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Agenda

� Estimativa dos benefícios econômicos e 
ambientais da reciclagem

� Considerações sobre uma política para PSAU



Custos econômicos da coleta 
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Custos econômicos da coleta seletiva 
e da triagem 
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Quanto a sociedade ganha com a 
reciclagem?

Aspectos econômicos Aspectos ambientais
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Materiais Benefícios gerados 
pela reciclagem 

(R$/t)

Benefício atual 
(R$ 1.000/ano)

Benefícios potenciais
(R$ 1.000/ano)

Aço 88 387.200 – 387.200 89.232

Alumínio 2.941 473.501 – 952.884 488.206

Papel e papelão 241 148.215 – 877.963 1.671.094

Plásticos 1.107 357.561 – 1.064.934 5.826.141

Vidro 18 1.404 – 8.460 19.980

Total 1.367.881 – 3.291.441 8.094.653

Os benefícios econômicos e ambientais 
da reciclagem
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Serviços ambientais no contexto urbano

� Atividades exercidas no meio urbano que gerem 
externalidades ambientais positivas, ou diminuam 
externalidades ambientais negativas, sob o ponto de vista 
da gestão dos recursos naturais, da redução de riscos, ou 
da potencialização de serviços ecossistêmicos

� Exemplos:
� Tratamento de efluentes 

� Reciclagem de resíduos urbanos

� Manutenção de áreas verdes



Aspectos gerais para uma política de 
PSAU para a reciclagem

� Foco nas cooperativas

� Tratamento diferenciado por eficiência

� Estímulo ao aumento da produtividade

� Pagamento condicionado à realização de um serviço

� Questões a serem abordadas:
� Preço por material pago aos catadores é inadequado

� Preço do material reciclável é muito instável

� Baixo grau de organização e formalização



Instrumentos propostos:
Pagamento por produtividade

� Objetivos
� Elevar o nível de renda dos catadores

� Estimular a profissionalização e aumento da eficiência

� Descrição do instrumento
� Pagamento por tonelada coletada

� Pagamento diferenciado por produtividade física das 
cooperativas

� Pressupostos
� Pagamento por catador maior para cooperativas mais eficientes

� Pagamentos por toneladamaior para cooperativas menos 
eficientes



� Objetivos

� Reduzir a oscilação do valor pago por material em 
momentos de crise

� Estimular o aumento da coleta de materiais 
específicos

� Descrição do instrumento

� Fator multiplicador por grupo de material aplicado 
sobre pagamento por produtividade

� Em períodos de crises, pode ser modificado 
gerando acréscimos para materiais específicos

� Deve estimular o recolhimento de grupos de 
materiais prioritários

Instrumentos propostos:
Acréscimos compensatórios graduados 



� Objetivos
� Aumentar o grau de organização e profissionalização das 

cooperativas

� Apoiar catadores não-cooperados

� Descrição do instrumento
� Pagamento / crédito para investimentos em melhorias de 

médio e longo prazos

� Operado por banco público, fundação, cooperativa de 
crédito ou outra instituição

Instrumentos propostos:
Crédito cooperativo
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