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RESUMO 
 
Este artigo apresenta a discursão sobre o trabalho dos 
catadores de lixo e sua organização na luta pela sobrevivência. 
Neste estudo analisaremos o conceito de trabalho como 
instrumento de emancipação humana e suas transformações 
ao longo do processo histórico que invertem as relações 
trabalhistas e precariza as condições de trabalho na sociedade 
atual. É uma análise que tem como base um estudo com os 
catadores de lixo na cidade de Pinheiro – MA, busca 
compreender a inserção do catador no mundo do trabalho. 
Mesmo que de forma precária, sem as mínimas condições se 
auto empregam em busca do mínimo para sobreviver. 

 
Palavras-chave: Catadores. Lixo. Trabalho. Sobrevivência. 
Precarização. 
 
ABSTRACT 
 
This paper presents the discursão on the work of garbage 
collectors and your organization in the fight for survival. In this 
study we analyze the concept of work as a human 
emancipation tool and its transformations over the historical 
process reversing labor relations and undermines the working 
conditions in modern society. It is an analysis that is based on a 
study of the garbage collectors in the city of Pinheiro - MA, 
seeks to understand the insertion of the collector in the working 
world. Even though precariously, without the minimum 
conditions are self employed in a minimum quest to survive. 
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1- INTRODUÇÃO 

 

Muitos autores vêm discutindo sobre o trabalho no lixo, uma atividade vista com 

repúdio e preconceito por ser realizada, principalmente, nos locais de disposição de 

resíduos, como aterros e lixões a céu aberto e com o contato direto com os resíduos sólidos 

das cidades. A atividade de catação tem permitido a inserção desses trabalhadores no 

circuito econômico dos resíduos recicláveis, marcado pela informalidade, exploração, 

precariedade que os coloca em situação de vulnerabilidade. Para tentar superar muitos 

desses problemas têm surgido vários movimentos a nível nacional e local de catadores de 

lixo. Tais movimentos, como por exemplo, Movimento Nacional dos Catadores de Catadores 

de Material Reciclável e Associação dos Catadores de Papel, Papelão e Material 

Reaproveitável de Belo Horizonte (MNCR e ASMARE). Esses movimentos articulam com o 

poder público investimentos para a atividade de catação, cobrando parceria na realização da 

coleta seletiva, melhoria da qualidade de trabalho e garantias de direitos sociais. 

A cultura do desperdício ainda é bastante presente em nossa sociedade. Dessa 

forma, a coleta seletiva é um contorno eficaz de minimizar o desperdício de matéria prima, e 

a reciclagem torna esta ação a melhor forma de gerir os resíduos recicláveis que tem 

consequências diretas na preservação do meio ambiente, na qualidade de vida além de 

gerar fontes de renda para muitas famílias carentes. 

A reciclagem abre espaço para benefícios econômico, ambiental e social. 

Porém, o catador de lixo é uma categoria de trabalho negligenciada pela nossa sociedade, 

mas que tem sido pelas vantagens advindas da reciclagem, motivo de criação de políticas 

públicas em favor dos catadores de recicláveis, que segundo o IPEA (2012) estima ser em 

torno de 800 mil catadores. 

Diante disso, o presente estudo propõe realizar algumas considerações, ainda 

iniciais, sobre o trabalho do catador de lixo, analisando de que maneira a catação tem 

permitido famílias pobres sobreviverem por meio da reciclagem dos resíduos sólidos no 

Brasil, observando, também, como esses trabalhadores tem se organizado para reivindicar 

direitos e garantias sociais, notando o crescente movimento dos catadores para formalizar a 

atividade de catação. Outra perspectiva analisada recorre sobre a representação social que 

a sociedade tem dos trabalhadores e visão dos catadores sobre si mesmo. 

 

2- O TRABALHO COMO INSTRUMENTO DE EMANCIPAÇÃO DO SER 

 

O trabalho entendido dentro da construção do ser, sempre esteve no cerne da 

vida cotidiana do ser humano. O homem se realiza através da atividade do trabalho, que 



 
 

                  

tem referência em suas necessidades vitais, necessárias a sua sobrevivência, como: comer, 

beber, vestir. 

