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Resumo 

Este estudo buscou compreender a cadeia produtiva reversa de pós-consumo 

que se estabelece no estado do Amazonas, cadeia esta que possui diversos 

agente modeladores do espaço urbano, dentre eles estão os catadores de 

materiais recicláveis. O estudo também faz uma correlação com a Política 

Nacional dos Resíduos Sólidos já que esta prevê a implantação de uma 

logística reversa em todo o Brasil e a obrigatoriedade da integração dos 

catadores de materiais recicláveis ao gerenciamento dos resíduos sólidos. 

Desta forma a já existente rede de comercialização dos recicláveis fica 

regulamentada de acordo com a lei, cabendo as prefeituras municipais os 

ajustes, elaboração e execução dos planos diretores de resíduos sólidos de 

forma que haja uma integração total dos catadores de materiais recicláveis a 

essa cadeia produtiva. Os resultados apresentados são frutos de pesquisas 

desenvolvidas nos anos de 2011 a 2013 ao longo da calha Solimões - 

Amazonas, principal malha hidrográfica do estado, onde se identificou os 

agentes integrantes desta cadeia produtiva presente nos municípios estudados 

e como estes formão essa rede de comercialização dos materiais recicláveis. 

Os municípios onde a pesquisa foi realizada, Tabatinga, Tefé e Parintins estão 

localizados no Alto Solimões, Médio Solimões e Baixo Amazonas, 

respectivamente, devido as suas posições geográficas e por serem cidades de 

importância econômica na região é possível ter uma dimensão do 

comportamento da rede de comercialização dos recicláveis no estado do 

Amazonas. Também se estudou a capital amazonense, Manaus, pois esta é 

grande polo de receptação, comercialização e distribuição dos materiais 

recicláveis.  
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INTRODUÇÃO 

A reciclagem vem ganhando espaço significativo no modo de vida da 

população mundial conforme o discurso do desenvolvimento sustentável se 

insere cada vez mais na sociedade. O lixo, resto de valor de uso para a 

sociedade em geral, tornou-se valor de troca para muitas pessoas que 

escolhem a reciclagem o seu meio de sobrevivência (GODOY, 2009). Uma de 

suas principais ações neste discurso é o reaproveitamento de certos materiais 

utilizados pelo homem a fim de reduzir o consumo e minimizar o impacto 

antrópico no meio ambiente, com isso a reciclagem dos resíduos sólidos se 

destaca na transformação de um mundo mais sustentável.  

O estudo dos resíduos sólidos que visa tanto a origem como o destino 

destes materiais também implica a necessidade de compreender o contexto 

humano que faz parte desta cadeia, principalmente os que fazem parte do 

mercado de materiais recicláveis. Daí se faz necessário um estudo mais 

aprofundado do assunto, incluindo sucatarias, associações/cooperativas de 

catadores de lixo e por fim, todos aqueles que fazem parte de alguma forma 

deste mercado. E bem como, entender cada etapa do processo que torna o lixo 

reciclável em uma mercadoria, processo este que se inicia na coleta e 

separação destes materiais para que possam ser vendidos para indústrias que 

reutilizam esse material na fabricação de novos produtos. As latinhas de 

refrigerante e cerveja, por exemplo, viram matéria - prima para produção de 

latinhas novas.  Assim a mercadoria que tanto é fator de degradação do lugar 

onde sem encontra acumulada, pode ser um fator de “economia” com a 

reutilização e reciclagem (RODRIGUES, 1998). 

Hoje o Brasil é referência mundial na reciclagem, sendo recordista 

mundial na transformação de latas de alumínio (figura 1) e apresenta índices 

elevados na reciclagem de vidro e papelão, mesmo sem obrigação legal 

(ABAL, 2012). 



