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Resumo 

O projeto Cíclica nasceu com a missão de organizar e fortalecer o trabalho dos catadores que 

atuam na coleta seletiva de Belém-PA após desestruturação do lixão do Aurá. Desde então, vem 

atuando de forma a capacitá-los de maneira empreendedora. Para isso, desenvolveram-se 

atividades de promoção à coleta seletiva e o fomento das vendas de produtos recicláveis. Por 

um lado, o projeto busca a ampliação das rotas de coleta de resíduos sólidos, promovendo a 

educação ambiental em diferentes locais da cidade, e obtendo maior volume de materiais para 

triagem e venda por partes das associações de catadores. Do mesmo modo, o projeto visa 

localizar e negociar com compradores de materiais recicláveis, e buscar destinações inovadoras 

para resíduos de difícil reutilização, como vidros e materiais eletrônicos, além de capacitar os 

catadores quanto ao empreendedorismo e marketing. Os resultados destes processos vêm sendo 

observados no dia-a-dia da comunidade, sendo o principal o despertar da visão empreendedora 

desta. 
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Introdução 

 A Lei nº 12.305/10, que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), 

determina a substituição de lixões a céu aberto por aterros sanitários em todo território nacional. 

Assim, o lixão a céu aberto que atendia toda a região metropolitana de Belém-PA, conhecido 

como “lixão do Aurá”, teve de ser fechado, fazendo com que muitos catadores dependentes do 

que coletavam no “lixão” ficassem sem poder exercer a sua profissão. Para absorver essa 

demanda, foi inaugurado o Centro de Triagem de Materiais Recicláveis de Belém por iniciativa 

da prefeitura da cidade, que cedeu o espaço para que as associações de catadores pudessem 

realizar a triagem dos resíduos para a reciclagem.  

Hoje, o Centro abriga duas associações: Associação dos Catadores da Coleta Seletiva 

de Belém - ACCSB e a Associação dos Recicladores das Águas Lindas - ARAL, movimentando 

semanalmente mais de 30 toneladas de resíduos e gerando renda para mais de 80 catadores. 

Mesmo apresentando um grande fluxo de materiais, a quantidade não é suficiente para gerar 

renda digna a todos os catadores, que chegam a receber mensalmente de R$300,00 a R$800,00.  

 Observando a situação na qual os catadores passavam no Centro de Triagem, no início 

de 2015 foi criado o Projeto Cíclica. Por meio do empreendedorismo social, o projeto objetiva 

organizar e desenvolver as associações, assim como fortalecer a coleta seletiva na Região 

Metropolitana de Belém. Através do acompanhamento das atividades e da oferta de 

capacitações tanto para os catadores quanto para a direção das associações, o projeto almeja 

que os catadores exerçam uma melhor gestão de seu negócio.  

Através da avaliação de necessidades, foi observado que o volume de material destinado 

às associações não é suficiente para que todos tenham uma renda digna, tampouco para cobrir 

os custos operacionais, o que motivou a criação de uma área do projeto dedicada a buscar novos 

pontos de coleta, ajustando-os com as rotas já existentes. Simultaneamente, foi criada uma área 

de fomento de vendas, que surgiu em meio a dificuldade de comercialização de alguns resíduos 

triados, que por diversas vezes são vendidos a preços irrisórios e insuficientes para proporcionar 

aos catadores uma vida de qualidade aceitável. 

O presente trabalho foi estruturado com o objetivo de elucidar e contextualizar o 

processo de obtenção e comercialização de resíduos sólidos recicláveis por duas associações de 

catadores da cidade de Belém, assim como descrever as ações de fomento a estas práticas 

realizadas pelo Time Enactus UFPA através do Projeto Cíclica, e expor os resultados 

preliminares obtidos a partir da aplicação da ação empreendedora na comunidade em questão. 
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Metodologia 

Para dar início ao estudo, foram executadas diversas pesquisas bibliográficas buscando 

criar um panorama geral sobre o ciclo da reciclagem. Então, foram realizadas diversas reuniões 

com as diretorias, e imersões no dia-a-dia de trabalho das associações, para elucidar 

minuciosamente o processo de obtenção, triagem e comercialização de materiais recicláveis. 

 Posteriormente, foi iniciada a fase de coleta de dados. As associações forneceram de 

forma voluntária os seus históricos de vendas de materiais triados. Através da Classificação 

ABC baseada na receita, derivada do Diagrama de Pareto (DALMAS, 2011), os dados 

referentes às vendas de resíduos recicláveis de ambas associações foram analisados para 

verificar a contribuição de cada material na receita anual gerada. 

 A partir da análise de dados, aplicação de questionários socioeconômicos, e entrevistas 

semiestruturadas com as diretoras das associações, o Projeto Cíclica conduziu a avaliação de 

necessidades, e identificou de que formas poderia auxiliar os catadores a aumentarem a sua 

renda de forma empreendedora e sustentável.  