Segundo Canôas e Swain (2007), outrora o homem trabalhava para viver, 

somente três horas diárias eram dedicadas para sua sobrevivência, nas atividades de caça, 

pesca, colher lenha etc. As horas restantes eram dedicadas para o lazer: para as relações 

afetivas, no desenvolvimento da consciência etc. Hoje, na sociedade do consumo, o homem 

vive para o trabalho, a maior parte do dia é dispensada para a realização do trabalho, muitas 

vezes, não resta tempo nem para o lazer e nem para o descanso, dificultando o 

desenvolvimento individual. 

Karl Marx (2004) discute o processo histórico que levou ao surgimento do 

capitalismo, chamando de acumulação primitiva, que depois se transformou em acumulação 

de capital. Em seu livro “O Capital”, na parte da Acumulação Primitiva, ele traz o processo 

histórico, de rupturas e continuidades como é feita a História, que deu origem ao capitalismo 

como conhecemos hoje. O surgimento do capitalismo começou pela dissociação entre os 

trabalhadores da propriedade dos meios de produção, que passou a ser detida por um 

pequeno grupo de pessoas com considerável poder aquisitivo, dessa forma, detém os meios 

de produção e a força de trabalho dos assalariados, seu único produto comercializável, seu 

meio de sobrevivência. 

Com todo esse processo de desumanização do homem, este fica afetado na sua 

constituição enquanto animal racional, cultural e político adoecendo pela desesperança que 

o apreende (CANÔAS & SWAIN, 2007). 

O centro do trabalho na construção do ser está na busca por sobrevivência 

representada, primeiramente, pela necessidade de alimentar-se, e com isso nasce a 

necessidade da elaboração de instrumentos para auxiliar na pescar e na caça, e a 

domesticação de animais, inicialmente, de forma rudimentar, ao longo do processo toma 

forma e critérios para a execução da atividade humana. E como já foi mencionado: uma 

necessidade preenchida abre portas para o surgimento de outras necessidades, 

consequentemente, a atividade humana foi capaz de produzir o próprio alimento, bem como, 

moradia, vestimentas, relações sociais etc. 

A atividade humana está orientada para um fim, para criação de valores de uso, 

que é para Marx (2004), o produto do trabalho que o homem pode usar de maneira 

favorável para a reprodução da vida. É a partir da reprodução da vida por meio do trabalho 

que os homens saltam da natureza para superar seus limites biológicos e produzir-se 

humanamente. Do trabalho surge o homem e todas as práxis sociais. 

O trabalho que outrora funcionava como metabolismo entre o homem e a 

natureza para a reprodução da vida, ao longo do processo histórico passa a ser 



 
 

                  

considerado, na sociedade burguesa, uma mercadoria, cujos preços correntes oscilam, 

aumentando ou diminuído seu valor (MARX, 2012). O trabalho tomou uma forma degradante 

da vida humana, por submeter as relações de trabalho à péssimas condições e por ver o 

homem como mera engrenagem na produção de mercadorias das quais o próprio operário 

não consegue consumi-las com seu salário. 

O trabalho como atividade vital e consciente é o fundamento da liberdade na 

atividade do ser ativo para construção de sua própria existência. O trabalho é uma atividade 

livre, dá ao homem a liberdade de percorrer por alternativas nas ações de transformação da 

natureza em favor da construção sócio histórica. O campo de desenvolvimento da liberdade 

humana, criada socialmente, se desenvolve no momento da alternativa no interior dos 

processos de objetivação, segundo Lessa (2012). 

Assim, a atividade do homem, e aqui entendemos o trabalho do catador, o faz 

como ser social. Dessa maneira, cotidiano, a produção histórica do ser, sua identidade e 

suas relações sociais estão ligados a sua atividade laborativa. 

 

3- O CATADOR DE LIXO NO BRASIL E A INCLUSÃO PRECÁRIA 

 

Atualmente no Brasil existe uma grande quantidade de pessoas que trabalham 

com a catação de lixo, recolhendo os materiais que podem ser reciclados e vendendo para 

os centros de triagem ou mesmo, comercializando de forma direta com as indústrias de 

reciclagem, responsáveis pelo processo de recuperação dos materiais. 