 

Após 21 anos de tramitação no Congresso Nacional foi aprovada a lei Nº 

12.305/2010 – Política Nacional dos Resíduos Sólidos que entre seus demais 

decretos, surge para consolidar ao processo de reciclagem no Brasil, dando 

suporte legal e incentivo a esta crescente atividade no país. Com a 

implementação dessa lei, o país consegue enfim solidificar a questão do 

gerenciamento de bens e materiais após o termino de vida, denominados 

produtos de pós-consumo, através da logística reversa:  

XII – Instrumento de desenvolvimento econômico 

e social caracterizado por um conjunto de ações, 

procedimentos e meios destinados a viabilizar a 

coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor 

empresarial, para reaproveitamento, em seu ciclo 

ou em outros ciclos produtivos, ou outra 

destinação final ambientalmente adequada 

(BRASIL, 2010)  

Figura 1: Índice da reciclagem de Aluminio. Fonte: ABAL, 2012. 

ÍNDICE DE RECICLAGEM DE ALUMÍNIO 



Dentro dessas ações está inclusa a implantação da coleta seletiva em 

todo o Brasil, preferencialmente com a participação de cooperativas ou outras 

formas de associações de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis 

formadas por pessoas físicas de baixa renda. Além determinar uma gestão 

compartilhada dos resíduos sólidos entre as diferentes esferas do poder 

público, do setor empresarial e de demais segmentos da sociedade. Desta 

forma a lei oficializa e dá suporte legal a já existente rede de Comercialização 

dos Materiais Recicláveis no Brasil, tendo os catadores; os sucateiros e as 

indústrias de reciclagem os principais integrantes dessa cadeia produtiva de 

pós-consumo (AQUINO, CASTILHO Jr. E PIRES, 2009).  

No sentido de compreender como a Amazônia, especial o estado do 

Amazonas, se insere nesta cadeia produtiva reversa de pós-consumo, criando 

sua própria rede de comercialização e como esta se articula com as outras 

regiões do Brasil é necessário primeiro compreender como os catadores de 

materiais recicláveis, principais agentes modeladores dessa cadeia produtiva, 

se inserem neste mercado “sustentável”. Para tanto a pesquisa identificou na 

forma de funcionamento da rede de comercialização do material reciclável e 

entre os catadores estudados suas fragilidades e desafios para consolidar a 

reciclagem como uma atividade essencial ao desenvolvimento do espaço 

urbano.  

Os integrantes da cadeia produtiva reversa de pós-consumo do  

Amazonas  

 O Núcleo de Estudo e Pesquisa das Cidades da Amazônia Brasileira 

(Nepecab) desenvolveu no ano de 2006 o Programa Rede Urbana na Calha do 

Rio Solimões - Amazonas com o objetivo de caracterizar a rede urbana 

amazônica resultando em uma nova tipologia de classificação dos municípios 

amazonenses de acordo com suas importâncias na dinâmica urbana da região. 

Desta forma os municípios de Tabatinga e Tefé foram classificados como 

“cidades médias de responsabilidade territorial” e Parintins ficou classificada 

como “cidade média com dinâmica econômica externa” devido a sua dinâmica 

urbana não ter influência no desenvolvimento econômico da região, ao 

contrário de Tabatinga e Tefé (OLIVEIRA & SCHOR, 2010).  



 No ano de 2011, utilizou-se a variável resíduos sólidos, mais 

especificamente a comercialização dos materiais recicláveis, na caracterização 

da dinâmica urbana nos municípios de Tabatinga, Tefé e Parintins. Nesta 

pesquisa foi possível identificar que os três municípios tem uma dinâmica 

própria na estruturação da cadeia produtiva reversa de pós consumo, desta 

forma a cidade de Parintins também passa a ser uma “cidade média de 

responsabilidade territorial” (CIDADE, 2013) o que indica: 

Têm importância na rede por sua inserção em uma 

dinâmica econômica externa, os vínculos com as 

demais cidades na rede não são necessariamente 

fortes, nem o seu desenvolvimento econômico 

implicará em um desenvolvimento regional significativo, 

pois a atividade econômica responsável pelo seu 

dinamismo não agrega valor nem no local nem 

regionalmente. (OLIVEIRA & SCHOR, 2010). 

