atingir essas metas. A gestão 
do lixo está profundamente integrada à economia, 
ao saneamento, à saúde pública e à estrutura 
social de todas as cidades, sendo um excelente 
indicador da eficácia de um governo. É também 
uma poderosa ferramenta na criação de empregos 
na economia verde, na valorização do turismo e no 
alcance dos compromissos nacionais de GEE.

Anteriormente, exploramos como raras 
organizações de “melhores práticas” em quatro 
países conseguiram superar cinco dos mais difíceis 
obstáculos universais na gestão de resíduos, 
criando empresas eficazes e predominantemente 
sustentáveis. Mas e se essas restrições não 
existissem em primeiro lugar?

E se, ao invés disso, os governos nacionais e o 
setor privado tomassem decisões que alterassem 
fundamentalmente o funcionamento dos sistemas 
de resíduos, removendo as restrições mais 
proeminentes e construindo as bases necessárias 
para o incentivo e redução do risco de investimento 
por parte dos empresários, com um equilíbrio nas 
forças de mercado? Isso atrairia investimentos, 
estimularia soluções empresariais de maneira 

6
orgânica e facilitaria o sucesso das organizações 
de gerenciamento de resíduos existentes e futuras.

Após anos trabalhando em torno das restrições 
do sistema de resíduos, muitos interessados   
estão cansados   ou descrentes em relação à 
regulamentação governamental. Muitos acham 
que há uma crise que não pode esperar pela 
promulgação de novos regulamentos, e que, 
mesmo com a regulamentação, sua imposição 
é frequentemente rara e, portanto, ineficaz. 
Eles também estão frustrados com o fato de 
que o investimento do setor privado raramente 
atinge organizações menores na linha de 
frente. No entanto, nossa pesquisa mostrou que 
mudanças efetivamente revolucionárias – como 
o reconhecimento dos direitos dos catadores 
de recicláveis e a divisão da responsabilidade 
dos custos de produtos e embalagens em fim 
de vida útil – só foram alcançadas por meio de 
uma regulamentação cuidadosa. A diferença nos 
resultados da gestão de resíduos entre os países 
com e sem essa regulamentação e sua aplicação 
adequada é significativa.

Este capítulo analisa políticas regulatórias e 
de investimento sistêmico comprovadas, que 
apresentam o impacto mais significativo na 
melhoria do sistema de resíduos de uma nação 
e, em última análise, na quantidade de plástico 
despejada no meio ambiente. As recomendações 
vêm da linha de frente – uma voz raramente 
trazida ao debate, mas que talvez seja a mais bem 
informada sobre o que realmente é necessário 
para corrigir os sistemas de gestão de lixo locais. 
As restrições do sistema que precisam ser 
atenuadas são divididas em temas abrangentes: 
maiores níveis de financiamento, políticas 
transformadoras e outros tipos de apoio.

RECOMENDAÇÕES AO GOVERNO 
E AO SETOR PRIVADO

LIÇÕES VITAIS DE ORGANIZAÇÕES PIONEIRAS NA LINHA DE FRENTE
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I. MAIOR FINANCIAMENTO

Para possibilitar a materialização de uma uma 
economia de recursos mais circular, é necessário 
que haja um maior financiamento em pontos-
chave da cadeia de valor de resíduos para acelerar 
a mudança – em especial nas linhas de frente, 
onde é difícil acessar o financiamento filantrópico 
e a juros baixos. Esta seção explora os pontos de 
investimento mais vantajosos estrategicamente, 
bem como os caminhos que os governos e 
organizações podem traçar para acessar maiores 
níveis de financiamento.

PONTOS DE INVESTIMENTO QUE MAIS 
GERAM MUDANÇAS SISTEMÁTICAS

1. SISTEMAS DE COLETA DE 
RESÍDUOS
O Programa das Nações Unidas para o Meio 
Ambiente (UNEP) e o Panorama Global da Gestão 
de Resíduos da Associação Internacional de 
Resíduos Sólidos (ISWA) estimam que a coleta e 
o descarte seguros do lixo custam entre US$ 40 e 
US$ 70 por tonelada em países de renda média. 
Eles também recomendam que os países de 
renda média gastem 1% da renda nacional bruta 
(RNB) para alcançar uma cobertura de coleta de 
lixo de 95%.120

Uma operação de coleta de lixo requer caminhões 
(ou outros veículos), combustível, manutenção 
de veículos, trabalhadores de coleta e salários 
gerenciais, ferramentas, instalações (para 
armazenar veículos e processar resíduos) e taxas 
de depósito para descarte em aterros sanitários. 
Muitos municípios gastam uma parte significativa 
de seus orçamentos em serviços de resíduos (40 
a 70%), enquanto outros, especialmente em áreas 
com menor coleta e níveis mais altos de despejo 
e queima, gastam menos de 5%. A Indonésia, 
por exemplo, gasta 0,01% da RNB (1% do valor 
recomendado)121 e a maioria dos municípios 
gasta 3% ou menos de seus orçamentos anuais 
na gestão de resíduos122. Em tais economias, 
existe uma lacuna na compreensão dos custos 
da gestão eficaz de resíduos e/ou essa não é 
uma prioridade nacional. Para corrigir esse 
cenário, os governos podem aprender com os 
compromissos orçamentários na gestão de 
resíduos dos países de melhores práticas. Para 
tal, deve-se estabelecer um estipêndio destinado 
aos municípios para serviços de resíduos e/ou 
vincular certa parcela dos fundos municipais (ou 

das vilas) a ser gasta no setor, até que o mesmo 
funcione de modo adequado ou até que um 
financiamento adequado esteja disponível.

Quando os municípios têm financiamento 
adequado, eles fornecem os serviços de resíduos 
às suas comunidades diretamente ou contratam 
caminhões privados para fazê-lo (estimulando 
soluções empresariais para a coleta de lixo). No 
entanto, quando esses serviços são atribuídos 
ao setor privado, por questões de viabilidade 
econômica, as empresas sociais geralmente 
coletam o lixo de empresas e famílias de alta 
renda – dispostas a pagar as taxas exigidas – 
deixando a maioria da população a despejar, 
enterrar ou queimar seus resíduos onde os 
serviços de coleta municipal completa não estão 
disponíveis. Um sistema que depende apenas da 
cobrança de taxas a empresas e famílias de alta 
renda e das vendas de recicláveis não costuma 
atender ao resto de sua população.

2. SUPORTE AOS CRÉDITOS DE 
CARBONO PARA PROCESSAMENTO 
ORGÂNICO
Encontrar meios de processar o lixo orgânico 
de forma sustentável – mantendo-o separado 
do fluxo de resíduos inorgânicos – é essencial 
para a coleta e a reciclagem de resíduos. O lixo 
orgânico é úmido e pesado, o que faz dele uma 
carga financeira e física maior para os esforços de 
coleta de resíduos. Quando os resíduos orgânicos 
não são separados dos inorgânicos recicláveis, 
eles contaminam esse recurso, diminuindo seu 
valor em até dois terços123. Além disso, quando 
deixados em aterros, os resíduos orgânicos 
liberam o gás metano de efeito estufa prejudicial 
e ação rápida. No entanto, quando separado, o 
lixo orgânico pode ser processado   de forma a 
nutrir o solo, melhorar a cadeia alimentar e/ou 
fornecer energia de baixo custo.

Infelizmente, o processamento de resíduos 
orgânicos raramente é viável economicamente 
sem apoio financeiro. O valor de mercado de 
produtos como o composto costuma ser menor 
que o seu custo de produção. Isso ocorre porque 
os produtos concorrentes, como fertilizantes 
químicos, são geralmente mais eficazes para 
o crescimento de plantas a curto prazo e 
subsidiados.

O patrocínio de Mecanismos de Desenvolvimento 
Limpo (MDL) e os esquemas voluntários de 

crédito de carbono – incluindo as organizações 
que se candidatam a eles – são algumas das 
oportunidades mais substanciais para que o setor 
privado e os governos ajudem a impulsionar o 
processamento viável de quantidades industriais 
de resíduos orgânicos. Definidos no Artigo 12 
do Protocolo de Kyoto, os MDLs e créditos de 
carbono voluntários permitem que um país com 
um compromisso de redução ou limitação de 
emissões implemente um projeto de redução de 
emissões em países em desenvolvimento. Cada 
crédito equivale a uma tonelada de dióxido de 
carbono e pode ser comercializado e vendido, 
estimulando as reduções de emissões, ao mesmo 
tempo em que dá aos países industrializados 
alguma flexibilidade na forma como cumprem 
suas próprias metas. Os resíduos orgânicos e 
o metano liberado na sua decomposição são 
uma fonte substancial de emissões de GEE 
(geralmente mais de 10% das emissões totais 
de um país). Desse modo, o processamento de 
resíduos orgânicos em composto, biogás, seu uso 
na criação de insetos ou como outros produtos 
pode ser uma alavanca importante para atingir as 
metas nacionais de redução de GEE.

Um exemplo é a Reciclagem Temesi, a primeira 
organização na Indonésia a solicitar e receber 
créditos de carbono através do MDL. A Temesi 
processa cerca de 30 toneladas de lixo orgânico 
por dia, e percebeu que as vendas de composto 
cobriam apenas um terço de seus custos. Para 
superar essa restrição econômica, a Temesi 
passou pelo processo de certificação do MDL 
(mais de 40 meses a um custo de US$ 50.000). 
Atualmente, ela vende cerca de 9.000 créditos 
por ano através da fundação Myclimate, com 
sede na Suíça. Isso é suficiente para cobrir seus 
custos operacionais, reservar um pequeno lucro 
e pagar os empréstimos iniciais incorridos para 
configurar o programa, sendo um exemplo de 
fluxo de receita adicional que pode ser replicado 
por outras organizações.

3. INFRAESTRUTURA DE RECICLAGEM 
E MELHORIAS LOGÍSTICAS
Imagine um mundo onde cada produto vendido 
pudesse ser reutilizado ou reciclado localmente 
– ou pelo menos introduzido em uma cadeia 
de suprimentos (reversa), onde poderia ser 
reciclado economicamente. Para que tal gestão 
circular de recursos seja possível, os resíduos 
não precisam ser tecnicamente recicláveis, mas 
devem ser economicamente viáveis. Isso costuma 
depender do descarte de materiais próximo aos 

processadores de reciclagem existentes, o que 
significa que a reciclagem ocorre principalmente 
em áreas metropolitanas maiores (com 
capacidade para atender às áreas circundantes). 
Entretanto, quanto mais longe de um centro de 
reciclagem, mais cara fica a movimentação do lixo 
reciclável – e torna-se menos provável que esses 
materiais  sejam realmente reciclados.

CENTROS E ROTAS DE RECICLAGEM
Para resolver esse problema, os governos e o 
setor privado precisam investir em um sistema de 
centros regionais de tratamento de resíduos, com 
rotas de transporte e novos pontos localizados 
em “desertos” de reciclagem estratégicos. 
Atualmente, existem poucos centros na Indonésia 
ou no Chile, resultando em custos logísticos muito 
altos para justificar o envio de grandes volumes 
nos dois países. Na Indonésia, a maior parte da 
reciclagem ocorre nas áreas de Surabaya ou 
Jacarta. No Chile, a maior parte da reciclagem é 
feita em Santiago.

Em contraste, a Índia possui cerca de 7.500 
unidades de reciclagem formais e informais em 
todo o país. Elas trabalham próximas umas das 
outras, estimulando um mercado de reciclagem 
robusto em praticamente todos os cantos da 
Índia. O sistema de reciclagem é tão eficaz para 
embalagens rígidas (embora muito menos eficaz 
para embalagens flexíveis de baixo valor) que 
quase 100% delas e 90% das garrafas PET são 
recicladas125, enquanto no Chile apenas 17% são 
recicladas126. O Brasil possui mais de 1.000 usinas 
de reciclagem espalhadas por todo o país.
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Anexo 1: Centros de reciclagem em países focais.127,128
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PARQUES DE RECICLAGEM DE 
PLÁSTICO
Uma maneira comprovada de impulsionar a 
criação de “centros” de reciclagem é através do 
estabelecimento de Zonas Econômicas Especiais 
de Reciclagem (ZEEs) – também conhecidas 
como Parques Plásticos na Índia – para melhorar 
a eficiência e a escala do processo em toda a 
região. Elas consistem em ecossistemas de 
reciclagem e produção de plásticos, construídas 
com infra-estrutura de última geração, incluindo 
instalações comuns que estimulam startups a 
formar grupos de fabricação e reciclagem de 
plásticos que apoiam uns aos outros.

Na Índia, a Política Nacional de Petroquímicos 
– formulada pelo Departamento de Químicos e 
Petroquímicos (DCPC) e aprovada pelo Ministério 
de Químicos e Fertilizantes em 2013 – definiu 
os termos para o co-investimento de Parques 
Plásticos entre governos nacionais e estaduais e o 
setor privado. A intenção era apoiar o crescimento 
ambientalmente sustentável e a criação de 
empregos para o país em geral129. 

Os estados entraram com requisições ao governo 
nacional para estabelecer Parques Plásticos. 
Após a aprovação, o governo indiano oferece a 
eles um financiamento de subvenção de até 50% 
do custo do projeto (com um teto de Rs.40 crore/
Rs.400 milhões ou US$ 5.75 milhões). Pelo menos 
26% do financiamento remanescente deve ser 
garantido pelo governo do estado ou por uma 
empresa estatal de desenvolvimento industrial. O 
setor privado, instituições financeiras e indústrias 
beneficiárias fornecem o financiamento restante.

Atualmente, há Parques Plásticos em construção 
nos estados indianos de Assam, Odisha e Madhya 
Pradesh, e outros sete estados possuem um ou 
mais parques propostos sob revisão. Com este 
programa, o governo nacional pretende aumentar 
a produção doméstica de plástico da Índia, 
melhorar a competitividade na reciclagem e criar 
empregos para centenas de milhares de pessoas.

INFRAESTRUTURA E EFICIÊNCIA 
LOGÍSTICA
É necessário investir em infraestrutura para 
transportar materiais até esses centros de 
reciclagem. Ao reduzir o custo do transporte – 
seja por caminhão ou por navio – os materiais 
recicláveis podem ser levados a maiores 
distâncias e menos centros de reciclagem são 

necessários. Isso basicamente permite uma 
maior agregação de valor aos materiais, o que 
possibilita a captura de economias de escala.

4. MICROFINANCIAMENTO PARA 
CATADORES DE MATERIAIS 
RECICLÁVEIS E LOJAS DE SUCATAS
Poucas opções de financiamento a juros baixos 
estão disponíveis para o mercado informal, 
mas o acesso ao microfinanciamento pode 
mudar drasticamente a vida dos soldados do 
processo de reciclagem. Por exemplo, um 
simples investimento em bicicletas ou carrinhos 
de mão (ao invés de sacolas de ombro) pode 
aumentar a produtividade dos catadores de rua 
em mais de 45%. Coletar com um saco a pé 
confina os trabalhadores a uma área geográfica 
relativamente pequena, forçando-os a vender 
seus resíduos para lojas de sucata locais a preços 
mais baixos. No entanto, carrinhos e bicicletas 
móveis proporcionam aos catadores uma grande 
mobilidade. Os carrinhos permitem que eles 
coletem e transportem volumes maiores, mesmo 
a pé. Com as bicicletas, eles podem cobrir 
distâncias muito maiores e ter mais opções em 
relação aos compradores, incluindo a capacidade 
de reunir materiais com outros catadores e 
vendê-los a intermediários por um preço maior.

A Hasiru Dala estima que os catadores de 
materiais recicláveis que trabalham a pé usando 
carrinhos coletam um pouco mais do que 
aqueles com sacos – cerca de 50 a 60 quilos por 
dia – enquanto os que utilizam bicicletas podem 
coletar e transportar de 100 a 200 quilos por dia 
(dependendo do acesso ao lixo)130. Investir em 
carrinhos e bicicletas é uma maneira simples e 
barata de melhorar a eficiência dos catadores. 
Supondo que um carrinho custe entre US$ 115 
e US$ 145 e uma bicicleta custe entre US$ 215 e 
US$ 260, o tempo de retorno do investimento para 
carrinhos é de 5 a 8 meses, e de apenas 3 meses 
para bicicletas.
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Anexo 2: Retorno sobre investimento (ROI) para carrinhos e bicicletas dos catadores

O microfinanciamento não precisa se limitar 
aos catadores. A produtividade das lojas de 
sucatas também aumenta substancialmente 
com a expansão das unidades de separação de 
materiais, incluindo a instalação de correias 
transportadoras e prensas compactadoras para 
melhorar a eficiência do transporte. Dependendo 
das especificações do país e do equipamento, 
esses investimentos são relativamente mínimos 
– entre US$ 5.000 e US$ 20.000 – e retornam 
ganhos expressivos.

O microfinanciamento também pode ajudar tanto 
os catadores de materiais recicláveis quanto as 
lojas de sucatas a enfrentar flutuações bruscas 
nos preços dos plásticos reciclados, melhorando 
sua resiliência e diminuindo sua dependência de 
agiotas com altas taxas de juros.

5. FINANCIAMENTO DE CAPITAL 
SEMENTE PARA INOVAÇÕES
Embora seja importante investir nos atuais 
sistemas de reciclagem, o investimento na 
tecnologia do futuro é fundamental para a criação 
de uma nova economia de recursos circulares 
que funcione melhor. Diversas tecnologias novas 
encontram-se em desenvolvimento, e podem ser 
capazes de criar uma mudança de paradigma 
na forma como reciclamos os plásticos. Essas 
inovações incluem a capacidade de remover cores 
de materiais, separar camadas individuais de 
produtos multicamadas e quebrar plásticos até 

seu nível de monômero, para que possam ser 
recombinados em polímeros virgens de qualidade 
capazes de competir com novos plásticos e ser 
usados em qualquer aplicação industrial.

No entanto, esses empreendimentos lutam 
ao forjar novos caminhos sem precedentes. 
Para comprovar a viabilidade comercial, os 
investidores precisam assumir riscos não 
apenas na construção das primeiras instalações 
comerciais, mas também no financiamento da 
jornada experimental de testes, fracassos e 
aperfeiçoamentos. A reciclagem de resíduos 
costuma ser um negócio de baixa margem e alto 
risco. Os empreendedores precisam de estímulos 
por meio de ofertas ou concessões competitivas, 
empréstimos a juros baixos e vários esquemas de 
incubação.

FONTES DE INVESTIMENTOS
Sistemas de cobrança de instituição nacional para 
a coleta de resíduos domésticos e empresariais

Um fator comumente subestimado, porém 
criticamente importante na implementação de 
serviços acessíveis de coleta de lixo é a criação de 
um mecanismo para “recolher” taxas de famílias 
e empresas. As autoridades locais raramente 
são capazes de implementar uma recuperação 
de custos bem-sucedida sem a orientação e o 
respaldo regulatório dos governos nacionais e 
regionais131. Quando forçadas a fazê-lo sozinhas, 

700

600

500

400

300

200

100

0

-100

-200

-300

0 1 6 7 8 9 10 11 12

Bicicleta

Carrinho (alto)

Carrinho (baixo)
Limiar de rentabilidade

ROI de investimento de carrinhos de catadores X bicicletas
Dólares em 12 meses

CASO DE ESTUDO 
ÍNDIA

432 5 meses

$USD

muitas vezes elas recorrem a sistemas diretos, que 
cobram mensalmente de cada família e empresa 
com base na cobrança de porta em porta ou 
através de faturas para pagamento. Os sistemas 
de cobrança direta são notoriamente desafiadores 
e raramente eficazes. É difícil chegar a todos 
os usuários e a fiscalização da inadimplência é 
cara, impopular e requer muitos recursos. Alguns 
governos transferem esse processo a entidades 
privadas, que podem obter índices de pagamento 
mais altos, mas ainda enfrentam muitos dos 
mesmos desafios. Além disso, esse sistema 
também significa a existência de menos receita 
disponível para o sistema de resíduos.

As taxas indiretas de coleta costumam ser muito 
mais eficazes. Elas envolvem a inclusão das taxas 
de coleta de resíduos com as de serviços públicos 
(eletricidade ou água), propriedade ou outros 
impostos. A vantagem de trabalhar  conjuntamente 
com a eletricidade ou os serviços de água é que 
já existe um sistema efetivo de cobrança de taxas, 
o que é menos dispendioso do que estruturar 
outro sistema, além de desencorajar a falta de 
pagamento – já que a perda de eletricidade e 
dos serviços de lixo por falta de pagamento é um 
obstáculo mais sério do que apenas a perda do 
serviço de coleta. Outra vantagem é que as taxas 
de uso de eletricidade e água tendem a estar 
fortemente correlacionadas à renda, que, por 
sua vez, está ligada aos padrões de consumo e 
descarte. A desvantagem é que esse sistema requer 
uma parceria público-privada eficaz – muitas vezes 
em nível nacional ou regional –, o que leva tempo 
para negociar com outros departamentos e, por 
vezes, requer altas comissões. 

A associação a impostos imobiliários também 
pode funcionar bem e não exige o pagamento de 
comissão a um provedor de serviços públicos. No 
entanto, os impostos sobre a propriedade só são 
pagos anualmente, enquanto as taxas de coleta de 
resíduos costumam ser pagas mensalmente. Assim 
sendo, esse sistema requer a cobrança de uma taxa 
anual de coleta, o que pode não ser possível em 
algumas comunidades de baixa renda.

A receita aplicada à coleta do lixo também pode 
ser obtida através do imposto sobre o valor 
acrescentado (IVA), da responsabilidade estendida 
do produtor (REP), dos impostos turísticos e de 
outros impostos governamentais municipais e das 
vilas. A maioria deles só pode ser estabelecida 
em nível nacional ou regional, em oposição ao 
nível local, o que requer sua inclusão na agenda 
nacional. Para que a receita destes impostos 

seja aplicada aos serviços de resíduos, eles 
precisam ser regulados com a orientação de 
governos nacionais ou regionais. Caso contrário, 
os orçamentos abrangentes serão frequentemente 
priorizados para outras necessidades locais, como 
assistência médica, educação e infraestrutura.

Seja qual for a estrutura tarifária de receita 
utilizada, é importante que ela seja apresentada 
à comunidade de maneira ponderada, 
preferencialmente com sua contribuição e apoio. 
Os fatores mais importantes a serem considerados 
quanto à implementação na comunidade 
incluem: uma justificativa realista para o imposto, 
alternativas ao sistema de resíduos (compostagem, 
reciclagem), simplicidade administrativa, 
introdução gradual, disposição para a adaptação, 
campanhas de marketing e apoio à liderança da 
comunidade132.

Programas de Responsabilidade Estendida do 
Produtor (REP)

Os governos não precisam suportar sozinhos 
o ônus dos custos do sistema de resíduos. Há 
um movimento global para compartilhar a 
responsabilidade pelos custos de fim de vida útil 
dos produtos e para construir um sistema de 
recursos mais circular. As principais empresas 
multinacionais estão dedicando milhões de dólares 
tanto a programas voluntários quanto obrigatórios 
de responsabilidade estendida do produtor (REP).

A REP é uma política legislativa que exige 
que fabricantes e marcas assumam alguma 
responsabilidade financeira pelo impacto ambiental 
de seus produtos. A REP pode trazer maiores 
investimentos à coleta de lixo e à cadeia de 
suprimentos de reciclagem. Dependendo de como a 
legislação da REP é estruturada, ela pode incentivar 
o design de produtos que enfatizam a capacidade 
de reciclagem e criam uma demanda maior por 
matéria-prima reciclável, fortalecendo, assim, todo 
o setor de reciclagem. Dos nossos países focais, 
a Índia e o Brasil promulgaram legislações sobre 
a REP, a Indonésia emitiu um precursor para a 
legislação da REP e o Chile deve lançar a nova 
legislação da REP em maio de 2019 (ver Anexo 3).

ÍNDIA
As Regras de Gestão de Resíduos Plásticos de 
2016 da Índia (emendadas em 2018) fornecem uma 
estrutura regulatória para a gestão de resíduos 
plásticos no país. Elas exigem que, dentro de três 
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meses a partir da sua publicação, produtores, 
importadores e fabricantes que colocam produtos 
plásticos no mercado devem registrar-se no 
Conselho Central de Controle de Poluição. No 
prazo de mais seis meses, esses produtores devem 
estabelecer um sistema de coleta de resíduos para 
recolher produtos plásticos, em especial os de 
difícil reciclagem: sacolas plásticas, sacos e sachês 
de múltiplas camadas. Seu plano de coleta deve ser 
submetido ao Conselho de Controle de Poluição do 
Estado relevante, como parte de seu processo de 
renovação da licença comercial (ou como parte do 
estabelecimento de um novo negócio).

A coleta pode ser feita individualmente por 
um produtor ou por agências de coleta de lixo, 
como as Organizações de Responsabilidade do 
Produtor (PROs). Os resultados são reportados 
aos Conselhos de Controle de Poluição do 
Estado. No entanto, exceto em alguns estados, 
o regulamento não especifica a porcentagem de 
produtos plásticos que devem ser coletados ou o 
período de tempo em que a coleta deve ocorrer. 
Os estados geralmente exigem uma coleta de 20% 
no primeiro ano, aumentando para 100% em cinco 
anos. Os produtores também são obrigados a 
eliminar gradualmente os plásticos não recicláveis   
e multicamadas, a menos que possam ser usados   
para a recuperação de energia (efetivamente 
anulando a proibição).

O novo regulamento incentivou a formação de 
inúmeros PROs para ajudar os produtores a 
atender suas exigências legislativas. Organismos 
locais e gram panchayats (conselhos de vilas) são 
responsáveis   pela implementação do sistema de 
resíduos em parceria com os produtores.

BRASIL
A Política Nacional de Resíduos Sólidos do 
Brasil (Lei 12.305/2010) foi a primeira lei federal 
do país promulgada especificamente sobre a 
gestão de resíduos. Parte dela apóia o princípio 
de responsabilidade compartilhada da REP 
entre fabricantes de plásticos, importadores, 
distribuidores e varejistas para lidar com seus 
resíduos pós-consumo. Ela utiliza o princípio 
de logística reversa ou retorno, em que os 
consumidores devolvem seus resíduos plásticos 
aos varejistas, que os transferem para fabricantes 
ou importadores responsáveis   pela sua reciclagem 
final ou descarte seguro. Os produtores também 
podem pagar pela coleta e devolução direta de 
plásticos por meio de investimentos em pontos 
centrais de coleta de recicláveis (Pontos Limpos) ou 
em cooperativas de catadores.

A lei promulgou um acordo setorial voluntário, que 

vincula contratualmente o setor privado a “pegar 
de volta” os produtos que coloca no mercado. 
Entretanto, sua assinatura não é obrigatória, 
e o governo tem lutado para conseguir que os 
fabricantes participem, o que resulta numa falta de 
adesão significativa. Para combater isso, o estado 
de São Paulo, o maior mercado do Brasil com 45 
milhões de pessoas, agora exige o cumprimento da 
REP como um pré-requisito para licenças novas e 
renovadas de negócios ambientais. Os fabricantes 
que não cumprirem podem ser multados ou até 
mesmo fechados. Espera-se que outros estados 
brasileiros sigam o exemplo com legislações 
semelhantes.

INDONÉSIA
O Ministério do Meio Ambiente e Florestas 
da Indonésia (MoEF) emitiu o Regulamento 
Governamental Nº 81 de 2012 sobre a Gestão 
de Resíduos Domésticos e Residenciais, uma 
ampla legislação com três artigos (12, 13 e 14) 
relacionados às responsabilidades do produtor. 
O artigo 12 exige que os fabricantes limitem 
conscientemente a geração de resíduos ou 
produzam mercadorias biodegradáveis. O Artigo 13 
exige que os fabricantes desenvolvam um programa 
de reciclagem, incorporem materiais reciclados em 
seus produtos e coletem resíduos de produtos que 
comercializam para reciclagem (seja diretamente 
ou através da indicação de outra parte, como um 
PRO). O Artigo 14 determina que os produtores 
reutilizem os resíduos tanto quanto possível.

O Artigo 15 declara que uma regulamentação mais 
detalhada relacionada aos Artigos 12–14 será 
emitida pelos ministérios relacionados, embora 
isso ainda não tenha ocorrido. Como não foram 
divulgados mais detalhes, os produtores não são 
obrigados a ajustar suas práticas. A maioria está 
operando no modo “esperar para ver”. Algumas 
marcas voltadas para o meio ambiente, como a 
Danone, Body Shop, Unilever, Nestlé e Tetra Pak, 
estão dando o exemplo para outras empresas e 
praticando a REP voluntariamente, incluindo os 
programas de devolução. O MoEF preparou um 
roteiro de redução de plásticos para produtores que 
foi enviado para circulação em outros ministérios.

CHILE
Em 2016, o governo do Chile promulgou a Lei Marco 
para a Gestão de Resíduos, Responsabilidade 
Estendida do Produtor e Fomento à Reciclagem N° 
20.920. Essa lei estabelece o quadro geral para seis 
produtos prioritários (PP) para a REP. Os primeiros 
a serem incluídos foram “PP pneus fora de uso,” e 
recentemente um “PP embalagens” foi adicionado.

O governo pretende promulgar esse decreto no 

Anexo 3: Requisitos de REP para produtores de plástico.

PAÍS REQUISITOS PARA OS PRODUTORES DE PLÁSTICO

Índia133 • Dentro de 3 meses, registrar-se no Conselho de Controle da Poluição do 
Estado.

• Dentro de 6 meses, desenvolver um plano para coletar resíduos plásticos 
gerados a partir de produtos colocados no mercado.

• Enviar o plano ao Conselho de Controle de Poluição do Estado relevante para 
renovar a licença comercial.

• No prazo de 2 anos, eliminar gradualmente os materiais plásticos não 
recicláveis ou não recuperáveis de energia (como o plástico multicamadas), a 
menos que possam ser usados para recuperação de energia.

• Manter registros da origem dos plásticos usados na fabricação de sacolas 
plásticas, papel-filme ou sachês multicamadas.

• Relatar os resultados do plano de coleta para o Conselho de Controle da 
Poluição do Estado em sucessivas renovações de licenças de negócios

Brasil134 • Fabricantes, importadores, distribuidores, varejistas, consumidores 
e serviços públicos de gestão de resíduos sólidos compartilham a 
responsabilidade pelo ciclo de vida de um produto.

• Projetar, fabricar e comercializar produtos que possam ser reutilizados, 
reciclados ou descartados de maneira ambientalmente positiva.

• Coletar produtos após o uso para garantir o descarte adequado.
• Estruturar e implementar sistemas de logística reversa, incluindo: 

• Estabelecer pontos de entrega para resíduos reutilizados ou reciclados.
• Trabalhar com cooperativas de catadores para coletar materiais 

reutilizáveis e recicláveis.
• Os consumidores retornam produtos a vendedores ou distribuidores que, 

por sua vez, os devolvem a fabricantes ou importadores (que providenciam a 
disposição final adequada).

• Manter registros completos e atuais dos projetos

Indonésia (Estrutura emitida mas ainda não requerida dos produtores)
• Limitar a geração de resíduos como parte rotineira das atividades negociais 

ou produzir embalagens que se decomponham facilmente na natureza.
• Reciclar o lixo através da criação de um programa, usar materiais reciclados 

na produção de artigos e/ou comprar material reciclado.
• Desenvolver um programa para usar materiais reutilizáveis na produção e 

reutilizar resíduos de produtos e embalagens.

Chile (Regulamento em desenvolvimento, com os Decretos de Embalagem a serem 
divulgados no final de maio de 2019)
• Criar um mecanismo sem fins lucrativos para facilitar a coleta e a 

reciclagem de resíduos através de Gestores (gerentes semelhantes aos 
PROs).