 Após um certo período de planejamento, as práticas de fomento à coleta seletiva e 

comercialização de recicláveis começaram a ser efetivadas pelos membros do projeto, e já 

começaram a mostrar resultados positivos. 

 

Resultados e discussão 

 Processo de coleta de materiais recicláveis 

O sistema de coleta em ambas associações conta com o auxílio da Prefeitura de Belém, 

que fornece caminhões e motoristas para recolhimento dos resíduos nos pontos de coleta.  

A associação ACCSB, especificamente, opera apenas com caminhões. Dois deles são 

fornecidos pela prefeitura de Belém e outros dois são veículos próprios da associação. O resíduo 

reciclável recolhido é proveniente de doações de condomínios residenciais, estabelecimentos 

comerciais e órgãos públicos.  

O sistema de coleta da ARAL opera com caminhões e por carrinhos de mão operados 

pelos associados na coleta em residências e pequenos estabelecimentos comerciais em áreas 

específicas de alguns bairros da cidade de Belém. A ARAL dispõe de 4 veículos que fazem 4 

rotas semanais distintas recolhendo materiais em pontos residenciais, comerciais e até em locais 

de despejo indevido de lixo, como canais. A coleta inicia pela parte da manhã, em torno das 7h. 

Antes de começar a rota, os caminhões levam os associados com os “carrinhos” para áreas já 

determinadas, em seguida começam a coleta nos pontos estabelecidos e ao final da manhã, em 

torno das 12h levam os associados que fazem a coleta com o “carrinho” de volta para o centro 
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de triagem. 

O material que chega no centro de triagem das duas associações é separado conforme o 

tipo de resíduo e armazenado em sacolas com volume de aproximadamente 1 m³ para pesagem 

e estocagem. 

A diferença entre as associações está na divisão da produção das associações. Na 

ACCSB todo material triado é vendido, e o lucro dividido igualmente entre todos os associados. 

Já na ARAL, a renda é individual, onde cada associado é responsável pela sua produção e 10% 

deste valor é destinado como contribuição para a associação. 

O Projeto Cíclica, através de sua atuação na área de coleta, procurou promover a 

ampliação de novos pontos de coletas seletivas, com a finalidade de aumentar os rendimentos 

financeiros de catadores do Centro de Triagem de Materiais Recicláveis de Belém. Para isso, 

foram implementados novos pontos de coleta de resíduos sólidos, em parcerias com prédios 

residenciais, empresas comerciais, escolas e localidades públicas - através das secretarias de 

meio ambiente e saneamento.  

Em primeiro momento, como estratégia para a ampliação, utilizou-se mapeamento de 

rotas efetuadas, questionários em relação aos principais itens coletados e os mais desejados pela 

associação. A partir disso, aplicaram-se técnicas de business administration, marketing e 

relações públicas, para divulgar a importância social e ambiental do trabalho desenvolvido no 

centro de triagem aos possíveis parceiros. A principal ferramenta aplicada foi a apresentação 

por meio de panfletos descrevendo a história, valores e objetivos do Projeto Cíclica. Como 

segunda estratégia, o projeto visa promover capacitações aos catadores para que os mesmos 

possam desempenhar a conquista de novos pontos comerciais de maneira autônoma e 

independente do projeto. 

 Processo de venda de materiais recicláveis 

         A venda dos materiais recicláveis normalmente é feita para empresas intermediárias, 

que compram o material para acomodá-lo e revende-lo para empresas de reciclagem. 

Atualmente, o processo de venda ocorre em sua maioria das vezes desta forma pois o 

destinatário final dos recicláveis exigem um padrão de qualidade que as associações não 

conseguem atingir, devido à falta de maquinário moderno, como prensas fardadeiras, 

trituradores e empilhadeiras. 

           Através deste estudo, foi possível averiguar que os materiais que fornecem a maior parte 

da renda para as associações são o papelão (ACSSB) e latinhas de alumínio (ARAL). Materiais 

que são encontrados com facilidade na cidade de Belém e de rápida comercialização. Há 

também outros materiais que proporcionam uma boa renda aos catadores, como papel, 
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embalagens tetrapak, garrafa pet, entre outros. 

Os dados de venda das associações foram classificados utilizando o diagrama de Pareto, 

que ordena a frequência do material vendido em ordem decrescente. A classificação ABC 

realizada para os resíduos da ACCSB encontra-se resumida na Figura 1, e os referentes à ARAL 

encontram-se na Figura 2. Para a ACCSB, utilizou-se os parâmetros 80/15/5. Já para a ARAL, 

cujas vendas são mais diversificadas, adotou-se o padrão 70/20/10 (DALMAS, 2011). 