 No Amazonas, em especial nas cidades estudadas, os agentes que 

estruturam a cadeia de produtiva reversa de pós consumo são os sucateiros, 

donos de sucatarias e os catadores de materiais recicláveis. As sucatarias são 

estabelecimentos comerciais onde é feita, em geral, a comercialização de 

materiais recicláveis metálicos (ferro, aço, cobre, alumínio, zinco, magnésio, 

etc) com as indústrias especializadas na reciclagem dos mesmo, podendo ser 

também materiais recicláveis não metálicos (papel, vidro, plástico, papelão, 

pneus, etc.). Nos municípios onde a pesquisa foi realizada as sucatarias estão 

mais para “pontos comerciais” que exercem a função de atravessadores 

desses materiais, em especial material metálico, sendo assim são classificadas 

como sucatarias de pequeno porte pois comercializam geralmente com 

sucatarias de maior porte. 

 Em Tefé e em Parintins também há a presença forte dos atravessadores 

ou intermediários que se destacam no comércio entre as comunidades rurais e 

a sede municipal, pois como as sucatarias compram do interior eles deixam de 

ser apenas os intermediários que compram as sucatas dos municípios vizinhos 

e vendem para Tefé e Parintins e passam a ser também representantes dos 

catadores desses municípios menores. Assim, é criada uma co-relação de 

dependência baseada na exploração, visto que o catador do interior só tem o 

intermediário como comprador do seu material coletado e em contra partida o 



atravessador possui a sua disposição um grupo de catadores dispostos a 

venderem seus materiais para ele. Portanto, para as sucatarias é mais lucrativo 

e prático comprar de um atravessador que faz longos trajetos por barco 

coletando o material no interior dos municípios, podendo oferecer uma grande 

quantidade correspondente a um agregado de vários catadores e não de um 

apenas. 

No município de Tabatinga são os atravessadores locais (atuam na sede 

municipal) que se destacam, pois a falta de uma mínima estrutura na rede de 

comercialização proporciona sua existência. Fato que se difere de Tefé e 

Parintins, onde os atravessadores surgem apenas no comércio entre as sede 

municipais e comunidades. Enquanto que em Tabatinga o comércio entre a 

sede e as comunidades se restringe aos próprios sucateiros. 

 A organização dos catadores de materiais recicláveis se dá através de 

cooperativas ou associações, haja vista que em locais onde sobra mão-de-obra 

barata a atividade da reciclagem torna-se uma importante alternativa de renda 

para trabalhadores não-qualificados, ainda que seja tratada com desprezo e 

sofra exclusão social. Portanto quando se organizam em cooperativas ou 

associações, os catadores buscam, além de melhorar a renda, a valorização e 

a profissionalização do trabalho do catador, a inclusão social e o resgate da 

cidadania. 

 No ano de 2012, nas cidades estudadas, a organização dos catadores 

era recente e com grande presença de catadores informais trabalhando nos 

lixões municipais em condições insalubres e extremamente dependentes dos 

atravessadores/sucateiros. A exceção era Parintins por já ter a Associação dos 

Catadores de Lixo de Parintins (Ascalpin) e conseguir oferecer aos seus 

associados oportunidade de coletar materiais sem a intervenção dos 

atravessadores, pois tem certa facilidade na logística do transporte, tendo em 

vista que o vice-presidente da associação disponibiliza uma balsa para 

transportar os materiais. 

 Em Tabatinga, por ser uma tríplice fronteira entre Peru e Colômbia e 

possuir praticamente um livre acesso, é muito comum encontrar peruanos e 

colombianos vivendo na cidade. Segundo a Secretária do Meio Ambiente - 

Tabatinga (Semas) em 2011 foram contados 56 catadores, apenas 4 

mostraram documentos brasileiro, todos se dizem brasileiros mas o sotaque 



castelhano é audível. A falta dos documentos de identificação nacional é um 

empecilho a criação da Associação de Catadores na cidade, mas a promessa 

da Sema é a regularização imediata da situação. Com a entrega dos 

documentos e se necessário a naturalização dos catadores estrangeiros, tendo 

em vista que muitos deles moram com suas famílias em invasões próximas ao 

lixão. De acordo com o secretário da Sema, no projeto municipal de manejo de 

resíduo sólido a questão social não é abordada, apesar de ser prevista na nova 

lei, embora pretenda-se cumprir a promessa. 

 Os catadores ainda trabalham no lixão sem nenhuma restrição ou 

proteção. A lixeira municipal é localizada na estrada do INCRA (Instituto 

Nacional de Colonização e Reforma Agrária) que faz com que alguns dos 

catadores sejam 

os próprios moradores dos loteamentos localizados na estrada. 