Os dados do IPEA revelam que existiam cerca de 400 a 600 mil catadores de 

material reciclado no Brasil no ano de 2012 (2012). E existe em torno de 1.100 cooperativas 

e organizações coletivas. Porém, apenas 10% dos catadores participam de alguma dessas 

organizações. Do total das organizações coletivas ou cooperativas de catadores de material 

reciclável, cerca de 60% estão em níveis mais baixos de eficiência. Referindo-se a 

insuficiência de equipamentos, falta de capacitação, condições de trabalho, e mais, a falta 

de conhecimentos básicos para executar a coleta e a seleção de materiais, a carência de 

apoio financeiro para a montagem da infraestrutura e dos equipamentos etc. 

Ainda segundo o IPEA, a renda dos catadores é de R$ 420,00 a R$ 520,00 para 

os catadores organizados e a faixa de instrução vai da 5ª a 8ª series. E mais, 27% dos 

municípios afirmam ao IBGE ter conhecimento da atuação de catadores nas unidades de 

destinação final dos resíduos e 50% dos municípios afirmam ao IBGE ter conhecimento da 

atuação de catadores nas áreas urbanas. 

Diante das condições que o catador encara para garantir a sobrevivência, 

enfrentando a construção histórica de categoria excluída, nos lixões e nas ruas das cidades, 



 
 

                  

tem impulsionado os movimentos de catadores para discutirem tais problemáticas e 

encontrar uma solução viável. O MNCR surgiu com o propósito de organizar os grupos de 

catadores na luta pela valorização dos catadores como os primeiros agentes ambientais: 

pela inclusão socioeconômica dos catadores de materiais recicláveis com o devido 

pagamento pela prestação de serviços. 

O Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis (MNCR) fundado 

em julho de 2001 no 1º Congresso Nacional realizado em Brasília tem como missão 

contribuir para a construção de uma sociedade justa e sustentável a partir da organização 

social e produtiva dos catadores de materiais recicláveis e suas famílias que trabalham em 

lixões à céu aberto, nas ruas ou em processo de organização. Vale ressaltar que o 

movimento é contra os lixões a céu aberto, incentiva a construção de aterros sanitários com 

a remediação das áreas. Alocando todos os catadores para os serviços de triagem nos 

galpões antes do fechamento dos lixões. 

O trabalho de coleta de materiais recicláveis significa garantir alimentação, 

moradia e condições mínimas de sobrevivência para uma parcela significativa do povo 

brasileiro. 

Outra análise que podemos fazer sobre o catador de lixo na sociedade brasileira 

corresponde à representação social que esta categoria reflete na sociedade. Se por um lado 

o trabalho do catador de lixo é, reconhecidamente, favorável na manutenção dos recursos 

naturais necessários, e na reprodução da sociedade de forma sustentável, por outro lado 

essa categoria é carregada de estigmas sociais, sendo, frequentemente, vítimas de 

preconceitos e discriminação. 

Na prática, o preconceito e a discriminação, são expressos a partir de 

estereótipos sociais. Como relata Renata Suman (2007), grande parte dos catadores de lixo 

são também moradores de rua que usam roupas rasgadas e com odor característico, são 

vistos e considerados pedintes, bandidos e alcoolizados. Diante dessa condição, de 

limitação econômica e condição insalubre de trabalho, acarreta a desvalorização social. 

Com base em estereótipos cria-se uma visão distorcida em torno dos catadores de lixo. A 

exclusão social contribui ainda mais na perpetuação desses preconceitos, afirma Suman 

(2007). 