Figura 1 - Classificação ABC dos materiais vendido pela ACCSB de Janeiro/2016 a Agosto/2016 

 

A figura 1 mostra que 80% da receita obtida pela associação em seis meses se deu devido 

à apenas quatro resíduos diferentes, todos encaixados na mesma classificação (Papéis). Isso é 

explicado pela forte relação de dependência da ACCSB com uma única empresa, cujas maiores 

demandas são de papéis. Por praticidade, a associação caiu em situação de comodismo e não 

mantém o hábito de procurar diversificar sua clientela. 
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Figura 2 - Classificação ABC dos materiais vendido pela ARAL de Janeiro/2016 a Dezembro/2016 

 

Através da Figura 2, é possível perceber que a ARAL possui vendas mais diversificadas, 

e 70% de sua receita é proveniente da comercialização de seis resíduos diferentes, 

diversificando-se entre papéis, plástico e metal. Isso é resultado da constante procura por novos 

clientes, para todos os tipos de materiais produzidos pela associação, não apenas os 

considerados mais rentáveis. 

             O Projeto Cíclica, em se tratando de vendas, trabalha em parceria com as associações 

em busca de novos parceiros que estejam interessados em comprar tanto os materiais rentáveis 

quanto os materiais que ainda não possuem uma saída satisfatória. Ademais, há um forte 

incentivo à realização de capacitação dos membros das associações para que estes fortaleçam 

suas habilidades e conhecimento na área de comércio de resíduos sólidos. 

 Através de coleta de dados e visitas semanais às associações em questão, os integrantes 

do projeto Cíclica perceberam que as garrafas de vidro que armazenavam bebidas alcóolicas 

representavam um grande passivo ambiental para os catadores, pois acumulavam-se em grandes 

quantidades no Centro de Triagem por ter uma baixa demanda de venda. A grande maioria dos 

compradores interessam-se apenas em comprar o vidro triturado, e como os catadores não 

contam com o equipamento e conhecimento necessários para a trituração, as garrafas de vidro 

não tinham uma destinação adequada.  

Neste grande problema, os integrantes do Time Enactus UFPA enxergaram uma oportunidade, 

e através de parcerias com artesãs experientes em reciclagem, foram realizadas diversas oficinas 

de artesanato, aonde os catadores e catadoras tiveram a experiência de transformar as garrafas 

de vidro usadas em belos objetos de decoração (Figura 3). 
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Figura 1 - Garrafas de vidro decoradas pelos catadores do Centro de Triagem de Materiais Recicláveis de Belém 

 

 

Descrição dos resultados preliminares obtidos pelo projeto 

 Com base nas rotas de coleta de cada uma das associações, o Projeto Cíclica vem 

buscando expandir os pontos de coleta em três categorias: Pontos residenciais, pontos 

comerciais e eco-pontos. Durante a atuação do Projeto Cíclica com a associação ACCSB, foi 

providenciado um pequeno número de pontos residenciais e comerciais que deixaram de doar 

material à associação devido a falhas em coletar o material nos dias propostos. Por outro lado, 

a disponibilização de pontos de coleta com a ARAL já vem sendo trabalhada com a obtenção 

de dois pontos residenciais e um ponto comercial nos dois primeiros meses de trabalho, nos 

quais a associação vem atuando eficientemente. 

 Através da atuação contínua do Projeto Cíclica em parceria com as diretorias das 

associações, espera-se obter uma expansão considerável nos pontos de coleta. Estima-se que 

até o final do mês de agostos de 2017, o projeto providenciará pelo menos 8 novos pontos 

residenciais, 5 pontos comerciais e 3 ecopontos de coleta seletiva na cidade de Belém. 

Em relação à área de comercialização dos resíduos triados, espera-se como resultado 

realizar parceria com pelo menos 3 novas empresas para compra de materiais das associações, 

trazendo como benefício o aumento da renda dos membros associados e, além disto, realizar as 

capacitações de venda para que os membros possam aperfeiçoar suas capacidades de 

negociação.  

 As oficinas de artesanato promovidas pelo Projeto Cíclica já vêm demonstrando 

resultados positivos. As garrafas decoradas pelos catadores puderam ser vendidas por preços 
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até 10 vezes maiores que aquelas sem artesanato. Além da reutilização de materiais sem 

destinação, as oficinas têm sido importantes para estimular a criatividade e habilidades manuais 

dos catadores, promover a harmonia do convívio entre eles, apresentar a eles uma possível fonte 

de renda extra e aguçar seu senso de empreendedorismo. 

 

Considerações finais 

O presente estudo foi de grande importância para conhecer detalhadamente todo o 

processo de recebimento, triagem e comercialização de materiais recicláveis na cidade de 

Belém. A elucidação do processo tornou possível a elaboração, planejamento e início da 

execução de práticas de otimização e fomento do chamado ciclo da reciclagem. Apesar de 

recentes, estas atividades vêm gerando resultados positivos, e apresentam forte potencial de 

transformação da realidade dos catadores das associações ARAL e ACCSB. A intenção é que 

este ciclo continue, e futuramente os associados consigam realizar estas atividades de forma 

autônoma e independente do Time Enactus UFPA. Assim, o projeto Cíclica vem se tornando 

referência em soluções para o tratamento correto de resíduos sólidos na cidade de Belém 

impactando positivamente catadores que vivem em situação de vulnerabilidade. 
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