 No ano de 2013 Tefé conseguiu reunir seus catadores informais com a 

Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis do Norte (COOPEMRN) 

sendo uma sede da central do Município de Maraã, distante 194 km de Tefé 

em linha reta. Já ano seguinte as atividades da cooperativa estavam paradas 

pois não conseguiam vender os produtos coletados por falta de transporte e 

não tinha espaço para guardar mais materiais.  

O polo de comercialização de materiais recicláveis em Manaus 

A disputa pelos materiais recicláveis no estado do Amazonas por 

diversos setores organizacionais, tanto privados quanto social (representados 

pelos catadores), ocasiona desvinculações na cadeia produtiva reversa de pós-

consumo. Essas quebras de vínculos tornarem-se notória quando se percebe 

que tanto as sucatarias quanto as cooperativas e associações possuem suas 

próprias redes de comercialização, porém podem ser estabelecidas por níveis.    

Esses níveis estão ligados a hierarquização da rede, ou seja, cada nível 

está proporcional a sua hierarquia na rede e conforme esse nível avança, a 

hierarquia do integrante do nível é maior. Desta forma é caracterizado a 

importância dos integrantes desses níveis de acordo com suas articulação na 

demanda da cadeia produtiva reversa de pós-consumo.   Com as pesquisas de 



campo identificaram-se quatro níveis distintos e ao mesmo tempo interligados 

na rede, de acordo com o fluxograma a baixo: 

 

 

 

O nível 1 é caracterizado por seus integrantes serem os catadores 

informais, aqueles que não estão organizados em cooperativas ou 

associações, porém são de grande significância a rede por estarem na fase da 

coleta dos materiais recicláveis. Estes catadores são por muitas vezes 

ocasionais por praticarem essa atividades com o objetivo de aumentar a 

própria renda ou da família, podendo ser aposentados, donas de casa, donos 

de pequenos bares, em suma, qualquer pessoa que esteja disposta a 

armazenar uma certa quantidade de algum tipo de material reciclável para 

posteriormente vender para as sucatarias mais próximas (sucatarias de 

pequeno porte) que integram o nível 2 da rede. Vale ressaltar que no nível 1 

desta rede, os materiais que mais são coletados são materiais não-ferrosos 

como as latinhas de alumínio, cobre, baterias e o alumínio.  

       Como já foi citado as sucatarias de pequeno porte estão presentes nos 

municípios amazonenses e também nos bairros da capital integrando o nível 2 

desta rede de comercialização dos recicláveis. Desta forma essas sucatarias 

funcionam como galpões de armazenagem onde é feita a fase de separação os 

recicláveis. A manutenção destas sucatarias dependem do insumo   

proveniente   do   nível   1   para   que   possa   ser   feito   uma   separação   e 

agrupamento de todos os recicláveis até que atinjam a quantidade expressiva 

Figura 2: Fluxograma da rede de CMR do Amazonas. Org: Fernanda Cidade, 2013. 

Fluxograma da Rede de Comercialização dos Materiais Recicláveis do Amazonas 



para que seja comercializado com as sucatarias de grande porte, classificadas 

no nível três.   

      As sucatarias de grande porte estão presentes em Manaus e integram o 

nível 3 da rede, pois receberem os recicláveis de outros municípios do estado e 

são o elo entre a rede de comercialização dos materiais recicláveis do estado 

do Amazonas com a cadeia produtiva reversa de pós-consumo nacional. Neste 

nível também se encontra as cooperativas e associações de catadores, pois 

nesta fase é feita a receptação e distribuição dos materiais recicláveis às 

industrias recicladoras. Estas indústrias fazem o processo de reciclagem e 

compõe o nível 4 da rede de comercialização, sendo o destino final dos 

recicláveis coletados no estado. 

