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RESUMO 

Os catadores de materiais recicláveis são sujeitos que, na imensa maioria das vezes, 

encontram-se em condições de extrema pobreza. Seu objeto de trabalho é constituído por aquilo 

que as pessoas de classes mais abastadas descartam. Ao exercerem seus trabalhos, os 

catadores terminam por beneficiar instituições privadas e públicas. As privadas, representadas 

pelas empresas que compram, beneficiam, industrializam e reinserem os matérias no mercado 

aproveitam-se do trabalho não remunerado desses trabalhadores – considerados a base da 

reciclagem. Já as instituições públicas são beneficiadas pela diminuição de gastos públicos 

(como pagamento de serviços de limpeza urbana; captação, tratamento e distribuição de água, e 

produção e distribuição de energia elétrica) assim como pela sua omissão através do não retorno 

dos impostos recolhidos justamente para aqueles que mais precisam: os pobres. 

 

METODOLOGIA 

O elaboração do trabalho é baseada em revisões bibliográficas de livros, artigos 

científicos, jornais, revistas assim como leis brasileiras que, em seu conjunto, forneceram a base 

teórico-metodológica para a pesquisa. 
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Os trabalhos de campo mostraram-se fundamentais. Para entender de forma mais 

aprofundada o funcionamento da reciclagem foram realizadas visitas técnicas e entrevistas tanto 

em entidades públicas como privadas. 

Dentre as entidades públicas os autores realizara visitas técnicas nos setores 

administrativos e às cooperativas de catadores do Departamento Municipal de Limpeza Urbana 

(DMLU) e ao Serviço Autônomo de Saneamento de Pelotas, órgãos ligados às Prefeituras de 

Porto Alegre e Pelotas, respectivamente, ambas cidades pertencentes ao Estado do Rio Grande 

do Sul, Brasil. Nessa esfera também houveram entrevistas com fiscais do governo estadual e 

federal. 

Quanto às entidades privadas ou que obedecem às lógicas do mercado, computam-se 

entrevistas com catadores autônomos ou cooperados, compradores de recicláveis e visitas à 

algumas indústrias recicladoras. 

 

1. INTRODUÇÃO 

Brasil, agosto de 2010. Depois de 20 anos de tramitação e várias modificações em seu 

texto original é aprovada no Senado a Lei número 12.305, que sanciona a Política Nacional dos 

Resíduos Sólidos. Seu texto é composto por seis capítulos e cinqüenta e sete artigos que fazem 

referencia a normas para produção, manejo, tratamento, reciclagem e disposição final dos 

resíduos sólidos. As novas imposições trarão mudanças significativas no manejo desses 

resíduos por toda a sociedade brasileira. Unidades federativas, prefeituras, indústrias, 

estabelecimentos comerciais e de serviços diversos, além dos próprios cidadãos e cidadãs 

brasileiras terão de adequarem-se às novas regras. 

Muitos comemoraram a aprovação da lei propagandeando que suas imposições 

tornarão um assunto que antes era tratado de forma tão desleixada por muitos administradores 

públicos em alvo de políticas públicas sérias.  

Os lixões, por exemplo, além do péssimo aspecto visual que impõem na paisagem, 

contamina o solo com o chorume, a atmosfera com gases que afetam o efeito estufa e ainda 

alimenta vetores, como pequenos mamíferos, aves e insetos. A proibição desse tipo de 

destinação final em prol dos aterros sanitários, onde existe a impermeabilização do solo, o 

aterramento dos resíduos (impedindo o desenvolvimento de vetores) e o tratamento adequado 

dos gases e efluentes que originam-se e percolam as pilhas de resíduos,  proporcionará grandes 

benefícios de ordem ambiental e de saúde pública. 
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A nova política também impõe, por parte das Prefeituras, o oferecimento de dois tipos 

de coleta domiciliar: a coleta orgânica (de materiais orgânicos) e a seletiva materiais recicláveis. 

Os resíduos orgânicos devem ser encaminhados para usinas de compostagem e os materiais 

recicláveis para usinas de triagem para posterior venda no mercado de recicláveis. Essas 

práticas trarão grandes benefícios de ordem social e ambiental pelo fato de proporcionar novas 

vagas no mercado de trabalho e diminuírem a demanda de matérias primas virgens e energia. 

Outra imposição será a implementação, por parte dos produtores e revendedores, da 

Logística Reversa para produtos cujo resíduo e/ou embalagem seja classificado como Resíduo 

Perigoso. É o caso das embalagens de agrotóxicos, das pilhas e baterias, dos produtos 

eletrônicos, dos pneus, dos óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens e de algumas 

lâmpadas, como as fluorescentes. 

No entanto, algumas cláusulas da lei são baseadas em modelos de países 

desenvolvidos – especialmente europeus – cuja atual realidade brasileira dificulta a execução 

integral dessas. É o caso, por exemplo, da imposição da segregação na fonte dos resíduos 

domiciliares. O cumprimento desta norma tem como requisito básico a educação ambiental dos 

geradores, o quê, num país onde a educação de uma forma geral é vitima de um processo 

histórico de déficits estruturais, torna a sua aplicação um processo que demandará muito mais 

tempo que as imposições da Lei. 