A exclusão social, nas análises de Martins (1997), do ponto de vista sociológico 

não existe, o que de fato se observa na sociedade atual e damos o nome de exclusão é a 

inclusão ou reinclusão daqueles que estão á margem da sociedade. A exclusão, ainda do 

ponto de vista de Martins (1997), se traduz em privação, das quais temos: “privação de 

emprego, privação de meios para participar do mercado de consumo, privação do bem-

estar, privação de direitos, privação de liberdade, privação de esperança” (MARTINS, 1997, 



 
 

                  

18). A exclusão como privação é o que vulgarmente chamamos de pobreza, não a pobreza 

como era vista há algum tempo atrás, caracterizada pela falta de comida, mas reincorporada 

com novos elementos dos quais desconhecíamos anteriormente. 

O catador não está excluído, está incluído no circuito econômico da reciclagem. 

No entanto, a inclusão acontece de forma precária, não se expande para o âmbito social e 

político, o catador se integra economicamente, mas se desintegra moral e socialmente. Sua 

atividade econômica afeta a dignidade e a qualidade de sujeito.  

 O catador, apesar dos estereótipos posto pela sociedade, procura concretizar 

sua identidade humana via do trabalho, querendo provavelmente se reencontrar na 

sociedade de produção, sua atividade pode ser vista como um duplo aspecto: a luta pela 

sobrevivência e a luta contra os estigmas sociais para o reconhecimento enquanto atividade 

formal e enquanto sujeito social e político. 

O trabalho do catador apesar ser degradante que desqualifica do ser social 

torna-se um trabalho necessário dentro da organização social na qual a nossa sociedade 

está assentada. É um trabalho que sustenta as demais classes sociais e dá continuidade no 

sistema capitalista vigente, é ainda, um meio pela qual pessoas que não conseguem 

adentrar o mercado de trabalho que fica a cada dia saturado pela competitividade e pela alta 

especialização da mão-de-obra, gera uma população excedente sempre a busca de 

trabalhos para manter-se vivos. 

 

4- A CATAÇÃO DE LIXO EM PINHEIRO - MA: a sobrevivência que vem do lixo 

 

O trabalho do Catador de lixo se caracteriza pela peculiaridade de sua atividade 

e o ambiente no qual este é realizado. O trabalho dos catadores se desenvolve por meio da 

ação da coleta de materiais que possuem algum valor comercial, ou seja, os materiais que 

podem ser reciclados e/ou reutilizados, nas ruas e nos lixões das cidades. O trabalho 

realizado nos lixões, o local de disposição dos resíduos produzidos nas cidades, acontece 

sempre da mesma maneira, os catadores resgatam do lixo os resíduos recicláveis e 

comercializam com os compradores, no caso estudado, podem ser outros catadores de lixo 

ou os donos dos depósitos. (GONÇALVES, 2001, p. 42). 

Em casos particulares, alguns catadores executam essa atividade em 

concomitância com outras atividades econômicas como, por exemplo, comprando os 

materiais nas casas: compram de outros catadores, trocando com algodão doce, trocam 

também com peças de roupas para arrecadarem o máximo possível de material para a 

venda nos depósitos e conseguirem um ganho razoável. Para tal tarefa os catadores usam 

como auxílio para o transporte dos resíduos: carro e carrinho de mão. A designação 



 
 

                  

“catadores de lixo” é usada pela proximidade que os catadores têm com os resíduos sólidos 

e por seu trabalho ser realizado, principalmente, nas áreas de disposição dos resíduos, nos 

lixões das cidades. 

A catação é uma forma de inclusão econômica para aqueles que não têm outra 

forma de sobrevivência, os catadores são inclusos informalmente no circuito econômico dos 

materiais recicláveis e na reciclagem de forma mais ampla, segundo Gonçalves (2001), e 

mais, os moradores dos centros das cidades desconhecem os lugares de atuação do 

catador, o sujeito que a executa e a forma como é realizada o trabalho de catação no lixão. 

A catação dos materiais recicláveis na cidade de Pinheiro é realizada nas ruas, 

próximos aos mercados, na feira municipal, nos locais onde há intensa produção de 

resíduos, nas oficinas de carro e moto e, principalmente, no lixão da cidade, onde é 

depositado todo o lixo produzido no centro e nos povoados, neste local se encontra o maior 

contingente de catadores trabalhando diariamente. Alguns catadores vão recolher em outras 

cidades e arcam com as despesas do transporte para os depósitos. Existem aqueles que 

fazem trocas do material das residências, compram o material de outros catadores, 

pensando em arrecadar o máximo de material para à venda. 

