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1 INTRODUÇÃO

Nas últimas décadas, houve um acelerado crescimento das cidades e do consumo 
de produtos industrializados e descartáveis. Em geral, “o aumento da população 
leva ao aumento da produção total de resíduos. Mas, o aumento da renda e, 
consequentemente, de consumo, também leva a maior geração de resíduos” (Juras, 
2012). Além disso, vários outros fatores relacionados com o estilo de vida moderno 
contribuem para o aumento da geração de resíduos, como: preferência cada vez 
maior da população por itens descartáveis, como sacolas plásticas, copos, fraldas 
e outras embalagens; mudanças sociais, como a tendência de menos pessoas por 
domicílio, que resulta em menos pessoas compartilhando certos bens básicos, como 
mobiliário, equipamentos domésticos, jornais etc., aumentando, assim, a geração 
de resíduos per capita; e a obsolescência programada, que faz com que os objetos 
devam ser substituídos rapidamente (Canada, 2005, p. 4).

No estado de São Paulo foram geradas, em 2013, aproximadamente 59.291 
toneladas por dia de resíduos sólidos urbanos (Abrelpe, 2014), para uma população 
de mais de 41 milhões de habitantes (IBGE, 2010a) distribuídos em 645 municípios. 
Destes municípios do estado de São Paulo, 223, ou 34%, apresentaram algum tipo 
de programa de coleta seletiva em 2008 (IBGE, 2010b).3 No entanto, apenas 12% 
da população brasileira (27 milhões de pessoas) têm acesso a programas municipais 
de coleta seletiva (Cempre, 2012).

Em 2012, os tipos de materiais recicláveis mais coletados por sistemas 
municipais de coleta seletiva, em peso, na região Sudeste, foram as aparas de 
papel e papelão (45,9%), seguidas dos plásticos (15,6%) e do vidro (9,1%). Entre 
os plásticos coletados, o politereftalato de etileno (PET) é o mais encontrado, 

1. Doutora em política científica e tecnológica pelo Programa de Pós-Graduação em Política Científica e Tecnológica da 
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3. Essa pesquisa não levou em consideração o modelo de coleta seletiva realizada, isto é, se existiam apenas pontos 
de entrega voluntários (PEVs) ou se também havia coleta seletiva porta a porta. 
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com 32,3%, seguido do polietileno de alta densidade (PEAD), com 16,35%; do 
polipropileno (PP), com 15,5%; e do polietileno de baixa densidade (PEBD), 
com 7,3% (Cempre, 2012).

Além de ser o plástico mais coletado (em peso) por sistemas municipais de 
coleta seletiva, o PET também é o plástico mais reciclado no Brasil, com índice 
de reciclagem de 58,9% em 2012, seguido pelos produtos de polietileno (PEBD, 
PEBDL4 e PEAD), os quais são usados em sua maioria em embalagens de alimentos 
e bebidas (Plastivida, 2010). O volume de PET reciclado no Brasil segue crescendo, 
com aumento de 12,6% em 2012 em relação a 2011 (Abipet, 2013). No estado 
de São Paulo, concentram-se 40% das indústrias de reciclagem de PET do país 
(Abipet, 2010).

O plástico é introduzido no processo produtivo da reciclagem por meio da 
coleta de catadores(as) autônomos, catadores(as) inseridos em cooperativas e também 
de empresas privadas. As cooperativas de catadores(as) de materiais recicláveis 
desempenham um importante papel econômico e ambiental ao introduzirem os 
resíduos na cadeia produtiva da reciclagem. No entanto, realizam a maior parte das 
suas atividades no começo da cadeia, e são o elo que mais sofre com a especialização 
técnica do trabalho. Por isso, geralmente são subordinadas aos sucateiros, que efetuam 
a intermediação comercial e controlam a logística para armazenagem e transporte 
do material até as indústrias de processamento e transformação (Fé e Faria, 2011).

Diante disso, apresentar as atividades de cada ator na cadeia produtiva da reciclagem 
de plástico, a distribuição geográfica e a forma do processo produtivo mostra-se 
importante para buscar melhorias da atuação dos(as) catadores(as) nessa cadeia.

2 MÉTODO

As informações utilizadas neste estudo são oriundas do banco de dados do 
Compromisso Empresarial da Reciclagem (Cempre), consultadas em junho de 
2013. Esta base de dados é de livre acesso para pesquisa e de autopreenchimento 
das informações, isto é, os próprios empreendimentos se cadastram e preenchem 
as informações em um questionário geral, que em seguida são disponibilizadas na 
página da internet do Cempre.5

Existem algumas opções para filtrar a busca por informações dentro da base 
de dados, que pode ser pela seleção do estado, da cidade e/ou do tipo de material 
(bateria, borracha, eletrônicos, embalagem longa vida, lâmpadas, madeira, matéria 
orgânica, metal, óleo, papel, pilha, plástico, pneu, tecido, tinta, tubo dental e vidro).