O que poucos percebem, no entanto, é que a PNRS, apesar das benfeitorias que 

proporcionará para a população e para o ecosfera, ainda permite muitas situações de exploração 

do trabalho daqueles que constituem a base da cadeia de reciclagem de resíduos sólidos 

inorgânicos: Os catadores de materiais recicláveis. Tais trabalhadores são vítimas de várias 

formas. A primeira, e mais evidente delas, são as condições de (extrema) pobreza à que estão 

submetidos. Geralmente estão na profissão por não disporem de outras alternativas de trabalho 

e renda que lhes proporcionem melhores condições de vida. A outra, menos evidente para a 

maior parte da população, é o aproveitamento abusivo de seus trabalhos por diversos atores que 

agem de forma direta e indireta, seja pela iniciativa privada ou pública. 

Dentre os exploradores envolvidos, destacam-se, num primeiro momento, os donos de 

ferros-velhos (ou unidades de triagem) pequenos e grandes, e, é claro, a indústria recicladora. 

No entanto, uma análise mais acurada do mercado da reciclagem, permite a observação de que 

o Estado, em suas diversas esferas e de diversas formas, também colhe benefícios, seja pela 

coleta de impostos, seja pela sua omissão, sobre o trabalho dos catadores de recicláveis. No 

artigo que segue busca-se abordar a forma como aproveitam-se desses trabalhadores.  
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1. A SOCIEDADE DO HIPERCONSUMO E OS CATADORES DE MATERIAIS 

RECICLÁVEIS 

Na atual sociedade capitalista, a reprodução do capital é feita principalmente pela 

busca da aquisição de mercadorias e a exploração da mão de obra pelos preços mais baixos 

possíveis e sua posterior venda com consideráveis taxas de lucro, cujo “(...) o imperativo é 

mercantilizar todas as experiências em todo lugar, a toda hora e em qualquer idade, diversificar a 

oferta adaptando-se às expectativas dos compradores, reduzir o ciclo de vida dos produtos pela 

rapidez das inovações.” (LIPOVETSKY, 2007, p. 13). 

Chamada por Gilles Lipovetsky de “Sociedade do hiperconsumo”, ela possui como 

fundamento principal: 

 
(...) vender a maior quantidade de produtos com uma fraca margem de ganho de 
preferência a uma pequena quantidade com uma margem importante (...) a busca do 
lucro pelo volume e pela prática dos preços baixos. Por os produtos ao alcance das 
massas: a era moderna do consumo é condutora de um projeto de democratização 
do acesso aos bens materiais. (LIPOVETSKY, 2007, p. 28). 

 

No entanto, essa mesma democratização do consumo reproduz um processo de 

marginalização, onde nem todos são inseridos no mercado de trabalho e, consequentemente, 

não possuem acesso às mercadorias – vide o caso dos catadores. Além disso, o processo de 

massificação do consumo utiliza-se da venda de produtos padronizados embalados em 

pequenas quantidades, o que, ao final do ciclo de vida das mercadorias, tem-se a geração de 

enormes quantidades de resíduos. Como resumem Gonçalves & Silva: 

 
Como base da lógica que leva ao desperdício, está o processo de reprodução 
ampliada do capital, demarcando sua característica destrutiva, que ao estabelecer a 
supremacia do valor de troca das mercadorias, em detrimento do valor de uso, 
estimula o desperdício de uma quantidade enorme de energia na forma física das 
mercadorias, pois estas não têm como objetivo principal a satisfação das 
necessidades humanas e sim a própria reprodução ampliada do capital. Um 
desperdício que alcança a todas as mercadorias indistintamente, entre elas a própria 
força de trabalho. O que pode ser observado pelo crescente número de 
desempregados e de trabalhadores precarizados, que sobrevivem da renda que 
obtém do trabalho na catação dos resíduos sólidos compostos por materiais 
recicláveis. (GONÇALVES & SILVA, 2009, p. 130) 

 

1.1 – Os catadores de recicláveis individuais 

Os catadores de materiais recicláveis são pessoas que, na imensa maioria das vezes, 

encontram-se em condições de extrema pobreza. Despossuídos de qualificação profissional 

(muitos são analfabetos e outros tantos analfabetos funcionais), que, sem oportunidades de 

emprego, sem vêm obrigados a viverem daquilo que é descartado pelo consumismo das classes 
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sociais mais abastadas. Estima-se que essa seja a profissão de um contingente que gire entre 

400 e 600 mil brasileiros. (IPEA, 2012, p.7). 

Os catadores são sujeitos que estão, na imensa maioria das vezes, abaixo da linha de 

pobreza. Moram em locais sem infraestrutura sanitária adequada, em áreas alagadiças ou 

encostas onde, por falta de interesses do capital imobiliário, não há prestação de serviços 

básicos, como redes de água e esgoto adequados, fornecimento de energia elétrica, iluminação 

e pavimentação das ruas. 