Os catadores de material reciclado organizados em suas cooperativas e 

associações ainda possuem uma peculiaridade na sua rede de comercialização 

dos materiais recicláveis, pois trabalham com materiais com menor valor 

econômico, além dos materiais comercializados pelas sucatarias, também 

trabalham com papel, papelão, garrafas PET e plástico.   Esses catadores 

acabam por formar uma rede paralela de comercialização de materiais 

recicláveis, pois de certa forma acham-se integrados e ao mesmo tempo 

integrantes de todas as fases da comercialização dos recicláveis. Já que são 

eles que coletam, fazem a separação e distribuem os materiais recicláveis ás 

indústrias recicladoras, tendo em vista que em Manaus as indústrias que 

reciclam papel, papelão e garrafas PET se fazem presente.  

Entre as cooperativas existentes na capital, destaca-se ECO 

COOPERATIVA MANAUS, por melhor representar a rede a qual está inserida. 

Seu funcionamento se dá de forma interligada com os “pontos bases” da 

cooperativa que está presente em alguns bairros da cidade. Os pontos bases 

são pequenos galpões localizados em bairros estratégicos da cidade, onde se 

acumula todo material reciclável coletado que posteriormente é levando para o 

galpão central pra ser separado e empresado corretamente, e posteriormente 

distribuído.  

A pesquisa também acompanhou o que os órgãos competentes do 

município estão fazendo e deixando de fazer para o cumprimento da Lei 



12.305/2010, já que o prazo de adequação se encerra no ano de 2014 como já 

foi citado. No dia 5 de junho de 2013 foi realizado a III Conferência Municipal 

do Meio Ambiente em Manaus. O objetivo da conferência foi expor as 

preocupações, dividir responsabilidades e apresentar reivindicações e 

sugestões que aprimorem a política ambiental do município. 

A Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento 

Sustentável (SDS) realizou no período dia 11 a 14 de novembro de 2013, o 7º 

Fórum Permanente das Secretarias Municipais de Meio Ambiente do 

Amazonas (Fopes-AM) e o Workshop Internacional de Resíduos Sólidos. O 

fórum e o workshop tiveram como objetivo capacitar os gestores ambientais 

com vistas ao fortalecimento da gestão ambiental dos sistemas municipal e 

estadual de meio ambiente e proporcionar o debate, análise crítica e troca de 

experiência entre as vertentes acadêmico-científicas e técnico-operacionais 

internacionais e nacionais sobre as rotas tecnológicas de tratamento e de 

disposição final referente ao gerenciamento de resíduos sólidos, a fim de 

contribuir para o planejamento, estruturação e operacionalização da gestão e 

manejo de resíduos sólidos no Amazonas, respectivamente. 

Neste fórum, com a presença de todos os gestores municipais das 

secretarias de Meio Ambiente, é perceptível que a preocupação geral é em se 

adequar ao artigo da lei 12.305/2010 em que extingue os atuais lixões e sejam 

substituídos por aterros sanitários. Esta preocupação se dá, não apenas ao 

fato de o cumprimento deste artigo ser condição para os municípios terem 

acesso aos recursos da união, devido os gestores municipais entenderem que 

a construção do aterro sanitário é a solução final à problemática dos resíduos 

sólidos finais de suas cidades e não o início de um conjuntos de ações que 

envolvam a gestão dos resíduos sólidos. 

CONSIDERAÇÃO FINAL 

 É verdade que o reaproveitamento dos resíduos pode ser uma forma de 

diminuir a extração desenfreada de matérias primas, porém não retira a 

problemática da destruição/criativa (RODRIGUES, 1998), pois por mais que a 

reutilização e a reciclagem seja uma atividade mitigadora nas ações em prol do 

meio ambiente, a mesma ainda gera impacto, especialmente de caráter social. 



As duas rede de comercialização dos materiais recicláveis, sucatarias e 

cooperativas/associações, apesar de terem suas etapas de comercialização 

distintas, o ponto de encontro é estabelecido no destino dos materiais. Apesar 

de não trabalharem com os mesmo materiais, os mesmos são reciclados nas 

indústrias recicladoras. 

Assim percebe-se a dependência das redes com as indústrias 

recicladoras, que apenas visam o seu próprio lucro em detrimento de todo o 

discurso ambiental em que está respaldada. Ao passo que as prefeituras 

municipais não estarem qualificadas e preparadas para a execução da política 

nacional dos resíduos sólidos. Concluem-se então, que o desenvolvimento 

sustentável é apenas um reajuste do sistema capitalista as novas demandas do 

século. 
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