4. PEBDL: polietileno de baixa densidade linear.
5. Disponível em: <http://www.cempre.org.br/servico/recicladores>; <http://www.cempre.org.br/servico/cooperativas>; 
e <http://cempre.org.br/servico/sucateiros>.
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A base de dados está dividida em três categorias: cooperativa, sucateiro e 
reciclador. De acordo com o Cempre, a diferença entre as empresas cadastradas 
no banco de dados como recicladoras daquelas cadastradas como sucateiras está 
baseada na existência de etapas de beneficiamento industrial, que variam de acordo 
com o tipo de atividade. Nota-se que algumas empresas podem ser listadas em duas 
categorias (reciclador e sucateiro), desde que desenvolvam atividades de compra e 
venda simples de sucata e também algum processo de reciclagem (transformação), 
ainda que com diferentes tipos de materiais.

Para esta pesquisa, foram selecionadas as categorias estado de São Paulo e plástico 
para as cooperativas, os sucateiros e os recicladores. A partir destas categorias, todas 
as informações (nome do empreendimento, endereço, telefone, comercialização, 
material, forma de venda e forma de compra) de cada empreendimento foram 
selecionadas e copiadas para a plataforma Excel. Depois, os empreendimentos 
duplicados foram filtrados e chegou-se a um total para a análise de 222 cooperativas, 
208 sucateiros e 401 empresas recicladoras de resíduos plásticos.

Uma das dificuldades em se trabalhar com a cadeia produtiva do plástico, 
principalmente com os empreendimentos envolvidos (cooperativas, sucateiros 
e recicladores), é a falta de informações atualizadas sobre o assunto. No caso da 
base de dados do Cempre utilizada para o estudo, não foi possível saber quando 
as informações foram atualizadas. Além disso, alguns dados importantes para a 
pesquisa não constavam na base de dados, como: a identificação dos produtos 
finais confeccionados pelas recicladoras transformadoras; e a quantidade (em 
peso) dos materiais comercializados tanto pelas cooperativas quanto pelos 
sucateiros e recicladores.

Outra dificuldade enfrentada ao se trabalhar com a base de dados do Cempre 
foi a forma como os dados estavam apresentados. Por ser uma base de dados aberta, 
em que o próprio empreendimento inclui as informações, alguns itens não foram 
padronizados, dificultando a análise da informação. Por exemplo, os materiais como 
o PEBD foram identificados como PEBD, PEBD rígido e PEBD filme, mas não é 
possível afirmar com absoluta certeza o que o PEBD sem especificação quer dizer. 
Imagina-se, observando-se o conjunto das informações dos empreendimentos, que 
a terminologia geral para o PEBD e para os outros plásticos – como o policloreto 
de polivinila (PVC), o PP, o PET e o PEAD – foi utilizada para informar que o 
empreendimento comercializa pelo menos um tipo entre as diferentes especificidades 
do mesmo material (rígido e flexível, rígido e filme, e verde e incolor).

A mesma dificuldade em relação ao preenchimento das informações se deu 
na forma de venda dos produtos. A comercialização dos materiais em forma de 
pellets e granulado aparece sem distinção. Inclusive, em alguns empreendimentos, 
as duas formas de comercialização são apresentadas juntas. No entanto, a literatura 
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não faz uma distinção entre os dois termos e os utiliza como sinônimos. Neste 
estudo, foram analisados o pellet e o granulado como produtos diferentes, já que 
os informantes os distinguiram na base de dados.

3 A CADEIA PRODUTIVA DA RECICLAGEM DE RESÍDUOS

Uma cadeia produtiva6 pode ser definida como “um sistema constituído por agentes 
formadores de decisão envolvidos em um processo interdependente, por meio de um 
fluxo de produtos e serviços em uma direção” (Padilha e Bomtempo, 1999, p. 86). 
De acordo com Gereffi, Korzeniewicz e Korzeniewicz (1994, p. 2, tradução nossa), 
“cada sucessivo elo dentro de uma cadeia de produção envolve a aquisição e/ou a 
organização de insumos, força de trabalho, transporte, distribuição e consumo”.

Na cadeia produtiva da reciclagem, cada elo é responsável por uma ou mais 
atividades, com o propósito de reintroduzir bens pós-consumo nos processos 
produtivos. Estas redes de atividades são conectadas por ligações que “ocorrem 
quando a maneira pela qual uma atividade é realizada afeta o custo ou a eficácia 
de outras atividades” (Porter, 1990, p. 41, tradução nossa).

Atualmente, a indústria de reciclagem no Brasil é alimentada pelos grandes 
volumes de matéria-prima resultantes do trabalho precário dos(as) catadores(as) 
nas ruas; pela coleta seletiva realizada pelos(as) catadores(as) organizados; e pelo 
aproveitamento dos resíduos gerados pelas indústrias em seus próprios processos 
produtivos ou por terceiros (Instituto Ethos, 2007, p. 14).