A atividade de catação de materiais recicláveis constitui-se numa alternativa de 

trabalho e renda para aqueles que nada possuem. Uma das características da catação de 

recicláveis para os iniciantes é que os equipamentos/ferramentas de trabalho podem ser 

obtidos/construídos a partir dos próprios resíduos. Os sacos plásticos de maior volume podem 

lhes servir para transportar e armazenar os recicláveis. Tábuas descartadas pela construção civil 

juntamente com pneu velhos podem ser transformados em veículos de tração animal ou humana 

– que aumentam consideravelmente o rendimento de seus trabalhos se comparados ao 

carregamento dos sacos nas costas ou nas bicicletas.1 

A atividade de catação tem por objetivo a coleta de materiais inorgânicos recicláveis 

que possuem algum valor comercial e que foram descartados pela sociedade em suas diversas 

atividades. Para o trabalho são exigidas algumas técnicas. Quando uma lixeira é vasculhada, o 

catador precisa aguçar os sentidos: Primeiro observa os sacos a procura de materiais expostos 

(geralmente são as garrafas plásticas que não cabem nas sacolas de supermercados). Ao 

movimentar os sacos, ele ouve o barulho que esses fazem ao serem manuseados – plásticos e 

metais emitem sons característicos que facilitam sua localização. Ainda com o toque é possível 

verificar o conteúdo e o formato das embalagens misturadas dentro dos sacos, sendo isso o 

motivador ou não da abertura do saco. 

Por conta das difíceis condições de renda à que estão submetidos os chefes das 

famílias, seus filhos, crianças e jovens, são obrigados, desde cedo, a ajudar nas atividades de 

sustento da família. Isso explica, em parte, a existência de tantas crianças e jovens trabalhando 

junto aos pais nessa atividade. Um problema social sério, que fere gravemente os direitos e 

deveres previstos no estatuto da criança e do adolescente que acaba por destruir muitas 

infâncias e juventudes. 

                                            
1 Mas ainda estão longe de proporcionar-lhes boas condições de vida. 
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O baixo rendimento proporcionado pela venda dos materiais, em associação à 

necessidade de sustentarem suas famílias, torna comum a observação de catadores exercendo 

cargas horárias exaustivas. Em alguns casos, nem os domingos são reservados ao descanso. 

Nestes dias há um maior consumo de refrescos e comidas pré-prontas nas residências, assim 

como bares e restaurantes costumam ser mais frequentados – o quê termina por aumentar os 

índices de descarte de “bons” materiais. 

Os “bons” materiais são aqueles mais demandados pela indústria recicladora, sendo 

geralmente aqueles com maior poder de reciclabilidade. É o caso dos metais, como o aço e o 

alumínio, que ao serem derretidos podem ser transformados em novos produtos com 

baixíssimos índices de perdas de qualidade e rendimento. Existem outros que não perdem em 

qualidade mas rendem menos devido ás impurezas agregadas – servindo como exemplo alguns 

tipos de vidros. Em outros casos os materiais não só rendem menos como perdem parte de suas 

propriedades físico-químicas, afetando a qualidade do produto final. Esses últimos são utilizados 

para fabricação de produtos menos nobres. A maioria dos papéis e dos plásticos está neste 

grupo. Entende-se, a partir deste tópico, o porquê da disputa entre os catadores por algumas 

embalagens específicas – eles lhes fornecem uma remuneração um pouquinho melhor na hora 

da venda. 

Os bons materiais são gerados nos locais onde há maior consumo, estando os índices 

de consumo diretamente ligados à renda familiar, quanto maior a renda, maior o consumo. O 

espaço urbano na imensa maioria das vezes é produzido de forma fragmentada, onde há 

bairros/setores habitado por classes sociais mais abastadas e outros constituídos por classes 

mais baixas. Os catadores individuais ou avulsos2 que vivem nas periferias saem a procura dos 

recicláveis nos bairros de maior renda ou nos locais onde há maior concentração do setor 

terciário, como centros comerciais e de serviços. 

Ao fim de seu dia de trabalho, quando o meio de transporte enche ou a rota de catação 

termina, é chegado o momento de dar a destinação aos materiais. Quando existe a possibilidade 

de armazenamento em galpão ou pátio próprio, os catadores geralmente o fazem para poderem, 

ao final de um período de tempo (semanal, quinzenal ou mensal), venderem em quantidades 

maiores e, consequentemente, à preços melhores. Quando não, os levam diretamente para os 

compradores de materiais recicláveis – geralmente localizados na periferia.  

                                            
2 Como denominados por Burgos (2008). 
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Uma análise mais acurada da catação de recicláveis permite traçar um paralelo com 

outra atividade, característica de espaços externos às cidades: A garimpagem. De acordo com o 

Decreto de Lei n° 227, de 28 de fevereiro de 1967, a garimpagem é entendida como  

(...) o trabalho individual de quem utilize instrumentos rudimentares, aparelhos 
manuais ou máquinas simples e portáveis, na extração de pedras preciosas, semi-
preciosas e minerais metálicos ou não metálicos, valiosos, em depósitos de eluvião 
ou aluvião, nos álveos de cursos d’água ou nas margens reservadas, bem como nos 
depósitos secundários ou chapadas (grupiaras), vertentes e altos de morros; 
depósitos esses genericamente denominados garimpos. (LEI N° 227, cap. VI, artigo 
70, 1967) 

 

A atividade de garimpagem geralmente é realizada em meio à ambientes selvagens. 