• Pagar taxas por reciclagem ou pelo descarte adequado de materiais.
• Garantir a coleta de materiais em todas as regiões do Chile

segundo trimestre de 2019. Embora o regulamento ainda esteja em desenvolvimento, parece claro que 
as empresas que colocam materiais de embalagens plásticas no mercado serão regulamentadas. Os 
produtores serão obrigados a criar uma organização sem fins lucrativos para contratar serviços de coleta 
e reciclagem de materiais (incluindo o pagamento de taxas) de todas as regiões do Chile. A lei também 
versará sobre a inclusão dos catadores e como os municípios e consumidores devem desempenhar um 
papel ativo. Essa lei-quadro também considera os princípios de design ecológico, educação ambiental e 
rotulagem de produtos.
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A Responsabilidade Estendida do Produtor pode ser um mecanismo poderoso para estimular não só o 
financiamento necessário na cadeia de valor de resíduos, mas também para encorajar as empresas a 
criar produtos que possam ser economicamente reciclados (ou pelo menos coletados) nos mercados 
em que são vendidos. Ela também pode criar demanda por mais matérias-primas recicladas, 
impulsionando assim todo o mercado de reciclagem. As nações, tanto desenvolvidas quanto em rápido 
desenvolvimento, se encontram em diferentes pontos das suas jornadas de REP, e muito pode ser 
aprendido com os compromissos efetuados e com as respostas das empresas individuais.

Fundos de investimento de impacto, filantrópicos e fiduciários de doadores múltiplos
Várias nações e empresas multinacionais vêm aumentando substancialmente os investimentos em 
fundos destinados a reduzir o plástico oceânico e em soluções mais amplas de gestão de resíduos.

A tabela abaixo descreve alguns dos principais fundos em três categorias, incluindo os fundos de 
investimento de impacto, que exigem investimentos financiáveis e liberam capital a taxas de juros 
baixas (geralmente usando financiamento combinado para atrair investidores), fundos filantrópicos 
que fornecem doações principalmente a ONGs, empresas selecionadas e instituições acadêmicas que 
atendam às diretrizes de financiamento, e fundos fiduciários de vários doadores, disponíveis para 
países que costumam terceirizar o trabalho para organizações locais por meio de licitação.

Anexo 4: Fontes de financiamento externo para a proteção contra a poluição oceânica e a gestão circular de resíduos

NOME (REGIÕES 
FINANCIADAS

TITULAR 
DO FUNDO

TAMANHO DESCRIÇÃO MAIORES INVESTIDORES

Investimentos de Impacto

The Ocean Fund
(Sul e Sudeste da 
Ásia)135

Circulate 
Capital

>USD$
100m

Fundo de investimento de impacto para 
identificar, incubar e investir em soluções de 
reciclagem circulares de combate ao plástico 
oceânico.

PepsiCo, Procter & Gamble, 
Dow, Danone, Unilever, Coca 
Cola, ExxonMobil
Parceiros (Ocean 
Conservancy)

Sustainable Ocean 
Fund
(América Latina, 
Caribe, África, 
Ásia)136

Althelia >USD$
100m

Fundo de investimento de impacto voltado 
a empresas que utilizam o capital natural 
do oceano para gerar ativos reais, construir 
resiliência nos ecossistemas costeiros e 
gerar crescimento econômico sustentável 
e meios de subsistência. Garantia de 
compartilhamento do risco pela USAID, que 
protege 50 por cento de qualquer perda por 
não-pagamento ou risco de mercado.

AXA, Caprock Group, FMO, 
EIB, IDB, Ecosphere Capital
Parceiros (Conservation 
International and 
Environmental Defence Fund)

Sky Ocean Rescue
(Europe)137

Sky Ocean 
Ventures

£25m
(£100m
planejados)

Veículo de investimentos de impacto 
e incubadora de projetos que apoia 
empreendedores de produtos e tecnologias 
para reduzir o plástico oceânico (por exemplo, 
alternativas de embalagens plásticas, novas 
tecnologias para melhorar os índices de 
reciclagem, melhorias de eficiência na 
reciclagem).

Sky TV
Parceiros (Premier League, 
National Geographic, WWF, 
Clean Seas, Project O)

Fundos fiduciários de vários doadores

PROBLUE Fundo de 
Sustentabilida- de 
Oceânica138

(Global)

Banco 
Mundial

Mais de 
USD$ 100m

Fundo fiduciário de múltiplos doadores focado 
em pesca e aquicultura, poluição marinha, 
desenvolvimen- to de setores oceânicos e 
capacitação de governos para administrar 
recursos marinhos e costeiros. Cabe aos 
governos solicitar o apoio.

Noruega, Canadá, Islândia, 
Alemanha, Suécia, Portugal, 
Dinamarca, França e União 
Europeia

GEF Plástico 
Oceânico139

Global 
Environ-
mental 
Facility

A ser deter-
minado

Financiamento de múltiplos doadores voltado 
à redução do plástico oceânico no nível do 
sistema por meio de um projeto circular, 
investimento em gestão de resíduos e desen- 
volvimento de roteiros nacionais.

Trinta e nove países
Parceiros (UNEP, New 
Plastics Economy, Ocean 
Conservancy, GRID-
Arendal)140

NOME (REGIÕES 
FINANCIADAS

TITULAR DO 
FUNDO

TAMANHO DESCRIÇÃO MAIORES INVESTIDORES

Filantrópico e investimento de impacto

Aliança Global 
para o Fim do Lixo 
Plástico
Investimento 
filantrópico e de 
impacto
(Global)141

Aliança Global 
para o Fim do 
Lixo Plástico

$USD 1b 
($1.5b 
caso mais 
membros 
decidam 
aderir)

Objetivo de eliminar o lixo plástico 
no ambiente, particularmente nos 
oceanos, através da implantação 
de soluções de gestão e redução 
de resíduos plásticos, além de 
promover a reciclagem com quatro 
temas principais de investimento: 
infraes- trutura, inovação, educação 
e limpeza.

Mias de 25 empresas do 
setor privado, incluindo 
ExxonMobil, Dow, P&G, 
NOVA Chem, Shell e Veolia

Investimento filantrópico

Aliança de 
Oceanos Limpos 
da Comunidade 
Britânica
(Países integrantes: 
Gana, Sri Lanka, 
Nova Zelândia, 
Vanuatu, Australia, 
Fiji, Quênia, St. 
Lúcia)142

Banco Mundial £61m Concede à aliança financiamento à 
pesquisa e projetos para contenção 
da poluição ambiental e gerada 
por plásticos, melhora da gestão 
de resíduos e para impedir que os 
plásticos atinjam nas hidrovias a nível 
urbano.

Reino Unido
Parceiros (Fórum 
Econômico Mundial, Sky, 
Coca-Cola Company, Banco 
do Plástico, Fauna e Flora 
Internacional, WWF)

The Incubator 
Network143

Circulate Capital 
and Second-Muse

Objetivo de 
$20m

Iniciativa para acelerar soluções 
relativas a resíduos de plástico 
oceânico, estabelecendo parcerias 
com incubadoras existentes para 
criar ecossistemas de gestão de 
resíduos e inovações em reciclagem.

Departamento de Estado 
dos EUA, Ministério dos 
Negócios Estrangeiros 
e Comércio Exterior da 
Austrália
Parceiros (McKinsey.org, 
WeWork Labs Índia)

Programa Municipal 
de Reciclagem de 
Resíduos
(Indonésia, Filipinas, 
Sri Lanka e Vietnã)144

USAID através 
do Development 
Innovations Group 
(DIG)

$3.5m Conceder financiamento de até US$ 
250.000 a ONGs, empresas do setor 
privado, associações, coopera- tivas 
e instituições acadêmicas para 
implementar soluções municipais 
de reciclagem de lixo (com foco na 
redução da poluição plástica do 
ambiente marinho).

USAID

Plastic Solutions 
Fund

(Sudoeste da Ásia, 
Europa, EUA)145

Rockefeller 
Consultoria 
Filantrópica

~$5m Conceder financiamento para 
projetos destinados a reduzir a 
produção de plástico e embalagens 
de uso único, com foco em como as 
empresas entregam seus produtos 
aos consumidores e como as cidades 
asiáticas gerem seus resíduos 
plásticos.

Fundações:  Leonardo 
DiCaprio, Overbrook, Oak, 
Marisla, Oceans 5

Fundo de Parceria 
P4G
(Chile, Colômbia, 
Dinamarca, Etiópia, 
Indonésia, Quênia, 
México, Holanda, 
República da Coréia, 
Vietnã)146

Parceria para 
o Crescimento 
Verde e os 
Objetivos Globais 
de 2030 (P4G)

USD 
$38.7m em 
cinco anos

Nova iniciativa com o objetivo de 
tornar-se o principal fórum mundial 
para o desenvolvimento de parcerias 
público- privadas em escala, para 
cumprir os ODSs, o Acordo Climático 
de Paris, e melhorar a agricultura, a 
água, a energia e a economia circular.

Dinamarca, Holanda
Parceiros (Global Green 
Growth Institute, C40 Cities, 
Corporação Financeira 
Internacional, Fórum 
Econômico Mundial, 
Instituto de Recursos 
Mundiais)

Startup Chile
(Empresas chilenas, 
mas os fundadores 
podem ser de 
qualquer lugar)147

StartUp Chile Subsídio 
de USD$ 
25,000–
80,000 

Acelerador de startups na LATAM 
para garantir que o Chile continue 
sendo o centro mundial de inovação 
técnica e para acelerar o crescimento 
de empresas escaláveis e validadas 
pelo cliente, que deixarão um impacto 
duradouro no ecossistema latino-
americano.

Governo chileno

SWITCH-Asia II
(Investe em 
programas de 
resíduos em 21 
países, incluindo 
China, Índia, 
Indonésia, Mongólia, 
Filipinas,)148

Comissão 
europeia

EUR 45.7m
Subsídio de 
EUR 1–3m

Iniciativa para promover o 
crescimento sustentável inclusivo, a 
prosperidade econômica, a redução 
da pobreza, o desenvolvimento de 
uma economia verde e a transição 
para uma economia asiática de baixo 
carbono, eficiente em recursos e 
circular.

Estados-membro da União 
Europeia
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In Além disso, a Addesium, Schmidt, Overbrook, 
Oak Foundation e a Fundação DRK financiam 
regularmente esforços voltados à gestão de 
resíduos e plásticos oceânicos.

RESUMO
Os países têm opções. Mais fundos do governo 
podem ser dedicados à coleta de lixo, à 
reciclagem e à gestão de resíduos, por vezes 
alavancando impostos de IVA para produtos em 
fim de vida útil, impostos sobre a propriedade 
ou o turismo, ou facilitando a cobrança de 
taxas indiretas para residências e empresas. 
O ônus pode ser compartilhado com o setor 
privado por meio de programas de REP ou pelo 
apoio de fundos fiduciários de vários doadores, 
fundos filantrópicos e fundos de empréstimo. 
Felizmente, mais fundos estão começando 
a ser destinados à gestão de resíduos e à 
redução de plásticos oceânicos. Os governos 
e os investidores precisam ser cuidadosos 
quanto à disponibilização do financiamento 
adequado em toda a cadeia de valor de resíduos, 
a fim de alcançar o maior número possível de 
interessados.

II. POLÍTICAS REFORMADORAS 
E OUTROS SUPORTES
Aliadas ao aumento do financiamento, várias 
políticas e programas inovadores provaram sua 
eficácia na redução da poluição e na criação de 
sistemas de gestão de resíduos mais eficazes.

As áreas nas quais as melhores práticas podem 
ter o maior impacto incluem:

1. Suporte para os resíduos orgânicos
2. Inclusão dos catadores de materiais 

recicláveis
3. Suporte à coleta de lixo
4. Suporte adicional à reciclagem

1. SUPORTE PARA OS RESÍDUOS 
ORGÂNICOS
Uma das ações mais importantes que os 
governos nacionais e os municípios locais podem 
tomar para reduzir os custos da gestão de 
resíduos é incentivar as comunidades locais a 
gerenciar seu próprio lixo orgânico. Assim sendo, 
os serviços de coleta podem ser fornecidos 
apenas para os resíduos inorgânicos, muito mais 
leves e menos abundantes, reduzindo o volume 
destinado a aterros em mais da metade.

Os governos precisam aplicar regulamentos 
criteriosos para incentivar a separação do lixo 
na fonte, o processamento local de resíduos 

orgânicos e a adoção de produtos derivados 
do lixo orgânico no mercado, para que seu 
processamento se torne economicamente 
viável. Isso aumentará o valor do lixo orgânico 
e criará fluxos de receita adicionais, que, em 
última instância, cobrirão mais os custos 
de processamento. As organizações focais 
recomendaram quatro ações para o governo e o 
setor privado:

• Ordenar legalmente a separação de material 
orgânico e inorgânico na fonte.

• Certificar a segurança e a qualidade dos 
produtos orgânicos.

• Criar um mercado justo para o processamento 
de resíduos orgânicos.

• Subsidiar a indústria nascente do 
processamento orgânico.

ORDENAR LEGALMENTE A 
SEPARAÇÃO DE MATERIAL 
ORGÂNICO E INORGÂNICO NA FONTE
Embora as organizações de gerenciamento de 
resíduos sensibilizem as comunidades a serem 
mais responsáveis   com seu lixo orgânico, sem 
leis emitidas pelo governo esses esforços ficarão 
restritos a famílias e empresas ecologicamente 
conscientes, e não a toda a população da cidade. 
No entanto, quando os governos legislam sobre 
a separação na fonte e apoiam os programas de 
suporte para incentivar e reforçar essas leis, há 
uma melhoria substancial no desempenho da 
gestão de resíduos da região.

O Ministério do Meio Ambiente, Florestas e 
Mudanças Climáticas da União da Índia (MoEF 
& CC) publicou as Normas de Gestão de 
Resíduos Sólidos (SWM) de 2016, que serviram 
de base para muitas mudanças progressivas 
no país. Essas regras estipulam uma série de 
requisitos, mas dão aos municípios a liberdade 
de escolher como seus sistemas de resíduos 
serão gerenciados, incluindo quem coletará o 
lixo e como ele será processado. Criticamente, 
essas regras exigem que todas as residências, 
empresas e instituições separem seus 
resíduos em três categorias antes da coleta: 
biodegradáveis   (orgânicos), resíduos secos 
(recicláveis   não orgânicos, como plástico, papel 
e metal) e resíduos domésticos perigosos (lixo 
residual, especialmente materiais biológicos 
como fraldas, absorventes higiênicos e agentes 
de limpeza).

Embora as Regras da SWM da Índia (2016) 
apoiem, de modo geral, o processamento 
orgânico descentralizado local, elas exigem 
que todos os hotéis e restaurantes não 
apenas separem o lixo orgânico, mas também 
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montem o processamento de compostagem ou 
biometanização no local. Alguns municípios em 
regiões como Bengaluru e Pune escreveram 
estatutos que levaram essa decisão um passo 
à frente, e exigiram que os grandes geradores 
de lixo (complexos residenciais com mais de 50 
residências ou estabelecimentos comerciais 
que geram mais de 50 kg de resíduos por dia) 
também estabelecessem o processamento 
orgânico no local. Também foram introduzidos 
incentivos fiscais ou subsídios para indivíduos que 
compostam em casa ou em suas comunidades. 
Em Kerala, na Índia, o governo municipal forneceu 
composteiras gratuitas às residências por meio 
de subsídios monetários, a fim de incentivar 
a compostagem doméstica. Desta forma, a 
compostagem a nível comunitário não é apenas 
legalmente exigida, mas incentivada através 
de reduções fiscais. Isso resultou na adoção 
generalizada das medidas pela comunidade 
e em milhares de sistemas comunitários de 
processamento de resíduos orgânicos em toda a 
Índia.

CERTIFICAR A SEGURANÇA E 
QUALIDADE DOS PRODUTOS 
ORGÂNICOS
Os agricultores temem que o composto possa 
causar a contaminação química ou de metais 
pesados, prejudicial às suas terras e plantas e 
às pessoas que compram seus produtos. Para 
aumentar a confiança no composto e em outros 
produtos derivados de resíduos orgânicos – como 
as larvas da mosca soldado negra, vermes e 
ração animal – os governos podem estabelecer 
centros de testes orgânicos que ofereçam 
certificações de qualidade. Idealmente, também 
seriam oferecidos programas de treinamento 
para melhorar a qualidade em casos de detecção 
de contaminação. Os ministérios da agricultura 
ou meio ambiente também podem oferecer 
certificações. Por exemplo, o Ministério da 
Agricultura da Índia montou laboratórios para 
testar e garantir a qualidade dos compostos 
processados pelos municípios, ajudando-os a 
ganhar mais força com os agricultores.

CRIAR UM MERCADO JUSTO PARA 
O PROCESSAMENTO DE RESÍDUOS 
ORGÂNICOS
O valor de mercado do composto é geralmente 
menor que o seu custo de produção. Para 
estabelecer um processamento orgânico local 
que seja economicamente viável a longo prazo, 
os compostos e produtos químicos precisam 

estar em condições de igualdade. Os fertilizantes 
químicos costumam ser altamente subsidiados, 
criando um ambiente competitivo desleal. 
Na Indonésia, por exemplo, os subsídios aos 
fertilizantes químicos reduzem os seus preços 
de 70 a 90%, fechando efetivamente os maiores 
mercados agrícolas, como a produção de arroz. 
Com isso, os produtores de compostagem 
precisam contar com o mercado menor do 
paisagismo, baseado em hotéis, terrenos do 
governo e outras propriedades. Os governos 
podem mudar essa dinâmica concedendo aos 
profissionais do setor de compostagem acesso 
aos mesmos subsídios ou removendo/diminuindo 
os subsídios para ambos, a fim de criar um 
campo justo.

Reconhecendo a necessidade de apoiar a 
nascente indústria da compostagem, as Regras 
SWM (2016) e o Departamento do Ministério de 
Químicos e Fertilizantes da Índia comercializaram 
um composto em conjunto com fertilizantes 
químicos. Os agricultores receberam uma 
proporção de 3 a 4 sacos de composto para cada 
6 a 7 sacos de fertilizante. O Ministério também 
forneceu assistência de desenvolvimento de 
mercado para os produtores de composto da 
cidade. O Ministério da Agricultura apoiou ainda 
mais a adoção agrícola do composto ao diminuir 
restrições na Ordem de Controle de Fertilizantes 
para incluir o seu processamento e venda. O 
governo também realizou várias campanhas de 
educação sobre os compostos na Índia.

Após esses esforços, o preço médio do composto 
orgânico na Índia varia entre INR 7–16 por 
quilograma (US$ 0,10–0,23), semelhante ao 
mercado brasileiro, enquanto na Indonésia, onde 
não há suporte, o preço varia de IDR 500 a 1000 
por quilo (US$ 0,03 a 0,07), e os fornecedores 
lutam para encontrar qualquer mercado.

SUBSIDIAR A INDÚSTRIA NASCENTE 
DE PROCESSAMENTO ORGÂNICO
Deve-se considerar o apoio a programas 
orgânicos locais, subsidiando equipamentos ou 
celebrando contratos de compra. O Ministério 
do Meio Ambiente e das Agências Ambientais 
da Indonésia subsidia equipamentos de 
compostagem, como trituradores e peneiras, 
para programas administrados pelas vilas. Esses 
gastos reduzem o capital inicial necessário. 
Além disso, em alguns municípios indonésios, 
os governos assinam contratos de compra 
de compostos a longo prazo para as terras 
do governo, proporcionando assim alguma 

estabilidade ao mercado.

RESUMO
Sem a regulamentação e fiscalização do governo, 
o processamento orgânico em larga escala é 
improvável na maioria dos países. No entanto, 
através da regulamentação, os governos 
podem criar economias substanciais para os 
programas municipais de coleta de lixo, reduzir 
materialmente o uso de aterros sanitários, 
progredir nas metas de redução de emissões e 
alcançar o uso circular de recursos de resíduos 
orgânicos. Ordenar a separação de materiais 
orgânicos e inorgânicos na fonte, apoiar o MDL e 
os créditos voluntários de carbono são medidas 
substanciais para impulsionar o processamento 
orgânico em escala industrial. A Índia provou que, 
com a regulamentação e o apoio de ministérios e 
organizações dedicadas, cidades inteiras podem 
mudar drasticamente suas práticas de resíduos. 
Isso resultou em menores custos para o governo, 
menores níveis de emissão e um solo mais 
saudável.

2. INCLUSÃO DOS CATADORES DE 
MATERIAIS RECICLÁVEIS
O recolhimento de resíduos é uma importante 
fonte de renda para os cidadãos mais pobres de 
muitos países emergentes, e engloba diversas 
questões de desenvolvimento sustentável: 
pobreza, fome, saúde, educação e desigualdade.

A maioria das partes interessadas reconhece a 
importância de proteger os meios de subsistência 
dos catadores. No entanto, os governos também 
querem cidades livres de pilhas de lixo e de 
famílias que vivem e trabalham em aterros 
sanitários em condições inseguras. Muitos 
esforços municipais reconhecidos – como 
proibições de plásticos de uso único, programas 
de cidades limpas e apoio a startups de resíduos 
de base tecnológica – levam a cidades mais 
limpas e modernas. Mas tais sucessos também 
reduzem a quantidade de material para a coleta 
dos catadores, o que reduz sua capacidade de 
obtenção de renda.

Em última análise, não é necessário escolher 
entre apoiar os catadores e profissionalizar o 
sistema de resíduos de uma cidade. Quando 
essas duas metas são cuidadosamente 
integradas, os municípios podem economizar 
custos consideráveis   e fazer com que milhares 
de catadores migrem para um emprego mais 
saudável, seguro e estável, ao mesmo tempo em 

que melhoram as perspectivas para seus filhos. 
Ao proporcionar aos catadores a oportunidade de 
participar da coleta e separação formais de lixo, 
os custos podem ser menores do que aqueles 
necessários para estabelecer novos sistemas 
municipais ou privados. Além disso, essa 
estrutura pode levar a resultados mais eficazes, 
pois os catadores podem se locomover a pé e 
chegar a áreas inacessíveis. No entanto, atingir 
esse ponto requer esforço.

O verdadeiro fortalecimento dos catadores 
requer uma mudança sistêmica em relação aos 
seus direitos, incluindo o reconhecimento do 
valor das suas contribuições para a sociedade 
e oportunidades econômicas reais de participar 
dos esforços formais da gestão de resíduos de 
uma cidade – o tipo de mudança que apenas os 
governos têm autoridade para criar. Quando os 
governos reconhecem a coleta seletiva como 
uma ocupação oficialmente sancionada e a 
incluem em sistemas de gestão de resíduos, 
isso aumenta as oportunidades econômicas e 
sociais dos catadores. O primeiro passo para tal 
consiste em sancionar seus papéis atuais e, em 
seguida, incluir os catadores proativamente na 
economia formal. Muito pode ser aprendido com 
os governos da Índia e do Brasil, sem dúvida os 
dois países que melhor apoiaram os catadores, 
tendo adotado medidas surpreendentemente 
semelhantes para levá-los da subsistência a 
oportunidades maiores.

Em todos os exemplos de melhores práticas, 
a legislação governamental tem sido um 
componente vital na melhoria das condições dos 
catadores. Ao invés de estabelecer programas 
de caridade que ajudem os catadores, o que 
realmente se mostra necessário são legislações 
efetivas que lhes garantam direitos legais para 
reduzir sua insegurança econômica. As principais 
ações legislativas para proteger os catadores 
incluem:

• Reconhecer a coleta seletiva como uma 
profissão legítima dentro das categorias de 
trabalho estabelecidas.

• Fornecer cartões de identificação ocupacional 
que garantam formalmente o direito de 
acessar, coletar e vender resíduos dentro 
de sua região ou país, onde os catadores 
costumam ser tratados como pessoas não 
identificadas.

• Atribuir a garantia dos direitos e do bem-estar 
dos catadores a uma unidade do governo 
nacional.
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Embora as regulamentações nacionais da Índia 
tenham reconhecido os direitos dos catadores 
de maneiras sem precedentes, elas foram 
escritas em termos gerais e com diretrizes de 
implementação específicas deixadas para os 
estados individuais. Alguns, como o estado de 
Maharashtra, (que abriga o Kagad Kach Patra 
Kashtakari Panchayat (KKPKP) e a SWaCH Pune) 
criaram legislações exemplares a serem seguidas 
por outros estados:

• Resolução do Governo de Maharashtra, 
1999: Estabelece o sistema de cartões de 
identificação com foto para os catadores.

• Resolução do Governo de Maharashtra, 2002: 
Atribui a cooperativas, ONGs e outros catadores 
organizados a coleta de lixo porta a porta de 
residências e escritórios.

• Portaria de Controle Não Biodegradável de 
Maharashtra, 2006: Requer a separação 
de resíduos domésticos e comerciais e 
disponibiliza galpões de classificação para 
catadores.

• Resolução do Governo de Maharashtra, 2006: 
Estabelece um prazo até 2007 para 100 por 
cento de coleta porta a porta, com preferência 
para as cooperativas femininas de coleta de 
resíduos

Em contraste, apesar do elevado número de 
catadores ativos na Indonésia (2 a 3,7 milhões), 
o país não avançou no reconhecimento formal 
do seu papel como o Brasil e a índia. As leis 
primárias de gestão de resíduos do Ministério 
do Meio Ambiente e Florestas não mencionam 
os catadores. O Ministério de Obras Públicas e 
Habitação os menciona em seus regulamentos 
(Permen PU 3/2013), exigindo que os catadores 
sejam realocados para evitar que perambulem 
em aterros e ruas da cidade, e direcionando-os 

a encontrar trabalho em centros de triagem, 
conhecidos como TPS3Rs149 e MRFs. Os 
catadores de materiais recicláveis também são 
mencionados em um decreto presidencial de 
2017, que orienta o Ministério do Meio Ambiente 
e Florestas a criar diretrizes para o setor. A 
cidade de Jacarta também conta com uma 
regulamentação aplicada de modo desarticulado, 
afirmando que apenas os catadores registrados 
e as lojas de sucata podem operar dentro dos 
limites da cidade.

Por fim, as leis da REP do Chile designam a 
certificação dos catadores com a colaboração do 
Movimento Chileno de Catadores de Materiais 
Recicláveis. Há um modelo em construção 
para internalizar os serviços que os catadores 
oferecem à sociedade com pagamento justo, 
embora a legislação do Chile esteja muito aquém 
da Índia e do Brasil.

As empresas privadas também podem apoiar 
etapas legislativas. Sua disposição em firmar 
contratos legais e justos que sustentem o 
trabalho dos catadores ajudará a construir um 
sistema de gestão de resíduos melhor para todos.

RESUMO
Os catadores de materiais recicláveis são um 
ativo na criação de melhores sistemas de gestão 
de resíduos e, em última análise, de uma cadeia 
de suprimento de plásticos mais circular. O setor 
conta com um amplo entendimento institucional 
“informal” e espírito empreendedor, que podem 
ser aspectos vitais de novos paradigmas de 
sucesso – se os catadores forem legitimizados 
nos novos sistemas que forem criados. Os 
mandatos legislativos e o investimento do 
setor privado são essenciais para explorar esse 
potencial.

• Fornecer equipamentos de proteção de segurança, como sapatos, luvas, coletes e ferramentas de 
classificação para catadores.

• Promover cooperativas ou outros tipos de organizações baseadas em membros (MBOs) que 
concedam legitimidade coletiva aos catadores para defender seus direitos.

• Desenvolver entidades de financiamento cooperativo que possam fornecer acesso à capitalização de 
juros baixos.

• Fornecer acesso a cuidados de saúde, moradia e educação.

Tanto a Índia quanto o Brasil reconheceram a importância de criar órgãos legais para ajudar na 
transição da vida dos catadores. Ambos reconheceram a coleta seletiva como uma profissão legítima e 
promoveram as cooperativas como uma força importante no cumprimento dos requisitos da REP.

A Índia deu um passo além e concedeu aos catadores acesso a benefícios previdenciários, além de 
obrigar os governos locais a emitirem carteiras oficiais de identificação ocupacional. Os catadores 
também receberam a garantia, por previsão legal, do direito de acessar e vender os materiais coletados 
e da participação nos sistemas de coleta municipais (entretanto, sua implementação deve ser definida 
por cada localidade).

O Brasil, por outro lado, não apenas deu às cooperativas de catadores a oportunidade de fornecer 
serviços de coleta de lixo municipal (entre outros), mas para facilitar a transição, eles foram 
dispensados de ter que participar de licitações públicas. Os cidadãos também foram obrigados a 
separar seus resíduos recicláveis   antes de doá-los às cooperativas (o que tornou o trabalho dos 
catadores mais eficiente) e foram dados descontos nos impostos aos recicladores que adquirem seus 
materiais por meio de cooperativas.

Anexo 5: Estratégias de inclusão dos catadores de materiais recicláveis na Índia e no Brasil

PASSOS PARA A 
INCLUSÃO DOS 
CATADORES

ÍNDIA BRASIL

Criar órgãos 
jurídicos para 
apoiar a transição 
dos catadores

Segunda Comissão Nacional do Trabalho, 1999
- Incentiva a instituição de conselhos de catadores 
e medidas de segurança social

Decreto Pró Catador, Nº 7.405 de 2010
- Estabelece o Programa Pró-Catador, criando 
o Comitê Interministerial para Inclusão Social e 
Econômica dos Catadores.

Reconhecer a 
coleta seletiva 
como uma 
ocupação legítima

Lei Nacional de Política Ambiental (NEPA), 2006
- Reconhece legalmente a coleta e a reciclagem do 
setor informal
- Auditoria do CAG sobre Resíduos Sólidos 
Municipais na Índia, 2008
- Encoraja o reconhecimento legal dos catadores, 
reciclagem mais organizada e melhores condições 
de trabalho
Lei de Segurança Social dos Trabalhadores Não-
organizados, 2008
- Concede aos catadores acesso a benefícios 
previdenciários
Regras de Gestão de Resíduos Sólidos, 2016
- Ordena os governos locais a emitir cartões de 
identidade ocupacionais para o setor de resíduos

Classificação Brasileira de Ocupações (CBO), Nº 
5.192 de 2015
- Reconhece formalmente a coleta seletiva como 
ocupação oficial

Conceder aos 
catadores o direito 
legal de manter e 
vender resíduos 
coletados

Orientações do Departamento de Desenvolvimento 
Urbano do Governo da Índia, 2010
- Os catadores de materiais recicláveis têm direito 
legal de acessar e vender materiais recicláveis

Permitir às 
cooperativas que 
coletem o lixo 
municipal e atender 
a outras partes da 
cadeia de valor de 
resíduos

Resolução do Governo de Maharashtra, 2006
- Os catadores fortalecidos são integrados 
formalmente à gestão de resíduos, embora caiba a 
cada estado determinar os seus papéis e o método 
de integração.

Plano Nacional de Saneamento Básico, Nº 11.445 
de 2007
- Incentiva as cooperativas de catadores a coletar, 
processar e comercializar resíduos, isentando-os 
dos processos de licitação pública para apoiar sua 
transição para a gestão formal de resíduos.
Política Nacional de Resíduos Sólidos, Nº 12.305 
de 2010
- Inclui cooperativas de catadores como 
prestadoras de serviços de coleta de lixo.

PASSOS PARA A 
INCLUSÃO DOS 
CATADORES

ÍNDIA BRASIL

Apoiar os 
catadores 
de materiais 
recicláveis no 
fornecimento 
de serviços que 
atendam aos 
requisitos da REP 
de empresas

Regras de Gestão de Resíduos Plásticos, 2016
- Inclui os catadores registrados na lista oficial 
de catadores de materiais recicláveis a serem 
utilizados por empresas

Política Nacional de Resíduos Sólidos, Nº 12.305 
de 2010
- Inclui cooperativas como operadores de logística 
reversa para empresas que cumprem os mandatos 
da REP

Reduzir o imposto 
da indústria 
de reciclagem 
para compra de 
materiais com os 
catadores

Lei de Redução do IPI sobre Recicláveis, Nº 12.375 
de 2010
- Reduz o IPI (imposto sobre produtos 
industrializados) da indústria de reciclagem na 
compra de materiais de cooperativas

Requerer que as 
famílias doem o 
lixo reciclável para 
cooperativas

Lei de Coleta Seletiva em Órgãos Públicos 
Estaduais, Nº 14.470 de 2015
- Direciona a separação e doação de materiais 
recicláveis para cooperativas
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3. SUPORTE À COLETA DE RESÍDUOS
A coleta é a base de todo o sistema de gestão de 
resíduos e o fator mais importante quando se 
trata de manter plásticos e outros resíduos fora 
do oceano. Na maioria dos países, cada município 
é responsável por sua própria gestão de resíduos. 
Observa-se que a limpeza e a eficácia da gestão 
de resíduos de uma cidade indicam a força de sua 
governança geral. A gestão de um sistema efetivo 
de resíduos tem muitas partes interdependentes, 
desde leis municipais efetivas até a recuperação 
de custos por meio de um sistema eficaz de coleta 
e/ou cobrança de impostos, operações diligentes 
e confiáveis, mudança de comportamento na 
comunidade, aquisição de veículos e peças, e 
ainda, parcerias público-privadas efetivas, no 
caso da utilização de transportadores privados 
ou serviços comunitários. Se qualquer uma 
dessas peças falha, a eficácia de todo o sistema é 
reduzida.