Na cadeia da reciclagem, coexistem os setores formais e informais da economia. 
O setor informal da reciclagem é caracterizado pela pequena escala, pelo trabalho 
intensivo e, em grande parte, pela falta de regulamentação (Wilson, Whiteman 
e Tormin, 2001). Entre os atores, encontram-se os(as) catadores(as) autônomos, 
que atuam majoritariamente por conta própria em lixões ou vias urbanas. São em 
sua maioria trabalhadores que perderam seus postos de trabalho nas mudanças do 
sistema produtivo e vivem agora em uma economia informal, de sobrevivência, 
que tem como base a exploração da sua mão de obra. As principais atividades 
desenvolvidas são: coleta e venda dos materiais.

As cooperativas e as centrais de triagem são empreendimentos econômicos 
solidários mantidos por catadores(as) organizados conforme os princípios da 
economia solidária (autogestão, solidariedade, cooperação e atividade econômica). 
Realizam geralmente a venda de materiais recicláveis como papel, papelão, plástico e 
vidro, bem como materiais ferrosos e não ferrosos, e outros materiais reaproveitáveis. 
Possuem um lugar estratégico na cadeia produtiva da reciclagem por serem 

6. O termo cadeia produtiva surgiu na França, na segunda metade da década de 1960, com o objetivo de ampliar o 
foco de empresa disjunta para uma rede de relações entre organizações (Parreira, 2010).
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fornecedores da indústria da reciclagem; no entanto, normalmente fazem a venda 
de materiais para os intermediários. Entre as atividades mais desenvolvidas, estão: 
a coleta, a pesagem, a triagem, a prensagem, a armazenagem e a comercialização 
(Gutierrez e Zanin, 2013). Estes empreendimentos se encontram no setor formal 
e informal da economia, e estabelecem parcerias com programas municipais de 
coleta seletiva, mas também atuam de forma independente do poder público. 
Normalmente, não são remunerados pelos serviços de coleta e triagem, e sua renda 
é obtida pela venda dos materiais recicláveis coletados (Instituto Ethos, 2007).

O intermediário ou sucateiro é uma organização que realiza geralmente 
a compra e a venda de materiais recicláveis (Aquino, Castilho Júnior e Pires, 
2009). Entre as atividades desenvolvidas por intermediários, estão: a pesagem, 
a prensagem, a armazenagem e o transporte de grande quantidade de materiais. 
Como intermediários ou sucateiros, classificam-se as empresas com fins lucrativos 
formais e informais que articulam uma ampla rede de atravessadores desde pequenos 
sucateiros até grandes cartéis associados a empresas. Estes forçam uma relação de 
dependência com os empreendimentos de catadores(as) e compram os materiais a 
preços baixos. Dentro da categoria de intermediário ou sucateiro, existem distinções 
entre os pequenos e os grandes. Em geral, os pequenos sucateiros trabalham na 
informalidade e dependem dos(as) catadores(as) autônomos para a comercialização 
dos produtos (Instituto Ethos, 2007), enquanto os grandes são legalizados e possuem 
capacidade de estocagem e de beneficiamento de alguns tipos de materiais. Por fim, 
encontram-se as indústrias recicladoras, que realizam a transformação do material 
reciclável (e em alguns casos também a confecção do produto final) e integram, 
em sua maioria, a economia formal.

A reciclagem mecânica é a mais utilizada na indústria da reciclagem de plástico 
e tem a capacidade de recolocar no mercado consumidor grande quantidade de 
material plástico reciclado (Zanin e Mancini, 2009). A reciclagem de plásticos 
oriundos de resíduos urbanos pode ser complexa por causa das diferentes 
contaminações presentes e envolve operações desde a coleta dos resíduos, separação, 
pré-lavagem, lavagem, enxágue, moagem e secagem, cuidados com efluentes etc.

Na etapa da separação, podem ser realizadas diferentes técnicas, como a 
separação por magnetismo, propriedades elétricas e propriedades ópticas (Brandrup 
et al., 1996). No Brasil, devido à separação ser geralmente manual, a sua eficiência 
depende diretamente da prática das pessoas que executam esta tarefa. Outro fator 
determinante da qualidade é a fonte do material a ser separado: aquele oriundo 
da coleta seletiva é mais limpo em relação ao material proveniente dos lixões ou 
aterros sanitários. Para um resultado satisfatório do processo de reciclagem como 
um todo, é fundamental uma separação criteriosa por tipo de plástico, por cor 
ou por tipos de produtos que as embalagens acondicionaram (Plastivida, 2010).
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Depois de separados os diferentes tipos de plásticos, estes são moídos e 
fragmentados em pequenas partes, comumente chamados de floco (flake).7 Existem 
diferentes tipos de moinho (martelos, bolas, facas), sendo o de facas o mais utilizado 
no ramo da reciclagem de plásticos. O grande problema desta etapa é a constante 
necessidade de parada para a troca de facas que gastam o gume depois de horas de 
trabalho contínuo (Zanin e Mancini, 2009).