Os garimpeiros tradicionais vasculham o terreno em busca dos bens minerais que lhes 

interessam, mas existem riscos. Quando às margens de rios, eles podem ser vitimas de cobras, 

aranhas, jacarés e outros animais. Já quando o local de exploração é alguma caverna, é a falta 

estrutura dessas minas artesanais que lhes trazem risco à vida.  

Num paralelo, os rios transformam-se nas ruas e avenidas das cidades, onde a 

correnteza das águas e os animais aquáticos perigosos são substituídos pelos fluxos de veículos 

em altas velocidades. Os venenos dos animais peçonhentos dão lugar às agulhas infectadas, os 

frascos de produtos químicos perigosos, as lâmpadas fluorescentes, assim como tantos outros 

objetos cortantes que trazem risco à saúde e à vida do catador. 

Os garimpeiros tradicionais, por não possuírem máquinas de beneficiamento, vendem 

o fruto de seus cansativos e arriscados trabalhos para usinas de beneficiadores que, mais tarde, 

irão vender os materiais para fabricantes de joias. Algo semelhante ocorre com os catadores, 

que vendem os recicláveis compradores de recicláveis que, depois de beneficiamento prévio, 

vendem para a indústria. 

A essência de ambos os serviços é a mesma: obter bens minerais para sua posterior 

venda. A diferença entre a garimpagem tradicional e a garimpagem urbana configura-se 

essencialmente nos tipos de materiais e nos locais onde são feitas. Em ambas é preciso 

reorganizar a matéria que encontra-se espalhada no espaço, o quê é de grande custo 

energético. Em ambas as situações também se faz necessária a existência de pessoas pobres, 

sem opções melhores de emprego. Como mostra Porto-Gonçalves: 

 
(...) reorganizar a matéria exige mais energia do que a sua desorganização. Basta 
ver a energia que precisaríamos para refazer o ovo quebrado. A sociedade sabe 
quanto lhe custaria recompor a matéria desordenada, de um ponto de vista das 
necessidades humanas, que está no lixo. É o paradoxo de que só em sociedades 
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onde existem muitos pobres é que tem sido possível obter grandes volumes de 
reciclagem de alumínio. Afinal, a energia que recolhe é que é barata – são os pobres 
que o fazem. Nesse sentido não se deve comemorar tão efusivamente o fato do 
Brasil ser campeão mundial de reciclagem de latinhas de cerveja e refrigerante. 
(PORTO-GONÇALVES, 2004, p. 54). 

 
Neste caso, Porto-Gonçalves ilustrou o caso da reciclagem das latas alumínio. Mas, 

em nossa opinião, a situação é expansível para todos os outros materiais passivos de 

reciclagem e que o são graça aos trabalho dos catadores individuais e cooperados, sendo a 

organização e o trabalho dos últimos o assunto do próximo tópico.  

 

1.2 – Os catadores de recicláveis cooperados 

No Brasil, as cooperativas de catadores recicláveis vêm sendo “adotadas” pelas 

Prefeituras em virtude das imposições da PNRS. As cooperativas de catadores são instituições 

que podem ajudar a mitigar os sofrimentos dos catadores. Elas são formadas por grupos de 

pessoas que buscam, através da união, a divisão do trabalho entre os integrantes de forma a 

obter maiores rendimentos e renda. 

Em seus galpões é feita a triagem dos materiais coletados de acordo com suas 

naturezas físico-químicas. É nessa etapa que é feita separação dos diferentes tipos de materiais 

celulósicos, plásticos, metálicos ou de vidro, como exemplifica o Anexo 1.  

Devido às quantidades de materiais encaminhadas pelos caminhões (sem custos), as 

cooperativas passam a aproveitar quase todos os tipos de recicláveis. Isso não impede a 

produção de rejeitos. Quando os caminhões da coleta seletiva ligados à prefeitura percorrem as 

ruas da cidade, ele recolhe os materiais previamente separados pela parcela da população que 

participa do programa3. Ocorre que alguns materiais coletados, devido à inexistência de 

mercados ou de recursos tecnológicos, não são reaproveitados. Entre os rejeitos também é 

possível a observação de restos orgânicos colocados por engano/desconhecimento dos 

geradores. 

Os regimes e divisões de trabalho executados nas usinas de triagem ligadas às 

cooperativas obedecem às normas eleitas pelos próprios cooperados, mas geralmente seguem 

alguns padrões. Os presidentes e tesoureiros executam os trabalhos administrativos – registro 

da entrada de cargas, contato com compradores, divisão dos rendimentos e, na ausência desses 

                                            
3
 Que no Brasil tem se mostrado muito enxuta perto dos padrões que seriam os ideais. Porto Alegre, cujo programa de coleta 

seletiva é considerado modelo nacional, recicla apenas 3% dos resíduos recicláveis. Esse número não é maior por conta dos 
baixos índices de participação das pessoas, garantem os técnicos do Departamento Municipal de Limpeza Urbana. 
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– executam serviços braças do galpão. As mulheres fazem o trabalho de separação dos 

recicláveis nas mesas de triagem e os depositam em bombonas ou nos “big bags”. Os homens, 

em virtude da força física necessária, ficam responsáveis pelo carregamento dos materiais 

triados até as prensas e, posteriormente, o carregamento dos fardos prontos para os depósitos 

e/ou caminhões. Também cabe aos últimos a retirada dos rejeitos. 