A coleta, quando é realizada nas ruas, os catadores empurram um carrinho onde 

são transportados os materiais, em seguida, armazenam nos quintais, nas calçadas, ao lado 

da casa quando tem um espaço disponível, até os compradores dos depósitos recolherem. 

Aqueles que preferem catar nos lixões amontoam os materiais em um lugar especifico na 

área do lixão até a vinda dos carros transportadores que recolhem os materiais e levam para 

os depósitos para serem pesados e valorados.  

Os catadores ficam a mercê dos compradores e dos transportes, só podem 

vender seus materiais quando houver transportes para estes, caso contrário, não 

conseguem completar sua atividade. Com isso, os catadores, geralmente, recolhem os 

materiais dos quais têm mais preferências pelos compradores dos depósitos, logo, aqueles 

que têm a venda e o transporte garantido semanalmente ou mensalmente. Quando o próprio 

catador faz o transporte para os depósitos este vende seu material imediatamente, porém, 

quando o material se trata de grande quantidade de ferro, alumínio e cadeira, este depende 

dos compradores para transportar os materiais. 

A atividade do catador é modificada pelos projetos dos depósitos da cidade: em 

um momento são recolhidas, preferencialmente, sacolas plásticas, garrafas pet, em outros, 

alumínio, ferro e cobre. Isso se dá pela possibilidade da venda, se os depósitos de Pinheiro 

param de comprar determinado material, logo, os catadores deixam de recolher esse 

material e passam a recolher somente aqueles que os compradores pagam. Para Gonçalves 

(2001), essas mudanças são causadas pelos interesses dos empresários donos das 



 
 

                  

indústrias recicladoras, que estão interessados nos materiais e não no trabalho dos 

catadores e aqueles controlam a escolha dos resíduos que devem ser retirados do lixo por 

meio da compra de materiais determinados. 

Cada material recolhido possui um valor predefinido de venda, assim, os 

catadores recolhem, inicialmente, aqueles que os depósitos estão comprando e que sejam 

mais rentáveis, como por exemplo, o cobre, é uma das preferências dos catadores de 

Pinheiro pelo seu valor comercial e pela possibilidade da venda para os depósitos, além da 

facilidade do transporte que é feito pelos próprios catadores quando este tem a necessidade 

imediata da posse do dinheiro, porém é um material pouco encontrado, assim, os catadores 

procuram outros materiais de “primeira”, como os próprios catadores denominam os 

resíduos de melhor preço e melhor venda, como o alumínio, cadeira de plásticos, garrafas 

entre outros. Estes materiais são os mais procurados pelos catadores de Pinheiro, além dos 

metais comumente chamados de sucatas, porém são pouco expressivos no lixão.  

Para recolherem uma quantidade razoável de material os catadores fazem 

longas caminhas nas ruas ou na área do lixão, revirando lixo e rasgando sacolas, abaixando 

e levando, o que torna essa atividade exaustiva. As catadoras são as que mais reclamam do 

cansaço, das dores no corpo causadas pela atividade. Uma entrevista relatou que a 

atividade de catação é cansativa porque ela tem que carregar fogões velhos, ferros pesados 

de um lado para outro, para colocar no lugar que ela separou para depositar seus materiais 

e fica fazendo isso até o final do dia. 

A relação dos catadores que trabalham na área do lixão pode ser conflituosa 

quando ocorrem saques dos materiais recolhidos e acumulados por algum catador. Isso 

ocorre porque os compradores, às vezes, demoram fazer a coletar dos materiais 

amontoados pelos catadores, assim os catadores são obrigados a deixar suas coletas na 

área do lixão até a vinda dos compradores. Esses saques geram confusões e desconfianças 

entre os trabalhadores, como não sabem o autor, eles ficam culpando uns aos outros. 