Após a moagem, o plástico passa por uma etapa de lavagem com água para 
a retirada dos contaminantes. No trato de resíduos sólidos urbanos, por terem 
muitas impurezas impregnadas, são utilizadas técnicas de lavagem com agitação, 
produtos químicos e ainda temperaturas maiores que a ambiente. É necessário que 
a água de lavagem receba um tratamento para a sua reutilização ou emissão como 
efluente (Zanin e Mancini, 2009).

Depois da lavagem, o material passa pelo processo de secagem e, no caso 
da reciclagem do plástico filme ou de outros produtos de espessura fina, há o 
processo de aglutinação antes da extrusão. O atrito dos fragmentos contra a parede 
do aglutinador, um equipamento rotativo com pás localizadas na parte de baixo 
do corpo do equipamento, semelhante a um liquidificador, provoca elevação da 
temperatura, levando à formação de uma massa plástica. O aglutinador também 
é utilizado para incorporação de aditivos, como cargas, pigmentos e lubrificantes.

Após esses processos, os materiais plásticos, normalmente, chegam à extrusora 
para a transformação em grânulos, que são a matéria-prima que abastece as indústrias 
para a manufatura de novos produtos. A extrusora funde e torna a massa plástica 
homogênea. Na saída da extrusora, encontra-se o cabeçote, do qual sai um espaguete 
contínuo, que é resfriado com água. Em seguida, o espaguete é picotado em um 
granulador e transformado em pellets (grãos plásticos).

Essas etapas da reciclagem sofrem variações devido à procedência e ao tipo 
de polímero (Spinace e De Paoli, 2005), além das diferenças de investimentos e 
tecnologias utilizadas e desenvolvidas nas plantas de processamento.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A base de dados do Cempre apresenta algumas informações pertinentes para 
a construção de um panorama da cadeia produtiva da reciclagem do plástico. 
A partir da base de dados, foi possível localizar 222 cooperativas, 208 sucateiros 
e 401 recicladoras.

No mapa apresentado na figura 1, é possível observar que as 222 cooperativas 
de catadores(as) estão espalhadas em 109 cidades por todo o estado de São Paulo e 

7. O processo de reciclagem foi consultado em Zanin e Mancini (2009) e no site da Plastivida (2010).
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que existe apenas uma cooperativa na maioria das cidades identificadas. No entanto, 
a cidade de São Paulo e sua região metropolitana (RM) concentram a maioria 
das cooperativas do estado. Entre as cidades com maior número de cooperativas, 
destacam-se São Paulo, com 73, seguida por Campinas, com 9; Americana, com 
5; e São Bernardo do Campo e Taubaté, com 4 cada.

FIGURA 1
Estado de São Paulo: distribuição das cooperativas de catadores de materiais 
recicláveis (2013)

Número de cooperativas
0
1
2 - 3
4 - 9
10 - 73

Fonte: Cempre – Cooperativas. Disponível em: <http://cempre.org.br/servico/cooperativas>. Acesso em: jul. 2013.
Elaboração das autoras.

Os 208 sucateiros aparecem espalhados em 75 cidades no estado de São 
Paulo. Eles estão mais concentrados na cidade de São Paulo e sua RM, e em cidades 
com maior população, como apresentado na figura 2. Entre as cidades com maior 
número de sucateiros, destacam-se São Paulo, com 78; a seguir vem Guarulhos, 
com 10; Diadema, com 6; Campinas e Ribeirão Preto, com 5 cada; e Itatiba e São 
Bernardo do Campo, com 4 cada.
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FIGURA 2
Estado de São Paulo: distribuição dos sucateiros (2013)

Número de sucateiros
0
1
2 - 3
4 - 10
11 - 78

Fonte: Cempre – Sucateiros. Disponível em: <http://cempre.org.br/servico/sucateiros>. Acesso em: jul. 2013.
Elaboração das autoras.

Grande parte das 401 empresas recicladoras de resíduos plásticos está localizada 
na RM de São Paulo, como observado na figura 3, distribuída em 105 cidades do 
estado. Entre as cidades com maior número de empresas recicladoras, sobressai São 
Paulo, com 109; seguida por Guarulhos, com 37; Santo André, com 15; Mauá, com 
10; Sorocaba, com 9; Barueri e São Bernardo do Campo, com 7 cada; Diadema, 
Itaquaquecetuba, São José do Rio Preto, Valinhos e Várzea Paulista, com 6 cada; 
Campinas, Franco da Rocha, Osasco, Piracicaba, Santa Bárbara d’Oeste, Santos, 
São Carlos, São José dos Campos e Taboão da Serra, com 5 cada; e Americana, 
Caieiras, Jundiaí, Leme e São Caetano do Sul, com 4 cada.