As cooperativas também dispõem de vantagens mercadológicas frente aos catadores 

avulsos. Devido aos volumes movimentados e aos equipamentos de que dispõem, elas podem 

vender para compradores recicláveis de maior porte e, consequentemente, por preços melhores. 

Analisemos agora, como o trabalho dos catadores de materiais recicláveis – tanto 

individuais quanto cooperados – beneficiam tanto a esfera privada como pública.  

 

2. OS BENEFÍCIOS ECONÔMICOS DOS SERVIÇOS DOS CATADORES DE RECICLÁVEIS 

PARA O SETOR PRIVADO EM SUAS DIFERENTES ESCALAS 

É preciso frisar que dentro da esfera urbana os resíduos encaminhados para o sistema 

de reciclagem percorrem dois caminhos principais: a) Através da coleta seletiva exercida direta 

ou indiretamente pela Prefeitura, cujos materiais são destinados para as cooperativas e/ou b) 

através dos catadores individuais, sendo os materiais destinados para os compradores de 

recicláveis. 

Quando analisamos os catadores de recicláveis cooperados, as empresas de limpeza 

pública são as primeiras a beneficiarem-se. Geralmente elas cobram das Prefeituras por 

tonelada coletada. O mesmo se diz das empresas que fazem a retirada e encaminhamento final 

dos rejeitos produzidos pelas cooperativas. 

Quando a análise parte dos catadores de materiais recicláveis individuais, os primeiros 

beneficiados por seus trabalhos são os compradores de materiais recicláveis (também 

conhecidos como sucateiros). São eles que compram os materiais pré-triados pelos catadores e 

fazem o primeiro processo de beneficiamento dos recicláveis inorgânicos. A mão de obra 

utilizada nesses estabelecimentos geralmente constitui-se de ex-catadores informais – muitas 

vezes sem carteira de trabalho. 

O trabalho de beneficiamento de recicláveis (que movimenta empresas de produção e 

manutenção de prensas hidráulicas) realizado pelos compradores de recicláveis de pequeno 

porte é muito semelhante ao realizado pelos galpões de triagem das cooperativas. Existem duas 
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diferenças básicas: Além das relações das relações entre chefes-funcionários, constata-se o 

rigoroso controle dos materiais que entram no estabelecimento (comprados dos catadores), o 

que reduz ao máximo a produção de os rejeitos – que, se por ventura venham a ser 

encontrados, são destinados para os serviços de limpeza pública. 

Os sucateiros possuem a relação mais próxima com os catadores, pois se 

estabelecem relações de dependência dos primeiros (detentores de alguns meios de produção e 

de dinheiro) sobre os segundos, que precisam vender os frutos de seus trabalhos para poder 

comprar o seu “pão de cada dia”. Dentre os meios de produção de que alguns atravessadores 

dispõem, são os veículos de tração humana ou animal. Esses últimos são “emprestados” ou 

arrendados para os catadores e catadoras com a condição da compra exclusiva (e, às vezes, por 

preços mais baixos que os do mercado) dos materiais coletados. 

A situação dos catadores individuais ainda pode ser agravada pela imposição do 

monopólio dos sucateiros. Únicos em determinado bairro, região ou mesmo cidade, essa posição 

vantajosa lhes proporciona a liberdade de pagamento de preços abaixo dos praticados no 

mercado. Por vezes, quando há poucos estabelecimentos do tipo na cidade, ainda é possível a 

observação a formação de cartéis, o que piora ainda mais a situação dos catadores pois não 

lhes restam oportunidades de melhorias nas suas rendas se continuarem na atividade. 

Mas não são somente os sucateiros que beneficiam-se do trabalho dos catadores. 

Entre os compradores de recicláveis locais e as indústrias existem os compradores de 

recicláveis de grande porte. Estes, por dispõem de caminhões e grandes depósitos, o que lhes 

permite trabalhar com quantidades que satisfazem as demandas da indústria. Em muitos casos, 

especificam-se em algum grupo de material, fazendo uso de máquinas que os beneficiam e 

agrega valor na hora da venda. 

No entanto, não há dúvida de que seja a indústria recicladora a maior beneficiada 

pelos trabalhos dos catadores de materiais recicláveis. O uso de recicláveis nas linhas de 

produção significa a utilização de matérias-primas que já passaram pelo processo de 

beneficiamento a partir de matérias primas e insumos virgens. Dentre as vantagens diretas do 

processo podemos enumerar a economia com matérias-primas virgens, insumos, água, energia, 

maquinário e mão de obra. Também existem os custos evitados referentes aos passivos 

ambientais: ao longo do processo de produção com matérias-primas virgens há a inevitável 

produção de resíduos, efluentes e gases. Os resíduos indústrias, por exemplo, necessitam de 

tratamento e disposição adequados, denotando custos aos fabricantes. A Figura 1, abaixo, 
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ilustra o processo de produção a partir de matérias primas virgens e quebra proporcionada pela 

reciclagem: 

 

FIGURA 1 – O processo de produção com matérias-primas virgens e a reciclagem 

Fonte: IPEA, 2010, p. 12 

 

