
ESTUDO DAS CENTRAIS DE RECICLAGEM EM PARCERIA 

COM CATADORES NOS MUNICÍPIOS DE SBC E SP. 

 
 

Greta Sanches da Costa
1
, Eryka Eugênia Fernandes Augusto

2
, Jacques Demajorovic

3
 

1,3
 Centro Universitário FEIo 

gretasanchescosta@gmail.com e jacquesd@fei.edu.br 

Resumo: Esta pesquisa tem como objetivo analisar os 

desafios e perspectivas para a consolidação das grandes 

centrais de reciclagem de São Paulo e São Bernardo do 

Campo envolvendo parcerias entre cooperativas de 

catadores de materiais recicláveis e prefeituras. As 

centrais propiciaram um aumento do volume processado 

e renda dos cooperados, além da diminuição da taxa de 

rejeitos e da rotatividade de cooperados. Mas ainda há 

alguns desafios como a concorrência com o sistema 

informal de coleta e falta de adesão da população.   

 

 

1. Introdução 
A aprovação da Política Nacional de Resíduos 

Sólidos – PNRS, em 2010, representa um marco ao 

reconhecer as cooperativas de catadores como 

potenciais fornecedores das empresas e para o serviço 

públicos para a viabilização de fluxos reversos dos 

materiais recicláveis. Apesar do avanço representado 

pela legislação, há enormes desafios para a 

concretização destes objetivos. Em primeiro lugar, há 

ainda a persistente resistência do setor empresarial em 

implementar programas de logística reversa, mesmo 

quando a legislação assim o exige. Questões como 

custos envolvidos na atividade e o desinteresse das 

empresas em coordenar diretamente as atividades de 

coleta e destinação de seus resíduos contribuem para 

retardar os investimentos em programas de logística 

reversa (JAYARAMAN; LUO, 2007; STOCK; MULKI, 

2009).  

Em segundo lugar, as cooperativas de catadores 

enfrentam diversos desafios de gestão. Grande parte das 

cooperativas de catadores enfrenta a falta de 

infraestrutura e equipamentos que permitam coletar, 

processar e armazenar grandes quantidades de resíduos 

impossibilitando as vendas diretas para a indústria. 

Dessa forma, são obrigadas a realizar suas vendas para 

outros atores intermediários da cadeia reversa, 

comprometendo seus ganhos e a própria 

sustentabilidade de suas operações (AQUINO, 

CASTILHO, PIRES, 2009; RIBEIRO et al. 2009; 

SOUZA, PAULA, PINTO, 2012). 

 

2. Metodologia 
A estratégia de pesquisa escolhida foi a realização 

de um estudo de caso nas centrais de reciclagem dos 

municípios de São Bernardo do Campo e São Paulo por 

meio de entrevistas com roteiros semi-estruturados com 

representantes das cooperativas e da Amlurb.  

 

3. Resultados 
Os resultados mostram que a implatanção da 

central semi-automatizada em São Bernardo do Campo 

e das centrais automatizadas em São Paulo propiciaram 

um aumento do volume processado e da renda dos 

cooperados, além da diminuição da taxa de rejeitos e da 

rotatividade de cooperados. Já entre os desafios 

enfrentados pelas centrais destacam-se a concorrência 

com o sistema informal de coleta de forma a ampliar a 

quantidade total beneficiada na cooperativa. Há também 

a falta de adesão da população aos programas de coleta 

seletiva promovidos pelas prefeituras, o que impede as 

centrais de operarem com capacidade máxima e mais 

turnos devido à ausência de volume de resíduos.  

 

Tabela 1 – Comparação de dados entre as três centrais 

de triagem estudadas. 

 Central  

SBC 
Central 

Ponte 

Pequena 

Central 

Carolina 

De Jesus 

Capacidade  

Instaladadia 
100 t 250 t 250 t 

Quantida- 

de proces- 

sada/dia 

 

30 a 35 t 100 t 90 t 

% rejeito 20% 40% 50% 

N° 

cooperados 
75 65 64 

Forma de 

Comerciali- 

Zação 

 

Rede Agente 

opera- 

dor 

Agente 

opera- 

dor 

Sistema de 

Remuneraç

ão 

Variável Fixo Fixo 

Retirada 

dos 

cooperados 

R$1.400,00  R$ 
1.500,00 

R$ 
1.500,00 
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