Os equipamentos mais usados pelos catadores que trabalham no lixão são botas 

para evitar perfurações e queimaduras pelas cinzas e faíscas, isso acontece porque os 

próprios catadores ateiam fogo no lixão para ficar visível, principalmente, o ferro, cobre e 

alumínio para a coleta. Aqueles que trabalham nas ruas das cidades preferem usar o 

chapéu, luva e sandália porque, segundo eles, a bota esquenta e os pés transpiram muitos 

causando incômodo e mau cheiro. Alguns improvisam luvas e botas com sacolas de 

plásticos. Para evitar queimadura na pele pelos raios solares preferem usar camisas com 

manga comprida. Os catadores só começam a usar efetivamente algum equipamento de 

segurança logo após sofrerem algum acidente de trabalho, quando isso não ocorre eles 

dizem que não precisam, e que nunca se acidentarão trabalhando.  



 
 

                  

Os horários de trabalho dos catadores são bem variados, isso porque cada um 

se organiza de acordo com sua necessidade/preferência e de acordo com os resultados 

alcançados nas primeiras horas de catação. Sendo assim, a duração do trabalho pode ser 

alongada se nas primeiras horas o catador não conseguir coletar uma quantidade que para 

ele seja suficiente, ou ele pode encerrar o trabalho mais cedo se já estiver satisfeito com a 

quantidade recolhida. Os dias também são previamente selecionados, alguns preferem 

coletar nos finais de semana, para isso folgam nos dias úteis. Tem também os que preferem 

folgar nos finais de semana e trabalhar durante a semana. 

Os catadores que recolhem nos lixões de outras cidades começam a trabalhar 

pela madrugada para aproveitarem melhor o dia, normalmente entre 4h à 5h da manhã para 

o translado e o seu retorno varia entre 18h à 22h. Um catador nos relatou que trabalha muito 

a noite para evitar a insolação, uma vez que este possui algumas deformações no corpo por 

exposição delongada aos raios solares. O catador, em particular, que realiza a coleta nas 

ruas, nas oficinas de carro e no lixão, começa trabalhar a partir das 6h da manhã e retorna 

às 10h, quando os raios solares estão mais intensos e é mais prejudicial à saúde, no 

intervalo ele aproveita para fazer uma refeição e descansar, e retoma o trabalho a partir das 

15h e encerra a atividade por volta das 22h à 23h. 

O horário de trabalho é regulado pelos próprios catadores em consonância com 

as melhores horas para recolher o material e com o tempo favorável. O maior fluxo de 

catadores no lixão se dá durante os dias e horas que são depositados lixos pelas caçambas 

de coleta pública isso acontece todos os dias e normalmente pela manhã. E como o ganho 

dos catadores está ligado à quantidade de material que colhem, eles se dedicam grande 

parte do seu dia para coletar a maior quantidade de materiais possível. 

A atividade de catação não gera grandes lucros para os catadores. Para 

Gonçalves (2001) a atividade de catação é a única saída que muitos seres humanos 

dispõem para obter uma renda que lhes permita sobreviver minimamente. Os catadores 

garimpam nas ruas e nos lixões atrás de objetos que podem ser vendidos, eles retiram do 

meio lixo o alumínio, plástico, ferro, cobre, garrafa pet entre outros materiais e vendem para 

os donos dos depósitos por certa quantidade de dinheiro, este já possuem um destino certo 

nas mãos dos catadores. 

O principal motivo da catação é a sobrevivência do catador e de sua família. Os 

catadores que não possuem esposas e filhos conseguem fazer outros investimentos, mas 

aqueles que possuem família, todo o dinheiro arrecadado por meio da catação é convertido 

nos suprimentos alimentares, vestimentas, manutenção da casa e remédio, vistos com 

prioridades pelos catadores, quando há sobras de dinheiros é pensado nos investimentos da 

atividade: manutenção do transporte que usam durante a atividade, na compra de materiais 



 
 

                  

de outros catadores etc. A renda retirada da catação garante o mínimo aos catadores, o 

alimento diário, e este se torna a principal preocupação dos catadores, de conseguir o 

suficiente para a alimentação por meio de seu trabalho. 

O Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos do Município de Pinheiro - 

MA (PGIRS), feita para cumprir uma ordenança da Lei Nacional de Resíduos Sólidos - 

12.305/2010, cujos objetivos giram em torno da não geração, redução, reciclagem, 

reaproveitamento, disposição final adequada para os rejeitos, privando pela saúde pública e 

qualidade ambiental. Distribuindo responsabilidade pelos resíduos sólidos, determina que 

todos os setores – públicos e privados - são responsáveis pela gestão dos resíduos sólidos. 

O Supracitado plano não deixa claro como os catadores serão incluídos na gestão dos 

materiais reciclados, nem como será sua atuação na coleta seletiva e na comercialização 

dos materiais. 

Contudo, o Secretário de Meio Ambiente afirma que os catadores estão incluídos 

no projeto de gestão por mais que no Plano de gestão eles não sejam comtemplados como 

a Lei determina: 

Não, porque é assim, o plano de ação na verdade tá falando de... da ação de que? 
da coleta seletiva, ele fala... o plano de ação, deixa eu te explicar: esse plano de 
ação é pra encerramento de como você vai proceder pra encerrar do lixão, 
entendeu, o catador na verdade ele não tá no plano de ação porque ele em nada vai 
fazer para encerrar o lixão, entendeu. 

 
O secretário esclarece o motivo pela qual o catador não foi incluído no plano. 

Dessa foram ele informa que o catador não tem participação nos processos das ações para 

sanar o problema do lixão e na implantação do aterro sanitário. O Plano de Gestão, para o 

secretário, traz ações apenas para o encerramento do lixão, a remediação e implantação do 

aterro sanitário, da coleta seletiva e do centro de triagem, e nestas ações o catador “em 

nada vai fazer para encerrar o lixão”. O fato é que ações de inclusão do catador na coleta de 

materiais recicláveis na cidade de Pinheiro ainda não estão claras, de forma a percebemos 

como o catador irá trabalhar em parceria com os órgãos responsáveis pela coleta, 

transporte e disposição final. Só podemos ter a informação de como vai ser a inserção do 

catador na fala do Secretário de Meio Ambiente, “faz parte do projeto criar um centro de 

triagem e catalogar e trazer os que estavam trabalhando lá de forma ilegal, irregular, 

insalubre, trazer pro centro de triagem quando ele existir”. O secretário afirma que os 

catadores serão retirados do lixão e serão inclusos no centro de triagem quando ele for 

implantado, sua atividade será regulamentada, terão melhores condições de trabalhos e 

salários satisfatórios. 

A falta de parceria se observa também na Secretaria de Infraestrutura e Obras. 

O coordenador da Infraestrutura relatou a falta de corporação da coleta pública realizada no 



 
 

                  

município para com os catadores de lixo, “não [trabalhamos junto com os catadores], a 

gente só coleta mesmo e coloca lá [no lixão]”. A Secretaria de Infraestrutura e Obras de 

Pinheiro é responsável pela operação e manutenção do “Lixão”, mas o que se verificou 

diante dos dados obtidos na pesquisa foi que, atualmente, os resíduos da cidade são 

apenas coletados, transportados em caçambas e depositados no Lixão, sem nenhuma 

diferenciação e preocupação com os catadores que sobrevivem de recolher lixo, com a 

saúde pública e com o meio ambiente, pois a própria condição em que o Lixão se encontra 

revela-nos a falta de manutenção do mesmo, onde coloca em risco constante a vida dos 

catadores que trabalham diariamente neste local. O coordenador da equipe da coleta de lixo 

de Pinheiro informou-nos que até o lixo hospitalar é recolhido sem diferenciação dos 

resíduos domésticos e comerciais e que o destino é mesmo para todos “infelizmente é no 

mesmo lugar, tudo no lixão”, observamos que os responsáveis pelo manejo do lixo possuem 

a consciência dos riscos que o lixo pode causar a população e ao meio ambiente, e não 

fazem porque não disponibilizam dos recursos e instrumentos necessários para fazerem, 

segundo a fala do coordenador: 

Olha é complicado, porque é um lixo que a gente teria que tratar, que a gente sabe 
que lixo causa problema, causa doenças e a gente carrega de tudo, todo tipo de 
porcaria a gente leva, a gente teria que tratar melhor esse lixo só que a gente não 
disponibiliza desse tratamento. (Coordenador Charles Henrique). 