As indústrias recicladoras também contabilizam ganhos com os catadores referentes à 

mão de obra: Primeiro, por conta da diminuição da necessidade de empregados para produzir a 

partir de matérias-primas virgens. Segundo porque os catadores são pessoas que dificilmente 

não trabalhariam em outros locais se esses lhes oferecessem melhores qualidades de vida e 

remuneração. A existência de pessoas nessas condições concede aos empregadores a 

possibilidade da substituição de seus funcionários caso esses não lhes sejam produtivos o 

suficiente. Os catadores podem ser considerados como uma forma peculiar do “exército 

industrial de reserva”, pois eles, ao mesmo tempo que trabalham indiretamente para a indústria 

podem, depois de um processo de qualificação, virem a trabalhar nos chãos das fábricas. Sobre 

essa população trabalhadora excedente, Marx assim se refere: 

 
Ela constitui um exército industrial de reserva disponível que pertence ao capital de 
maneira tão absoluta como se fosse criado e mantido por ele. Ela proporciona o 
material humano a serviço das necessidades variáveis de expansão do capital e 
sempre pronto para ser explorado, independentemente dos limites do verdadeiro 
incremento da população. (MARX, 2002, p. 735). 

 

Não bastassem todas as economias obtidas ao longo do processo, muitas fábricas 

ainda possuem o poder de tabelar preços. A maior parte das indústrias recicladoras fazem parte 

de grandes grupos econômicos, o quê cria situações de oligopólio ou mesmo monopólio. Como 

mostra CALDERONI, 2003: 

 
(...) os industriais recicladores possuem extraordinário poder de mercado: operam, ao 
mesmo tempo, em regime de monopólio e de monopsônio. Quando não alcançam 
esse grau de concentração, chegam, ao menos, a operar em regime de oligopólio ou 
oligopsônio, sempre longe de uma situação de concorrência perfeita. (CALDERONI, 
2003, p. 64-65). 
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O controle desses mercados por grupos seletos de pessoas e instituições é tido como 

um dos maiores obstáculos à melhora das condições de vida dos catadores. Os industriais 

compram recicláveis por preços abaixo dos de mercado (caso houvesse uma concorrência 

perfeita). Pagando-se preço baixo aos grandes compradores de recicláveis, esses os repassarão 

aos compradores menores, que, inevitavelmente, irão pagar ainda menos os catadores. 

Enquanto não houver a disputa real pelos materiais recicláveis, os preços continuarão baixos e 

os catadores continuarão pobres. 

 

3. OS BENEFÍCIOS ECONÔMICOS E SOCIAIS DOS SERVIÇOS DOS CATADORES DE 

RECICLÁVEIS PARA O ESTADO EM SUAS DIVERSAS ESFERAS 

 

Esfera Municipal 

Como mostrado na primeira parte, os catadores individuais fazem suas rotas pelos 

bairros e centros mais nobres antes que os serviços de limpeza pública passem no local.  

A partir de leituras e observações em campo, podemos elucidar que existem três tipos 

de coletas. A coleta seletiva pública é aquela realizada por caminhões contradados pela/da 

prefeitura, que recolhem os materiais em dias e horários pré-determinados cujos materiais são 

destinados para as cooperativas. As empresas contratadas costumam cobrar por tonelada 

coletada. Geralmente os preços são mais altos devido ao baixo rendimento das viagens4. 

 Aquela que é denominada de coleta domiciliar orgânica cumpriu e, continua 

cumprindo, a missão de retirar todos os resíduos ensacados que encontram-se nas ruas da 

cidade. Dentro desses sacos encontram-se, junto com os orgânicos, resíduos recicláveis, 

tóxicos, infectados, inflamáveis, inertes... ou seja, resíduos de toda natureza. Esse tipo de coleta 

termina poderia, em nossa opinião, denominar-se coleta não seletiva pública.  

Os catadores de recicláveis, ao fazerem suas rotas, executam uma espécie de coleta 

seletiva particular. Ao passarem recolherem os materiais de seu interesse antes das coletas 

executadas pelas Prefeituras, são desviadas, diariamente, centenas de quilos de materiais que, 

além de encaminhados para reciclagem, diminuem a quantidade de resíduos a serem coletados 

e, consequentemente, cobrados pelas empresas.  

                                            
4 Que, por sua vez, está ligado aos baixos índices de participação da população. 
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Esse tipo de serviço termina por beneficiar a Prefeitura e, por efeito dominó, a 

população em geral. Menores gastos com coleta e disposição final de resíduos significam (pelo 

menos teoricamente) maior disponibilidade recursos para serem investidos em obras na cidade. 

Caso não houvessem esses recursos, provavelmente os tributos pelos serviços de limpeza 

urbana seriam maiores. 

 

Esfera estadual 

Quando os recicláveis são enviados para longas distâncias, os o governo estadual 

beneficia-se através da coleta do Imposto sobre Circulação de Mercadorias, o ICMS. A maioria 

das usinas de beneficiamento, por trabalharem materiais que ainda são considerados resíduos, 

não são taxadas. A ICMS geralmente é cobrada nas indústrias (pois o quê era resíduo passa a 

ser matéria-prima) ou quando o material é transportado para outra unidade da federação. 