É possível observar que as cooperativas de catadores(as) estão espalhadas 
por todo o estado de São Paulo, enquanto os sucateiros estão localizados próximo 
às indústrias recicladoras, como apresentado na figura 4. Esta proximidade dos 
sucateiros em relação aos recicladores é uma vantagem para ambos, já que o custo 
com transporte diminuirá.
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FIGURA 3
Estado de São Paulo: distribuição das empresas recicladoras de plástico (2013)

Número de empresas
0
1 - 3
4 - 7
8 - 37
38 - 109

Fonte: Cempre – Recicladores. Disponível em: <http://cempre.org.br/servico/recicladores>. Acesso em: jul. 2013.
Elaboração das autoras.

A maior concentração de empresas recicladoras, sucateiros e até cooperativas 
está na RM de São Paulo. Isto pode estar relacionado ao fato de ser a região com 
maior concentração populacional e, por consequência, maior produção de resíduos 
sólidos plásticos:

a região metropolitana de São Paulo, com seus 19,7 milhões de habitantes, dos quais 
11 milhões moram no município de São Paulo, é a maior do Brasil, e um dos maiores 
aglomerados urbanos do mundo. Formada por 39 municípios, abrange a capital 
do estado e 38 municípios vizinhos, sendo responsável pela produção estimada de 
16.233 toneladas por dia ou quase 6 milhões de toneladas por ano de resíduos sólidos 
domiciliares. Essa quantidade corresponde a cerca de 10% do coletado no país, e o 
município de São Paulo é responsável pela geração de mais de 62,5% desses resíduos 
(Jacobi e Besen, 2011, p. 143).

De acordo com Moreira (1996, p. 176), “as atividades industriais são, de 
modo geral, fortemente orientadas para o local onde estão os recursos”. Assim, a 
aglomeração territorial de cooperativas, sucateiros e recicladoras na RM de São 
Paulo está relacionada, entre outros fatores, à sua proximidade com a matéria-prima, 
isto é, com o grande volume de resíduos sólidos gerados diariamente.
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FIGURA 4
Estado de São Paulo: região com maior aglomerado de cooperativas de catadores, 
empresas recicladoras e sucateiros (2013)

Cooperativas de catadores

Empresas recicladoras de plástico

Sucateiros

Fonte: Cempre. Disponível em: <http://www.cempre.org.br/>. Acesso em: jul. 2013.
Elaboração das autoras.
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Outro aspecto a ser levado em consideração é a própria industrialização da 
RM de São Paulo, que trouxe consigo uma estrutura industrial diversificada,8 
heterogênea9 e concentrada10 (Araujo, 2001). Esta aglomeração de atividade 
econômica em determinada região pode trazer o que os autores chamam de 
vantagem de localização, que é o benefício que as empresas em um determinado 
espaço geográfico têm em relação às empresas situadas em outros lugares  
(Cuervo-Cazurra, Holan e Sanz, 2014). Entre as vantagens de localização, 
encontram-se a infraestrutura tecnológica (Nelson, 1993), as instituições de apoio 
(Khanna e Palepu, 2010) e a ampliação de retornos econômicos com o custo de 
transporte e os fatores produtivos (Fujita, Krugman e Venables, 1999).

No caso da RM de São Paulo, cooperativas, sucateiros e recicladores têm a 
facilidade de infraestrutura de transporte, uma vez que a região possui grandes 
troncos rodoviários, além da reduzida distância entre fornecedores e clientes.

O PET é o plástico mais reciclado no Brasil e também o mais comercializado 
pelas recicladoras (Plastivida, 2013). Tal resultado foi corroborado neste estudo, que 
constatou que 51,5% das recicladoras encontradas na base de dados comercializam 
o PET, como apresentado na tabela 1. No entanto, de acordo com o banco de dados 
analisado, o PP é o segundo mais comercializado pelas recicladoras (com 47,7%, 
ou seja, 191 recicladoras), divergindo das informações da Plastivida (2013), em 
que o PEBD e o PEAD são as resinas mais recicladas depois do PET.

TABELA 1
Estado de São Paulo: materiais comercializados pelas recicladoras (2013)

Material
Recicladoras 

Números absolutos %

Bombonas   43 10,7

Etil vinil acetato (EVA)   50 12,5

Nylon   71 17,7

Tubo dental   31   7,7

Acrilonitrila butadieno estireno (ABS)   97 24,0

Policarbonato (PC)   69 17,0

(Continua)

8. Segundo Araujo (2001, p. 22), a RM de São Paulo é extremamente diversificada, porque “produz mercadorias de 
praticamente todas as atividades industriais”.
9. A RM de São Paulo é “altamente heterogênea, pois está presente na estrutura industrial metropolitana uma gama 
multifacetada de arranjos entre tamanhos de empresas, origens de capital, grande variação de produtividade, distribuída 
nas várias divisões (…) que abrangem desde as pequenas empresas de capital nacional, que são as mais numerosas 
e de baixa produtividade, até as grandes empresas, de capital estrangeiro, que produzem com alta produtividade bens 
de capital e consumo duráveis” (Araujo, 2001, p. 22).
10. Segundo Araujo (2001, p. 22-23), a RM de São Paulo é muito concentrada, “uma vez que na região localizam-se 
57% das unidades locais industriais, com cerca de 57% do pessoal ocupado, produzindo 60% do valor adicionado 
do estado de São Paulo”.
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(Continuação)