Muitas vezes, os municípios lutam com recursos 
financeiros limitados, falta de trabalhadores 
qualificados e treinados, corrupção e outros 
contratempos administrativos. Isso faz com 
que a gestão de resíduos seja uma proposta 

cara e desafiadora. Além disso, a coleta de lixo 
é executada a um custo líquido. O valor dos 
resíduos misturados coletados, em especial 
quando a maioria dos materiais recicláveis   de alto 
valor é removido pelos catadores, é muito baixo 
para compensar o custo necessário para coletar, 
processar ou descartar o lixo. A diferença entre 
custo e valor resulta em um desestímulo para que 
as cidades coletem o lixo: quanto mais coletam, 
mais gastam em transporte, manutenção de 
veículos e taxas de depósito de aterros sanitários, 
além de diminuir a vida útil dos aterros. Além 
disso, muitas regiões carecem de infraestruturas 
essenciais de gestão de resíduos, incluindo 
aterros adequados e processadores de reciclagem 
estabelecidos.

A cada ano, quase 2 bilhões de toneladas 
de resíduos sólidos urbanos são geradas 
globalmente e, desse valor, estima-se que 
30% não sejam coletadas. Isso resulta em 570 
milhões de toneladas que entram no ambiente 
anualmente através do despejo ou queima, e 
parte disso acaba indo parar no oceano. Estima-
se que 3,5 bilhões de pessoas, 45% da população 
global, não têm acesso a serviços de gestão de 
resíduos150. 

Em regiões com má gestão de resíduos, são recomendadas cinco ações para melhorar radicalmente os 
níveis de coleta e reduzir a poluição ambiental (especialmente nos países com maior despejo de plásticos 
no oceano):

Acesso global à gestão de resíduos e aos níveis globais de coleta de lixo
Milhões de toneladas de lixo gerado globalmente por ano,% coletado vs. não coletado
Nº de pessoas com acesso à gestão de resíduos,% do total da população global

Geração 
global de lixo

População global com acesso
à gestão de resíduos

Não coletado Sem acesso

Com acessoColetado

30%
570

1,900 7,700
100%

70%
1,330

55%
4,200

45%
3,500

• Centralizar a responsabilidade da coleta de lixo inorgânico no nível municipal (ou superior).
• Recolher todos os resíduos inorgânicos, não apenas os recicláveis de alto valor.
• Apoiar programas de coleta em áreas rurais e cidades de pequeno e médio porte.
• Considerar a contratação de catadores para fornecer coleta de lixo porta a porta.
• Estimular as organizações de gerenciamento de resíduos para ajudar a melhorar a coleta de lixo.

CENTRALIZAR A RESPONSABILIDADE DA COLETA DE LIXO INORGÂNICO NO 
NÍVEL MUNICIPAL (OU SUPERIOR)
Uma das ações mais importantes a serem tomadas pelos governos nacionais  para aumentar os níveis 
de coleta de resíduos no país consiste em dar aos municípios completa responsabilidade pela coleta 
de lixo porta a porta. As economias com níveis mais altos de coleta de lixo costumam ter sistemas de 
resíduos gerenciados de modo mais centralizado, enraizados no nível municipal. Exemplos incluem as 
Filipinas, o Chile e a maioria das economias de mercado desenvolvido. É mais fácil fornecer e controlar 
o treinamento técnico, o desembolso de fundos e a aplicação da regulamentação quando a coleta de 
lixo é mais centralizada. Além disso, os governos nacionais raramente entendem o custo dos sistemas 
descentralizados e poucas vezes alocam recursos suficientes151.

Por outro lado, as economias com níveis de coleta mais baixos geralmente aplicam abordagens mais 
descentralizadas, gerenciadas no nível da pequena comunidade ou da vila. Tanto a Indonésia quanto a 
Índia descentralizaram a coleta de lixo e apresentam baixas taxas de coleta (50 e 51%, respectivamente) 
quando comparadas ao Brasil e Chile, cujas abordagens centralizadas alcançam 90% de coleta (Brasil) e 
98% (Chile)152.

Na Indonésia, por exemplo, a coleta de lixo em espaços públicos e passagens maiores é de 
responsabilidade da Agência Ambiental Regente (DLH), enquanto a coleta domiciliar de porta em porta 
é de responsabilidade de vilas de cerca de 10 mil cidadãos. Existem mais de 80.000 vilas em toda a 
Indonésia – esperar que cada uma tenha o conhecimento técnico e a capacidade de montar e financiar 
seu próprio sistema de coleta local simplesmente não trouxe resultados. Menos da metade dos resíduos 
são coletados na Indonésia, em comparação com mais de 90% nas Filipinas.

Anexo 7: Níveis de coleta de resíduos por país 
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Níveis de lixo coletado por país
Milhões de toneladas de lixo gerado,% recolhida e não recolhida, geração de resíduos per capita por dia

Resíduos gerados per 
capita por dia

X

49%

51% 35%

65%

10%

90%
98% 2%

Anexo 6: Níveis globais de geração de resíduos e acesso a sua coleta e gestão

 coleta centralizada normalmente conduz a um sistema de resíduos linear, onde o lixo é coletado e 
descartado em um aterro, o que leva à perda de valor. Alguns defendem sistemas de descarte mais 
descentralizados, com instalações intermediárias de bairros, montadas para reciclagem não orgâni-
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ca e processamento orgânico (ou seja, MRFs ou 
estações de transferência). Este modelo pode ser 
eficaz, embora possa ser difícil conseguir esca-
la suficiente para que seja sustentável. A melhor 
abordagem é uma mistura de coleta centralizada e 
processamento descentralizado de resíduos, com 
um escopo geográfico amplo o suficiente para que 
economias de mínima escala sejam atendidas.

RECOLHER TODOS OS RESÍDUOS 
INORGÂNICOS, NÃO APENAS OS 
RECICLÁVEIS DE ALTO VALOR
Atualmente, os investimentos concentram-se 
principalmente em materiais recicláveis   de alto 
valor, como PET, PEAD e PP. Eles possuem valor no 
mercado de reciclagem e, portanto, são coletados 
onde quer que haja infraestrutura de reciclagem. 
Por essa razão, menos de 20% do plástico oceâni-
co é composto por esses itens153. Os demais 80% 
são plásticos e outros resíduos com baixo valor de 
mercado.

Entretanto, os governos e o setor privado têm 
opções para lidar com os plásticos e outros materi-
ais inorgânicos que não são comumente reciclados. 
As mais comumente indicadas pelas organizações 
de linha de frente incluem: melhorar os níveis 
de coleta para todo o fluxo de resíduos (para que 
todos os tipos de plásticos sejam descartados com 
segurança), reprojetar materiais para facilitar a 
separação, substituir embalagens por materiais 
mais sustentáveis, criar novos modelos de negócios 
e implementar novas tecnologias que permitam um 
processamento mais eficaz (por exemplo, Creasolv 
para sachês).154 Se essas opções não forem viáveis, 
as cidades terão pouca escolha a não ser banir os 
formatos e materiais de embalagem mais prob-
lemáticos. 

APOIAR PROGRAMAS DE COLETA 
EM ÁREAS RURAIS E CIDADES DE 
PEQUENO E MÉDIO PORTE
Muitas cidades de pequenas a médias (e ilhas) 
em áreas rurais se encontram geograficamente 
isoladas dos mercados de reciclagem. Elas não 
produzem resíduos valiosos suficientes para jus-
tificar os custos de capital do desenvolvimento de 
infraestrutura local para reciclagem ou o transporte 
por grandes distâncias. Elas também possuem, de 
modo geral, bases tributárias mais baixas, dada 
a densidade populacional e a renda frequente-
mente menor das economias agrícola e pesqueira. 
Considerando essas restrições, as áreas isoladas 
geralmente apresentam os menores níveis de coleta 
de resíduos e os níveis mais altos de despejo no 
oceano per capita. Por essa razão, as áreas rurais 
e as cidades de pequeno e médio porte podem se 
beneficiar enormemente do aumento do apoio à 
coleta de lixo. 

CONSIDERAR A CONTRATAÇÃO DE 
CATADORES PARA FORNECER COLETA 
DE LIXO PORTA A PORTA
Os governos precisam resolver os problemas de 
coleta de lixo em economias em rápido desenvolvi-
mento, mas estas não possuem a base tributária 
que outros mercados desenvolvidos têm para finan-
ciar uma infraestrutura de coleta mais moderna.155 
No entanto, elas contam com uma forma vital de 
capital humano nos catadores. Ao dar aos catadores 
a oportunidade de trabalhar na coleta formal de 
resíduos e na separação de resíduos inorgânicos, 
os governos podem apoiar sua mudança do tra-
balho perigoso e insalubre em aterros sanitários 
para um trabalho mais digno e saudável na frente 
da cadeia de valor de resíduos. O custo inicial não 
é apenas menor: os catadores de materiais reci-
cláveis   são geralmente mais eficientes, pois con-
seguem alcançar áreas inacessíveis a pé (e com um 
bônus adicional de não contribuir com as emissões 
de GEE). Os catadores obtêm empregos confiáveis   
e legítimos, enquanto os governos utilizam um 
recurso que já existe. Além disso, dessa maneira, 
os governos também apoiam de centenas a mil-
hares de pessoas que começam a subir na escada 
econômica.

A cidade de Pune, na Índia, instituiu regulamenta-
ções que permitem que a coleta porta a porta seja 
realizada pelos catadores. A cooperativa SWaCH, 
composta por 3.100 trabalhadores, foi contratada 
pelo município de Pune para realizar esses serviços 
para 625.000 famílias (representando cerca de 
60% da população da cidade). O município paga as 
despesas gerais administrativas, os equipamentos 
de coleta e os de segurança. A taxa de coleta de lixo 
é paga diretamente pelas famílias aos catadores, 
que podem manter todos os materiais recicláveis   
coletados. A KKPKP argumenta que o custo do mu-
nicípio para o programa é consideravelmente menor 
do que a coleta direta de porta a porta municipal 
(por exemplo, a cobertura de salários e benefícios 
mínimos, custos administrativos, etc.). Ainda assim, 
os catadores enfrentam dificuldades para con-
seguir que algumas famílias paguem e não há a 
quem recorrer caso as prefeituras não as obriguem 
ao pagamento. Este contrato elevou o status dos 
catadores e legitimou seu papel dentro do sistema 
de resíduos.

Em resposta à política nacional do Brasil sobre 
resíduos sólidos (PNRS), o governo local de Londri-
na, em 2008, queria incorporar formalmente os cat-
adores no sistema de gestão de resíduos da cidade. 
Para se recuperar da crise econômica global, os 
catadores já haviam estabelecido 32 grupos, após 
perceberem que precisavam trabalhar juntos para 
sobreviver. Ao invés de empregar trabalhadores in-
dividuais, o prefeito contratou um assistente social 

para fazer contato direto com os catadores, ajudan-
do-os a formar uma cooperativa maior durante um 
período de dois anos.

Nos estágios iniciais, o trabalho era mais adminis-
trativo, mas ainda assim importante. A maioria dos 
catadores não possuía documentos na época. Para 
se tornarem formalmente aceitos em uma cooper-
ativa, eles precisavam ser registrados no governo. 
Durante as reuniões regulares, os catadores foram 
informados sobre a natureza das cooperativas, além 
de aprender habilidades valiosas de autogestão.

A negociação do contrato entre a cidade de Lon-
drina e a cooperativa CooperRegião levou tempo, 
com uma série de emendas ampliando as respons-
abilidades da cooperativa. O primeiro contrato foi 
assinado em 2010 – o primeiro desse tipo entre o 
governo brasileiro e uma cooperativa de catadores.

O governo exerceu cautela com seu primeiro con-
trato, que estipulava claramente todos os detalhes e 
cobria apenas uma pequena área da cidade. Foram 
definidas metas a serem alcançadas pela cooper-
ativa para que recebesse mais responsabilidade, 
e, com isso, uma renda melhor. A maioria desses 
objetivos, em seus estágios iniciais, baseava-se 
no número de membros, nível de serviço e área de 
cobertura. A cada dois meses eles se reuniam para 
revisar os KPIs e definir as próximas metas. Só de-
pois de alcançá-las o contrato foi expandido e mais 
famílias foram cobertas. Com o amadurecimento 
da cooperativa, o governo lentamente acrescentou 
oportunidades adicionais fora da zona de conforto 
dos recicláveis. O contrato começou com a sep-
aração de resíduos e depois expandiu-se para a 
coleta de lixo municipal. De 180 casas, seu âmbito 
aumentou para abranger 88.000 residências.

O governo paga uma taxa fixa por domicílio aten-
dido, cobre o aluguel de instalações, o imposto 
de seguridade social de cada membro e todos os 
custos operacionais da coleta de resíduos. O custo 
da separação de recicláveis não é coberto, mas os 
catadores retêm toda a renda proveniente das suas 
vendas. Hoje, o contrato abrange o emprego de 127 
catadores que desfrutam de um nível muito mais 
elevado de liberdade e responsabilidade. Além dis-
so, há uma aplicação de multas (variando em 2,6% 
das taxas do contrato) se os seus termos não forem 
cumpridos. A auto-estima dos catadores – agora 
cidadãos documentados e funcionários do governo – 
cresceu imensamente. Eles têm empregos legíti-
mos e um lugar na sociedade.
Entretanto, empregar catadores para coletar lixo 
urbano traz algum risco. Se os catadores não 
tiverem acesso a espaços dedicados onde possam 
classificar e armazenar seus recicláveis, eles farão 
isso nas ruas. Caso não sejam treinados em certas 
práticas e padrões, eles podem não ser tão profis-

sionais quanto os trabalhadores formais de coleta 
de lixo (usando uniformes padrão, etc.). Também 
foi constatado que os clientes perdem a simpatia 
pelos catadores muito rapidamente quando eles 
aparecem tarde ou não agem de maneira organiza-
da. Portanto, garantir um serviço de qualidade ao 
cliente é vital e uma gestão sólida de governança e 
desempenho precisa estar implementada.

ESTIMULAR AS ORGANIZAÇÕES DE 
GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS PARA 
AJUDAR A MELHORAR A COLETA DE 
LIXO
Os países focais neste estudo contam com legis-
lações criteriosas sobre resíduos e metas ambi-
ciosas de abordagem do desvio do lixo, mas sua 
implementação pode ser lenta ou inexistente. 
Muitas vezes, os municípios querem cumpri-las, 
mas falta conhecimento técnico e financiamento. 
Algumas organizações estão tentando preencher 
essa lacuna ao apoiar os governos locais através do 
compartilhamento de conhecimento, financiamento 
e implementação.

A Fundação Mãe Terra (Filipinas) e outras organi-
zações de lixo zero criaram programas de extensão 
para ajudar as entidades e o governo da Indonésia a 
implementarem programas de coleta de baixo cus-
to. Seus esforços fazem parte da Ação Ásia-Pacífico 
Contra a Poluição Plástica: Redução do Despejo 
de Resíduos Plásticos No Oceano nas Filipinas e na 
Indonésia Através de Sistemas Lixo Zero e Repro-
jetamento de Produtos, com o objetivo de evitar que 
14.000 toneladas de plástico vazem para o oceano a 
cada ano, e reduzir o volume de lixo nos aterros em 
pelo menos 30%. Para atingir esses objetivos, eles 
criaram e testaram um programa de treinamento de 
10 etapas para a construção de sistemas de resídu-
os lixo zero geridos pela comunidade (com o apoio 
do governo central). Dois desses programas estão 
sendo testados na Indonésia, incluindo o YPBB 
em Bandung, e o Cimahi e Cibunut Berwarna em 
Bandung. O programa Cibunut foi tão bem-suce-
dido que os residentes reduziram sua geração de 
resíduos para 0,08 kg por dia, muito menos do que a 
média indonésia de 0,5 a 0,7 kg diários.

O Projeto STOP da Indonésia cria parcerias com 
entidades governamentais, incluindo o Ministério 
Nacional do Meio Ambiente e Florestas e regên-
cias locais, além de empresas do setor privado 
e países como a Noruega, que querem reduzir 
definitivamente o plástico oceânico. O Projeto STOP 
utiliza uma abordagem de “facilitador do sistema”. 
Uma equipe de especialistas em gestão de resídu-
os, reciclagem de plásticos, governança de vilas, 
desenvolvimento de negócios e mudança de com-
portamento ajuda os sub-distritos e vilas a projetar 
e implementar sistemas circulares de gestão de 
resíduos a baixo custo. Os novos sistemas de coleta 
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de lixo recolhem os resíduos de todos os domicílios 
e empresas, transportam-nos para uma unidade de 
separação e capturam o máximo de valor possível. 
Além disso, qualquer lixo residual é descartado com 
segurança. Iniciativas locais existentes (e coleto-
res de lixo informais) são apoiadas e integradas 
ao novo sistema, com todos os lucros da venda de 
recicláveis   ou do processamento de lixo orgânico 
mantidos na comunidade local para suportar custos 
de coleta, salários e despesas operacionais.

A equipe do Projeto STOP vem trabalhando incorpo-
rada ao governo local por vários anos para fornecer 
apoio e sustentação à implementação em todas 
as facetas do sistema de resíduos da cidade. Eles 
também disponibilizam financiamento catalítico 
para equipamentos de coleta e triagem, campanhas 
de mudança de comportamento na comunidade, 
limpezas e custos operacionais transitórios. Depois 
que um novo sistema é institucionalizado, a equipe 
entrega todos os ativos, permanecendo disponível 
para a prestação de suporte simples conforme 
necessário.

RESUMO
O ponto de partida de qualquer sistema de gestão 
de resíduos é a coleta. Sem um método economi-
camente estável de coleta de resíduos domésticos 
e comerciais, – incluindo a garantia de que não 
estejam contaminados com matéria orgânica – os 
demais pontos ao longo da cadeia de processa-
mento não se sustentam e são, em última análise, 
supérfluos.

A coleta efetiva de lixo exige um nível de recursos 
e conhecimento técnico que costuma requerer a 
supervisão de unidades governamentais de um 
certo tamanho. Geralmente, isso é melhor admin-
istrado pelos governos municipais, em oposição 
às entidades rurais ou de vilas que não possuem 
os recursos necessários. Os governos nacionais 
podem instituir requisitos – especialmente no que 
diz respeito à coleta de resíduos que não sejam de 
alto valor – e fornecer apoio orçamentário, mas a 
gestão cotidiana deve ser centrada nos municípios 
maiores que podem atuar como pólos em um siste-
ma nacional.

Existem várias maneiras de apoiar modelos 
acessíveis de coleta de lixo, incluindo o uso de 
catadores para fazer a coleta de porta em porta e 
aproveitar os recursos fornecidos por organizações 
privadas que podem disponibilizar conhecimento 
técnico para os desafios locais.

4. SUPORTE ADICIONAL À RECICLAGEM
Nas seções anteriores, exploramos várias manei-
ras pelas quais o governo e o setor privado podem 

apoiar a indústria de reciclagem, que incluem: con-
struir centros de reciclagem adicionais em áreas 
carentes, fornecer acesso a financiamento de juros 
baixos, filantrópico e de capital em pontos-chave da 
cadeia de valor de reciclagem (ou seja, infraestru-
tura de reciclagem e logística, microfinanciamento, 
financiamento semente) e estabelecer a REP para 
apoiar a coleta de lixo, a reciclagem e a aceler-
ação das decisões de fabricação circular. Além dos 
incentivos já explorados, as organizações de geren-
ciamento de resíduos aa linha de frente ressaltam a 
necessidade de implementar as seguintes medidas:

• Regulamentos para isentar os recicladores do 
pagamento do IVA.

• Design consciente de produtos.
• Maior demanda do mercado por matérias-primas 

recicladas.
• Incubação de negócios voltados a resíduos e 

plásticos oceânicos.
• Proibição de aditivos oxibiodegradáveis para 

plásticos.

REGULAMENTOS PARA ISENTAR OS 
RECICLADORES DO PAGAMENTO DO 
IVA
O imposto sobre o valor agregado (IVA) é um me-
canismo importante para que os governos obten-
ham financiamento de atividades econômicas a fim 
de apoiar suas necessidades orçamentárias. Embo-
ra existam variações entre as nações, geralmente 
os vendedores cobram o IVA aos compradores nos 
itens adquiridos e, em seguida, o encaminham ao 
governo. Se os compradores não são os usuários 
finais, mas sim intermediários em um processo 
de produção mais longo, eles podem deduzi-lo do 
próximo grupo de compradores, tratando assim 
o IVA como um custo dedutível de sua operação 
comercial.
Mas esse processo se quebra no setor de recicla-
gem. Primeiro, os produtos já foram tributados 
quando comprados. Quando são jogados fora e 
recolhidos para reciclagem, ocorre que, muitas vez-
es, os governos aplicam um novo IVA ao reciclador 
dos materiais. No entanto, os catadores e demais 
sujeitos nos estágios iniciais da cadeia de recicla-
gem não são registrados no imposto. Eles vendem 
materiais por dinheiro sem alavancar o IVA, o que 
obriga os recicladores mais altos da cadeia a pagá-
lo sem poder fazer deduções.

Isso tem várias ramificações. Muitos recicladores 
tentam operar à margem do sistema para evitar o 
pagamento do IVA. Sem saber de sua existência, os 
governos não podem monitorar suas condições so-
ciais e ambientais, como o trabalho infantil e a falta 
de tratamento para manejar águas residuais. Para 
os recicladores que pagam o IVA, o preço pago pelo 

material reciclável em todas as etapas da cadeia 
de valor é reduzido. A reciclagem é um mercado 
de recursos com forte concorrência de materiais 
virgens. Os recicladores não podem cobrar mais de 
seus compradores para compensar o IVA adicional, 
por isso precisam diminuir seus custos para lidar 
com a diferença. Quando os recicladores baixam 
o preço pago aos distribuidores em 10% pelo IVA, 
isso é refletido na cadeia de valor, resultando em 
uma redução de preço de 30% a 50% nos materiais 
coletados por catadores (que muitas vezes vivem 
em situações precárias). Isso não afeta apenas seus 
meios de subsistência, mas, em última instância, 
todo o índice nacional de reciclagem.

O Brasil abordou cuidadosamente esta questão com 
a Lei de Redução do IPI sobre Materiais Recicláveis, 
Nº 12.375 (2010), regulamentada pelo Decreto 
7.619/2011, exigindo que os recicladores com-
prem resíduos de cooperativas com pelo menos 20 
indivíduos para que sejam isentos do IPI (imposto 
sobre produtos industrializados, versão brasileira 
do IVA)156. O crédito tributário aplica-se a materiais 
feitos de plástico, papel, vidro, ferro, aço, cobre, 
níquel, alumínio, chumbo e zinco. Este regulamento 
estimula a formação de cooperativas de catadores e 
incentiva os recicladores a trabalhar com eles.

As organizações da linha de frente pedem que os 
governos de outras nações promulguem regulam-
entações similares, isentando o setor de reciclagem 
do IVA. Isso protege os preços pagos nos níveis mais 
baixos da cadeia de valor e estabelece as bases 
para uma melhor transparência na indústria de 
reciclagem informal.

DESIGN CONSCIENTE DE PRODUTOS
As organizações da linha de frente lutam para vend-
er resíduos feitos de múltiplos componentes ou com 
desenhos que são muito pequenos ou únicos. Atual-
mente, apenas 14% do plástico é reciclado em todo 
o mundo157. No entanto, a Fundação Ellen MacAr-
thur estima que 70% das embalagens plásticas 
existentes poderiam ser reutilizadas ou recicladas 
de maneira viável. A entidade acredita que os 30% 
restantes poderiam ser reprojetados ou substituídos 
por materiais sustentáveis158.

Uma das organizações focais, a TriCiclos, desen-
volveu uma ferramenta que ajuda as empresas 
de bens de consumo embalados (CPGs) a repro-
jetarem seus produtos para facilitar a reciclagem. 
Seu Índice de Reciclabilidade (RI) determina a 
probabilidade de um item ser reciclado em uma 
determinada região. Trabalhando com a Sustainable 
Packaging Coalition, a New Plastics Economy e a 
McDonough Innovation, eles mapearam a reciclab-
ilidade de produtos e materiais locais para mais de 

14.250 unidades de manutenção de estoque (SKUs) 
no Chile, Brasil, Peru e Colômbia. Isso dá a porcent-
agem dos produtos vendidos em um mercado que 
será reciclada. O RI considera os materiais utiliza-
dos, a facilidade em identificá-los e prepará-los 
para a reciclagem (por exemplo, lavabilidade, com-
pressibilidade, permeabilidade do óleo, facilidade de 
desmontagem, etc.), a infraestrutura de reciclagem 
e a cadeia de suprimento existente em determinada 
região.

O RI de um produto é uma métrica rápida e intu-
itiva para as CPGs e os consumidores avaliarem 
as opções de produtos, levando a escolhas mais 
sustentáveis. Quando pessoas e empresas recebem 
ferramentas intuitivas para avaliar opções, elas 
geralmente fazem escolhas mais sustentáveis. 
Muitas CPGs multinacionais que operam na Améri-
ca do Sul já o utilizam para priorizar quais forma-
tos de embalagem reprojetar e para identificar as 
características necessárias para embalagens mais 
recicláveis   (a TriCiclos também oferece um serviço 
de redesign). Essas empresas também usam o RI 
para documentar o progresso na reciclagem de 
seus produtos, conforme exigido pela nova legis-
lação da REP.

A TriCiclos também está projetando um aplicativo 
de consumo que permite aos usuários escanear 
um código de barras e visualizar o RI de produ-
tos durante as compras. Assim, se uma marca de 
iogurte tem um ID de 10 (ou seja, 10% das embala-
gens serão recicladas), enquanto outra marca tem 
um ID de 80 (ou seja, 80% das embalagens serão 
recicladas), é uma escolha fácil. O aplicativo tam-
bém oferece a oportunidade de comprar produtos 
com o maior índice de reciclabilidade e registrar as 
escolhas de sustentabilidade para uma análise mais 
aprofundada. Talvez um dia todos os produtos – pelo 
menos em grandes áreas metropolitanas – tenham 
uma pontuação de RI impressa ao lado de seus 
rótulos de ingredientes, para uma avaliação rápida 
e fácil dos mesmos.

O índice RI incentiva os fabricantes a projetar pro-
dutos mais recicláveis, ao mesmo tempo em que 
ajuda as autoridades governamentais, bancos de 
desenvolvimento e fundos de investimento a tomar 
decisões sobre a localização de novas infraestrutu-
ras de reciclagem. Ele também pode ser usado para 
ajudar os governos a avaliar várias opções de políti-
cas, como padrões de design de produto, proibições 
de produtos e legislações de REP.

Outra ferramenta importante e poderosa para 
projetar produtos mais facilmente recicláveis é a 
rotulagem do tipo de material. Embora os consum-
idores dos EUA e os interessados em reciclagem 
estejam familiarizados com os tipos de plástico de 1 



SEM RESÍDUOS Lições vitais da linha de frente 167SEM RESÍDUOS Lições vitais da linha de frente166

a 7 sendo claramente estampados nas embalagens, 
esse sistema não é comum nas economias em 
desenvolvimento. Ao invés disso, os trabalhadores 
de resíduos precisam identificar o plástico através 
da familiaridade com o produto, seu toque e som.

MAIOR DEMANDA DO MERCADO POR 
MATÉRIAS-PRIMAS RECICLADAS
Quando o lixo apresenta valor suficiente no merca-
do, ele é coletado. A alta demanda do mercado cria 
incentivos dentro do sistema econômico, aos quais 
as forças empreendedoras respondem, às vezes de 
formas inesperadas. É extremamente importante 
que os mercados de reciclagem sejam estruturados 
não apenas para os materiais plásticos de valor 
mais alto, mas também para materiais flexíveis, 
multicamadas, de poliestireno e outros de “baixo 
valor”, ou que continuam a ser despejados no meio 
ambiente. Isso pode exigir que se estabeleça o pag-
amento de adicionais para materiais coletados que 
não incluem os que são normalmente reciclados, 
como os rígidos PET, PP e PEAD.

Embora a substituição de plásticos virgens por re-
ciclados possa ser complexa, muitos dos principais 
produtores multinacionais de produtos embalados 
para consumo consideram-se à altura do desafio. 
De fato, muitas empresas como a Danone159, Unile-
ver160 e Nestlé161 assumiram fortes compromissos 
públicos para desenvolver produtos que podem ser 
facilmente reciclados, incorporando quantidades 
cada vez maiores de materiais reciclados em seus 
produtos e embalagens. 

INCUBAÇÃO DE NEGÓCIOS VOLTADOS 
A RESÍDUOS E PLÁSTICOS OCEÂNICOS
Muitas empresas do setor de resíduos lutam para 
obter acesso a empréstimos com juros baixos e 
financiamento filantrópico, e as baixas margens 
de lucro aliadas ao fluxo de caixa limitado fazem 
com que seja difícil ampliar rapidamente a escala. 
Mesmo que tenham modelos de negócios viáveis, 
muitas vezes suas necessidades financeiras estão 
abaixo dos limites mínimos de financiamento que os 
fundos de impacto social e os bancos de desenvolvi-
mento preferem. Essas empresas também encon-
tram dificuldades para comunicar seus modelos de 
negócios de maneira confiável para os investidores 
em potencial.

Por outro lado, os investidores costumam reclamar 
que não há projetos “financiáveis” o suficiente. Para 
contornar esse dilema, o governo e o setor privado 
podem ajudar os empreendedores de resíduos a 
desenvolver negócios financiáveis, sustentáveis, e 
obter acesso a investidores interessados. Vários 
programas de incubação de empresas de resíduos 
ou de redução do plástico oceânico surgiram nos úl-
timos anos; alguns lançados pelo governo e outros 

apoiados por meio de uma combinação de financia-
mento do setor privado, de doadores e do governo.

Projetada para posicionar o Chile como o centro 
de inovação na América Latina, a Start-Up Chile 
patrocina mais de 1.600 novas empresas (entre 200 
e 250 por ano). As empresas não só têm acesso a 
treinamento, mentores, potenciais investidores e 
uma rica rede empresarial, como também recebem 
apoio financeiro livre de capital. O financiamento se-
mente de até US$ 25.000 está disponível para mul-
heres empreendedoras, e de até US$ 80.000 para 
empresas com um produto funcional e validação 
antecipada. Além disso, empresas já bem-suce-
didas com planos de expansão em outras partes 
da América Latina (ou globalmente) são elegíveis 
para financiamento de até US$ 60.000. A Start-Up 
Chile também incentiva empresários estrangeiros 
a considerar a abertura de empresas no Chile com 
visto gratuito de um ano e acesso a financiamento. 
Duas das organizações focais inovadoras de ori-
gem chilena que foram entrevistadas, a Bureo e 
a Fecunda Patagônia, começaram como parte da 
Start-Up Chile.

Hoje, mais de 4.500 empresários de mais de 1.600 
startups passaram pelo programa, enquanto o Chile 
continua a buscar sua meta de tornar-se o centro 
da inovação latino-americana. Desde o seu início 
em 2010, programas semelhantes foram lançados 
em mais de 50 países em todo o mundo.