Na maioria dos Estados brasileiros, a responsabilidade pela captação, tratamento e 

distribuição de água é de responsabilidade do governo estadual. Com a reciclagem, diminui-se 

consideravelmente, a necessidade desse recurso pelas indústrias, inibindo-se a demanda por 

investimentos para aumentar a captação de recursos hídricos. 

A arrecadação de impostos, a diminuição da necessidade de investimentos e a 

produção industrial dentro do Estado terminam por aumentar o seu Produto Interno Bruto e, 

consequentemente, atrair mais investimentos em seus territórios. 

 

Esfera Federal 

No Brasil, os impostos federais que recaem indiretamente sobre a população em geral 

são àqueles cobrados sobre a indústria. Cada produto ou lote que produzido nas linhas 

industriais (salvo algumas exceções) é taxado por três impostos diferentes: O Imposto sobre 

Produtos Industrializados (IPI); o Programa de Integração Social (PIS) e a Contribuição para 

Financiamento de da Seguridade Social (COFIN). Uma análise mais acurada permite-nos uma 

provocação: Os resíduos anteriormente já foram matérias-primas virgens que foram 

industrializadas e transformadas em mercadorias que, após seu uso “convencional” pelo 

consumidor, foram rejeitadas. Através das coletas seletivas públicas ou privadas, os mesmos 

materiais retornam à indústria e, após nova transformação, são tratados como mercadorias a 

serem tributadas. Isso não poderia ser caracterizado como uma forma de bitributação? O 
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argumento utilizado está no “fator gerador”, onde sempre que há a produção de uma mercadoria, 

essa deve estar sujeita a cobrança de impostos. 

Com ou sem bitributação, o governo federal se vê beneficiado com a reciclagem por 

vários motivos. Como ilustrado pela Figura 1, a reciclagem proporciona uma quebra na cadeia 

produtiva das linhas industriais, implicando grandes economias de energia. A produção e 

distribuição de energia elétrica é de responsabilidade do Governo Federal. Quando várias 

fábricas utilizam-se de matérias-primas pré-processadas há uma diminuição na demanda por 

energia e, consequentemente, o governo deixa de precisar investir em projetos bilionários de 

usinas produtoras (hidrelétricas, termelétricas etc.) e em redes de distribuição de energia. 

 A reciclagem também termina por diminuir a demanda pela exploração de (novas) 

minas e a manutenção/construção de toda infraestrutura necessária ao seu funcionamento. A 

reciclagem do ferro e do aço, por exemplo, além de diminuir a exploração de (novas) minas, 

também termina por beneficiar o Governo Federal: No Brasil, por não haver a exploração de 

carvão mineral metalúrgico, torna-se necessária a sua importação de países como a Austrália. 

Seu transporte é feito por grandes navios que, ao atracar nos portos brasileiros, ainda são 

conduzidos, (dependendo da distância da usina) por via férrea. Diminuindo-se a necessidade de 

atracamentos, atenuam-se os ônus com obras para expandir e manter a rede portuária e 

ferroviária do País – ambas responsabilidades atribuídas ao Governo Federal. 

Por fim, ao gerar ocupação e renda tanto nos ambientes internos e externos às 

fábricas, a reciclagem proporciona às diversas esferas governamentais o abatimento de 

investimentos com programas sociais. Dentre outros, o principal programa de assistência aos 

pobres no Brasil é o “Bolsa Família”. O objetivo social5 deste é ajudar no sustento de famílias de 

baixa renda, promovendo o combate a desnutrição, a evasão escolar, ao trabalho infantil, dentre 

outros. 

Os programas sociais brasileiros geralmente são patrocinados pelo Governo Federal, 

mas a responsabilidade pelo cadastro, distribuição e monitoramento dos beneficiados ficam sob 

responsabilidade das Prefeituras. Para acatar essa demanda, elas precisam contratar 

funcionários, comprar/construir imóveis administrativos, fornecer equipamentos etc. A rede da 

reciclagem ameniza parte dos graves problemas sociais e, consequentemente, diminui a 

demanda e investimentos por parte das diversas esferas governamentais em programas sociais. 

Os quadros 1 e 2, ilustram, de forma resumida, quem são os principais beneficiados, 

nas diferentes escalas do espaço, pelos catadores de materiais recicláveis.   

                                            
5 Em nossa opinião, não cabe aqui a discussão sobre as questões políticas envolvidas. 



15 
 

QUADRO 1 – OS BENEFÍCIOS ECONÔMICOS DOS SERVIÇOS DOS CATADORES DE 

RECICLÁVEIS PARA O SETOR PRIVADO EM SUAS DIFERENTES ESCALAS 

 

Escala Beneficiados 

 

 

 

 

 

 

 

Local 

a) Empresas coletoras de resíduos sólidos 

 

b) Compradores de materiais recicláveis 

(sucateiros). 

 

c) Fabricantes de veículos 

 

d) Empresas de transporte (quando o comprador 

de materiais não dispõem de veículos próprios). 

 

e) Estabelecimentos comerciais e de prestação de 

serviços básicos (Rendas adquiridas pelo e 

sobre o trabalho dos catadores). 