Material
Recicladoras 

Números absolutos %

PEAD 182 45,5

PEAD filme 104 26,0

PEAD flexível   97 24,0

PEAD rígido 122 30,5

PEBD 160 40,0

PEBD filme 109 27,0

PEBD rígido   99 24,7

PET 206 51,5

PET incolor   97 24,0

PET verde 102 25,5

Plástico filme   68 17,0

PP 191 47,7

PP filme   87 21,7

PP rígido 125 31,0

Poliestireno (PS) 118 29,5

PVC   90 22,5

PVC flexível   63 15,7

PVC rígido   69 17,0

Fonte: Cempre – Serviços: Recicladores.
Elaboração das autoras.
Obs.: A soma do número de recicladoras excede o universo de 401 unidades e é superior a 100%, tendo em vista que o mesmo 

estabelecimento pode trabalhar com mais de um tipo de material.

Entre os sucateiros, o material mais comercializado (depois do PET verde) 
foi o PEAD rígido, com 130 sucateiros envolvidos, seguido do PP rígido, com 
123 sucateiros (tabela 2).

TABELA 2
Estado de São Paulo: materiais comercializados pelos sucateiros (2013)

Material
Sucateiros

Números absolutos %

ABS   87 41,0

PC   76 36,0

PEAD   84 39,5

PEAD filme 117 55,0

PEAD flexível   74 35,0

PEAD rígido 130 61,5

PEBD   57 27,0

(Continua)
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(Continuação)

Material
Sucateiros

Números absolutos %

PEBD filme 114 54,0

PEBD rígido 114 54,0

PET   93 44,0

PET incolor 134 63,0

PET verde 137 64,5

Plástico filme   61 29,0

PP   87 41,0

PP filme 117 55,0

PP rígido 123 58,0

PS   61 29,0

PVC   66 31,0

PVC flexível 105 49,5

PVC rígido 105 49,50

Fonte: Cempre – Serviços: Sucateiros.
Elaboração das autoras.
Obs.: A soma do número de sucateiros excede o universo de 208 unidades e é superior a 100%, tendo em vista que o mesmo 

estabelecimento pode trabalhar com mais de um tipo de material.

Nas cooperativas, o segundo material mais comercializado foi o PS, com 74,3% 
das cooperativas. Além disso, diferentemente dos sucateiros e dos recicladores, as 
cooperativas comercializam uma grande variedade de plásticos, como é apresentado 
na tabela 3.

TABELA 3
Estado de São Paulo: materiais comercializados pelas cooperativas (2013)

Material
Cooperativas

 Números absolutos %

PVC rígido 124 55,9

PVC flexível 120 54,1

PVC 122 55,0

PS 165 74,3

PP rígido 131 59,0

PP filme 123 55,4

PP 139 62,6

Plástico filme   93 41,9

PET verde 160 72,1

PET incolor 153 68,9

(Continua)
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(Continuação)

Material
Cooperativas

 Números absolutos %

PET 182 82,0

PEBD rígido 135 60,8

PEBD filme 130 58,6

PEBD 135 60,8

PEAD rígido 137 61,7

PEAD flexível   99 44,6

PEAD filme 137 61,7

PEAD 148 66,7

PC   98 44,1

ABS   92 41,4

Fonte: Cempre – Serviços: Cooperativas.
Elaboração das autoras.
Obs.: A soma do número de cooperativas excede o universo de 222 unidades e é superior a 100%, tendo em vista que o 

mesmo estabelecimento pode trabalhar com mais de um tipo de material.

A partir da base de dados do Cempre, também foi possível observar que 
alguns tipos de resinas plásticas tiveram uma expressiva variação no número de 
cooperativas, sucateiros e recicladores que as comercializam. Um exemplo dessa 
variação é o PVC flexível, comercializado por mais de 50% das cooperativas e quase 
50% dos sucateiros, mas apenas 15% das recicladoras. Além desse produto, vários 
outros apresentam diferenças, como é o caso do PS, comercializado por 74,3% das 
cooperativas, 29% dos sucateiros e 29,5% das recicladoras. Esta variação pode ser 
decorrente do tipo de processo de reciclagem que estes materiais exigem, muitas 
vezes uma adequação ou tipo de maquinário que apenas algumas empresas atingem 
ou possuem, fazendo com que o mercado seja mais restrito. Outro fator que deve 
ser levado em consideração é a disponibilidade de alguns materiais para suprir as 
recicladoras. O PVC, por exemplo, correspondia a apenas 3,1% da composição 
gravimétrica dos plásticos apresentada pelo Ciclosoft (Cempre, 2012). Portanto, a 
baixa quantidade de material disponível para a reciclagem pode refletir no número de 
recicladoras que trabalham com este material, ocasionando as variações supracitadas.