Há uma série de programas internacionais de 
incubação que podem ser acessados   por aqueles 
que buscam criar melhores sistemas de gestão 
de resíduos. Por exemplo, a Think Beyond Plastic 
acelera a economia circular dos plásticos, aprove-
itando as forças da inovação e do empreendedo-
rismo162. Ela lidera um esforço multidisciplinar 
para identificar e comercializar inovações em cada 
segmento da cadeia de valor de plásticos e para 
conectar a indústria e os investidores ao ecossiste-
ma de inovação, possibilitando o acesso a inovador-
es em todo o mundo. Os materiais biobenignos, a 
química verde e os sistemas inovadores de entrega 
de produtos são seus focos principais. A organi-
zação opera um centro de inovação e uma rede de 
instalações de usuários regionais. A unidade prin-
cipal fica na Califórnia, com localizações satélites 
na Alemanha, no sul da Europa e em outros lugares 
dos Estados Unidos.

A Circulate Capital e a SecondMuse lançaram sua 
Rede Incubadora conjunta em outubro de 2018. 
É um programa multimilionário de incubação de 
empreendedores financiado pelo Departamento de 
Estado dos EUA, o governo australiano, empresas 
internacionais de bens de consumo e produtores de 
resina. Seu objetivo é ajudar empresas em países 

com os maiores problemas de despejo a reduzir 
o plástico oceânico163. Começando na Índia e na 
Indonésia – e depois se expandindo para o Vietnã, 
Tailândia e Filipinas – o esquema unirá forças com 
os programas de incubação existentes para trazer 
rapidamente maiores níveis de financiamento aos 
empreendedores locais.

Também em outubro de 2018, a Enviu uniu forças 
com o Greenpeace, gaia, #breakfreefromplastic e 
o Centro de Impacto de Jacarta para lançar o Lab-
oratório Vivo Lixo Zero, um programa de criação de 
empreendimentos destinado a construir modelos de 
negócios inovadores na Indonésia para reduzir o uso 
único de plástico e a poluição. O programa de três 
anos, inicialmente focado nas cidades indonésias 
de Surabaya e Bandung, emprega três estratégias 
principais: incubar empresas em estágio inicial, 
replicar modelos de negócios internacionais de 
sucesso e criar novos modelos inovadores.

Esses programas de incubação podem servir como 
uma ponte entre as organizações da linha de frente 
e os investidores, além de ajudarem as organi-
zações a pensarem mais e amplificar seu impacto 
nas áreas de maior necessidade.

PROIBIÇÃO DE ADITIVOS 
OXOBIODEGRADÁVEIS NOS 
PLÁSTICOS
Enquanto os plásticos oxobiodegradáveis são 
elogiados como uma solução ambiental para os 
desafios atuais relacionados ao plástico, estudos 
descobriram que eles demoram mais do que o 
tempo afirmado para se decompor no ambiente, 
fragmentam, contribuem para os microplásticos e 
podem atrapalhar os sistemas de reciclagem. Esses 
materiais vão contra dois dos princípios centrais 
da economia circular da Fundação Ellen MacAr-
thur: “projetar o lixo e a poluição e manter produ-
tos e materiais em alto valor de uso”164. Através 
da Fundação Ellen MacArthur, 150 organizações 
globais endossam a proibição de materiais plásticos 
oxobiodegradáveis, e muitas organizações de menor 
porte compartilham essa motivação.

RESUMO
Há uma série de esquemas privados e governa-
mentais sendo desenvolvidos para fornecer apoio 
adicional ao desenvolvimento de melhores sistemas 
de reciclagem. Isso inclui o foco em questões de 
design para melhorar a eficiência em toda a cadeia 
de fluxo de resíduos, desenvolver incentivos que 
criem maior demanda econômica por matéria-pri-
ma reciclada e formas de fornecer suporte a novos 
negócios em expansão no setor de processamento 
de resíduos. Tanto os governos nacionais quanto as 
fundações privadas estão reconhecendo a necessi-

dade de apoiar e expandir a reciclagem diante das 
questões globais de poluição, incluindo a redução 
do acúmulo de plásticos nos oceanos.

III. CONCLUSÃO
Os governos nacionais e o setor privado têm o poder 
de resolver de maneira holística os problemas mais 
difíceis enfrentados pelos sistemas de resíduos de 
baixa capitalização. Eles podem tomar decisões que 
alterarão fundamentalmente a maneira como esses 
sistemas funcionam, removendo as restrições mais 
proeminentes e construindo as bases para o inves-
timento empreendedor. Isso facilitará o sucesso 
de todas as organizações da linha de frente, inde-
pendente de sua localização, e aumentará a possi-
bilidade de criação de sistemas de resíduos mais 
circulares.

O suporte à coleta, à reciclagem e aos sistemas 
de resíduos orgânicos fará com que quantidades 
maiores de materiais sejam coletadas, processadas 
e não sejam despejadas nos oceanos do mundo. Os 
governos e as empresas desempenham um papel 
fundamental nessa transição. Eles precisam agir 
para apoiar os catadores, empreendedores e as 
organizações que estão liderando o processo de 
transformação do mercado.

A gestão de resíduos é uma das várias prioridades 
enfrentadas pelos governos e sociedades como um 
todo. Educação, saúde, infraestrutura, mitigação 
das mudanças climáticas e uma série de outras 
prioridades demandam atenção. Mas investir na 
gestão de resíduos não é apenas um bem poder-
oso em si; é um fator que aumentará a qualidade 
de vida dos cidadãos. A construção de sistemas de 
resíduos mais eficientes também terá uma série 
de benefícios positivos para os governos, inclusive 
atuando como criadora de empregos na economia 
verde, melhorando o valor turístico de localidades, 
indicando a eficácia do governo, aumentando a 
habitabilidade das cidades e ajudando as nações a 
alcançar seus compromissos nacionais de GEE.

Para o setor privado, o suporte a melhores siste-
mas de resíduos pode incrementar as operações 
financeiras, reduzir o volume de lixo no processo de 
produção e capturar valor de materiais que, de out-
ra forma, seriam perdidos. Um forte apoio público 
também pode construir a reputação de uma empre-
sa, sustentando sua publicidade e estabelecendo a 
sua marca.

Por essas razões, – além de melhorar o meio 
ambiente e salvar os oceanos do acúmulo tóxico de 
plásticos – governos e entidades privadas podem e 
devem investir na construção de melhores sistemas 
de gestão de resíduos em todo o mundo.
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APÊNDICE

PERFIS ORGANIZACIONAIS

Selecionando as organizações de melhores práticas

As organizações selecionadas foram inicialmente escolhidas com base em sua capacidade comprovada 
para resolver um ou mais dos cinco desafios “básicos” estudados: mudança de comportamento em 
escala, inclusão dos catadores de materiais recicláveis, coleta acessível, reciclagem econômica de 
plásticos e/ou processamento de orgânicos sem prejuízo. Em seguida, as organizações foram visitadas 
e priorizadas com base em observações de campo. Os critérios que usamos são descritos na Tabela 1 e 
no Anexo 1:

7

A seguir, fornecemos os perfis organizacionais da maioria das organizações apresentadas nesse 
documento, acompanhados por modelos negociais que descrevem seu principais projetos de negócios, 
principais atividades, modelos de receita, parceiros primários, bases de clientes e proposições de valor 
específicas.

Mudança de 
comportamento em 
escala

• Mais de 75% da comunidade atendida separa seus resíduos
• Mudança mensurável nas visões sociais
• Mudança mensurável nas escolhas do setor privado
• Mudança mensurável na legislação governamental

Inclusão dos 
catadores 
de materiais 
recicláveis

• Os catadores de materiais recicláveis integram o sistema de resíduos (ou 
seja, não só coletam resíduos de alto valor do lixo e vendem para lojas de 
sucata)

• Os meios de subsistência dos catadores foram melhorados

Coleta acessível • Sistema de coleta de lixo economicamente sustentável (seja por meio de 
apoio municipal ou de subsídio) e, idealmente, em operação por três anos ou 
mais 

Reciclagem 
econômica de 
plásticos

• Desvio de 80% do volume de lixo dos aterros
• Venda ou processamento de plásticos de baixo valor (como plásticos finos ou 

multicamadas, redes de pesca)
• Capacidade de construir negócios economicamente sustentáveis com fortes 

salvaguardas ambientais e sociais (e influenciar outras pessoas a fazer o 
mesmo)

Processamento 
de orgânicos sem 
prejuízo

• Valorizar os resíduos orgânicos de forma sustentávelPERFIS
ORGANIZACIONAIS

 E
PLANOS DE
NEGÓCIOS
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mar aberto, a fim de transformá-las em algo 
valioso. 

O Net Positiva trabalha diretamente com as 
comunidades e a indústria de pescadores. Os 
pescadores aprendem sobre os danos causados 
pelas redes de pesca descartadas e têm a opção 
de vender ou doar seu equipamento gasto. 
Atualmente, eles possuem acordos com 15 
grupos de pesca comercial e 12 comunidades 
de pescadores autônomos (representando mais 
de 300 toneladas de redes por ano). O dinheiro 
economizado ao obterem as redes gratuitamente 
é reinvestido na comunidade local ou doado a 
organizações ambientais. As redes usadas são 
enviadas para Santiago, onde são recicladas em 
grânulos e cada etapa do processo é totalmente 
rastreável. Os itens finais fabricados podem ser 
rastreados até as vilas de pescadores onde as 
redes foram coletadas.

A Bureo atualmente possui parcerias com mais 
de seis empresas nos Estados Unidos e na 
América do Sul. Seu objetivo é coletar mais de 
1.000 toneladas de redes de plástico por ano até 
2020, através da expansão para a Argentina e o 
Peru.

INFORMAÇÕES GERAIS
Nome: Bureo, Projeto Net Positiva
Tipo de organização: Empresa B
Localização: Chile
Criação: 2013
Operações: coleta, separação, 
processamento, reaproveitamento
Quantidade gerida: 300t
Comunidades envolvidas: 26
Website: https://bureo.co/pages/net-positiva

PROGRAMA NET POSITIVA DA BUREO
A empresa Bureo iniciou um programa de 
coleta e reciclagem de redes de pesca em fim 
de vida útil, o Net Positiva, com pescadores 
comunitários no Chile. Pagando por redes 
de pesca usadas (ou seus fragmentos) de 
pescadores autônomos e comerciais, o esquema 
mantém as redes fora do oceano (onde é a 
forma de plástico mais destrutiva para a vida 
marinha). As redes, geralmente feitas de Nylon 
6, são transformadas em itens de alto valor como 
skates, óculos escuros e frisbees, ou vendidas 
a outros fabricantes interessados   em usar 
“materiais sustentáveis” (resíduos rastreáveis   e 
com uma história positiva). Um de seus produtos 
exclusivos, o Minnow, é o primeiro skate feito de 
plástico reciclado. 

A empresa foi formada em 2013 por três 
engenheiros americanos que compartilhavam 
uma paixão pelo oceano e queriam encontrar 
uma maneira de ajudar a salvá-lo da poluição 
do plástico. Quando perceberam a gravidade 
do problema das redes de pesca sendo jogadas 
diretamente no oceano, eles decidiram procurar 
uma solução. Percebendo que as redes eram um 
recurso abundante, – e não um problema – seu 
objetivo era coletá-las antes que chegassem ao 

PLANO DE NEGÓCIOS: BUREO – PROJECTO NET POSITIVA

ORGANIZAÇÃO Bureo – Projecto 
Net Positiva

TIPO DE 
ORGANIZAÇÃO

Empresa B

Parceiros-chave Atividades-chave Proposta de valor Produção com resíduos Clientes

• Comunidade 
pesqueira 
(comercial e 
autônoma)

• Empresas 
que compram 
plástico social 
reciclado

• Investidores 
de impacto 
social

• Negociar com 
pescadores 
autônomos e 
comerciais

• Recolher 
redes em 
fim de vida 
útil com a 
comunidade 
de 
pescadores

• Coletar, 
limpar, 
processar 
redes 
(geralmente 
terceirizadas 
localmente)

• Venda de 
produtos 
através de 
plataforma 
online 

• Venda de 
material 
reciclado 
“plástico 
social” para 
empresas 
parceiras 
na forma de 
grânulos

Meta: Coletar 
redes de pesca 
em fim de vida 
útil (a forma 
mais prejudicial 
de plástico 
oceânico) e criar 
algo valioso em 
seu lugar

Proposta de 
valor: fornecer 
aos pescadores 
um uso para 
suas redes 
gastas ao invés 
do descarte no 
mar (o que acaba 
prejudi- cando 
o seu próprio 
sustento)

Fornecer aos 
consumidores 
produtos 
fabricados com 
materiais recicla- 
dos rastreáveis 
até a origem

Materiais reciclados: 
Grânulos plásticos

Produtos para venda: 
skates, frisbees, óculos 
de sol, roupas, jogos, 
artigos de surf

Comunidade 
pesqueira: 
coleta das redes

Empresas 
de produtos 
de consumo: 
material 
reciclado

Consumido- 
res: produ- tos 
finais (skates, 
frisbees, óculos 
de sol)

Recursos-chave Impacto

• Plataforma 
online

• Parceiros 
locais e 
gerentes 
de tarefas 
terceirizadas

• Comunidade 
de catadore

• Recolheu 300 
toneladas de redes de 
pesca

• Fez parcerias com 15 
pescadores comerciais 
e 12 comunidades de 
pesca em cinco regiões 
do Chile

• Implementou 12 
projetos comuni- 
tários (educação 
ambiental, painel 
solar, compostagem 
comunitária)

• Emprega 30 
trabalhadores locais

• Vende com sucesso 
oito produtos feitos 
com as redes no 
mercado global 
(skates, etc.)

Legislação-chave

REP: responsabi- 
lidade estendida 
do produtor 
aumentando os 
requisitos para 
a certificação de 
fim de vida útil

Estrutura de custos Estrutura de receita

• Salários de pessoal
• Custos de administração
• Compra de redes e/ou doação 

para programas ambientais 
locais

• Custos de terceirização em cada 
comunidade, pagando a parceiros 
locais para gerenciar o processo 
de produção e a cadeia de 
suprimentos

• Venda de produtos derivados das redes de pesca (skates, 
etc.)

• Venda de material de rede de pesca reciclado em forma de 
grânulos

https://bureo.co/pages/net-positiva


SEM RESÍDUOS Lições vitais da linha de frente 173SEM RESÍDUOS Lições vitais da linha de frente172

GRUPO DE AÇÃO E PESQUISA 
AMBIENTAL CHINTAN 
A Chintan foi lançada em 1999 para tratar de 
questões de consumo sustentável, justiça social 
e ambiental. Bharati Chaturvedi, fundadora da 
Chintan, procurou abordar questões de exclusão 
e marginalização dos catadores de materiais 
recicláveis através de uma nova parceria com o 
setor informal, que fornece serviços essenciais 
na gestão de resíduos em busca de um mundo 
com consciência ambiental e socialmente justo. 

A principal abordagem da Chintan envolve 
pesquisa, ativismo e governança ambiental, 
abordando as questões enfrentadas pelos filhos 
dos catadores e fortalecendo a capacidade dos 
trabalhadores informais.

Em 2001, a Chintan mobilizou catadores, 
coletores de lixo, pequenos comerciantes 
de sucata, pequenos compradores e outros 
recicladores a formar a Safai Sena, que se traduz 
como “um exército de faxineiros” (anteriormente 
chamada de Rashtriya Safai Seva Sangathan). 
A entidade foi oficialmente registrada em 

INFORMAÇÕES GERAIS
Nome: Grupo de Ação e Pesquisa Ambiental 
Chintan
Tipo de organização: Não governamental 
(NGO)
Location: Deli, Índia
Criação: 1999
Operação:
Quantidade Gerida: Mais de 60.000 
residências, lojas e propriedades (e a estação 
ferroviária de Nova Deli)
Inclusão dos catadores de materiais 
recicláveis: Mais de 15,000 pela Safai Sena 
Website: https://www.chintan-Índia.org/index.
html

2009, com uma visão voltada a permitir que os 
trabalhadores do setor de resíduos aprimorem 
seu trabalho através do conceito de empregos 
verdes. A Safai Sena oferece uma gama de 
serviços, incluindo coleta domiciliar de resíduos e 
treinamento para todos os membros. 

A Chintan também está trabalhando para reverter 
as atitudes negativas em relação à compostagem, 
investindo em compostores com melhor estética 
e na mudança de comportamento direcionada às 
comunidades de classe média e alta. 18 centros 
de aprendizagem fornecem treinamento para 
mais de 2.300 filhos de trabalhadores do setor 
de resíduos. Seu programa No Child In Trash 
(Sem Crianças No Lixo) tem como premissa a 
importância dos filhos dos trabalhadores de 
resíduos terem uma infância digna.

PLANO DE NEGÓCIOS: GRUPO DE AÇÃO E PESQUISA AMBIENTAL CHINTAN

ORGANIZAÇÃO Chintan TIPO DE 
ORGANIZAÇÃO

ONG

Parceiros-chave Atividades-chave Proposta de valor Produção com resíduos Clientes

• Catadores de 
recicláveis e 
sucateiros

• Safai Sena
• Fundações
• Governo 

nacional
• Governos 

estaduais
• Mídia
• Aliança dos 

catadores 
de materiais 
recicláveis da 
Índia

• Organizações 
de conceito 
semelhante

• Polícia

• Facilitar e 
organizar o 
treinamento de 
trabalhadores 
na economia 
informal de 
resíduos, 
incluindo 
catadores e 
sucateiros

• Ativismo 
colaborativo

• Campanha 
por causas 
ambientais

• Desenvolver 
microempreen-
dedores

• Coleta de 
resíduos 
domiciliares

• Promover a 
compostagem

• Facilitar MRFs, 
organizações 
associativas, 
grupos de 
resíduos, etc.

Meta: Criar 
uma gestão 
de resíduos 
responsável

Proposta de 
valor: Usar 
dados para fins 
de ativismo e 
fornecimento 
de serviços 
de gestão 
responsáveis e 
transparentes 
para toda a 
cadeia de 
resíduos

• Orgânicos: 
compostagem de 
leiras e mosca 
soldado negra

• Materiais recicláveis: 
manuseados 
por catadores 
empreende- dores 

• Residências: 
coleta

• Empresas 
privadas: 
coleta e 
serviços de 
consultoria

Recursos-chave Impacto

• MRFs
• Livros de 

pesquisa 
publicados

• Promoveu a Safai 
Sena, que possui 
mais de 10.000 
membros

• Conduziu estudos 
sobre resíduos, 
poluição do ar e 
outras questões 
ambientais

Legislação-chave

• Regras de 
Gestão de 
Resíduos 
Sólidos e de 
Resíduos 
Plásticos, 2016

• Emenda às 
Regras de 
Resíduos 
Plásticos, 2018

Estrutura de custos Estrutura de receita

• Salários de pessoal
• Custos operacionais (eletricidade, 

manutenção)
• Custos dos veículos (manutenção, 

combustível)
• Equipamentos de segurança
• Custos de administração

• Fundações
• Subsídios e doações
• Consultoria

https://www.chintan-Índia.org/index.html
https://www.chintan-Índia.org/index.html
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CIBUNUT BERWARNA
Em 2015, o governo municipal de Bandung iniciou 
um programa chamado Kawasan Bebas Sampah 
(Área de LIxo Zero). Este programa tem como 
objetivo fornecer treinamento e assessoria aos 
subdistritos de Bandung para reduzir seu lixo, 
a fim de diminuir a carga no aterro da cidade. 
Seis sub-distritos foram selecionados para 
implementar este programa, com o Cibunut 
sendo um deles.

Cibunut é caracterizado por suas ruas estreitas, 
que não permitem a passagem de carros, e por 
ser repleto de importantes questões sociais e 
ambientais. Sob um novo líder do subdistrito, 
Om Ibo, as coisas mudaram significativamente, 
incluindo a implementação de programas lixo 
zero.

Muitas partes interessadas foram incluídas 
no processo, incluindo Tini Martini Tapran, 
uma ativista ambiental dedicada, treinada 
em organização comunitária pela Fundação 
Mãe Terra, nas Filipinas. Como as pessoas 
em Bandung apreciam atividades criativas, 
um programa no qual os cidadãos pintavam 
suas casas – com cada bairro tendo sua 

INFORMAÇÕES GERAIS
Nome: Cibunut Berwarna (Cibunut Colorida)
Tipo de organização: governamental local, 
apoiada por fundações
Localização: Bandung, Jawa Barat, Indonésia
Criação: 2015
Operação: educação, coleta, separação, 
compostagem
Quantidade gerida: menos de 2t/dia
Residências atendidas: menos de 300 (< que 
1% da cidade)

própria cor e tema – foi usado para aumentar 
a conscientização sobre questões e programas 
ambientais e construir o orgulho da comunidade. 

O programa é a inspiração para o nome Cibunut 
Berwarna (Cibunut Colorida), e também 
implementa métodos para as pessoas reciclarem 
resíduos orgânicos e recicláveis. Atualmente, 
a quantidade total de resíduos gerados em 
Cibunut é de cerca de 161 quilos por dia (com 
aproximadamente 2.000 residentes), equivalente 
a uma média de 0,08 quilogramas por dia 
por cidadão, muito menor do que a média da 
Indonésia (0,5–0,7 quilogramas por dia por 
cidadão).

PLANO DE NEGÓCIOS: CIBUNUT BERWARNA

ORGANIZAÇÃO Cibnut Berwarna TIPO DE 
ORGANIZAÇÃO

Governamental local

Parceiros-chave Atividades-chave Proposta de valor Produção com resíduos Clientes

• Liderança 
subdistrital

• Governo 
municipal de 
Bandung

• Corporação 
de Limpeza de 
Bandung

• Doadores e 
parceiros, como 
ex-alunos de 
universidades 
locais, 
empresas, etc.

• Promover 
mudanças de 
comportamen- 
to para reduzir 
o lixo

• Coleta de lixo 
porta a porta 
por Mamang 
Sampah (Coletor)

• Compostagem 
orgânica 
comunitária e 
doméstica

• Reciclagem 
através do banco 
de resíduos 

Meta: Reduzir 
o lixo dos 
subdistritos para 
diminuir a carga 
dos aterros da 
cidade

Proposta de 
valor: Fornecer 
maneiras de 
reduzir o lixo 
localmente, 
aumentando a 
qualidade de vida 
social

• Recicláveis através 
do banco de resíduos 
(555 kg/mês)

• Coleta de resíduos 
(832 kg/mês)

• Composto (225 kg/
mês)

• Moradores 
do distrito 
de Cibunut

Recursos-chave Impacto

• Coletores de lixo 
privado

• Operadores 
de banco de 
resíduos

• Ativos de 
processamento 
orgânico

• Reduzir o lixo 
destinado a aterros 
para 0,08 kg/dia per 
capita

Legislação-chave

Regulamento 
Local de Bandung 
9, de 2011: Gestão 
de Resíduos

Estrutura de custos Estrutura de receita

• Salários dos coletores (4 trabalha- 
dores a Rp 500 mil/mês)

• Carrinhos de lixo
• Demais custos pagos voluntariamente 

pela comunidade

• Doações de fundações e parceiros para financiar 
educação porta-a-porta, treinamento e aquisição de 
tecnologia

• Maioria de voluntários assalariados
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CICLO ORGANICO
O slogan da Ciclo Orgânico é “o destino do seu 
lixo pode mudar o destino do planeta”. É um 
modelo de negócio auto-sustentável que fornece 
uma solução única para o processamento de 
resíduos orgânicos domésticos no Rio de Janeiro, 
Brasil. Seu fundador, Luke Chiabi, estudou 
diferentes métodos de compostagem durante 
seu período na universidade. Após vários anos 
aperfeiçoando sua técnica, – e com a ajuda do 
programa Shell Iniciativa Jovem – ele decidiu 
lançar um negócio no bairro de Botafogo usando 
uma técnica de compostagem aeróbia baseada 
em microorganismos, para evitar que mais 
resíduos orgânicos terminassem em aterros. 

Os clientes da Ciclo Orgânico pagam uma taxa 
mensal pelo serviço. Por essa taxa, eles recebem 
uma lixeira, um saco de coleta biodegradável, 
serviço de coleta semanal e dois quilos de 
composto por mês (junto com sementes de 
jardim e outros presentes surpresa). A coleta 
é feita por catadores em bicicletas e as rotas 
foram cuidadosamente planejadas para maior 

INFORMAÇÕES  GERAIS
Informações Gerais
Nome: Ciclo Orgânico 
Tipo de organização: empresa
Localização: Rio de Janeiro, Brasil
Criação: 2017
Operações: coleta, compostagem
Quantidade gerida: 25t/mês
Residências atendidas: 900
Website: https://cicloorganico.com.br/

otimização. Os orgânicos são acumulados em 
uma área comum da cidade, que serve não 
apenas como o local de compostagem, mas 
também como um espaço verde aberto ao 
público. O processo de compostagem leva cerca 
de 3 a 4 meses e o composto é ensacado e 
recolhido pelos clientes ou vendido. 

Até o momento, a Ciclo Orgânico conta 
com 900 assinantes domésticos e processa 
aproximadamente 25 toneladas por mês. Devido 
ao seu rápido crescimento – de 300 a 850 
domicílios em menos de um ano – eles estão  
desenvolvendo uma nova unidade, onde poderão 
processar mais de 100 toneladas por mês, com 
espaço para eventualmente processar até 500 
toneladas.

PLANO DE NEGÓCIOS: CICLO ORGÂNICO

ORGANIZAÇÃO Ciclo orgânico TIPO DE 
ORGANIZAÇÃO

Empresa Social

Parceiros-chave Atividades-chave Proposta de valor Produção com resíduos Clientes

• Shell 
Iniciativa 
Jovem (fase 
de startup) 

• Entregar cestos 
de compostagem 
e sacos 
biodegra- dáveis 
aos clientes, 
fornecendo 
educação sobre 
a separação 
adequada do lixo 
orgânico

• Coleta semanal 
por bicicleta

• Processamento 
orgânico com 
microrganismos 
aeróbios 
para produzir 
composto

• Realizar dias 
comunitários 
no espaço de 
compostagem,  
com: 
 − educação 

ambiental geral
 − demonstração 

de técnicas de 
compostagem 
 − trabalho 

voluntário 
 − publicidade

Meta: Ajudar 
a criar uma 
comunidade na 
qual o lixo é uma 
solução e não um 
problema

Proposta de 
valor: Fornecer 
uma saída 
alternativa 
para resíduos 
orgânicos 
através da 
compostagem, 
oferecendo 
presentes e 
embelezamento 
comunitário

• Composto: Processo 
de microorganis-mo 
aeróbio, com folhas 
secas misturadas 
a resíduos em 
pilhas semelhantes 
a pirâmides 
(peneiradas para 
eliminar plásticos)

• Residências: 
coleta de 
porta em 
porta e 2 kg 
de composto 
mensais 
(junto com 
sementes e 
um presente)

• Negócios /
Condomínios: 
Serviços de 
coleta

Recursos-chave Impacto

• Terras
• Bicicletas
• Metodologia 

de compos- 
tagem

• Coleta de 400 
toneladas de 
resíduos orgânicos

• Sequestro de 
308 toneladas de 
emissões de gás 
estufa através de 
compostagem e 135 
através do uso de 
bicicletas no lugar 
de caminhões

• Produção de 240 
toneladas de 
composto

Legislação-
chave
Política 
Nacional de 
Resíduos 
sólidos 
12.305\10

Estrutura de custos Estrutura de receita

• Salários do pessoal (processadores 
de composto e coletores em 
bicicletas)

• Custos operacionais
• Equipamento de compostagem
• Terra
• Custos de administração

• Taxas de adesão (mensalidades com base no serviço 
solicitado, ou seja, frequência de retirada e tamanho dos 
baldes)

• Vendas de composto

https://cicloorganico.com.br/
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INFORMAÇÕES GERAIS
Nome: Cooperativa CooperRegião
Tipo de organização: cooperativa de 
catadores
Localização: Londrina, Brasil
Criação: 2009
Membros: 127
Operações: coleta em toda a cadeia de 
resíduos, separação, compactação
Quantidade gerida: 350t/mês
Residências atendidas: 78,000, com 14 
contratos públicos e privados
Website: http://www.cooperregiao.com/site/

Um primeiro contrato foi assinado em 2010 para 
a separação e venda de materiais. Com o passar 
do tempo, metas e responsabilidades foram 
ampliadas pelo governo, o que proporcionou uma 
renda melhor e mais espaço para o crescimento 
da cooperativa. Hoje, a CooperRegião realiza 
coleta, triagem e venda de resíduos para mais 
de 78.000 domicílios e possui 14 contratos 
adicionais com entidades públicas e privadas, 
resultando em cerca de 350 toneladas coletadas e 
processadas por mês que provêm treinamento e 
salários aos atuais 127 membros.

COOPERATIVA COOPERREGIÃO
A CooperRegião, localizada em Londrina, foi 
a primeira cooperativa de catadores a firmar 
contrato com o governo brasileiro. Com isso, 
lhes foi atribuída a responsabilidade formal de 
coletar o lixo de todos os lares locais e separar os 
recicláveis. 

A partir de 2008, as 32 associações de catadores 
de Londrina começaram a discutir a possibilidade 
de se unir para formar uma cooperativa. Um 
ano depois, o município, atuando sob a recém-
aprovada política nacional de resíduos sólidos 
(PNRS), nomeou uma assistente social para 
trabalhar com as associações na formação de 
uma cooperativa. Após o treinamento necessário, 
a cooperativa foi estabelecida com 20 membros 
de 7 associações. Seu objetivo era dignificar o 
trabalho dos catadores, promovendo a inclusão 
social e a melhoria em toda a sociedade na 
gestão adequada de resíduos. 

PLANO DE NEGÓCIOS: COOPERATIVA COOPERREGIÃO

ORGANIZAÇÃO Cooperativa 
CooperRegião

TIPO DE 
ORGANIZAÇÃO

Cooperativa de catadores

Parceiros-chave Atividades-chave Proposta de valor Produção com resíduos Clientes

• Governo
• Universidade: 

alunos fazem 
controle de 
qualidade 
como parte dos 
estudos

• Educar a 
comunidade 
na limpeza e 
separação de 
resíduos

• Coletar fluxos 
inteiros de 
resíduos

• Coletar, 
classificar e 
compactar 
materiais

• Vender 
recicláveis

Meta: Dignificar 
o trabalho dos 
catadores e 
promover a 
inclusão social 
do seu trabalho 
para melhorar 
a sociedade 
através da gestão 
adequada de 
resíduos.

Proposta de 
valor: Fornecer 
uma solução 
de gestão 
de resíduos 
integrada e 
confiável para 
a comunidade, 
incluindo 
serviços de 
separação e 
coleta do lixo 
reciclável

• Recicláveis 
separados e 
compactados

• Governo 
(terceirização 
de serviços 
de resíduos)

• Cidadãos
• Empresas e 

organizações 
privadas

Recursos-chave Impacto

• Caminhões
• Instalações 

de separação 
com esteiras e 
compactadores

• Coleta mensal de 
350 toneladas de 
resíduos

•   
Subsistência estável 
para 127 catadores

Legislação-chave

PNRS: Política 
Nacional de 
Resíduos Sólidos 
que indica 
diretamente os 
catadores que 
devem realizar 
os trabalhos de 
coleta 

Estrutura de custos Estrutura de receita

• Salários de pessoal
• Custos operacionais das 

instalações (eletricidade, 
manutenção, aluguel)

• Custos dos veículos (manutenção, 
combustível)

• Custos de administração

• Contrato governamental (taxa por domicílio servido com 
pagamento do aluguel da instalação e dos impostos de 
seguridade social dos membros)

• Taxas de coleta de resíduos comerciais
• Venda de material reciclável

http://www.cooperregiao.com/site/
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COOPERATIVA DOIS IRMÃOS
A cooperativa de catadores de materiais 
recicláveis Dois Irmãos está localizada a 60 
quilômetros de Porto Alegre, Brasil. Atualmente, 
ela emprega 38 catadores e fornece 100% da 
coleta de lixo da cidade. Suas raízes remontam a 
1994, quando um casal local com formação em 
gestão de resíduos estabeleceu uma entidade de 
serviços de lixo. Para obter um contrato ampliado 
que incluísse a coleta, ela foi reclassificada em 
2009 como uma cooperativa.