 

f) Comércio de prensas hidráulicas e empresas 

prestadoras de serviços de manutenção das 

mesmas. 

 

g) Indústrias (quando em regiões industrializadas). 

 

 

 

 

 

 

Macro 

a) Indústria – Economia dos fluxos de matéria e 

energia necessários para a fabricação e 

fornecimento de matérias-primas, mão de obra, 

insumos, energia e taxas pela destinação de 

rejeitos e efluentes. 

 

b) Comércio e serviços rodoviários - Quando a 

origem dos materiais não é a cidade onde 

encontra-se a indústria recicladora. 
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QUADRO 2 – OS BENEFÍCIOS DOS SERVIÇOS DOS CATADORES DE RECICLÁVEIS AO 

ESTADO EM SUAS DIFERENTES ESCALAS 

 

Esfera Forma do Benefício 

 

 

Governo Municipal 

a) Coleta Seletiva Particular (garimpagem urbana) 

 

b) Geração de ocupação, renda e tributos 

 

c) Diminuição de encargos com programas sociais. 

 

 

 

 

Governo Estadual 

a) Aumento do PIB estadual através do transporte 

dos materiais e do aumento dos rendimentos 

das indústrias de reciclagem 

 

b) Arrecadação de Imposto Sobre Circulação de 

Mercadorias (ICMS). 

 

c) Diminuição da necessidade de investimentos em 

estradas estaduais 

 

d) Capitação, tratamento e distribuição de água. 

  

 

 

 

 

 

Governo Federal 

a) Arrecadação tributária – IPI, PIS e COFIN 

 

b) Diminuição da necessidade de 

investimentos em programas sociais. 

 

c) Diminuição da necessidade de 

investimentos na construção e manutenção 

de infraestruturas (estradas, portos, 

aeroportos, usinas elétricas, redes de 

transmissão etc.). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos institui importantes diretrizes para uma 

questão que até então era tratada com tanto descaso tanto por instituições públicas e privadas. 

No entanto é necessário frisar com veemência de que suas imposições de nada adiantarão se 

não houver fiscalização por parte tanto dos órgãos públicos responsáveis, como da população  e 

organizações locais. 

Elucidamos também que o principal motivo para a produção de tantos resíduos 

configura-se como uma característica inevitável da sociedade do hiperconsumo, que cria 

diversas injustiças sociais e graves consequências ao ambiente.  

Em meio a tanto desperdício material, energético e humano, surge uma massa de 

trabalhadores pobres que, muitas vezes, são distorcidamente chamados de “agentes 

ambientais”, quando na verdade o são por falta de opção. Os catadores de recicláveis, em suas 

lutas diárias pela sobrevivência, executam serviços que, infelizmente, terminam por manter o 

status quo das injustiças proporcionadas pela sociedade do hiperconsumo. Ao trabalharem de 

forma informal, alimentam um mercado intermediário de compradores de recicláveis, que, por 

sua vez, estão submetidos a indústrias que utilizam-se de situações de oligopólio ou mesmo 

monopólio de mercado. São os catadores que também permitem a viabilidade econômica para a 

produção de mais e mais produtos e, ao mesmo tempo, amenizam os impactos ao ambiente 

tanto pela diminuição de resíduos nos ambientes urbanos como a destruição de ambientes 

naturais pela extração e transformação de novas matérias primas.  

Os catadores de recicláveis também terminam por beneficiar, de diversas formas, as 

três esferas governamentais. Os serviços relativos à limpeza pública, atribuídos aos municípios, 

ficam mais baratos, assim como o fornecimento de estrutura e funcionários para auxiliar em 

programas sociais. Os catadores promovem uma reintrodução de mercadorias nos circuitos 

econômicos que, por conta dos fluxos, terminam por gerarem impostos aos governos estaduais. 

E, por último, o governo federal, além de aumentar seu leão, se vê menos pressionado à 

implantação e manutenção de obras de infraestrutura ao longo do território nacional. 

Concluindo-se, então, os catadores são pessoas que, ao continuarem as atuais 

condições de exploração por capitalistas e omissão por parte do estado, encontram-se numa 

situação que lhes permitem poucas perspectivas de melhorar suas condições de vida. 
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ANEXO 1 

 
Algumas subdivisões dos materiais inorgânicos recicláveis 

 

Grupo Subtipo 

 
 
 

Celulose 

Papel Branco 

Papel Colorido (misto) 

Papelão I 

Papelão I Colorido 

Papelão III 

Papel Revista 

Papel Jornal 

 

Grupo Subtipo 

 
 
 
 
 

Plástico 

Pet Branca 

Pet Verde 

Pet Azeite 

PEAD Branco 

PEAD Colorido 

PEBD Branco 

PEBD Colorido 

PP 

PVC 

Filme Branco 

Filme Colorido 

 

Grupo Subtipo 

 
 
 

Metais Ferroso 

Sucata 

Lata de aço estanhada 

Cobre 

Chumbo 

Fio com capa 

Fio sem capa 

Inox 

Latão (liga) 

 

Grupo Subtipo 

 
Alumínio 

Latinha 

Bandeja 

Panelas 

Perfis 

 

Grupo Subtipo 

 
Vidros 

Branco 

Colorido 

Fonte: Adaptado de documentos do DMLU 