O PET é o material mais comercializado pelas cooperativas, sucateiros e 
recicladores, e está associado à abundância de material descartado. No Ciclosoft 
(Cempre, 2012), o PET apresentou a maior porcentagem de plásticos coletados por 
sistemas municipais de coleta seletiva, 32,3%, confirmando que a representação deste 
material está refletida no número de empreendimentos que o comercializam. O PET 
é comercializado em 82% das cooperativas, isto é, 182 empreendimentos. Entre os 
sucateiros, o PET verde é comercializado por 137 empreendimentos, representando 
64,5% do total, enquanto 51,5% dos recicladores, 206 empresas, comercializam o 
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PET. Atualmente, além da abundância do material, há o fato de o plástico PET já 
possuir uma cadeia de reciclagem estruturada com uma diversidade de aplicação 
na indústria de transformação que vai da indústria automobilística e da têxtil até 
a alimentícia, com a nova tecnologia bottle to bottle, que permite a utilização do 
PET reciclado para embalagens de alimentos e bebidas (Abiplast, 2013).

Em termos de diversidade de materiais comercializados, observou-se que 
100% das cooperativas vendem diferentes materiais, além do plástico. Este é um 
dado esperado, já que as cooperativas fazem a coleta seletiva de todos os materiais 
descartados pela população.

Entre as cooperativas analisadas, algumas realizaram atividades para além da 
usual triagem e prensagem do material. Oito cooperativas produziram plástico moído 
(floco); seis, plástico granulado; cinco, em pellets; dezessete, plástico aglutinado; e 
uma cooperativa, em pó, como apresentado na tabela 4. Estes tipos de beneficiamento 
do plástico conferem maior agregação de valor ao produto, e normalmente são 
realizados pelas empresas que possuem equipamentos e conhecimentos específicos 
para o desenvolvimento desta atividade. Assim, as cooperativas que beneficiam os 
plásticos têm a oportunidade de agregar maior valor ao produto e comercializar 
diretamente com as indústrias. No entanto, estas cooperativas precisam de grande 
volume de material para manter os equipamentos em funcionamento.

TABELA 4
Estado de São Paulo: forma de venda dos produtos pelas cooperativas (2013)

Forma de venda
Cooperativas

Números absolutos %

 Moído (floco)     8   3,6

 Aglutinado   17   7,7

 Triturado   16   7,2

 Separado 177 80,0

 Prensado 183 82,5

 Limpo 119 53,6

 Granulado 6 2,7

 Pellets 5 2,2

 Pó 1 0,5

Não informado 2 1

Solto 113 51

Fonte: Cempre – Serviços: Cooperativas.
Elaboração das autoras.
Obs.: A soma do número de cooperativas excede o universo de 222 unidades e é superior a 100%, tendo em vista que o 

mesmo estabelecimento pode trabalhar com mais de um produto.

Os sucateiros, em sua maioria, vendem o material separado, prensado ou 
solto, mas 7% dos 208 comercializam o plástico moído; 6%, aglutinado; 11%, 
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triturado; 9%, granulado; 4%, em pellets; e 5%, em pó, como apresentado na tabela 
5. Estes dados sugerem que alguns sucateiros também estão avançando na cadeia 
produtiva em busca da agregação de valor aos produtos comercializados, com a 
especialização em conhecimentos e equipamentos.

Entre os 208 sucateiros analisados, 173, ou seja, 83%, comercializam o 
plástico e pelo menos mais um tipo de material. No entanto, 35 sucateiros (17%) 
comercializam somente plástico, dos quais seis produzem o floco (plástico moído) 
e sete produzem o plástico granulado. Estes dados apontam que os sucateiros estão 
se especializando na comercialização por tipo de plástico.

TABELA 5
Estado de São Paulo: forma de venda dos produtos pelos sucateiros (2013)

Forma de venda
Sucateiros

Números absolutos  %

 Moído (floco)   15   7,0

 Aglutinado   12   6,0

 Triturado   23 11,0

 Separado 152 73,0

 Prensado 138 66,5

 Limpo   83 40,0

 Granulado   19   9,0

 Pellets     8   4,0

 Pó   11   5,0

Não informado     2   1,0

Solto 112 54,0

Fonte: Cempre – Serviços: Sucateiros.
Elaboração das autoras.
Obs.: A soma do número de sucateiros excede o universo de 208 unidades e é superior a 100%, tendo em vista que o mesmo 

estabelecimento pode trabalhar com mais de um produto.

A partir das informações disponibilizadas pelas recicladoras, verificou-se que 
66% destas empresas comercializam o floco; 26,7%, o aglutinado; 36%, o triturado; 
49%, o granulado; 38%, o pellet; e 13%, o pó, como apresentado na tabela 6. Estes são 
insumos para as indústrias de transformação fabricarem o produto final, como é o caso 
de 102 (25,5%) das recicladoras analisadas, que também fabricam um produto final.