Seu objetivo é encontrar o destino certo para 
o lixo da cidade, proporcionando emprego 
remunerado para seus membros. Com quase 
25 anos de contratos em constante evolução 
com o governo e parceiros do setor, a Dois 
Irmãos passou a trabalhar não só como coletora 
e separadora de recicláveis, mas também 
como compradora, processadora e educadora 
ambiental. 

Seu principal serviço é a coleta diária de resíduos 
separados na fonte produzidos pelos 31.000 
habitantes da cidade. Isso inclui materiais 
orgânicos, recicláveis e não recicláveis que são 
classificados e processados antes de serem 
vendidos. A cooperativa agrega valor significativo 

INFORMAÇÕES GERAIS
Nome: Cooperativa Dois Irmãos
Tipo de organização: cooperativa de 
catadores
Localização: Dois Irmãos, Brazil
Criação: 1994
Operações: coleta em todo o fluxo de 
resíduos, separação, limpeza, trituração e 
peletização
Quantidade gerida: 110t/mês
Website: https://www.facebook.com/
cooperativarecicladoresdoisirmaos/

ao lavar, retalhar e peletizar plásticos residuais. 
Seu equipamento foi adquirido em parte por 
meio de parcerias com empresas privadas, 
como a Braskem, Ambev, Funasa e Abipek. 
Ao integrar verticalmente a reciclagem de 
plásticos, a cooperativa não só aumenta o valor 
de seus resíduos o suficiente para operar uma 
organização economicamente sustentável, mas 
também para pagar aos membros mais que o 
dobro do salário mínimo (algo muito incomum 
para esse tipo de trabalho em uma área remota).

A margem extra também lhes permite apoiar 
suas cooperativas irmãs. Além da coleta de 
100% dos resíduos da cidade, eles compram 
aproximadamente 15 toneladas por mês de 
materiais de baixo valor de outras cooperativas. 
Isso fornece um mercado para certos materiais 
que, de outro modo, não existiria. A Dois Irmãos 
também possui recursos para pagar acima das 
taxas de mercado, compartilhando assim sua 
prosperidade com as organizações irmãs.

PLANO DE NEGÓCIOS: COOPERATIVA DOIS IRMÃOS

ORGANIZAÇÃO Cooperativa Dois 
Irmãos

TIPO DE 
ORGANIZAÇÃO

Cooperativa de catadores

Parceiros-chave Atividades-chave Proposta de valor Produção com resíduos Clientes

• Governo
• Indústria 

(Braskem, 
Ambev, Funasa 
e Abipek)

• Educar a 
comunidade 
sobre a 
limpeza e 
separação de 
materiais com 
treinamento 
porta a porta

• Coletar 
resíduos de 
clientes em 
horários 
marcados

• Coletar, 
classificar 
e processar 
materiais

Meta: encontrar 
o destino correto 
para o lixo 
produzido pelos 
moradores da 
cidade e oferecer 
empregos 
lucrativos para 
os membros da 
cooperativa

Proposta de 
valor: Fornecer 
uma solução 
de gestão 
de resíduos 
integrada e 
confiável para 
100% da comuni- 
dade, incluindo 
serviços de 
coleta e coleta de 
fluxo completo

Proposição de 
valor para outras 
cooperativas: 
Oferecer um 
mercado para 
materiais difíceis 
de reciclar e 
pagar acima 
dos preços de 
mercado

• Recicláveis não 
plásticos separados 
e compactados

• Grânulos de plástico 
reciclado

• Governo
• Cidadãos
• Parceiros 

industriais de 
compra

Recursos-chave Impacto

• Caminhões
• Instalações de 

separação com 
esteira, lavador, 
triturador, 
peletizador e 
compactador

• Coleta de 110 
toneladas por mês

• Subsistência estável 
para 38 catadores

• Serviços de coleta 
para 30.470 pessoas

Legislação-chave

Plano Nacional de 
Resíduos Sólidos, 
12.305/10: Dá 
aos catadores o 
direito de realizar 
trabalhos de 
coleta

Estrutura de custos Estrutura de receita

• Salários de pessoal
• Custos operacionais (energia, 

manutenção, aluguel para o 
compactador, lavadora, trituradora, 
peletizadora)

• Custos dos veículos (manutenção, 
combustível)

• Custos de administração

• Um contrato governamental paga os aluguéis de 
instalações e serviços de utilidade, além dos salários dos 
motoristas de caminhão e despesas com combustível (ou 
seja, a maioria dos custos operacionais)

• Taxas de serviço de cobrança
• Reciclagem não plástica
• Grânulos de plástico reciclado 

https://www.facebook.com/cooperativarecicladoresdoisirmaos/
https://www.facebook.com/cooperativarecicladoresdoisirmaos/
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RECICLAGEM ECOBALI
A ecoBali foi fundada em 2006 por um grupo de 
ambientalistas que queriam fazer algo positivo 
em relação ao crescente problema dos resíduos 
em Bali. Seu objetivo inicial era mudar a forma 
como as pessoas pensavam e lidavam com o lixo. 
A ecoBali fornece uma gestão de resíduos 
responsável que leva a um estilo de vida mais 
sustentável. Eles tentam capacitar as pessoas a 
viver estilos de vida sem desperdício, ensinando 
estratégias de redução de resíduos, fornecendo 
recursos como sacolas reutilizáveis e garantindo 
que o que resta seja reciclado ou descartado 
adequadamente em aterros legais. Com os 
serviços da ecoBali, os clientes têm a garantia 
de que seus resíduos serão gerenciados com 
responsabilidade. 

A ecoBali distribui sacolas coloridas para 
residências e empresas (ao invés de caixas 
plásticas). Os sacos verdes são usados para papel 
e papelão, e os vermelhos para vidro, metal, 
plástico e outros inorgânicos. O lixo orgânico não 
é coletado, mas kits de compostagem caseiros 
se encontram disponíveis para compra. Quando 
as sacolas são coletadas, – quase semanalmente 
– elas são levadas para uma estação de triagem 
manual, onde os recicláveis são separados, 
limpos e compactados.
Seu programa certificado de banco de resíduos, 
o Ini Bukan Sampah (“Isso não é lixo”), envolve 

INFORMAÇÕES GERAIS
Nome: Reciclagem ecoBali
Tipo de organização: company
Localização: Bali, Indonésia
Criação: 2006
Operação: coleta, venda de recicláveis, 
treinamento, consultoria
Quantidade gerida: 60–70t/mês
Website: https://eco-bali.com/

a compra de materiais recicláveis de escolas e 
residências. Isso é feito em parceria com a Tetra 
Pak, a Body Shop AQUA e outras marcas como 
parte de um programa voluntário de REP.

A ecoBali alcançou muito sucesso até hoje, tendo 
processado mais de 5.000 toneladas de lixo, 
principalmente inorgânicos (reduzindo o volume 
nos aterros em 70 a 80% com programas de 
reciclagem e compostagem). Eles co-fundaram 
a Waste4Change com a Greeneration Indonésia a 
fim de escalar seu modelo para Java e realizaram 
mais de 2.500 sessões de eco-treinamento 
com famílias e empresas, além de mais de 300 
sessões de treinamento educacional.

PLANO DE NEGÓCIOS: RECICLAGEM ECOBALI

ORGANIZAÇÃO Reciclagem 
ecoBali

TIPO DE 
ORGANIZAÇÃO

Empresa

Parceiros-chave Atividades-chave Proposta de valor Produção com resíduos Clientes

• TetraPak
• Danone  Aqua
• Body Shop
• Bali Buda
• Waste4Change 

e Greeneration

• Mudança de 
comportamento 
para ensinar a 
separação na 
fonte

• Serviços sem-
anais de coleta 
inorgânica

• Separação, 
limpeza (ex: 
remoção de 
rótulos) e 
compactação de 
recicláveis

• Compra de 
recicláveis 
em bancos de 
resíduos

• Garantir a elim-
inação segura 
do lixo (apenas 
em instalações 
legais)

• Centro de 
distribuição 
Tetrapak

• Gestão de 
resíduos em 
eventos

• Ensinar às 
crianças os três 
R’s

• Serviços de 
consultoria

Meta: possibilitar 
um estilo de vida 
lixo zero

Proposta de 
valor: Gestão 
responsável de 
resíduos e um 
estilo de vida 
sustentável na 
ilha de Bali

• Recicláveis separa-
dos e compactados

• Compostores (feitos 
com embalagens 
TetraPak recicladas)

• Domicílios: 
coleta e com-
posta-gem

• Empresas 
privadas: co-
leta e gestão 
de eventos

• Escolas: 
banco de 
resíduos

• ONGs, gover-
no: serviços 
de consul-
toriaRecursos-chave Impacto

• Caminhões
• Compactado-

res
• Sistema de 

sacolas 
• Centro de 

separação

• 5.000 toneladas de 
lixo coletadas e pro-
cessadas

• Redução do lixo de 
70 a 80%

• Mais de 300 sessões 
educativas

• Mais de 2.500 ses-
sões de treinamen-
to para famílias e 
empresas

• Mais de 350 uni-
dades de composta-
gem vendidas

• Mais de 18 toneladas 
de sacolas plásticas 
recicladas

Legislação-chave

Nenhuma em 
especial

Estrutura de custos Estrutura de receita

• Salários de pessoal
• Custos operacionais da instalação 

(eletricidade, manutenção)
• Custos dos veículos (manutenção, 

gasolina)
• Compras de recicláveis dos banco 

de resíduos
• Custos de administração

• Taxas de cobrança de famílias e empresas
• Vendas de materiais recicláveis (da coleta doméstica/

comercial, compras dos bancos de resíduos e atacadista 
da Tetra Pak)

• Loja ecológica com sacos reutilizáveis, unidades de 
compostagem, copos de garrafa de vinho, caixas e telhas 
recicladas

• Taxas de serviço de consultoria
• Gestão de resíduos para eventos

https://eco-bali.com/
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FECUNDA PATAGÔNIA
A Fecunda Patagônia se concentra na educação 
da comunidade e na coleta e separação de 
materiais recicláveis na remota região da 
Patagônia, no sul do Chile. Tudo começou 
quando um grupo de crianças da escola estava 
aprendendo sobre reciclagem, e chegou à triste 
conclusão de que não existiam instalações de 
reciclagem em sua região. Suas mães decidiram 
entrar em ação e abrir o primeiro ponto de 
coleta e separação de recicláveis em Coyhaique, 
no Chile, em 2016. A Fecunda Patagônia opera 
o ponto de limpeza, aceitando e separando 
materiais recicláveis de alto valor dos cidadãos 
locais. Em seguida, elas lidam com a logística de 
enviá-los a Santiago para processamento, a mais 
de 1.600 quilômetros de distância.

Seu objetivo consiste em “realizar contribuições 
concretas e significativas à nossa comunidade 
– desde o conhecimento técnico e humano – 
em ações futuras que reflitam nosso selo com 
consciência ambiental e social. Além disso, 
buscamos gerar, desenvolver e executar projetos, 
iniciativas e respostas inovadoras orientadas para 
resolver problemas sociais atuais e questões 
ambientais na região de Aysén, no Chile.”

INFORMAÇÕES GERAIS
Nome: Fecunda Patagônia
Tipo de organização: empresa
Localização: Coyhaique, Patagonia, Chile
Criação: 2016
Operações: educação, coleta, separação
Quantidade gerida: 10–15 t/mês
Website: https://www.facebook.com/
fecundapatagonia/

Além de receberem materiais, eles fornecem 
serviços de coleta de recicláveis   em empresas 
locais e operam uma pequena loja onde são 
vendidos contêineres, compostores domésticos e 
produtos sustentáveis, como fraldas reutilizáveis. 
Eles enfatizam a educação da comunidade 
sobre a importância da separação e limpeza dos 
materiais e já contaram com a ajuda de mais de 
3.000 estudantes e adultos em seus dois anos 
de operação. Recentemente, eles assinaram 
um contrato com o Servicio Natural de Turismo 
do Chile (SERNATUR), cobrindo a educação 
ambiental em 14 estabelecimentos da região 
de Aysén. A entidade também está fortemente 
envolvida em várias campanhas locais, como a 
Reciclagem de Baterias em Aysén, na qual 23 
toneladas de baterias usadas foram coletadas em 
cinco dias. Uma campanha para construir uma 
cadeia de suprimentos para a reciclagem de vidro 
está em andamento.

Como a Patagônia, uma região geograficamente 
desafiadora com dois milhões de habitantes 
no Chile e na Argentina, não possui unidades 
de processamento de material (e fica a 
aproximadamente 30 horas de carro de Santiago), 
a logística é um desafio constante. Para superar 
isso, métodos criativos estão sendo desenvolvidos 
para garantir apoio logístico de baixo custo por 
parte de empresas que, de outra forma, estariam 
viajando de volta a Santiago com caminhões 
vazios.

PLANO DE NEGÓCIOS: FECUNDA PATAGÔNIA

ORGANIZAÇÃO Fecunda Patagônia TIPO DE 
ORGANIZAÇÃO

Empresa

Parceiros-chave Atividades-chave Proposta de valor Produção com 
resíduos Clientes

• Governo
• Vidraçarias 

Chile

• Educar empresas, 
escolas e organiza- 
ções sobre como 
limpar e separar 
materiais correta-
mente

• Coletar materiais 
recicláveis pré-sep-
arados e limpos de 
empresas e organi-
zações locais

• Realizar campanhas 
especiais para 
coletar materiais 
específicos, como 
baterias (23 tonela-
das até o momento)

• Coletar, separar e 
compactar mate-
riais

• Organizar o trans-
porte de materiais 
recicláveis de volta 
a Santiago

• Facilitar visitas de 
escolas e outras 
organizações às 
instalações de sep-
aração

Meta:
Aumentar a taxa 
de reciclagem na 
região de Aysén 
na Patagônia e 
diminuir o vol-
ume de lixo em 
aterros

Proposta de 
valor: Oferecer 
à comunidade 
serviços de re-
ciclagem con-
fiáveis e produtos 
sustentáveis

• Materiais sepa-
rados e compac-
ta- dos

• Membros: 
100 que reci-
clam utilizan-
do o ponto 
limpo

• Empresas 
locais / 
serviços de 
coleta

• Alunos: 3.000 
educados 
em respon-
sa- bilidade 
ambiental

• Compra-
do-res de 
materiais: 
obtêm uma 
nova fonte de 
material 

Recursos-chave Impacto

• Veículos para 
coleta de ma-
teriais

• Instalação de 
separação e 
compactação 
com compact-
ador

• Educação ambi-
ental de mais de 
3.000 estudantes 
e adultos em 
Aysén

• Mais de 90 tone-
ladas de material 
reciclável desvia-
das de aterros

• Mais de 23 tone-
ladas de baterias 
recicladas

Legislação-chave

REP: Lei chilena 
da Responsabili- 
dade Estendida 
do Produtor 
(aguardando 
efeitos)

Estrutura de custos Estrutura de receita

• Gastos com logística para entregar 
materiais em Santiago

• Salários de pessoal
• Custos operacionais (eletricidade)
• Aluguel de instalações
• Taxas administrativas
• Custos de aluguel (veículo,  

compactador)
• Custos com veículos (manutenção, 

gasolina)

• Taxa de coleta (modelo fixo variando de acordo com o 
número de viagens de coleta por mês)

• Reciclagem de materiais para venda a compradores 
em Santiago

• Fundos arrecadados de concursos patrocinados pelo 
governo

• Contratos com agências para realizar treinamentos 
ambientais

• Vendas de produtos sustentáveis em lojas

https://www.facebook.com/fecundapatagonia/
https://www.facebook.com/fecundapatagonia/


SEM RESÍDUOS Lições vitais da linha de frente 187SEM RESÍDUOS Lições vitais da linha de frente186

FUNDAÇÃO BASURA
A Fundação Basura é uma organização sem 
fins lucrativos fundada em 2015 em Santiago, 
no Chile. Ela se concentra em aumentar a 
conscientização da comunidade de que o lixo 
gerado não pertence à natureza. A fundadora, 
Macarena Guajardo, inspirou-se num movimento 
cultural observado ao morar na Alemanha, 
voltado à revalorização – e não à simples 
disposição – de resíduos. 

Ela criou um site dedicado a formas de 
reutilização do lixo no design arquitetônico e 
na arte. Ao retornar ao Chile, ela levou sua 
paixão um passo adiante e iniciou intervenções 
urbanas para aumentar a conscientização 
sobre os problemas relacionados a resíduos. 
Eventualmente, a ideia foi transformada em um 
modelo organizacional mais abrangente, com o 
objetivo de abordar e promover o conceito de lixo 
zero.

A organização usa um conjunto diversificado 
de táticas, todas criadas em torno do estilo de 
vida lixo zero. Sua receita advém principalmente 
da contratação dos serviços de gestão do 
Desafio Lixo Zero para eventos locais. Ao invés 
de simplesmente coletar lixo para reciclagem 
e compostagem, eles oferecem conselhos e 
consultoria sobre a execução de eventos livres 

INFORMAÇÕES GERAIS
Nome: Fundação Basura
Tipo de organização: sem fins lucrativos
Localização: Santiago, Chile
Criação: 2015
Operações: consultoria, educação, políticas 
públicas
Alcance comunitário: Mais de 15,000 
habitantes
Website: https://www.fundacionbasura.org/

de lixo. Até o momento, a Fundação Basura já 
trabalhou em 42 eventos, evitando a produção 
de 24 toneladas de lixo. Seu esforço mais bem-
sucedido foi a recuperação de 99% do lixo gerado.

A organização também oferece uma Academia 
Lixo Zero, onde 20 pessoas são selecionadas para 
completar uma série de oito cursos experienciais 
ensinando como implementar um estilo de vida 
sem lixo. A Academia contou com 230 pessoas 
e impressionantes 11.000 fizeram o seu curso 
online. A Fundação Basura também oferece um 
Selo Lixo-Zero para organizações que provam 
que suas operações são neutras em resíduos. 
Finalmente, ela realiza grandes eventos “lixo 
zero”, onde membros influentes da sociedade 
se reúnem para discutir diferentes pontos de 
vista sobre os princípios e a legislação de gestão 
de resíduos, promovendo um diálogo ativo e 
apoiando a transição para uma cultura de lixo 
zero. 

Acima de tudo, a Fundação Basura encontrou 
sucesso ensinando os benefícios de viver uma 
vida livre de lixo – e que isso deveria ser um 
desejo comum, ao invés de uma obrigação. É 
enfatizado que os seres humanos são parte da 
natureza, que precisamos cuidar de nós mesmos 
e do nosso lar e que isso pode começar a ser feito 
em qualquer nível da sociedade.

PLANO DE NEGÓCIOS: FUNDAÇÃO BASURA

ORGANIZAÇÃO Fundação Basura TIPO DE 
ORGANIZAÇÃO

Sem fins lucrativos

Parceiros-chave Atividades-chave Proposta de valor Produção com 
resíduos Clientes

• Governo
• Aliança 

Lixo-Zero
• Setor privado
• Universidades 

(infraestru-
tura, apoio 
e acesso a 
estudantes 
voluntários)

• Gestão de resíduos 
em eventos (de-
safio lixo-zero): 
orientação sobre 
a redução do lixo 
e prestação de 
serviços em eventos

• Educação comu-
nitária (Academia 
Lixo Zero): curso 
com ferramentas 
para implementar 
um estilo de vida 
sem lixo

• Consultoria comer-
cial de resíduos 
(Selo Lixo Zero): 
Empresas com 
práticas de lixo zero 
recebem certifi-
cação e reconheci-
mento

• Influência na comu-
nidade (reuniões de 
lixo zero): debates 
mensais com 
membros influentes 
para discutir tópicos 
sobre resíduos

• Aconselhamento 
sobre legislação 
relacionada ao lixo

• Conscientização via 
mídias sociais

Meta: Gerar 
oportunidades 
para conectar e 
compartilhar a 
cultura de lixo 
zero por meio de 
uma visão inte-
gral e flexível

Proposta de 
valor: Proporcio-
nar um ponto de 
vista holístico ao 
mesmo tempo 
em que aborda 
os resíduos de 
forma abrangen-
te por meio da 
prevenção, lon-
gevidade de pro-
dutos e gestão 
sustentável ao 
fim da vida útil.

• Alguns  
recicláveis

• Composto de 
orgânicos (de 
eventos) 

• Organiza-
dores de 
eventos: 
orientação 
em eventos 
e serviços 
de gestão de 
resíduos

• Decisores 
públicos: 
conselho de 
legislação

• Setor priva-
do: esquema 
de certifi-
cação de lixo 
zero

• Comunidade: 
treinamento 
ambiental 
e atividades 
sociais

Recursos-chave Impacto

• Rede social 
(mídias sociais 
e site)

• Plataforma 
online (UDE-
MY)

• Gerenciou 42 
eventos (com até 
99% de recuper-
ação de  
resíduos)

• Evitou a emissão 
de 20 toneladas 
de CO2

• Realizou 11 ac-
ademias de lixo 
zero

• Treinou 11.000 
pessoas online

• Reconheceu 8 
organiza- ções 
com o Selo Lixo 
Zero

• Organizou 7 
eventos lixo zero 
com 1000 partic-
ipantes

• Publicou 2 livros

Legislação-chave

REP: Lei de 
Responsabili-
dade Estendida 
do Produtor no 
Chile

Estrutura de custos Estrutura de receita

• Salários de pessoal
• Custos administrativos
• Custos operacionais de eventos (logísti-

ca, pessoal, comida para trabalhadores 
e voluntários)

• Materiais (materiais de treinamento e 
dos pontos verdes, publicidade)

• Doações: governo (academias lixo zero), setor privado, 
individuais

• Vendas de produtos “lixo zero”
• Taxas de eventos de desafios lixo zero (com base na 

duração do evento e no público esperado)

https://www.fundacionbasura.org/ 
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HASIRUDALA INNOVATIONS
A HDI – de Força/Exército (Dala) e Verde (Hasira) 
– é uma empresa de benefícios, com sede 
em Bangalore, na Índia. É parceira da ONG 
HasiruDala, que se concentra na justiça social 
e defesa de políticas para os catadores. Ambas 
visam criar melhores meios de subsistência 
para os catadores de materiais recicláveis, 
capacitando-os a construir negócios viáveis   que 
tenham um impacto socioambiental positivo. 
Elas inspiraram 28.000 famílias a separar seu 
lixo, resultando em 90% de reciclagem ou 
processamento (e, assim, desviando mais de 700 
toneladas por mês dos aterros sanitários), ao 
mesmo tempo em que proporcionam empregos a 
cerca de 200 catadores.

Em Bangalore, a legislação exige que os 
municípios forneçam serviços de coleta para 
residências unifamiliares, mas deixa o mercado 
aberto para grande geradores de resíduos 
(isto é, complexos residenciais com mais de 50 
domicílios ou estabelecimentos comerciais que 
geram mais de 50kg de lixo orgânico por dia). 
Para estes, os catadores empreendedores da 
HDI   fornecem serviços completos de gestão de 
resíduos.

INFORMAÇÕES GERAIS
Nome: HasiruDala Innovations
Localização: Bangalore, índia
Tipo de organização: Empresa Seção 8
Criação: 2016
Operações: coleta, gestão de resíduos em 
eventos
Quantidade gerida: 800t/mês
Residências atendidas: 30,000
Website: https://hasirudalainnovations.com/

Os catadores empreendedores são treinados 
na prestação de serviços e recebem uma rota 
e um caminhão de coleta exclusivos (dos quais 
obtêm a propriedade total após quatro anos). 
Eles recrutam um motorista, dois funcionários de 
coleta e separadores para construir seu próprio 
negócio de resíduos. Os funcionários coletam 
orgânicos e inorgânicos uma vez por semana, 
vendem materiais recicláveis   para atacadistas e 
entregam resíduos orgânicos para profissionais 
do setor de compostagem. Sua renda é gerada 
através das vendas de recicláveis   e uma taxa de 
serviço de coleta de cada família.

Esse modelo capacita os catadores a se 
tornarem empreendedores que, por sua vez, 
podem empregar outros catadores de materiais 
recicláveis e ganhar ativos para si mesmos (por 
exemplo, um caminhão de coleta). Eles também 
obtêm rendimentos estáveis e desfrutam de 
condições de trabalho mais seguras.

https://hasirudalainnovations.com/
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PLANO DE NEGÓCIOS: FUNDAÇÃO BASURA (MODELO DE CATADORES 
EMPREENDEDORES INCORPORADOS NA ESTRUTURA DA EMPRESA)

PLANO DE NEGÓCIOS: FUNDAÇÃO BASURA

ORGANIZAÇÃO HasiruDala TIPO DE 
ORGANIZAÇÃO

Empresa beneficente (Seção 8)

Parceiros-chave Atividades-chave Proposta de valor Produção com 
resíduos Clientes

• HasiruDala 
Innovations 
(HDI)

• Recrutar em-
preendedores e 
trabalhadores (mo-
toristas, coletores, 
separadores)

• Treinar os clientes 
sobre como separar 
o lixo

• Coletar lixo 
doméstico

• Separar lixo in-
orgânico e vendê-lo 
para atacadistas

• Entregar lixo 
orgânico a compos-
itores

• Entregar lixo resid-
ual aos aterros 

Meta: Criar 
melhores meios 
de subsistência 
para os catado-
res através de 
negócios viáveis 
que ofereçam 
impacto social e 
ambiental posi-
tivos

Proposta de 
valor: Oferecer 
às famílias e em-
presas serviços 
de coleta de 
lixo confiáveis 
e completos, 
capacitando os 
catadores a se 
tornarem em-
preendedo-
res. 

• Recicláveis
• Composto

• Residências 
e empresas 

Recursos-chave Impacto

• Equipamentos 
de coleta

• Unidades de 
separação

• Rotas desig-
nadas

• Vínculos com 
os residentes

• Apoiou 184 
catadores de 
material reci-
clável a obte-
rem empregos 
como em-
preende-dores

Legislação-chave

BBMP: deter-
mina que os 
serviços de 
lixo em grande 
escala não serão 
fornecidos pelos 
municípios, 
abrindo 40% da 
gestão de resídu-
os de Bangalore 
para serviços de 
coleta privada

Estrutura de custos Estrutura de receita

• Salários da equipe (motoristas,  
coletores, separadores)

• Manutenção e combustível para  
caminhões

• Aluguel de veículos

• Venda de recicláveis
• Taxa por domicílio atendido

ORGANIZAÇÃO HasiruDala TIPO DE 
ORGANIZAÇÃO

Empresa beneficente (Seção 8)

Parceiros-chave Atividades-chave Proposta de valor Produção com 
resíduos Clientes

• ONG Hasiru-
Dala 

• Catadores de 
recicláveis

• Registrar clientes 
de serviços de lixo 
em grande escala 
(B2B) e gerenciar 
seu relacionamento 
contratual

• Recrutar catadores 
e treiná-los para 
a prestação de 
serviços, KPIs, etc.

• Dar a cada catador 
empreendedor uma 
rota de coleta, um 
caminhão e um 
processo padrão 
de prestação de 
serviços

• Fornecer controle 
de qualidade (um 
supervisor de HDI 
para três rotas de 
caminhão todos 
os dias, com linha 
de atendimento ao 
cliente e sistema de 
registro de prob-
lemas)

• Serviços de gestão 
de resíduos incluin-
do 80 eventos anu-
ais que empregam 
250 catadore

• Gestão da unidade 
de processamento

Meta: Criar 
melhores meios 
de subsistência 
para os catado-
res através de 
negócios viáveis 
que ofereçam 
impacto social e 
ambiental posi-
tivos

Proposta de 
valor: Oferecer 
às famílias e em-
presas serviços 
de coleta de lixo 
confiáveis e com-
pletos, capacitan-
do os catadores 
a se tornarem 
empreendedores.
 

• Administrado 
pelos catadores 
empreendedores

• Clientes de 
grande esca-
la: alcança 30 
mil residên-
cias e 120 
empresas

• Catadores 
empreen-de-
dores: 184 
empregos

Recursos-chave Impacto

• Patrimônio
• HasiruDala

• Resíduos não vão 
para aterros

• Resíduos geridos 
de forma re-
sponsável (800 
toneladas / mês)

• Mais de 90% de 
resíduos separa-
dos na fonte

• Alteração ma-
terial na vida 
dos catadores 
com meios de 
subsistência 
sustentáveis, 
confiança e hab-
ilidades rentáveis

Legislação-chave

BBMP: deter-
mina que os 
serviços de 
lixo em grande 
escala não serão 
fornecidos pelos 
municípios, 
abrindo 40% da 
gestão de resídu-
os de Bangalore 
para serviços de 
coleta privada

Estrutura de custos Estrutura de receita

• Salários de pessoal
• Compras de caminhões para em-

preendedores
• Taxa de depósito dos aterros
• Serviço ao cliente
• Equipamento de segurança
• Transporte de resíduos úmidos

• Taxas de serviço de coleta (fixa por domicílio/mês), 
taxa variável por quilograma de lixo úmido e residual 
(resíduos secos são gratuitos)

• Taxas de gestão de resíduos em eventos
• Vendas de recicláveis nas unidades de processamento
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MUNICÍPIO DE LA PINTANA
O município de La Pintana, parte integrante 
de Santiago, no Chile, se orgulha da gestão 
adequada de seus resíduos, começando com a 
separação e coleta na fonte. Para processar os 
56% do seu lixo orgânico, a cidade implementou 
um sistema de compostagem.

Inicialmente, isso foi inspirado por pressões 
orçamentárias, possibilitadas pela forte liderança 
municipal após um déficit no orçamento 
da disposição de resíduos. Percebendo que 
um programa de compostagem não apenas 
utilizaria melhor os resíduos orgânicos, mas 
também economizaria até 50% do orçamento 
de disposição do lixo municipal, a cidade criou a 
iniciativa DIGA. Os orgânicos são coletados dos 
residentes seletivamente  e transformados em 
adubo e fertilizante utilizáveis. Para obter apoio, 
uma equipe de educação ambiental vai de porta 
em porta conversando com os moradores – cada 
residência recebe, em média, quatro visitas 
educativas.

Os moradores podem se registrar gratuitamente 
no serviço. Eles recebem uma lixeira, sacos 
de coleta e instruções sobre como separar 
os orgânicos corretamente. O município usa 
caminhões pintados com o slogan “Se você 
não quer que o mundo pare… ¡Pare e separe!”. 
Os caminhões coletam o lixo três vezes por 
semana. Na unidade de processamento, o 

INFORMAÇÕES GERAIS
Nome: Município de La Pintana 
Tipo de organização: Município
Localização: Santiago, Chile
Criação: 2005
Operações: coleta, compostagem
Materiais: orgânicos
Quantidade gerida: 15 t/dia
Residências atendidas: 10,000
Website: http://www.pintana.cl/

material é compostado em fossas ou leiras com 
vermicultura (consumindo o excesso de orgânicos 
para produzir fertilizante de húmus). Os produtos 
finais são considerados propriedade da própria 
comunidade e estão disponíveis gratuitamente 
para qualquer morador. O composto também 
é usado como parte do programa de viveiro 
do município, que planta 150 árvores por 
mês. Atualmente, o município processa até 15 
toneladas de orgânicos por dia, permitindo a 
produção de adubo e fertilizante a uma taxa de 
aproximadamente 4 toneladas por mês.

La Pintana também iniciou um programa de 
leitura, com uma biblioteca itinerante chamada 
Ecolubi voltada à educação ambiental. Os 
adultos se envolvem através de um programa 
de aprendizagem comunitária focado em 
cursos de compostagem, jardinagem e ervas 
medicinais, que aumentam a apreciação pelo 
trabalho com materiais orgânicos. O programa 
também realizou experimentos com a coleta 
de óleo de cozinha usado e sua conversão em 
biocombustível, que supre os caminhões de 
coleta de lixo e um picador de madeira usado 
no processo de compostagem. A produção de 
cogumelos também faz parte do programa.