 
Na fala do coordenador percebemos a necessidade do tratamento apropriado ao 

lixo já que o seu acúmulo indevido representar sérios riscos para aqueles que convivem em 

contato diário com ele e aos recursos naturais. Ele relata também, que o município não 

disponibiliza de uma estrutura que propicie o manejo adequado aos resíduos sólidos de 

Pinheiro, como aterro sanitário, compostagem, centro de triagem etc. Ficando com uma 

única saída, o lixão.  

No entanto o município ainda não conseguiu cumprir com uma das 

determinações da Lei nº 12.305/2010, que institui a Política de Resíduos Sólidos. A 

disposição que fala da extinção dos Lixões a céu aberto no prazo máximo de 4 (quatro 

anos) e deverão ser substituídos por aterros sanitários ou industriais nos quais só poderão 

ser depositados os resíduos sem potencialidades para o reaproveitamento e reciclagem, 

sendo obrigatória a realização da compostagem dos resíduos orgânicos. O Secretário de 

Meio Ambiente esclareceu o fato das ações para sanar o problema do lixo ainda não terem 

sido implantadas pelo motivo de terem assumido a gestão pública em 2013 e por não terem 

ainda conseguido a verba para implantação do projeto que visa o encerramento do lixão, a 

remediação deste e a construção de um aterro sanitário. 

 

5- CONCLUSÃO 



 
 

                  

 

Os sujeitos que trabalham com a catação, geralmente, são pessoas não 

escolarizadas ou não concluíram os estudos, dos entrevistados nenhum havia concluído o 

ensino fundamental e um catador era analfabeto. Na atividade de catação são encontrados 

homens, mulheres, idosos e crianças, de baixas condições que trabalham na catação para 

aumentar a renda familiar e outros vivem unicamente da renda retirada dos materiais 

recicláveis. Alguns catadores trabalhavam em outro ramo: pescadores, carroceiros, 

vendedores de laranja, pão, agricultor, donas de casa que trocaram suas ocupações pela 

coleta de material reciclado, que, segundo eles, não supria suas necessidades e por isso 

alguns mudaram definitivamente para a catação e outros conciliaram as duas atividades. 

Encontramos catadores que se identificaram como pescadores, carroceiros, a catação é 

uma atividade complementar para os momentos que a pescaria não dá resultados e a 

demanda de fretes para a carroça não gera ganhos satisfatórios. 

Os catadores que se identificam com tal são aqueles que sobrevivem 

unicamente da atividade de catação, os demais, que conciliam a atividade com outras, não 

se identificam como catadores, preferem enfatizar outras atividade como ocupação 

econômica. Os catadores se veem inseridos no circuito econômico da reciclagem, nos 

relatos os catadores dizem que trabalham com a reciclagem, preferem fazer uso da palavra 

reciclagem como são atividade econômica do que catadores. São eles que fazem os 

primeiros processos desse conjunto maior por meio da coletar desses materiais. 

Os catadores idosos relataram que a aposentadoria não é suficiente para o 

sustendo da família por isso precisam continuar trabalhando, e a catação é um dos lugares 

que permite seus trabalhos por não haver qualquer tipo de proibição. Um catador idoso 

revelou que quando jovem trabalhava em firmas de grande porte em várias cidades e 

quando não pode mais trabalhar como empregado dessas firmas foi aposentado e hoje para 

complementar a aposentadoria faz fretes na carroça, pesca, recolhe material e vende como 

uma renda extra para sobreviver. O trabalho para os idosos, segundo as falas deles, 

representa mais do que uma atividade lucrativa, este garante também sua saúde física e 

mental pelo movimento que a atividade de catação proporciona ao corpo. Fizeram uma 

ligação direta com trabalho e a saúde, que para eles está trabalhando é está vivo e suas 

pretensões em relação ao trabalho é continuar trabalhando até não poderem mais. 
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