Observou-se que nas recicladoras a especialização por tipo de material é ainda 
maior, pois 107 empresas, aproximadamente 27%, comercializam apenas um tipo 
de material, como apresentado na tabela 7.

Todavia, algumas recicladoras vendem material sujo (26,7%), misturado 
(23,5%) e prensado (57,6%), formas de comercialização com menor agregação 
de valor ao produto, que normalmente são realizadas por cooperativas e 
alguns sucateiros.
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TABELA 6
Estado de São Paulo: forma de venda dos produtos pelas recicladoras (2013)

Forma de venda
Recicladoras

Números absolutos %

 Moído (floco) 264 66,0

 Aglutinado 107 26,7

 Triturado 145 36,0

 Separado 245 61,0

 Prensado 231 57,6

 Limpo 200 50,0

 Granulado 196 49,0

 Pellets 153 38,0

 Pó   53 13,0

Não informado     0   0,0

Solto 193 48,0

Sujo 107 26,7

Misturado   94 23,5

Produto final 102 25,5

Fonte: Cempre – Serviços: Recicladores.
Elaboração das autoras.
Obs.: A soma do número de recicladoras excede o universo de 401 unidades e é superior a 100%, tendo em vista que o mesmo 

estabelecimento pode trabalhar com mais de um produto.

TABELA 7
Estado de São Paulo: recicladoras que comercializam apenas um tipo de material 
plástico (2013)

Material Número de recicladoras

PP 1

EVA 1

Nylon 1

PC 2

PEAD 11

PEBD 11

PET 39

PP 11

PS 7

PVC 22

Tecido 1

Total 107

Fonte: Cempre – Serviços: Recicladores.
Elaboração das autoras.
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A partir da análise do banco de dados do Cempre, foi possível observar que, na 
maioria dos casos, as cooperativas e os sucateiros se dedicam a atividades intensivas 
em mão de obra. Por sua vez, as empresas recicladoras exercem atividades que 
requerem mais tecnologias e com maior valor agregado aos produtos.

No entanto, foi possível verificar que algumas cooperativas produzem os mesmos 
produtos que determinadas empresas, como é caso de oito cooperativas que produzem o 
floco (moído); seis, o granulado; e uma, o pó plástico. Algumas recicladoras assumiram 
atividades mais intensivas em mão de obra e que necessitam de menos maquinário, como 
identificado em 26,7% das empresas que comercializam os materiais sujos ou 23,5% que 
os vendem misturados. Dentro da categoria do sucateiro, também existem distinções, 
pois realizam, em sua maioria, atividades iniciais da cadeia produtiva da reciclagem, com 
73% separando e 66,5% prensando o material, mas também comercializam produtos 
plásticos beneficiados, como o pellet (4%) e o granulado (9%).

Isso pode indicar uma mudança na estrutura da cadeia da reciclagem de plástico, 
em que tanto cooperativas como sucateiros e recicladoras estão diversificando suas 
atividades e buscando novas perspectivas de negócios.

Essas estratégias de diversificação também podem apresentar vantagem 
competitiva, pois ao ingressar em negócios diferentes daqueles em que atua, 
introduzindo um novo produto no mercado, a empresa (ou cooperativa) está 
diferenciando o produto para aquele mercado (Herrera, Abreu e Siqueira, 2004).

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este estudo apresentou as atividades da reciclagem dos resíduos plásticos no estado 
de São Paulo. Na cadeia produtiva da reciclagem do plástico, cada ator é responsável 
por uma ou mais atividades, com o propósito de reintroduzir bens pós-consumo 
nos processos produtivos.

Na atividade de comercialização dos produtos, observou-se que:
• o plástico PET foi o mais comercializado pelas cooperativas, sucateiros 

e recicladoras;
• as cooperativas comercializaram uma grande variedade de plásticos;
• algumas cooperativas realizaram atividades para além da usual triagem e 

prensagem do material, e comercializaram o plástico moído e granulado, 
mas a grande maioria comercializa os materiais separados e prensados;

• os sucateiros em geral realizam as mesmas atividades produtivas que as 
cooperativas, mas alguns também estão diversificando sua atuação na cadeia 
produtiva em busca da agregação de valor aos produtos transacionados, 
com a comercialização dos plásticos moídos e granulados; e
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• das empresas recicladoras, 25,5% fabricam um novo produto e 27% 
comercializam apenas um tipo de material.

Em relação à disposição geográfica no estado de São Paulo, as cooperativas 
estão espalhadas por todo o estado. No entanto, os sucateiros estão mais próximos 
das recicladoras, e a RM de São Paulo concentra a maior parte das recicladoras.

Observou-se que a cadeia produtiva da reciclagem de plástico no estado 
de São Paulo é dinâmica, e que os atores estão modificando suas atividades e 
buscando novas possibilidades para agregar valor ao seu produto, como é o caso 
das cooperativas e dos sucateiros que beneficiam o plástico.
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