PLANO DE NEGÓCIOS: MUNICÍPIO DE LA PINTANA

ORGANIZAÇÃO Município de La 
Pintana

TIPO DE 
ORGANIZAÇÃO

Município

Parceiros-chave Atividades-chave Proposta de valor Produção com 
resíduos Clientes

• Governo 
• Comunidade 

de La Pintana

• Educar as famílias 
sobre como limpar 
e separar os mate-
riais corretamente

• Coletar orgânicos 
pré-separados das 
famílias

• Processar os 
orgânicos em leiras 
para gerar com-
posto

• Processar os 
orgânicos por ver-
micultura para cap-
turar o excesso de 
orgânicos (evitando 
o envio a aterros) e 
produzir fertilizante

Meta:
Coletar seleti-
vamente o lixo 
orgânico dos res-
identes e trans-
formá-los em 
adubo e fertili-
zante utilizáveis

Proposta de 
valor: Oferecer 
serviço gratuito e 
trazer benefícios 
para a comuni-
dade, fornecendo 
uma alternativa 
para a gestão 
de resí- duos 
orgânicos que 
vão parar em 
aterros sanitári-
os.

• Composto (leiras 
e vermicultura)

• Fertilizante
• Viveiro de plan-

tas

• Domicílios: 
10.000 provi-
dos com um 
destino sus-
tentável para 
o lixo orgâni-
co e acesso a 
adubo grátis

• Outros 
programas 
comunitários 
de plantio 
com dis-
tribuição de 
composto  
etc.

Recursos-chave Impacto

• Governo 
• Comunidade 

de La Pintana

• Processa-
• mento de até 35 

toneladas de lixo 
orgânico por dia

• Produção de 4 
toneladas por  
mês de compos-
to e fertilizante

• Composto que 
ajuda a plantar 
150 árvores por 
mês

Legislação-chave

Comissão Nacio-
nal do Meio Am-
biente (CONA-
MA): antiga 
agência estatal 
que concedeu  a 
permissão origi-
nal de operação

Estrutura de custos Estrutura de receita

• Salários de pessoal
• Aluguel de instalações/terras
• Custo dos veículos (manutenção, com-

bustível)
• Custos operacionais
• Taxas administrativas

• Financiamento Municipal
• Crédito com outros departamentos municipais, por 

exemplo, através das usinas de compostagem ou 
viveiros

http://www.pintana.cl/
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INFORMAÇÕES GERAIS
Nome: Município de Peñalolén
Localização: Santiago, Chile
Tipo de organização: municipal
Criação: 2010
Operações: coleta, separação
Quantidade manejada: 40–50 t/mês
Residências atendidas: 6,000
Website: https://www.penalolen.cl/medio-
ambiente/centro-de-reciclaje-en-penalolen/

formais com as famílias atendidas, feedback 
individual e aumento da autonomia.

O programa pretende construir um centro de 
reciclagem maior em Peñalolén. Espera-se 
que ele forneça serviços de reciclagem para 
mais de 15.000 residências, aumente o número 
de catadores empregados de 30 para 100 e 
diversifique ainda mais os materiais coletados. 
Um modelo de gestão de negócios tornará o 
programa um pioneiro na formalização do papel 
dos recicladores e dos sistemas de coleta com 
relação à Lei 20.920 (Responsabilidade Estendida 
do Produtor).

MUNICÍPIO DE PEÑALOLÉN 
Mais de 400 catadores de recicláveis residem 
no município de Peñalolén. Para proteger seus 
meios de subsistência, o município iniciou o 
programa Reciclaje Inclusivo Comunal, que 
integra formalmente os catadores aos serviços 
de coleta de lixo da cidade. O programa visa 
dignificar e profissionalizar seu trabalho 
com treinamento, oficinas, certificação, 
conscientização e educação ambiental regular, 
tanto para a população em geral quanto para os 
catadores. O programa está inserido na esfera do 
empreendedorismo social de desenvolvimento 
sustentável, incorporando questões ambientais, 
sociais e econômicas.
 
Respaldado pelo forte apoio do governo e da 
indústria, bem como pelo impacto da Lei 20.920 
de 2016 do Chile (que estipulou uma meta de 
cinco anos para o papel econômico dos catadores 
de materiais recicláveis ser formalizado), o 
município conta com 30 catadores que coletam 
materiais recicláveis de porta em porta   em rotas 
fixas. Os trabalhadores têm um pagamento justo 
garantido (variando de 1,3 a 2,5 vezes o salário 
mínimo). Os materiais coletados incluem papel 
branco, jornal, papelão, revistas, PET 1, garrafas 
plásticas e latas de alumínio. O programa planeja 
adicionar outros tipos de materiais no futuro, 
quando os mercados se desenvolverem. 

Os materiais são levados para uma das seis 
estações onde são separados, compactados e 
vendidos. Cada estação de triagem foi financiada 
por empresas privadas, enquanto as despesas 
operacionais são cobertas pelo município. 
Atualmente, cerca de 6.000 residências são 
atendidas e cerca de 40 a 50 toneladas de 
materiais são vendidas por mês. Alguns dos 
principais ajustes ao longo do projeto incluem 
a definição de rotas para recicladores, acordos 

https://www.penalolen.cl/medio-ambiente/centro-de-reciclaje-en-penalolen/


SEM RESÍDUOS Lições vitais da linha de frente 197SEM RESÍDUOS Lições vitais da linha de frente196

PLANO DE NEGÓCIOS: MUNICÍPIO DE PEÑALOLÉN (MODELO DE CATADORES 
EMPREENDEDORES INCORPORADOS NA ESTRUTURA DA EMPRESA)

PLANO DE NEGÓCIOS: MUNICÍPIO DE PEÑALOLÉN (MODELO MUNICIPAL)

ORGANIZAÇÃO Município de Peñalolén TIPO DE 
ORGANIZAÇÃO

Programa de execução do governo 
municipal

Parceiros-chave Atividades-chave Proposta de valor Produção com 
resíduos Clientes

• Equipamento 
de coleta

• Unidades de 
separação

• Rotas desig-
nadas

• Relaciona-
mentos com 
as residências

• Coletar categorias 
específicas de lixo 
doméstico reciclável 
(papel branco, jor-
nal, papelão, revis-
tas, PET 1, garrafas 
plásticas e latas de 
alumínio)

• Agregar materiais 
nas unidades de 
separação desig-
nadas

• Separar e liberar 
materiais

• Vender materiais 
a compradores 
escolhidos a preço 
de mercado

Meta: Dignificar 
e profissionali- 
zar o trabalho 
dos catadores

Proposta de 
valor: oferecer 
oportunidades 
empreendedo-
ras estáveis e 
seguras

• Materiais reci-
cláveis compact-
ados

• Domicílios 
recebem 
serviço de 
material 
reciclável

• Atenua-se 
a carga dos 
aterros mu-
nicipais

Legislação-chave Impacto

Lei 20.920 de 
2016 do Chile  
(REP: Lei Estru-
tural para Gestão 
de Resíduos, 
Responsabili-
dade Estendida 
do Produtor e 
Promoção da 
Reciclagem): 
Estipula período 
de 5 anos para 
que os catadores 
sejam formaliza-
dos

• Criação de 
oportunidades 
empreende- 
doras para 30 
catadores

Estrutura de custos Estrutura de receita

• Equipamento de coleta (capital e custos 
operacionais)

• Venda de recicláveis

ORGANIZAÇÃO Município de Peñalolén TIPO DE 
ORGANIZAÇÃO

Programa de execução do governo 
municipal

Parceiros-chave Atividades-chave Proposta de valor Produção com 
resíduos Clientes

• Empresas 
parceiras 
(Fundações 
Coca Cola e 
Casa de la 
Paz)

• Catadores

• Cadastrar famílias 
para serviços de lixo 
reciclável

• Recrutar empreen- 
dedores catadores 
para participar do 
programa

• Atribuir rotas com 
base no equipa-
mento à disposição 
de cada catador

• Introduzir catado-
res nos domicílios, 
estabelecendo 
relacionamento 
e compromisso 
mútuos

• Fornecer pontos 
limpos (de empre-
sas patrocinadoras) 
para separação e 
agregação

• Fornecer controle 
de qualidade com 
pesquisas em 
residências e dar 
feedback individual 
a cada catador

• Treinar catadores

Meta: Dignificar 
e profissionalizar 
o trabalho dos 
catadores

Proposta de 
valor: Ofere-
cer às famílias 
coleta confiável 
de recicláveis, 
capacitando 
os catadores 
a se tornarem 
empreendedores 
no sistema de 
resíduos

Proposta de val-
or para os cata-
dores: oferecer 
oportunidades 
empreendedo-
ras estáveis e 
seguras 

• Administrado 
pelos catadores 
empreendedores

• Domicílios 
(6.000, na 
maioria 
condomí- 
nios) providos 
com serviço 
confiável de 
lixo reciclável 
porta a porta

• Renda es-
tável para 30 
catadores

Recursos-chave Impacto

• Rotas munic-
ipais

• Oportunidades 
empreendedoras 
criadas para 30 
catadores de 
materiais reci-
cláveis

Legislação-chave

Lei 20.920 de 
2016 do Chile  
(REP: Lei Estru-
tural para Gestão 
de Resíduos, 
Responsabili- 
dade Estendida 
do Produtor e 
Promoção da 
Reciclagem): 
Estipula período 
de 5 anos para 
que os catadores 
sejam formaliza-
dos

Estrutura de custos Estrutura de receita

• Salários de pessoal
• Unidade de separação (aluguel, eletri-

cidade, materiais, compactador, etc.)
• Taxas de administração
• Treinamento porta a porta comunitário

• Taxas de serviço de coleta (modelo fixo baseado em 
coletas mensais)

• Apoio municipal
• Parceiros da indústria (que fornecem investimento de 

capital para unidades de separação)
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INFORMAÇÕES GERAIS
Nome: Pimp My Carroça 
Tipo de organização: não-governamental 
(ONG)
Localização: São Paulo, Brasil 
Criação: 2012
Operações: artes, educação, 
intervenção pública
Website: http://pimpmycarroca.com/

A iniciativa conquistou corações e mentes nas 
cidades brasileiras. Além de intervenções em 
espaços públicos, o Pimp My Carroça agora 
conduz eventos em cooperativas e pontos 
de coleta, oferecendo às empresas e aos 
interessados a oportunidade de vivenciar o 
trabalho e a vida dos catadores.
 
O Cataki é um aplicativo desenvolvido pela Pimp 
My Carroça que permite aos cidadãos agendar 
a coleta com um catador de rua. O Pimp My 
Carroça é financiado por empresas e fundações 
(por exemplo, a OAK Foundation patrocinou o 
desenvolvimento do aplicativo Cataki).

PIMP MY CARROÇA
A Pimp My Carroça é uma organização não-
governamental (ONG) cuja missão é trazer 
visibilidade aos catadores de rua ao engajar a 
sociedade como um todo. A iniciativa foi criada 
pelo grafiteiro brasileiro Mundano. Através de seu 
envolvimento em causas sociais e ambientais, ele 
percebeu que a arte poderia ser um caminho de 
inclusão social.
 
Suas interações com os catadores de materiais 
recicláveis culminaram na criação do Pimp 
My Carroça: um dia de intervenção pública 
em um ponto central da cidade (para garantir 
a participação de catadores com horários de 
trabalho diferentes). O foco era promover o bem-
estar e a saúde dos catadores, levando médicos, 
oftalmologistas, psicólogos e massagistas até 
eles, além de consertar e pintar carrinhos. 
Realizada por voluntários, a metodologia Pimpex 
está disponível em seu site, que descreve oito 
etapas básicas a serem seguidas por aqueles 
que querem ajudar os catadores, inclusive com 
equipamentos, reparos e pintura de carrinhos.

 http://pimpmycarroca.com/
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PLASTICS FOR CHANGE
A Plastics for Change tem a missão de mudar 
o impacto social e ambiental do plástico. Seu 
modelo de alta qualidade e tecnologia aumenta 
substancialmente a demanda das empresas 
por plástico reciclado. Além disso, ele melhora 
a transparência do reciclador e as práticas 
ambientais e sociais, fornecendo acesso a capital 
de giro para os recicladores e garantindo salários 
justos e estáveis para os trabalhadores do setor 
de resíduos. 
Menos de 5% dos fabricantes indianos usam 
plásticos reciclados. A Plastics for Change 
visa facilitar e tornar lucrativa a transição das 
empresas do plástico virgem à terceirização do 
material reciclado. Para este fim, eles fornecem 
treinamento às empresas sobre como trabalhar 
com materiais plásticos reciclados de forma 
eficaz e ajudá-las a atender as especificações 
de qualidade necessárias ao seu processo de 
produção. 

Após negociarem contratos de longo prazo 
com um preço premium pela matéria-prima de 
plástico sustentável e totalmente rastreável, 
as marcas ganham acesso a um suprimento 
consistente de material reciclado de alta 
qualidade. Isso permite que elas melhorem as 
taxas de reciclagem e cumpram ou superem a 
nova legislação de Responsabilidade Estendida 

INFORMAÇÕES GERAIS
Nome: Plastics for Change

Tipo de organização: empresa social

Localização: Bangalore, India

Criação: 2015

Operações: máterias-primas recicladas

Website: http://www.plasticsforchange.org/

do Produtor da Índia, que exige que as empresas 
provem que coletam um volume de lixo 
correspondente ao que vendem no mercado. Ao 
cobrir antecipadamente os preços, o programa 
estabiliza os custos de material para as marcas, 
ao mesmo tempo em que reduz o risco de 
flutuações de preços, dando aos intermediários 
e recicladores a garantia de que precisam para 
acumular plástico a granel. Isso cria meios de 
subsistência mais estáveis para os catadores.

Usando uma plataforma de fornecimento ético 
habilitada por TI e uma equipe qualificada, a 
Plastics for Change constrói uma cadeia de 
suprimentos de comércio justo e rastreável. Os 
catadores de materiais recicláveis a utilizam para 
comparar preços nas lojas de sucatas e receber 
o pagamento imediato pelo aplicativo, garantindo 
preços justos e pagamento rápido. Os materiais 
vendidos também recebem um ID exclusivo. Em 
seguida, os compradores agregam materiais 
semelhantes e os vendem para atacadistas pelo 
aplicativo, sendo também pagos quase em tempo 
real. Os atacadistas e recicladores processam 
os materiais em lotes para manter a integridade 
do rastreamento, obtendo acesso prioritário 
ao preço premium somente se estiverem em 
conformidade com um código de conduta social, 
ambiental e de transparência (bem como certos 
padrões de produção de qualidade que atendam 
aos requisitos do comprador).

PLANO DE NEGÓCIOS: PLASTICS FOR CHANGE

ORGANIZAÇÃO Plastics for Change TIPO DE 
ORGANIZAÇÃO

Entidade com fins lucrativos registra-
da no Canadá com filial na índia

Parceiros-chave Atividades-chave Proposta de valor Produção com 
resíduos Clientes

• Fundo de 
Desenvolvi- 
mento de 
Infraestrutura 
em Pequena 
Escala (S3IDF)

• Hasiru Dala 
(sem fins 
lucrativos)

• Reciclagem 
de partes 
interessadas 
(catadores, in-
termediários, 
atacadistas, 
recicladores)

• Treinar empresas 
sobre como tra-
balhar com materi-
ais reciclados

• Negociar contratos 
de longo prazo com 
empresas a um 
preço premium por 
produtos de origem 
ética, rastreáveis 
e sustentáveis de 
plástico reciclado

• Desenvolver uma 
plataforma de 
forneci- mento ético 
que ofereça preços 
justos e transpar-
entes e paga- men-
to quase em tempo 
real para cada parte 
da cadeia de valor 
de reciclagem

• Construir cadeias 
de suprimentos 
rastreáveis e mel-
horar a eficiência 
de processamento 
de intermediários, 
atacadistas e reci-
cladores

• Negociar com 
atacadistas e 
recicla- dores para 
cumprir um código 
de conduta social, 
ambiental, de trans-
parência e padrões 
de produção com 
qualidade de ma-
terial

• Fazer parceria com 
o S3IDF para apoiar 
o acesso a emprés-
timos de pequena 
escala

Meta: Mudar o 
impacto social 
e ambiental do 
plástico, incluin-
do a luta contra 
a mudança 
climática, a 
criação de meios 
de subsistência 
e a redução da 
poluição plástica

Proposta de 
valor: usar a 
tecnologia móvel 
para reduzir a 
poluição plástica 
e criar meios 
de subsistência 
resilientes para 
os cidadãos 
urbanos de baixa 
renda nos países 
em desenvolvi- 
mento.

Proposta de val-
or para empre-
sas: rentabilizar 
a transição do 
plástico virgem 
para o plástico 
reciclado

• Matéria-prima 
plástica recicla-
da de origem 
ética que atende 
a requisitos de 
qualida- de do 
fabricante

• Empresas e 
fabricantes 
de bens de 
consumo 
embalados

• Coletores de 
lixo, agrega-
do- res de 
reciclagem, 
atacadistas 
e reciclado- 
res

• Parceiros de 
ONGs

Recursos-chave Impacto

• Plataforma de 
fornecimento 
ético

• Vínculos com 
marcas

• Vínculos com 
ONGs e na 
indústria de 
reciclagem

• Criar meios de 
vida sustentá- 
veis para ci-
dadãos urbanos 
de baixa renda

• Fazer com que 
as empresas 
mudem dos 
plásticos virgens 
para os reci-
cláveis (reduzin-
do CO2)

• Acelerar o 
desenvolvi-men-
to da infraestru- 
tura de recicla-
gem

• Evitar o descarte 
não gerenciado 
de plástico

Legislação-chave

Legislação REP 
da Índia: Torna 
as licenças de 
negócios sujeitas 
à exigência de 
que os resíduos 
vendidos em um 
mercado sejam 
totalmente recu-
perados

Estrutura de custos Estrutura de receita

• Salários de pessoal
• Custos administrativos
• Desenvolvimento da plataforma

• Taxa de gestão na plataforma de aplicativos
• Taxa de gestão em contratos com compradores
• Venda de um suprimento consistente de plástico reci-

clado de alta qualidade

http://: http://www.plasticsforchange.org/
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INFORMAÇÕES GERAIS
Nome: Project STOP
Localização: Muncar, Indonésia (em breve 
cobrindo mais duas cidades)
Tipo de organização: Empresa B
Criação: 2017
Operações: coleta separação, compactação, 
orgânicos
Residências atendidas: 9 mil em expansão 
para 45 mil
Website: https://stopoceanplastics.com/

projetar e implementar sistemas integrados 
e de baixo custo de gestão de resíduos. O lixo 
separado é coletado de todas as residências 
e empresas, sendo transportado para uma 
unidade de separação onde é capturado tanto 
valor quanto for possível (e o lixo residual é 
descartado com segurança). As iniciativas 
locais existentes e os coletores informais de lixo 
são apoiados e integrados ao novo sistema de 
resíduos. Todos os lucros da venda de recicláveis   
e do processamento de orgânicos são mantidos 
pela comunidade local e usados   para apoiar 
os salários dos trabalhadores e outros custos 
operacionais do sistema.

A equipe encontra-se incorporada aos governos 
locais a longo prazo, fornecendo suporte 
de implementação em todas as facetas do 
sistema de resíduos até que um novo seja 
institucionalizado em toda a cidade. Eles também 
fornecem financiamento catalítico para a compra 
de equipamentos de coleta e processamento, 
campanhas comunitárias de mudança de 
comportamento, limpezas e custos operacionais 
transitórios. Atualmente, o projeto funciona em 
Muncar, uma vila de pescadores no leste de 
Java, com planos de expansão para duas cidades 
adicionais e uma região inteira em 2019.

PROJECTO STOP
A Borealis e a SYSTEMIQ uniram forças para 
iniciar o Projeto STOP, que faz parcerias com 
cidades e governos para criar sistemas eficazes 
de gestão de resíduos. O objetivo é coletar o lixo 
de todos os lares e empresas a fim de eliminar 
o vazamento de plásticos no oceano. O STOP 
constrói sistemas circulares onde a maioria dos 
resíduos, mesmo aqueles difíceis de reciclar, são 
reciclados ou processados em novos produtos. O 
valor criado resultante diminui a carga financeira 
do sistema de resíduos na cidade e de seus 
moradores. 

Os principais objetivos do Projeto STOP incluem 
o descarte zero de resíduos no meio ambiente, 
o aumento da reciclagem e valorização dos 
resíduos, benefícios socioeconômicos para 
a comunidade local e escalonamento das 
percepções de organizações da linha de frente 
para informar políticas, projetos de produtos e 
dar suporte a outras pessoas que trabalham com 
gestão de resíduos e plásticos oceânicos.

O Projeto STOP usa uma abordagem de 
“facilitador do sistema”. Uma equipe de 
especialistas em gestão de resíduos, reciclagem, 
desenvolvimento de negócios e mudança de 
comportamento – financiados pelo setor privado 
e pelo Ministério das Relações Exteriores da 
Noruega –- ajuda os sub-distritos e vilas a 

https://stopoceanplastics.com/
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PLANO DE NEGÓCIOS: PROJETO STOP (MODELO BUMDES DAS VILAS 
INTEGRADO À ESTRUTURA DO PROJETO STOP)

PLANO DE NEGÓCIOS: PROJETO STOP

ORGANIZAÇÃO Projeto STOP TIPO DE 
ORGANIZAÇÃO

Empresa beneficente (Seção 8)

Parceiros-chave Atividades-chave Proposta de valor Produção com 
resíduos Clientes

• Projeto STOP
• Agência Ambi-

ental (DLH)

• Coleta domiciliar 
porta a porta e para 
empresas

• Separação e com-
pactação de reci-
cláveis

• Processa- mento 
e uso das moscas 
soldado negras em 
compostos

• Banco de resíduos 
(em desenvolvi- 
mento)

Meta: construir 
uma Muncar lim-
pa e saudável

Proposta de 
valor: Fornecer 
serviços regu-
lares e baratos 
de coleta de lixo 
para a comuni-
dade e minimizar 
a quantidade de 
resíduos deposit-
ados em aterros 
sanitários

• Recicláveis
• Larvas de 

moscas soldado 
negras

• Composto

• Residências 
e empresas 

Recursos-chave Impacto

• Veículos de co-
leta (caminhões, 
bicicletas)

• Esteira trans-
portadora

• Compactador
• Unidade de 

separação e 
processamento

• Apoiou 184 
catadores de 
material reci-
clável a obte-
rem empregos 
como em-
preende-dores

Legislação-chave

Ministro dos 
Assuntos Inter-
nos, Regulamento 
33, 2012: as vilas 
são responsáveis 
pela coleta do lixo 
doméstico; 
Lei 32, 2004: gov-
erno local, incluin-
do o regulamento 
BUMDES

Estrutura de custos Estrutura de receita

• Salários (motoristas, funcionários da 
coleta, separadores)

• Custos operacionais da instalação (elet-
ricidade, materiais, compactador, etc.)

• Custos dos veículos (manutenção, com-
bustível, etc.)

• Custos administrativos
• Materiais para criação das moscas sol-

dado negras

• Valorização de resíduos
• Vendas de recicláveis
• Vendas de larvas de moscas soldado negras para 

pescadores e criadores de frango
• Venda de composto para agricultura e instalações 

governamentais (mínimo)
• Taxas de cobrança
• Serviços de coleta residencial
• Serviços de coleta comercial
• Financiamento do governo
• Agência Ambiental
• Fundos das vilas

ORGANIZAÇÃO Projeto STOP TIPO DE 
ORGANIZAÇÃO

Empresa beneficente (Seção 8)

Parceiros-chave Atividades-chave Proposta de valor Produção 
com resíduos Clientes

• Borealis (co-funda-
dora)

• Ministério do Meio 
Ambiente e Flor-
estas

• Parceiros técnicos 
Veolia e Lixo Sus-
tentável Indonésia 
(SWI)

• Grupos de mulheres 
PKK

• Pescadores

• Conduzir avaliações 
urbanas, incluindo 
estudo de caracteri- 
zação de resíduos, 
vazamentos oceâni-
cos e pesqui- sas 
socioeconômicas

• Fornecer consulto-
ria especializada em 
gestão de resíduos 
e reciclagem

• Transmitir habili-
dades

• Preparar e imple-
mentar o plano de 
gestão de lixo ur-
bano, incluindo um 
projeto de estação 
de transferência, 
sistema de coleta de 
resíduos, campanha 
de mudança de 
comportamento e 
limpeza de praias

• Construir gover-
nança municipal 
e transpa- rência 
financeira

• Fornecer financia-
mento para ativos 
de processa- mento 
de resíduos, cam-
panhas de mudança 
de comportamento 
e limpezas

• Encontrar mercados 
para produtos com 
resíduos, incluindo 
materiais difíceis de 
reciclar

• Criar regulamentos 
entre vilas

Meta: Soluções 
práticas concre-
tas para o plásti-
co oceânico no 
sudeste da Ásia

Proposta de 
valor para 
financiadores: 
Redução perma-
nente e mensu-
rável do plástico 
oceânico nas 
cidades de maior 
despejo

Proposta de 
valor para as 
cidades: Finan-
ciamen- to e 
suporte especial-
izado para ajudar 
a atingir as metas 
de gestão de 
resíduos

• N/A: 
produzi-
dos pelos 
negócios 
da vila 
(BUMDES)

• Governo 
nacional: 
Ministério 
do Ambiente 
e Florestas, 
Ministério 
Coorde-
na- dor dos 
Assuntos 
Marítimos

• Governo 
Provincial/ 
Regência: 
Prefeito 
Banyuwangi 

• Governo 
local: Camat, 
che- fes de 
vilas, líderes 
de BUMDES

• Setor priva-
do: produ-
tores de 
resina e 
empresas 
de bens de 
consumo 
embalados

Recursos-chave Impacto

• Equipe de especial-
istas

• Vínculos com pro-
dutores de resinas e 
empresas de produ-
tos embalados

• Criar um 
sistema de 
resíduos de 
baixo custo 
e economi- 
camente 
sustentá- 
vel

• Valorizar o 
lixo orgâni-
co usando 
as moscas 
soldado 
negras

• Encontrar 
mercados 
para plásti-
cos difi-
cilmen-te 
recicláveis

Legislação-chave

Ministro dos Assuntos 
Internos, Regulamento 
33, 2012: as vilas 
são responsáveis 
pela coleta do lixo 
doméstico;
Regulamento do 
Ministério de Obras 
Públicas e Habitação 
3, 2013: 
Lei 32, 2004: governo 
local, incluindo o reg. 
BUMDES1

Estrutura de custos Estrutura de receita

• Salários de pessoal
• Escritório (aluguel, utilidades)
• Viagens
• Honorários de consultores especialistas

• Subsídios de programas de financiamento de 
desenvolvimento e do setor privado, em especial 
produtores de resinas e empresas de bens de 
consumo embalados
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PROJETO RELIX
O Projeto Relix começou como uma iniciativa 
de educação ambiental formada pela Agência 
de Comunicação e Cultura. Quando o Brasil 
promulgou a Política Nacional de Resíduos 
Sólidos em 2010, os governos locais foram 
chamados a tomar medidas. O estado de 
Pernambuco – mais especificamente a cidade 
de Recife – levou essa responsabilidade 
muito a sério. O principal objetivo do Projeto 
Relix foi promover a educação ambiental 
e a comunicação, especialmente quanto à 
minimização do estigma negativo dos catadores 
de materiais recicláveis e à busca de soluções 
para o manejo do fluxo de resíduos. 

O Projeto Relix educa a comunidade através de 
três atividades principais:

O teatro tem sido parte integral das atividades 
do Relix desde o seu início. As apresentações 
são personalizadas para o público e oferecidas 
gratuitamente (com uma frequência típica de 200 
pessoas). Elas se concentram na importância 
da reciclagem e, ao mesmo tempo, mantêm 
os catadores como personagens centrais para 
promover a aceitação do trabalho por parte da 
comunidade. 

INFORMAÇÕES GERAIS
Nome: Projeto Relix
Tipo de organização: empresa
(patrocinada pela SESI)
Localização: Pernambuco, Brasil
Criação: 2011
Operações: educação ambiental
Comunidade-alvo: Mais de 100 mil
Website: https://www.facebook.com/
projetorelix/

O programa também doa bicicletas e 
equipamentos especialmente projetados 
para os catadores de recicláveis, os quais são 
apresentados em exposições que promovem a 
sua aceitação na sociedade.

Finalmente, uma ampla gama de materiais de 
leitura educacional e geral (como histórias em 
quadrinhos) está disponível para uso em escolas 
e outras organizações educacionais. Estes 
promovem a educação ambiental como parte do 
currículo comum, reforçando a reciclagem como 
um hábito cotidiano.

Desde a sua criação, – atualmente em sua 
quarta versão – o projeto alcançou sucesso 
e está comprometido com as opiniões. Os 
esforços atuais incluem falar diretamente com 
os catadores sobre seu “quadro de antes e 
depois” na reciclagem e seu nível de aceitação 
da comunidade. Até o momento, o projeto 
realizou mais de 600 espetáculos em três estados 
brasileiros e 3 exposições, forneceu educação 
ambiental a mais de 3.000 estudantes e adultos 
e publicou 73.000 cópias de materiais (incluindo 
35.000 revistas em quadrinhos).

PLANO DE NEGÓCIOS: PROJETO RELIX

ORGANIZAÇÃO Projeto Relix TIPO DE 
ORGANIZAÇÃO

Empresa (sendo o projeto financiado 
pelo SESI) 

Parceiros-chave Atividades-chave Proposta de valor Produção com 
resíduos Clientes

• Município de 
Recife

• Serviço Social 
da Indústria 
(SESI)

• Escolas
• Cooperativas 

de catadores

• Realizar produções 
teatrais gratu-
itas baseadas na 
cultura local, que 
promovem ações 
ambiental- mente 
sustentáveis e in-
clusão dos catado-
res, inclusive nas 
escolas

• Promover a comu-
nicação com os 
catadores

• Doar bicicletas 
ergonomicamente 
projetadas para cat-
adores de materiais 
recicláveis

• Fotografar os 
catadores para 
promover e dignifi-
car o seu trabalho, 
criando folhetos e 
exposições públicas

• Produzir e vender 
materiais educa-
tivos (quadrinhos, 
materiais escolares)

Meta: Promov-
er a educação 
ambiental e 
buscar soluções 
para melhorar 
as condições dos 
catadores de ma-
teriais recicláveis

Proposta de 
valor: Propor-
cionar educação 
nas comunidades 
para promover 
atitudes am-
bientalmen-te 
sustentáveis e 
inclusão dos 
catadores na 
comunidade

• N/A • Governo
• Comunidade
• Escolas
• Catadores de 

recicláveis

Recursos-chave Impacto

• Meios de 
comunicação 
(web, publi-
cações, vídeos, 
livros)

• Bicicletas para 
os catadores 
de materiais 
recicláveis

• Roteiros de 
teatro

• Melhoria da 
posição social 
dos catadores

• Mais de 600 
apresentações

• Mais de 73 mil 
cópias de mate-
rial distribuído, 
incluindo 35 
mil revistas em 
quadrinhos

Legislação-chave

• Política Nacio-
nal de Resídu-
os Sólidos, 
12.305\10

Estrutura de custos Estrutura de receita

• Salários de pessoal
• Custo das bicicletas doadas
• Custos de produção dos eventos te-

atrais
• Custos para criar e promover ex-

posições
• Custos administrativos
• Custos de publicação/impressão

• Taxa de projeto do SESI para sua implantação (finan-
ciado pelo SESI, com a Aliança Comunicação Cultura 
sustentando diferentes projetos em outros setores)

https://www.facebook.com/projetorelix/
https://www.facebook.com/projetorelix/
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RUMAH KOM POS PADANGTEGAL
Padangtegal é uma vila em Ubud, Gianyar, lar de 
um dos destinos turísticos mais importantes de 
Bali: a Floresta do Macaco Sagrado, com mais de 
500 macacos e uma série de importantes templos 
hindus.

Infelizmente, o solo que sustenta muitas das 
grandes árvores da floresta está se desgastando. 
Os administradores da floresta perceberam 
que precisavam de composto para resolver o 
problema, e também estavam preocupados com 
o despejo de resíduos por muitos dos moradores 
em rios locais. Devido principalmente a essas 
questões, a Rumah Kompos nasceu em 2012.

Atualmente, ela consiste em uma instalação 
administrada pela comunidade e pertencente a 
uma vila – liderada por Pak Supardi – que coleta 
lixo de todos os lares e empresas da mesma. De 
acordo com Supardi, o objetivo é garantir que 
todos os resíduos de Padangtegal sejam geridos 
de forma que pouco seja transportado para 
aterros, e que a região de Gianyar fique limpa e 
livre de lixo. Hoje em dia, a organização evita que 
67% dos resíduos sejam depositados em aterros.

Sua abordagem única de organização 
comunitária inspirou 90% dos residentes 
a separar seus resíduos em orgânicos e 
inorgânicos. As famílias recebem várias lixeiras 
com seus nomes e aprendem como separar o 
lixo corretamente. Outras lixeiras também são 
colocadas a cada 60 metros ao longo das ruas 
turísticas. Esses recursos e treinamentos são 

INFORMAÇÕES GERAIS
Nome: Rumah Kompos Padangtegal 
Tipo de organização: entidade administrada 
pela vila
Localização: Padangtegal, Gianyar, Bali, 
Indonésia
Criação: 2015
Operação: coleta completa de resíduos (pré-
separados), compostagem
Quantidade gerida: 15t/dia 
Residências atendidas: 723 (100% de 
Padangtegal)
Website: https://www.facebook.com/
rumahkompospad

apoiados por uma regulamentação cultural 
promulgada em 2017, exigindo que as famílias 
Padangtegal separem seus resíduos como parte 
da filosofia Tri Hita Karana de Bali, que promove 
a harmonia entre o homem, o meio ambiente e 
Deus. Este regulamento também permite que 
a vila se recuse a coletar o lixo que não estiver 
separado. 

A Rumah Kompos coleta resíduos todas as 
noites, mantendo os veículos longe das ruas 
de Ubud durante o dia, por serem altamente 
movimentadas e turísticas. A coleta porta a porta 
com carrinhos de mão é sincronizada com a 
coleta de caminhões, de modo que as estações de 
armazenagem (depósitos) não são necessárias. 
O lixo é separado rapidamente, e a maioria dos 
orgânicos são entregues à Temesi (ver perfil 
organizacional Temesi). Uma pequena porção é 
compostada no próprio Centro de Aprendizagem 
de Compostagem da Rumah Kompos, que ajuda a 
ensinar sobre a importância da reciclagem.

As taxas de serviço de coleta são pagas pelo 
fundo turístico da Floresta dos Macacos (cerca de 
4.500 visitantes por dia pagam aproximadamente 
US$ 3,40 pela entrada). Já existe um acordo 
com o Ministério de Obras Públicas e Habitação 
para construir uma instalação maior para o 
processamento de resíduos.

PLANO DE NEGÓCIOS: RUMAH KOMPOS PADANGTEGAL

ORGANIZAÇÃO Rumah Kompos 
Padangtegal

TIPO DE 
ORGANIZAÇÃO

Administrada pela vila

Parceiros-chave Atividades-chave Proposta de valor Produção com 
resíduos Clientes

• Agência Ambi-
ental Gianyar 

• Governo 
de Panitia 
Pembangunan 
Desa

• Bendesa 
(chefe) de 
Padangtegal

• Floresta dos 
Macacos de 
Ubud

• JICA

• Mudança de com-
portamento para 
ensinar a separação 
na fonte

• Serviços diários 
de coleta de lixo 
orgânico e inorgâni-
co

• Separação de ma-
teriais recicláveis e 
venda posterior 

• Entrega dos resídu-
os orgânicos à 
Temesi

• Compostagem local 
no Centro de Apren-
diza- gem

• Educação ambiental

Meta: Manter a 
vila de Padangte-
gal limpa e 
transportar a 
produção mínima 
de lixo para ater-
ros sanitários

Proposta de val-
or: Fornecer um 
sistema comple-
to e responsável 
de gestão de 
resíduos para 
residentes e 
empresas da vila 
de Padangtegal 
em Ubud

• Recicláveis
• Composto obtido 

pelo método de 
leiras

• Mais de 700 
domicílios

• Empresas 
privadas

• Destino 
turístico 
do templo 
sagrado da 
Flo- resta 
dos Macacos

Recursos-chave Impacto

• Equipe dedi-
cada

• Caminhões
• Instalação

• Cerca de 70% 
dos resíduos não 
vão para aterros

• Alcance de um 
nível de sep-
aração do lixo 
residencial na 
fonte de 90%

Legislação-chave

Regulamento 
tradicional aw-
ig-awig honrando 
a Tri Hita Kerana, 
o qual requer 
que todos os res-
identes separem 
seu lixo

Estrutura de custos Estrutura de receita

• Salários de pessoal (Rp 85.000/dia)
• Custos operacionais da instalação 

(eletricidade, manutenção)
• Custos dos veículos (manutenção, 

combustível)
• Custos de administração

• Taxa de coleta de lixo do fundo dos residentes para a 
Floresta dos Macacos

• Taxas de cobrança de famílias e empresas
• Vendas de material reciclável
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INFORMAÇÕES GERAIS
Nome: Stree Mukti Sanghatana
Tipo de organização: Cooperativa
Localização: Mumbai, Índia
Criação: 1975
Inclusão de catadores: 5,000
Website: streemuktisanghatana.org

forma da emissão de carteiras de identidade 
ocupacionais pelo município), apoio à educação 
infantil, formação de GAAs, acesso a exames 
de saúde e instalações médicas, treinamento 
em tecnologias alternativas de resíduos 
(compostagem, biometanização, jardinagem) 
e facilitação da formação de cooperativas para 
oportunidades de trabalho.

A SMS representa mais de 1.700 mulheres que 
trabalham com esforços de lixo zero, operações 
de biogás, jardinagem, compostagem, coleta 
de lixo eletrônico, auditorias de resíduos e 
programas de conscientização escolar e pública. 
Atualmente, a SMS é afiliada a mais de 10 
cooperativas.

STREE MUKTI SANGHATANA
A Stree Mukti Sanghatana (SMS) foi fundada 
em 1975 como uma organização de libertação 
das mulheres, focada nos males sociais que 
assolavam a sociedade como dote, estupro, 
analfabetismo e feticídio femininos. Em 1983, 
a SMS lançou a famosa peça Mulagi Zali Ho 
(Nasce Uma Menina), que teve mais de 300 
apresentações em Maharashtra. A entidade criou 
um centro de aconselhamento familiar, a creche 
Aamche Ghar (Nossa Casa) e uma campanha 
de alfabetização de adultos. Em 1998, a SMS 
lançou o famoso Parisar Vikas (Programa de 
Desenvolvimento da Vizinhança).

Jyothi Mhapsekar, fundadora da SMS, aposentou-
se voluntariamente de seu emprego como 
bibliotecária para se dedicar à organização de 
mais de 5.000 catadores em grupos de auto-
ajuda sob o programa Parisar Vikas. Em 2001, 
a SMS organizou um programa de treinamento 
residencial para 500 grupos de autoajuda com 
catadores de materiais recicláveis, voltados à 
liderança e habilidades vocacionais. Em 2003, a 
organização fez uma parceria na construção da 
primeira usina de biogás com a Grande Mumbai, 
e um ano depois, a SMS fundou a Federação de 
Grupos de Autoajuda de Catadores, lançando 
ainda programas de promoção educacional para 
500 filhos de catadores de materiais recicláveis.

As intervenções atuais incluem o reconhecimento 
dos catadores de materiais recicláveis (na 

SWACH PUNE
As origens da SWaCH remontam a 1993, quando 
foi criado em Pune e Pimpri Chinchwad o 
sindicato de catadores e compradores itinerantes 
Kagad Kach Patra Kastakari (KKPKP), cujo 
objetivo é afirmar o papel de seus membros 
no sistema de gestão de resíduos sólidos da 
cidade. Lakshmi Narayanan, membro fundador 
da KKPKP (que tem mais de 9000 membros), 
diz que o principal objetivo era fazer dela 
uma empresa social autossustentável e bem-
sucedida, protegendo os meios de subsistência e 
a dignidade por meio de salários justos e abrindo 
caminho para um sistema sustentável de gestão 
de resíduos sólidos em toda a região.

Em 2000, quando o governo anunciou suas 
Regras de Gestão e Manejo de Resíduos Sólidos 
Municipais, a KKPKP lançou um programa 
piloto em colaboração com o Departamento 
de Educação de Adultos, a Universidade de 
Mulheres SNDT e o governo municipal. O 
objetivo era integrar os catadores na coleta de 
lixo porta a porta, permitindo que 1.500 deles se 
tornassem provedores de serviços para centenas 
de milhares de residências. Isso abriu o caminho 
para a SWaCH: uma cooperativa de trabalhadores 
de propriedade integral registrada em 2008.

Atualmente, a SWaCH organiza 3.060 catadores 
no fornecimento de serviços de coleta de lixo 
porta a porta para mais de 643.000 residências. 
Ela economizou mais de 510 milhões de rúpias 
(US$ 7 milhões) para o município em despesas 
com mão-de-obra, transporte e processamento. 
O programa também ajudou os catadores a obter 
acesso às unidades de separação municipais. 

INFORMAÇÕES GERAIS
Nome: SWaCH
Tipo de organização: Cooperativa de 
trabalhadores
Localização: Pune e Pimpri Chinchwad, Índia
Criação: 2008
Residências atendidas: 643.000
Inclusão de catadores: SWaCH: 3.060; KKPK: 
9.000
Quantidade de lixo gerida: 50.000 t
Website: swachcoop.com

Em Pimpri e Chinchwad, a SWaCH tem uma loja 
de sucatas onde os catadores podem vender 
materiais a preços de mercado. Estruturada 
como uma cooperativa de crédito, ela teve início 
em 1997, depois que um grupo de catadores de 
materiais recicláveis percebeu a desonestidade 
das lojas de sucatas existentes. Os membros 
contam com a garantia de um preço justo e 
recebem um bônus anual com base em seus 
recibos. A loja também oferece empréstimos e se 
empenha no ativismo contra os casamentos de 
crianças. 

A SWaCH também está envolvida na fabricação de 
sacos de descarte para absorventes higiênicos, 
compostagem, geração de biogás e coleta de lixo 
eletrônico. Ela administra um programa chamado 
V-Collect para itens domésticos não utilizados e 
V-Collect roupas para peças em boas condições. 

http://streemuktisanghatana.org
http://swachcoop.com
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INFORMAÇÕES GERAIS
Nome: Swachha Eco Solutions
Tipo de organização: Privada Limitada
Localização: Bangalore, Índia
Criação: 2008
Operações: coleta de resíduos, reciclagem, 
fabricação de tubos agrícolas, orgânicos
Residências atendidas: 6.000
Website: www.swachhaecosolutions.com

município local. Em 2012, eles começaram a 
empregar catadores e sucateiros nesses centros. 
Em 2014, em colaboração com o município local 
e outros parceiros, eles iniciaram um centro 
de processamento de plástico que integrou 
verticalmente o processo de reciclagem. O centro 
lida com polietileno de alta e baixa densidade 
e tem capacidade para reciclar diariamente 5 
toneladas de resíduos plásticos. Inicialmente, 
eles processavam as embalagens em grânulos 
para serem vendidos, mas foram um passo 
além, construindo sua própria máquina de 
extrusão para produzir tubos agrícolas (já 
que muitos de seus clientes de grânulos de 
PE originais estavam utilizando-os para esse 
fim). Mais tarde, eles investiram em centros 
de agregação em dois locais estratégicos da 
sua cidade, a fim de minimizar o tempo de 
viagem e reduzir as emissões de carbono. Eles 
também investem pesadamente no conceito de 
compostagem comunitária, tendo feito parcerias 
com 24 agricultores para processar resíduos 
biodegradáveis   separados em suas operações.

SWACHHA ECO SOLUTIONS
A Swachha Eco Solutions foi criada em 2008 por 
três inovadores – Victoria, Vinay e Rajesh – com 
o objetivo de deixar um legado de lixo zero para 
as gerações futuras. Inicialmente lançada como 
Gestão de Resíduos Indus, a empresa pretende 
ser uma solução única para a gestão de resíduos 
e reciclagem em todos os fluxos de resíduos de 
todos os setores. Eles acreditam fortemente na 
importância da otimização de rotas e na pesquisa 
e desenvolvimento de novos protótipos. Sua 
abordagem se baseia na ênfase da importância 
da experimentação constante.

Os fundadores da empresa experimentaram 
vários modelos locais como parte de sua jornada 
de uma década. Atualmente, eles fornecem 
serviços de reciclagem e gestão de resíduos 
orgânicos para diversas estruturas: condomínios 
fechados, apartamentos, restaurantes, hotéis, 
instalações esportivas, escritórios e fazendas. 
Além disso, eles também oferecem coleta de 
itens volumosos, resíduos domésticos perigosos 
e materiais paisagísticos.

A Swachha opera 12 Centros de Coleta de 
Resíduos Secos (DWCC) de propriedade do 

PLANO DE NEGÓCIOS: SWACHHA ECO SOLUTIONS

ORGANIZAÇÃO Swachha Eco Solutions TIPO DE 
ORGANIZAÇÃO

Privada Limitada

Parceiros-chave Atividades-chave Proposta de valor Produção com 
resíduos Clientes

• Bruhat Bengal-
uru Mahanagara 
Palike (BBMP), 
Governo local de 
Bangalore 

• Apartamentos e 
outros clientes

• Conselho de Con-
trole de Poluição 
do Estado de 
Karnataka

• Cidadãos
• Investidores
• Agricultores (24)
• Fábrica de cimento

• Coletar lixo de 
residências e clien-
tes comerciais

• Gestão do centro de 
coleta de resíduos 
secos

• Pesquisa e desen-
volvimento

• Transformar os 
resíduos coleta-
dos em materi-
ais reciclados e 
fazer o descarte 
responsável de 
residuais por copro-
cessa- mento

• Educação ambiental 
para famílias, esco-
las e comunidade 
por meio de trein-
amento e mídias 
sociais

Meta: Ser uma 
solução única 
para serviços de 
consultoria de 
gestão de resídu-
os e fluxos de 
reciclagem em 
todos os setores

Proposta de 
valor:

 − Otimização 
de rota para 
coleta

 − Fornecer 
serviços 
de gestão 
responsável de 
resíduos

 − Acrescentar 
valor ao fluxo 
de resíduos 
plásticos 
através de R & 
D e reciclagem

• Resíduos 
úmidos para 
os agricul-
tores (com-
posta- gem)

• Lixo coletado 
e reciclado

• Domicílios: 
coleta

• Empresas 
privadas: 
coleta e con-
sultoria

Recursos-chave Impacto

• Caminhões
• Unidade de sepa-

ração
• Centro de recicla-

gem 
• Espaço para com-

postagem

• Coleta diária 
de 3–4 
toneladas 
de resíduos 
úmidos para 
processa- 
mento em 
composto

• Total de 1.8–
2.0 toneladas 
de resíduos 
diários reci-
clados

Legislação-chave

Regras de Gestão de 
Resíduos Sólidos e 
de Resíduos Plásti-
cos, 2016;
Emenda às Regras 
de Gestão de Resídu-
os Plásticos, 2018

Estrutura de custos Estrutura de receita

• Salários de pessoal
• Custos operacionais da instalação (eletrici-

dade, manutenção)
• Custos dos veículos (manutenção, gasolina)
• Equipamento de segurança
• Custos de administração
• Servico de atendimento ao consumidor
• Insumos e manutenção do composto
• Pesquisa e desenvolvimento

• Taxas de coleta de famílias e empresas
• Vendas de material reciclável
• Vendas de composto

http://www.swachhaecosolutions.com
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INFORMAÇÕES GERAIS
Nome: Reciclagem Temesi
Tipo de organização: fundação comunitária
Localização: Temesi, Gianyar, Bali, Indonésia
Criação: 2004
Operações: compostagem, processamento de 
resíduos orgânicos para fertilizantes líquidos 
e fumaça líquida, separação de recicláveis e 
residuais
Quantidade manejada: 28–32 t/dia
Residências atendidas: dados indisponíveis
Website: http://temesirecycling.com

O lixo é trazido pelos parceiros de coleta e 
selecionado pela qualidade quanto à sua 
separação. Se os resíduos estiverem misturados 
demais, eles serão rejeitados. A produção 
atual é de 7 a 8 toneladas por dia de composto 
processado, 2 toneladas de materiais recicláveis 
e cerca de 5 toneladas de residuais. A maior parte 
do lixo orgânico processado resulta em composto 
vendido ao governo local por Rp 1.000/kg. 
Também são produzidas pequenas quantidades 
de fertilizante líquido (vendido a Rp 15.000/litro) e 
fumaça líquida (um pesticida vendido a Rp 30.000/
litro). A instalação emprega 25 funcionários 
permanentes e cerca de 80 funcionários por dia.

A Reciclagem Temesi conta com um centro 
educativo que já atendeu mais de 50.000 pessoas 
(a instalação atrai cerca de 5.000 visitantes 
anualmente), e se encontra sob a supervisão da 
Fundação Temesi, de base comunitária.

RECICLAGEM TEMESI
A Reciclagem Temesi é uma parceria entre o 
Projeto de Recuperação de Resíduos de Gianyar, 
o Rotary Club de Bali Ubud (agora extinto), a 
Fundação Yayasan Bali Fokus e a Fundação 
Yayasan Gelombang Udara Segar (GUS). Em 
2004, eles buscaram desenvolver uma solução 
de recuperação de resíduos ambientalmente 
correta, segura e economicamente viável. Nesse 
mesmo ano, foi construída uma instalação para 
processamento diário de 4 toneladas de lixo, 
localizada próxima ao aterro de Temesi, em 
terras de propriedade do governo local de Gianyar 
Regency. Após otimizar os processos de coleta, 
a expansão para 25 toneladas por dia ocorreu 
em 2007, e ela se tornou uma das primeiras 
organizações indonésias a concluir com sucesso 
o processo do Mecanismo de Desenvolvimento 
Limpo (MDL) do Protocolo de Kyoto para vender 
créditos de carbono (da compostagem). Dados 
os rigorosos requisitos do MDL, um sistema de 
garantia de qualidade ISO 9000 e um protocolo 
de teste de compostagem também foram 
adotados. Atualmente, cerca de 30 toneladas são 
processadas por dia, priorizando o composto. 
Isso permite que eles restaurem a fertilidade 
do solo em Bali e desviem cerca de 90% dos 
resíduos dos aterros sanitários. 

PLANO DE NEGÓCIOS: RECICLAGEM TEMESI

ORGANIZAÇÃO Reciclagem Temesi TIPO DE 
ORGANIZAÇÃO

Fundação comunitária

Parceiros-chave Atividades-chave Proposta de valor Produção com 
resíduos Clientes

• BaliFokus
• GUS
• Desenvol-

vedores e 
validadores 
de projetos de 
carbono

• Compostagem de 
qualidade em esca-
la industrial

• Redução e gestão 
de carbono

• Pesquisa sobre 
métodos de proces-
samento orgâni-
co (por exemplo, 
fertilizantes líquidos 
naturais e pestici-
das)

• Separação de mate-
riais recicláveis

• Vendas de reci-
cláveis

• Educação ambiental

Meta:
Desenvolver 
soluções de 
recuperação de 
resíduos eco-
logicamente 
corretas, seguras 
e econômicas 
que restaurem o 
ecossistema de 
Bali, evitando que 
90% dos resíduos 
vão para aterros

Proposta de 
valor: Instalação 
de compostagem 
economicamente 
sustentável e 
de qualidade 
e centros de 
recuperação de 
recicláveis

• Composto: 
método de leira 
estática aerada

• Provedores 
de serviços 
de coleta de 
resíduos: 
EcoBali, Casa 
de Com-
posta- gem 
Padangtegal

• Compradores 
de orgânicos: 
moradias, 
hotéis, in-
stalações do 
governoRecursos-chave Impacto

• Unidade de 
compostagem

• Laboratório

• Evitar que cerca 
de 90% dos 
resíduos sejam 
despejados em 
aterros

• Materiais in-
strutivos para 
mais de 50.000 
pessoas

• Acredita- ção de 
MDLLegislação-chave

Regulamento 
Local de Gianyar 
11, 2013

Estrutura de custos Estrutura de receita

• Mão-de-obra (permanente ou não)
• Custos operacionais das instalações 

(eletricidade, manutenção)
• Laboratório de testes de qualidade
• R&D de métodos de processamento 

orgânico
• Custos de administração

• Composto vendido ao governo e a hotéis (Rp 1.000/kg)
• Fertilizante líquido (Rp 15.000/litro)
• Pesticida de fumaça líquida (Rp 30.000/litro)
• Materiais recicláveis mantidos por separadores de 

resíduos
• Créditos de carbono do mercado de MDL

 http://temesirecycling.com
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TRICICLOS
A TriCiclos, fundada em 2009, não é apenas 
a primeira Empresa B certificada do Chile, 
mas também a primeira fora da América 
do Norte. É uma empresa de engenharia de 
economia circular, especializada na criação 
e implementação de soluções de produtos e 
processos. Sua missão é projetar, implementar 
e promover soluções que corrijam gerações 
de gestão de resíduos incorretas. Sua principal 
especialidade consiste em ajudar a indústria de 
bens de consumo a avançar para um modelo de 
negócios circular. As soluções são ascendentes 
(com abordagens de design para produtos e 
modelos de negócios) e descendentes (fechando 
o ciclo em diferentes tipos de produtos e 
materiais).
 
No contexto da integração do sistema, a TriCiclos 
possui a maior rede da América Latina de 
estações de pré-reciclagem (“Pontos Limpos”), 
que funcionam como centros de coleta e 
unidades de recuperação de materiais. Até 22 
tipos de materiais são recuperados. Os cidadãos 
podem trazer recicláveis   e aprender como seus 
esforços geram um impacto positivo no meio 
ambiente. A TriCiclos, tanto no Chile quanto no 
Brasil, recuperou mais de 36.354 toneladas de 
material de mais de 5 milhões de residentes. 
Essas estações de pré-reciclagem são 
gerenciadas por operadores que supervisionam 
a separação de materiais, a compactação e a 
educação ambiental. Alguns Pontos Limpos (em 

INFORMAÇÕES GERAIS
Nome: TriCiclos
Tipo de organização: Empresa B
Localização: Santiago, Chile; São Paulo, 
Brasil
Criação: 2009
Operações: coleta, separação, educação, 
consultoria
Quantidade gerida: mais de 5 milhões 
de visitas
Website: http://triciclos.net/

sua maioria no Brasil) são operados em parceria 
com catadores de recicláveis que a TriCiclos 
contrata como prestadores de serviços através de 
cooperativas, apoiando sua capacitação.
 
Após aprender sobre as complexidades em 
termos de embalagens e reciclagem, a TriCiclos 
decidiu buscar soluções para os problemas da 
gestão de resíduos. Através da consultoria em 
economia circular, a TriCiclos assessora tanto 
empresas quanto órgãos públicos em projetos 
que promovem a sustentabilidade e facilitam a 
transição para o desenvolvimento sustentável.
 
A TriCiclos desenvolveu uma ferramenta que 
mostra às empresas de bens de consumo 
embalados (CPGs) como elas podem reprojetar 
seus produtos para facilitar a reciclagem. Além 
disso, o seu Índice de Reciclagem fornece a 
probabilidade de um item ser reciclado em 
uma determinada região. Trabalhando com 
a Sustainable Packaging Coalition, a New 
Plastics Economy e a McDonough Innovation, a 
organização realizou um mapeamento de análise 
de materiais para mais de 14.256 unidades de 
manutenção de estoque (SKUs) no Chile, no 
Brasil, no Peru e na Colômbia.

PLANO DE NEGÓCIOS: TRICICLOS

ORGANIZAÇÃO TriCiclos TIPO DE 
ORGANIZAÇÃO

Empresa B

Parceiros-chave Atividades-chave Proposta de valor Produção com 
resíduos Clientes

• Empresas B
• Cooperativas 

de catadores 
• Recicladores

• Indústria (extração): 
Aumentar a eficiên-
cia de processos e 
serviços

• Indústria (bens de 
consumo): Apli-
car conceitos de 
economia circular e 
negócios com base 
na reutilização

• Comércio: Promov-
er a gestão integra-
da de resíduos por 
meio da operação 
de pontos de coleta 
e conscientiza- ção 
dos consumidores

• Transformadores 
e recicladores: 
Soluções para 
materiais com baixa 
reciclabilidade

• Cooperativas: 
Inclusão e fortalec-
imento da posição 
dos catadores de 
recicláveis

Meta:
Circularizar a 
atual corrente 
linear de ex-
tração, produção, 
consumo e 
descarte

Proposta de 
valor:
Projetar soluções 
personalizadas 
para cada elo da 
cadeia (produção, 
consumo e des-
carte) na Améri-
ca Latina

• Recicláveis sep-
arados, limpos e 
compactados

• Indústria
• Fabricantes 

de bens de 
consumo

• Comércio
• Univesidades 

e escolas
• Governo

Recursos-chave Impacto

• Mais de 6.346 
toneladas 
de materiais 
recicláveis 
recuperadas 
(Chile e Brasil)

• Mais de 
1.542.859 pes-
soas no Brasil 
impactadas 
pela educação 
ambiental 
nos pontos de 
coleta

• Mais de 6.346 
toneladas de 
materiais re-
cicláveis recu-
peradas (Chile e 
Brasil)

• Mais de 
1.542.859 pes-
soas no Brasil 
impactadas pela 
educação ambi-
ental nos pontos 
de coleta

Legislação-chave

Chile: REP, Lei 
de Resíduos 
Sólidos; 
Política Nacional 
de Resíduos Sóli-
dos, 12.305\10

Estrutura de custos Estrutura de receita

• Salários de pessoal
• Custos de administração
• Custos operacionais de instalações nos 

Pontos Limpos (manutenção de equi-
pamentos, cobrança de taxas)

• Consultoria personalizada
• Taxas de pontos de coleta
• Taxas de serviço de coleta de empresas (Chile)
• Material reciclável separado (Chile)

http://triciclos.net/
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VRECYCLE SERVIÇOS DE GESTÃO DE 
RESÍDUOS
Criada em 2009, a vRecycle Serviços de Gestão 
de Resíduos está sediada em Goa, na Índia. Sua 
premissa é que nem todo mundo tem tempo ou 
interesse de gerenciar seus resíduos, e que a 
vRecycle pode fazer isso por eles.

A vRecycle conta com cinco ofertas diferentes de 
produtos e serviços: 

• Serviços de coleta de lixo para indivíduos, 
comunidades e Panchayats (unidades do 
governo local)

• Configuração e gestão de lixeiras e 
compostores em residências, estações 
comunitárias de reciclagem, estações de 
compostagem para instituições e comunidades 
e compostores para resíduos de jardim 
(incluindo picadores e trituradores)

• Compra de materiais recicláveis – separados 
ou não – retirados de casas (mediante 
pagamento de taxa) ou depositados em uma 
instalação central (sem taxa)

• Design e consultoria
• Programas de educação, incluindo 

apresentações básicas e avançadas sobre a 
conscientização quanto ao lixo (45 minutos), 
exibição de filmes (90-120 minutos), sessões 
de conscientização e atividades (90 minutos), 
visita de campo (60-180 minutos) e atividade 
de campo voltada aos sistemas de coleta de 
resíduos em vilas (60 a 120 minutos).

INFORMAÇÕES GERAIS
Nome: vRecycle Serviços de Gestão de 
Resíduos
Tipo de organização: Firma 
Localização: Goa, Índia
Criação: 2009
Residências atendidas: 10.000
Outros recursos: Instalação de mais de 2000 
compostores e 150 pontos de reciclagem 
comunitários
Website: vrecycle.in/about_us

A vRecycle opera em um depósito localizado na 
Zona Industrial de Margao, atendendo a mais 
de 45 instituições comunitárias, 60 instituições 
individuais e 2 panchayats de vilas.

Clinton Vaz, fundador da vRecycle, iniciou suas 
operações com um investimento inicial de Rs 
10.000. Com o carro emprestado de seu pai, ele 
fazia coletas uma vez por semana. Atualmente, 
ele tem dois veículos próprios e é completamente 
auto-sustentável. Ele acredita que é importante 
oferecer soluções flexíveis para fazer seu modelo 
funcionar. O faturamento da empresa é de cerca 
de 80 lakhs por ano, com uma margem de lucro 
de Rs 1 lakh por mês. A recuperação de resíduos 
da empresa (ou seja, o desvio de resíduos que 
seriam despejados em aterros) é de cerca de 
80%. Seus planos de expansão incluem a oferta 
de um modelo de franquias.

http://vrecycle.in/about_us
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WASTE4CHANGE
A Greeneration Indonésia é uma organização 
ambiental com base em Bandung, focada no 
consumo e na produção sustentáveis. Para 
cumprir sua missão, eles abriram uma divisão 
de gestão de resíduos em 2012. Um ano depois, 
eles se associaram à Reciclagem EcoBali (ver 
EcoBali) e fundaram a Waste4Change, agora 
sediada em Bekasi, na Indonésia. 

A Waste4Change pretende ser um provedora de 
gestão responsável de resíduos na Indonésia. 
Atualmente, ela oferece quatro serviços distintos, 
abreviados como 4C: campanha, consultoria, 
coleta e criação.

A campanha visa educar sobre porque e como 
os resíduos devem ser geridos, enquanto a 
consultoria fornece treinamento e serviços 
para organizações prontas para serem mais 
responsáveis.

Coletar é o principal serviço de coleta de 
lixo, fornecendo uma gestão responsável de 
resíduos para residências e empresas, incluindo 
treinamento inicial na separação da pré-coleta 
de resíduos. As estatísticas sobre o lixo são 
rastreadas para que as empresas possam 
monitorar e relatar seu progresso.

Todo o lixo coletado é submetido a qualquer 
separação pós-coleta necessária, e em seguida 
é reciclado, compostado ou descartado com 
segurança como parte do último tipo de serviço: 
Criar.

INFORMAÇÕES GERAIS
Nome: Waste4Change (originalmente em 
associação com a EcoBali)
Tipo de organização: empresa social
Localização: Jacarta e Bekasi, Indonesia
Criação: 2013
Operações: educação, treinamento, coleta, 
reciclagem, descarte
Quantidade gerida: 9–11t/dia
Residências atendidas: 1,600
Outros clientes: 12 escritórios, 3 cafés, 5 
embaixadas
Website: waste4change.com

Os fluxos de receita do Waste4Change se 
originam principalmente das taxas de coleta de 
resíduos comerciais, taxas de administração 
e honorários de consultoria. Por exemplo, a 
PRAISE (associação de empresas de bens de 
consumo embalados na Indonésia, incluindo a 
Danone, Unilever, Nestlé, Coca-Cola, IndoFoods 
e TetraPak) recebe seus serviços para uma 
campanha de reciclagem de embalagens.
A Waste4Change opera duas unidade: a primeira 
fica localizada em Bekasi, onde recebem cerca 
de 4 toneladas diárias, incluindo 1 tonelada de 
composto e 500 quilos de recicláveis. Sua outra 
unidade em Jacarta recebe 5 a 7 toneladas por 
dia de clientes comerciais, que aderiram ao 
programa Lixo Zero para o Aterro (ZWTL), com o 
objetivo de minimizar o volume de lixo depositado 
em aterros sanitários. Isso inclui a colaboração 
com uma fábrica de cimento que utiliza resíduos 
como combustível.

PLANO DE NEGÓCIOS: WASTE4CHANGE

ORGANIZAÇÃO Waste4change TIPO DE 
ORGANIZAÇÃO

Empresa social

Parceiros-chave Atividades-chave Proposta de valor Produção com 
resíduos Clientes

• Ministério do 
Meio Ambiente 
e Florestas

• Dinas 
Lingkungan 
Hidup Provinsi 
DKI Jacarta

• Kementerian 
Lingkungan 
Hidup

• Bergerak In-
donesia Bebas 
Sampah

• Fábrica de 
cimento

Seus 4 C’s:
• Consultoria: trein-

amento e estudos 
de viabilidade

• Campanha: edu-
cação ambiental 
para empresas, 
residências, escolas 
e comunidades

• Coletar: lixo de 
residências e 
clientes comerci-
ais, orientar sobre 
a separação de 
resíduos

• Criar: transformar 
os resíduos co-
letados em ma-
teriais reciclados 
ou em descarte 
responsável nos 
aterros

Meta: Alcançar 
uma gestão 
responsável de 
resíduos

Proposta de 
valor: Fornecer 
serviços re-
sponsáveis e 
transpa- rentes 
em toda a cadeia 
de gestão de 
resíduos 

• Orgânicos: com-
postagem por 
leiras e criação 
de moscas sol-
dado negras

• Recicláveis: 
administrados 
pelos catadores 
empreendedo- 
res

• Residên- 
cias: coleta

• Empresas 
privadas: 
coleta e 
serviços de 
consultoria

• Governo: 
serviços de 
consultoria

Recursos-chave Impacto

• Marca Was-
te4Change 

• Caminhões
• Centro de 

separação
• Unidade de 

compostagem

• Menos de 25% 
do lixo coletado 
é depositado em 
aterros sanitári-
os

Legislação-chave

Regulamentação 
local DKI Jacarta, 
3/2013: Gestão 
de Resíduos

Estrutura de custos Estrutura de receita

• Salários do pessoal
• Custos operacionais (eletricidade, 

manutenção)
• Custos com veículos (manutenção, 

gasolina)
• Taxas de depósito em aterros
• Equipamentos de segurança
• Custos de administração
• Atendimento ao cliente

• Taxas de cobrança de famílias e empresas
• Vendas de materiais recicláveis
• Vendas de larvas das moscas soldado negras
• Vendas de composto
• Taxa de administração para campanhas educacionais
• Taxa de administração para serviços de consultoria

http://waste4change.com
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COOPERATIVA YOUGREEN
A Cooperativa YouGreen, localizada em São Paulo, 
no Brasil, emprega atualmente 35 catadores de 
materiais recicláveis. Seu objetivo fundamental 
é buscar a prosperidade compartilhada, em 
oposição à individual. Isso orienta seu trabalho e 
modelo socioeconômico. 

A cooperativa foi formada independentemente em 
2011, após tentativas sem sucesso de parceria 
com o governo. É liderada por um ex-catador 
com formação em logística e engenharia, que viu 
uma oportunidade de melhorar a eficiência na 
gestão de resíduos após um fim de semana de 
trabalho voluntário para a Cruz Vermelha, no Rio 
de Janeiro. Seu objetivo é melhorar a qualidade 
de vida dos catadores, tanto financeiramente 
quanto de outras formas, além de fornecer 
serviços de coleta, separação, conscientização, 
diagnósticos e logística reversa para empresas 
ambientalmente engajadas. A YouGreen também 
visa desenvolver e fornecer oportunidades 
para outros grupos de catadores de materiais 
recicláveis. 

Atualmente, os serviços de coleta são fornecidos 
para cerca de 45 clientes empresariais em toda 
a cidade de São Paulo. O lixo coletado é levado 
para a central de eficiência da YouGreen, onde é 
separado, limpo e vendido para os recicladores. 
Um avançado software de rastreamento detalha 
os níveis mensais de geração e reciclagem de 
lixo para cada cliente por material, permitindo 
que eles cumpram os requisitos do mandato 
da REP. Esses dados também são usados   para 
melhorar o processo de gestão de resíduos de 
cada cliente. Além disso, os preços da YouGreen 
são transparentes e seus serviços de reciclagem 
são mais baratos que as taxas de depósito em 
aterros, facilitando a atuação das empresas 
de maneira ambientalmente responsável. 
Seu programa também inclui serviços 
educacionais para a comunidade e cursos de 
auto-aperfeiçoamento para membros e outras 
cooperativas. 

A YouGreen gerencia 100 toneladas de lixo por 
mês. Como parte dos planos de expansão, – e 
para melhorar o nível do serviço prestado aos 
clientes atuais – há planos de instaurar um 
modelo de franquias sociais, que os tornaria 
parceiros de cooperativas em todo o Brasil 
a fim de fornecer o mesmo nível de serviço, 
rastreabilidade e dados a uma área mais ampla. 

INFORMAÇÕES GERAIS
Nome: Cooperativa YouGreen
Tipo de organização: cooperativa de 
catadores
Localização: São Paulo, Brasil
Criação: 2011
Operações: serviços completos de coleta, 
separação, compactação rastreável, 
consultoria de materiais
Quantidade gerida: 100t/mês
Clientes comerciais atendidos: 45
Website: http://www.yougreen.com.br/

PLANO DE NEGÓCIOS: COOPERATIVA YOUGREEN

ORGANIZAÇÃO Cooperativa YouGreen TIPO DE 
ORGANIZAÇÃO

Cooperativa de catadores de 
materiais recicláveis

Parceiros-chave Atividades-chave Proposta de valor Produção com 
resíduos Clientes

• Cooperativas 
de catadores

• Retalhar 
(empresa de 
logística rever-
sa para têxteis

• Cicla Brasil 
(empresa 
de inclusão 
social)

• Identificar as práti-
cas de resíduos dos 
clientes

• Ensinar os clien-
tes a separar os 
resíduos

• Coletar resíduos
• Separar e com- 

pactar materiais em 
lotes (por empresa)

• Fornecer relatóri-
os mensais aos 
clientes com sug-
estões de melhores 
práticas

• Vender recicláveis
• Educar os membros 

da cooperativa
• Educar alunos e 

grupos comunitári-
os 

Meta: Melhora 
material na qual-
idade de vida dos 
catadores

Proposta de 
valor para em-
presas: Fornecer 
relatórios de co-
leta, separação, 
conscientização, 
identificação 
e recuperação 
de materiais 
conforme a lei da 
REP

Proposta de 
valor para outras 
cooperativas: 
Através de fran-
quias sociais, 
expandir o núme-
ro de clientes 
empresariais e 
oferecer melho-
rias em eficiência 
educacional e 
operacional

• Recicláveis sep-
arados, limpos e 
compacta- dos

• Empresas
• Outras coop-

era- tivas de 
catadores 

Recursos-chave Impacto

• Caminhões
• Unidades de 

separação
• Software de 

rastreamento

• Coleta de 100t de 
lixo mensais 

• Salários estáveis 
para 35 catado-
res

• 6 coopera- tivas 
franqueadas

• Classificação 
de 37 tipos de 
recicláveis

Legislação-chave

Lei Brasileira da 
REP;
Política Nacional 
de Resíduos Sóli-
dos, 12.305\10

Estrutura de custos Estrutura de receita

• Salários de pessoal
• Custos operacionais (eletricidade, ma-

nutenção, aluguel)
• Custos com veículos (manutenção, 

combustível)
• Custos de administração
• Software (Catafácil, projetado no Brasil 

especificamente para cooperativas de 
catadores de recicláveis)

• Taxa de coleta de empresas
• Venda de materiais recicláveis
• Taxas de franquia

http://www.yougreen.com.br/
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YAKSA PELESTARI BUMI 
BERKELANJUTAN
A YPBB vem desenvolvendo ativamente a 
conscientização sobre estilos de vida ecológicos 
há muitos anos. Em seguida, uniu forças com 
a Mãe Terra (Filipinas) e outras organizações 
para pilotar um programa de Desperdício Zero 
(Kawasan Bebas Sampah) no município de 
Bandung em 2015.

Este programa faz parte da Ação Ásia-Pacífico 
contra a Poluição Plástica: Redução do Vazamento 
Terrestre de Resíduos Plásticos nas Filipinas e 
na Indonésia através de Zero Waste Systems e 
Redesenho de Produtos, que visa impedir que 
14.000 toneladas de plástico vazem no oceano 
a cada ano. Consiste em educação de mudança 
de comportamento porta a porta, separação 
de resíduos e redução de 30% dos resíduos em 
aterros sanitários através do processamento 
e reciclagem orgânicos. As atividades incluem 
criação de perfil ecológico, consultoria com 
as partes interessadas, estabelecimento de 
um conselho de resíduos no nível distrital, 
desenvolvimento de um sistema regulatório 
de gerenciamento de resíduos integrado, 
treinamento de coletores de lixo, educação de 
porta em porta, experimentação e aprimoramento 
do sistema e aplicação da lei.

Além de organizações internacionais de lixo 
zero, a YPBB uniu forças com outras partes 
interessadas para fazer lobby e apoiar ativamente 
o governo dos municípios (atualmente com 
foco na região do rio Citarum) na elaboração 
de uma gestão ambientalmente correta e na 
regulamentação de redução de resíduos, criando 
o plano diretor da MSWM e outros aspectos da 
governança de resíduos.

A campanha da YPBB a longo prazo é sobre o 
aspecto da redução de resíduos. O sistema de 
coleta desagregada de resíduos, incentivado 
por meio de regulamentação e implementação 
técnica, é uma estratégia intermediária para 
alcançar condições em que haja uma separação 
entre resíduos recicláveis   e resíduos. A 
segregação de resíduos não se destina apenas 
a melhorar o processamento e a reciclagem, 
mas também como um meio para o governo 
desenvolver políticas de redução de resíduos. 
Através da triagem, o governo pode monitorar 

os tipos de resíduos e os responsáveis   pelos 
resíduos residuais que sobrecarregam o sistema 
público de gerenciamento de resíduos. Isso 
abrirá o caminho para identificar e monitorar as 
partes responsáveis   pelos resíduos residuais e 
realizar regularmente auditorias de resíduos e de 
marca. Essa abordagem é usada para desenvolver 
políticas para proibir ou limitar produtos e 
embalagens rotineiramente relatados ao governo 
da cidade e, no futuro, espera-se que o governo 
central possa desenvolver políticas e implementar 
EPR com base em um banco de dados sólido.

A YPBB também realiza treinamento para 
voluntários de quadros locais e outros, incluindo 
treinamento para trabalhadores de resíduos no 
apoio à implementação do sistema na área. Para 
áreas que não possuem instalações ou terrenos 
para o processamento de resíduos, a YPBB 
trabalha em estreita colaboração com a Agência 
Ambiental da cidade para servir o transporte de 
resíduos desagregados, especialmente resíduos 
orgânicos.

Atualmente, 10 sub subdistritos em Bandung e 
oito subdistritos em Cimahi receberam educação 
porta a porta, com aproximadamente 7.742 
(taxa de conformidade de 45%) separando seus 
resíduos. Os esforços foram especialmente fortes 
na cidade de Cimahi, onde a YPBB é o parceiro 
oficial de resíduos do governo do município de 
Cimahi, servindo 100% da cidade. Para a cidade 
de Bandung, a taxa de desvio de resíduos é 
de 16,15% ou 658,12 kg, consiste em resíduos 
orgânicos 563,74 kg, plástico reciclável 72,91 kg, 
outros recicláveis   21,47 kg e taxa de conformidade 
34,38% ou 3189 domicílios . Para a cidade de 
Cimahi, a taxa de desvio de resíduos é de 35,17% 
ou 1808,78 kg, consiste em resíduos orgânicos de 
1503,44 kg e recicláveis   de 305,34 kg, enquanto 
a taxa de conformidade de 56,11%. No distrito 
de Soreang, o desvio de resíduos orgânicos é 
223,93 kg e reciclável 18,83 kg, enquanto a taxa de 
conformidade é de 61,56% ou 1062 domicílios.

INFORMAÇÕES GERAIS
Nome: YPBB 
Tipo de organização: Perkumpulan
Location: Distrito de Bandung, Cimahi e 
Soreang, Java Ocidental, Indonésia
Famílias atendidas: 8.021

PLANO DE NEGÓCIOS: YPBB

ORGANIZAÇÃO YPBB TIPO DE 
ORGANIZAÇÃO

Fundação

Parceiros-chave Atividades-chave Proposta de valor Produção com 
resíduos Clientes

• Fundação Mãe Terra
• Governos dos mu-

nicípios de Bandung 
e Cimahi

• Corporação de Lim-
peza de Bandung

• Realizar perfis 
verdes

• Consultar partes 
interessadas

• Estabelecer um 
conselho de 
resíduos distrital

• Desenvolver 
sistemas munic-
ipais de gestão 
de resíduos e 
regulamentação

• Treinar catado-
res de materiais 
recicláveis

• Treinar os 
cidadãos para 
mudar compor-
tamentos

• Realizar testes 
na melhoria do 
sistema

• Implementar to-
talmente o siste-
ma de gestão de 
resíduos

• Reforçar a apli-
cação da lei

Meta: Prevenir 
o fluxo anual de 
14.000 toneladas 
de plástico para 
o oceano com 
educação porta 
a porta (100%), 
separação de 
resíduos (90%) e 
redução do vol-
ume de lixo nos 
aterros (30%)

Proposta de 
valor: Orientar o 
governo local na 
implementação 
de um sistema 
responsável de 
gestão de resídu-
os

• 420 kg/dia de 
recicláveis e 
orgânicos para 
geração de 
composto

Distrito de 
Bandung, 
Cimahi e 
Soreang, Java 
Ocidental, 
Indonésia

Recursos-chave Impacto

• Princípios da 
Fundação Mãe Terra 
de gestão suste-
ntável de resíduos 
sólidos

• Diminuir o 
volume de lixo 
depositado em 
aterros em 
60%

Legislação-chave

Lei de Gestão de 
Resíduos 18, 2008; 
Regulamento do Gov-
erno 81, 2012;  
Regulamento local de 
Bandung 9, 2011; 
Regulamentos locais 
de Cimahi

Estrutura de custos Estrutura de receita

• Operação do programa educacional
• Mão de obra
• Campanhas ativistas
• Educação

• Subsídio da Fundação Ford para financiar o pro-
grama YPBB
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• Compostagem aeróbia: Decomposição de matéria 
orgânica utilizando microrganismos que requerem 
oxigênio. Os subprodutos incluem calor, água e 
CO2. O calor produzido na compostagem aeróbia 
é suficiente para matar patógenos, ao mesmo 
tempo em que auxilia o crescimento de bactérias 
benéficas.

• Intermediários: Segundo nível de compradores de 
resíduos recicláveis   na hierarquia de reciclagem. 
São compradores autônomos que separam 
novamente os resíduos comprados, limpam, 
fragmentam e/ou compactam materiais antes de 
vendê-los aos recicladores.

• Compostagem anaeróbia: Decomposição de 
matéria orgânica usando microorganismos que 
não necessitam de oxigênio para sobreviver. A 
energia química liberada como metano gera 
apenas uma pequena quantidade de calor, 
não sendo forte o suficiente para matar com 
segurança patógenos de plantas, ervas daninhas e 
sementes.

•  Compactação: Compressão de materiais 
(geralmente com o uso de compactadores) para 
proteção, envio, armazenamento ou venda de 
materiais recicláveis.

•  Crença: Algo em que se acredita; uma opinião ou 
convicção de que algo existe ou é verdadeiro.

•  Grandes geradores de resíduos: Complexos 
residenciais com mais de 50 domicílios ou 
estabelecimentos comerciais que geram mais de 
50 quilos de lixo por dia.

•  Campanha: Uma série de atividades planejadas 
e conectadas ao longo de um período de tempo 
projetadas para criar um objetivo específico.

•  Capex: Abreviação de “despesas de capital”, que 
são fundos usados   para adquirir ou atualizar 
ativos físicos, como edifícios e equipamentos.

•  Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL): 
Definido no Artigo 12 do Protocolo de Kyoto, 
permite que um país com um compromisso de 
redução ou limitação de emissões implemente 
um projeto de redução de emissões em países 
emergentes. Cada crédito equivale a uma 
tonelada de CO2 e pode ser negociado e vendido, 
estimulando as reduções de emissões, ao mesmo 
tempo em que oferece aos países industrializados 
alguma flexibilidade na forma como cumprem 
suas metas de redução.

•  Ponto Limpo: Estações de pré-reciclagem para 
o fornecimento de educação ambiental e pré-
tratamento de materiais para garantir reciclagem 
e rastreabilidade adequadas.

•  Ponto de coleta: Ponto central de entrega onde 

as residências e as empresas podem levar seus 
materiais recicláveis, ao invés de serem coletados 
porta a porta.

•  Composto: Solo orgânico rico em nutrientes feito 
a partir da decomposição de matéria orgânica (por 
exemplo, resíduos de cozinha e jardim). Uma vez 
formado, o composto alimenta o solo.

•  Bens de Consumo Embalados (CPG): produtos 
consumidos e substituídos com frequência, tais 
como alimentos, bebidas, cosméticos e produtos 
de limpeza.

•  Sinal: Um gatilho como um som ou cheiro que 
sinaliza a próxima atividade.

•  Depósitos: Áreas de armazenamento comunitário 
para o lixo doméstico antes do transporte final.

•  Resíduos secos: lixo inorgânico
•  Centro de coleta de resíduos secos (DWCC): 

Instalação especializada onde os resíduos são 
recebidos de residências e empresas, separados 
e preparados para processamento posterior 
ou reciclagem. Também conhecidos como 
Instalações de Recuperação de Materiais (MRF) 
ou Centros de Recuperação Seca.

•  Responsabilidade Estendida do Produtor (REP), 
[Também REPI (Responsabilidade Estendida da 
Parte Interessada, do inglês extended stakeholder 
responsibility)]: Abordagem política na qual uma 
responsabilidade financeira e/ou física significativa 
é atribuída aos produtores de bens pelo 
tratamento e eliminação de resíduos plásticos 
pós-consumo.

•  Plásticos de Comércio Justo: Movimento global 
em que preços justos são pagos aos catadores de 
materiais recicláveis nos países emergentes.

•  Fertilizante: Material natural e sintético (como 
esterco, nitrogênio, fósforo e compostos de 
potássio) adicionado ao solo para sustentar o 
crescimento das plantas.

•  Balanço de GEE: Estimativa do volume de 
emissões de gases estufa emitido por uma 
organização ou país durante um determinado 
período.

•  Gold Standard (GS): Desenvolvido em 2003 pelo 
WWF e outras organizações sem fins lucrativos, o 
GS usa a mesma metodologia do MDL para medir 
e verificar reduções nas emissões de carbono, 
mas dá maior atenção ao impacto dos projetos 
nos aspectos econômicos, ambientais e no bem-
estar social de uma população, sendo geralmente 
considerado como validação suficiente para a 
participação no mercado voluntário de carbono. 
Embora o MDL e o Gold Standard tenham sido 
inicialmente vinculados, hoje eles operam de 

GLOSSÁRIO

forma independente, sendo o GS mais orientado 
para projetos “de elite”.

•  Hábito: Comportamento usual ou tendência 
comportamental estabelecida de difícil alteração.

•  Transportadora: Empresa privada contratada para 
coletar lixo e transportá-lo até seu destino final.

•  PEAD (Polietileno de Alta Densidade): Plástico 
resistente comumente usado para produzir 
embalagens para leite e sabão em pó, assim como 
sacos, rolos e folhas plásticas. Também conhecido 
como plástico número 2.

•  Húmus: Material esponjoso, escuro e orgânico à 
base de carbono que já não pode ser decomposto 
(todo o material orgânico eventualmente 
transforma-se em húmus se não for manuseado). 
O húmus dá ao solo uma textura esfarelada e 
melhora a sua estrutura, tornando-o mais solto e 
permitindo um fluxo mais fácil de ar e água.

•  Incentivo: Algo que motiva ou encoraja alguém a 
fazer alguma coisa.

•  Influência: Fazer com que alguém mude um 
comportamento, crença ou opinião, ou fazer com 
que algo seja modificado.

•  Loja de sucatas: Comprador local de materiais 
recicláveis, principalmente de catadores, que 
coleta e armazena materiais até obter quantidade 
suficiente para venda a um intermediário.

•  Lixiviado: Também chamado de chorume, é um 
líquido percolado de resíduos orgânicos que libera 
alguns de seus constituintes, geralmente altos 
níveis de sais, NH4-N e nutrientes orgânicos. Em 
resíduos orgânicos limpos, o lixiviado composto é 
uma fonte de nutrientes e água que pode ser usada 
como fertilizante.

•  Órgão local: Instituição de autogovernança local na 
Índia que cuida da administração de comunidades 
como vilas, municípios ou cidades pequenas.

•  Instalação (ou Centro) de Recuperação de 
Materiais (MRF): Unidade especializada onde 
o lixo é recebido de residências e empresas, 
e, em seguida, é separado e preparado para 
processamento adicional ou reciclagem. Outros 
termos comumente usados   para MRFs são centros 
de separação de materiais inorgânicos, centros de 
coleta de resíduos secos (DWCCs comuns na Índia) 
e TPS 3Rs (comum na Indonésia).

•  Materiais sustentáveis: Resíduos reciclados que 
são rastreáveis   e têm uma história de otimismo.

•  Cobertura Vegetal: Materiais orgânicos (como 
folhas decompostas, cascas ou composto) 
espalhados ao redor ou sobre uma planta para 
reduzir a evaporação, manter a temperatura do 
solo, evitar a erosão, controlar ervas daninhas e 

enriquecer o solo.
•  Centro de triagem de materiais inorgânicos: ver 

MRF.
•  Plástico oceânico: Resíduos de plástico recolhidos 

dentro de uma certa distância geográfica de uma 
via navegável.

•  Opex: Abreviação de “despesas operacionais”, 
são fundos necessários para executar operações 
diárias, incluindo combustível, manutenção, 
serviços públicos, aluguel e salários de pessoal.

•  Grânulos: Pequenas esferas de plástico (alguns 
milímetros de largura) geralmente vendidas para 
fabricantes que, em seguida, re-fundem o plástico 
e moldam-no em produtos finais.

•  PET (polietileno tereftalato): Uma forma de 
poliéster comumente extrudado ou moldado em 
plástico engarrafado, embalagens, têxteis e muitos 
outros produtos de consumo.

•  PP (Polipropileno): plástico comumente utilizado 
na produção de embalagens com superfície 
relativamente escorregadia, baixa densidade e 
capacidade de dobrar sem quebrar, o que o torna 
adequado para uma ampla gama de aplicações.

•  PRO (“Organização de Responsabilidade do 
Produtor” ou “Organização de Recuperação 
de Embalagens”): Organizações profissionais 
autorizadas ou financiadas (coletivamente ou 
individualmente) por produtores que asseguram a 
coleta, reciclagem e descarte seguro de resíduos 
em fim de vida útil gerados por sua produção.

•  Combustível Derivado de Resíduos (CDR): 
Combustível de valor calorífico produzido a partir 
de vários tipos de resíduos (por exemplo, na 
produção de fornos de cimento).

•  Recompensa: Algo dado em reconhecimento a 
uma ação apreciada.

•  Modelo: Alguém admirado pelos outros como um 
bom exemplo a ser seguido.

•  Rotina: Uma sequência usual ou fixa de ações 
regularmente seguidas.

•  Peneira: Filtro de malha usado para separar 
grumos e aglomerados do material mais 
compostado.

•  Silagem: Forragem armazenada e fermentada 
com alto teor de umidade, utilizado como 
alimento para gado e ovelhas no inverno ou como 
matéria-prima de biocombustível para digestores 
anaeróbios.

•  Chorume: Mistura de água e pequenos pedaços de 
um sólido.

•  Plástico social: termo cunhado pelo Banco 
Plástico para descrever plásticos que são coletados 
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por catadores de recicláveis e convertidos em 
dinheiro, itens ou serviços a uma taxa acima do 
mercado, incentivando o seu recolhimento.

•  Separação na fonte: Ação de organizar 
separadamente os diferentes tipos de resíduos 
sólidos (por exemplo, orgânicos e inorgânicos) no 
local onde o resíduo é gerado (ou seja, doméstico 
ou comercial).

•  Cadeia de suprimentos: Sequência de processos 
envolvidos na produção e distribuição de uma 
mercadoria.

•  Estação de transferência: local de processamento 
onde os coletores locais depositam os resíduos 
antes do seu transporte para aterros.

•  Organismos locais urbanos: Na índia, refere-se 
a instituições de governo autônomo local que 
administram áreas municipais com populações 
entre 100.000 e um milhão de habitantes.

•  Ureia: Substância que contém nitrogênio, 
normalmente removida do sangue pelos rins para 
a urina.

•  Cadeia de valor: Processo ou atividades pelas 
quais uma empresa agrega valor aos materiais.

•  Integração vertical: Combinação de duas ou mais 
etapas de produção feitas por uma empresa, que, 
de outro modo, costumam ser realizadas por 
empresas separadas.

•  Banco de Resíduos (outro termo para “ponto de 
coleta”): comuns na Indonésia, onde as famílias 
podem trazer seus materiais recicláveis em 
troca de dinheiro, créditos escolares, créditos de 
eletricidade ou outros bens e serviços.

•  Catadores de materiais recicláveis (também 
conhecido como “catadores de recicláveis”): 
Pessoas informalmente envolvidas na coleta e 
recuperação de resíduos sólidos reutilizáveis 
e recicláveis de ruas, lixeiras, instalações de 
recuperação de materiais e aterros sanitários. 
Eles vendem materiais para os recicladores 
através de intermediários.

•  Carrinhos de catadores: Veículos abertos não-
motorizados utilizados para transportar materiais 
recicláveis.

•  Ponte de pesagem: Balança usada para 
determinar o peso de resíduos ou materiais 
recicláveis transferidos para centros de 
processamento.

• “Porquê”: Crença que impulsiona a ação.

GLOSSÁRIO
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1 McKinsey Engagement Manager for Ocean Con-
servancy and McKinsey Center for Business and Environ-
ment, “Stemming the Tide: Land-Based Strategies for a 
Plastic Free Sea,” 2015, [Diretoria Executiva de Conser-
vação Marítima McKinsey e Centro McKinsey de Negócios 
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org/wp-content/uploads/2017/04/full-report-stemming-
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técnico e os recursos financeiros para instalar sistemas 
de coleta de resíduos, resultando em baixos níveis de 
coleta em todo o país. O Projeto STOP fornece recursos 
financeiros e ajuda a equipe a capacitar vilas e aldeias a 
administrar sistemas de resíduos economicamente sus-
tentáveis. Todos os trabalhadores das coletas e estações 
de transferência são empregados pelo negócio da aldeia 
(BUMDES).
3 Em Bengaluru, o Município oferece serviços res-
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de triagem de resíduos liderados por cooperativas de 
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própria gestão de resíduos e são obrigados a pagar as 
cooperativas de catadores de materiais recicláveis direta-
mente.
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5 Duhigg, Charles. The Power of Habit: Why we 
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New York: Random House Trade Paperbacks, 2012.
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2011.
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Organisational behaviour and Human Decision Processes 
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organizacional e Processos Humanos de Decisão] (1991): 
179-211. 
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cias da Vila Mulyo Agung em Malang, na Indonésia. As 
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coleta de lixo pelo município, mas pagam taxas de cole-
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Algumas organizações, como o Projeto STOP, utilizam 
baldes de tinta usados, reciclados e repintados como lixei-
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para outros fins. 
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ert. Influence: The psychology of persuasion. [Técnicas 
de influência inspiradas em Cialdini, Robert. Influência: A 
psicologia da persuasão.] Harper Business, 2006.; Ciald-
ini, Robert. Pre-Suasion: A revolutionary way to influence 
and persuade. [Pré-Suasão: Um modo revolucionário de 
influenciar e persuadir]. Simon & Schuster, 2016.; Mussel-
white, Chris and Plouffe, Tammie, “What’s your influencing 
style?” [“Qual é o seu estilo de influência?”] Harvard Busi-
ness Review, December 10, 2018. https://hbr.org/2012/01/
whats-your-influencing-style; Bacon, Terry, “The influence 
skills.” The Elements of Power, December 10, 2018. [“As 
habilidades de influência.” Os Elementos do Poder] http://
www.theelementsofpower.com/the-influence-skills
13 Página do Facebook do Projeto Relix. Acesso em: 
10 de Dezembro de 2018. https://www.facebook.com/pro-
jetorelix
14 O nome Relixx, com “xx”’, representa os cromos-
somos das mulheres.
15 Página do Facebook do Projeto Relix. Acessada 
em: 11 de dezembro de 2018. https://www.facebook.com/
projetorelix
16 “Arquitetura”, Fundação Basura, Acesso em 10 de 
dezembro de 2018,  https://basural.com/category/arqui-
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17 Ilustração original de Jennifer Lambien, www.
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18 Chandran, Pinky, et al.”Informal Waste Workers 
Contribution in Bangalore”, [“Contribuição dos catado-
res de materiais recicláveis Informais em Bangalore”], 
ICON SWM 2014 - Quarta Conferência Internacional no 
SWM. Janeiro de 2014. http://hasirudala.in/wp-con-
tent/uploads/2016/08/1.-Full-Paper-Chandran-Infor-
mal-Waste-Workers-Contribution-in-Bengaluru-1.pdf.
19 O curso pode ser encontrado em https://www.
udemy.com/como-vivir-basura-cero/. Atenção: os cursos 
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20 “Olhos Mágicos” transferida e adaptada de Bang-
kok ao Rio de Janeiro e Los Angeles,” Mega Cities Project 
[Projeto Mega Cidades], Acesso em 1º de janeiro de 2019, 
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fers/
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22  Crédito da foto para Bengaluru Ward 198 Monika 
JHI. 
23  https://green-indonesian.org

Nota Final
24 Traduzidas para o português, as seis reflexões 
pessoais a serem avaliadas antes e depois do curso são: 
Estou feliz comigo mesmo e com minhas habilidades. 
Sinto-me feliz no meu ambiente. Eu tenho um bom rela-
cionamento com minha comunidade. Eu me sinto capaz 
de fazer mudanças concretas positivas no meu ambiente. 
Meu ambiente é muito importante para a minha vida. 
Aproveito boa parte do meu tempo livre nos espaços públi-
cos da minha comunidade (parques, praças, etc.). Eu sei 
como cuidar e melhorar o meu ambiente. Eu posso gerar 
mudanças positivas no meu ambiente sem depender dos 
outros (município, colegas, etc.).
25 Para fins administrativos, a cidade de Bengaluru 
é dividida em nove zonas, que são subdivididas em um 
total de 198 setores administrados pelo Bruhat Bengaluru 
Mahanagara Palike (BBMP).
26 Por favor, note que as estratégias discutidas 
neste documento não são exaustivas nem viáveis   em 
todos os contextos.
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dos (Gestão e Manejo) aprovadas em 2000 sob a Lei de 
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36  Página do Projeto Relix no Facebook. Acessado 
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a Circular Economy,” [“anone-AQUA Apoia o Desen-
volvimento de uma Economia Circular˜] Antara Sumut 
News, 6 de março de 2018, https://sumut.antaranews.
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Distrito de Muncar, Regência de Banyuwangi, Indonésia”]. 
Janeiro de 2018. 
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dia, 7 dias por semana. Eles recebem um salário mensal 
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res de materiais recicláveis Informais em Bengaluru”]  
ICON SWM 2014: Quarta Conferência Internacional no 
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De Plástico],  brandwatch, Abril de 2018, https://www.
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94 Manual Prático de Engenharia de Compostagem - 
Roger Tim Haug – CRC Press 
95 Manual Prático de Engenharia de Compostagem - 
Roger Tim Haug – CRC Press
96 Embora a trituração seja uma prática comum, 
alguns processadores orgânicos como a Reciclagem Te-
mesi utilizam um tempo de compostagem mais longo para 
cobrir a demora na decomposição do coco e das folhas 
de palmeira. Com mais tempo de compostagem, não é 
necessário retalhar seus materiais orgânicos, economi-
zando o alto custo de eletricidade da trituração.
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