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INTRODUÇÃO 

A Zona Franca de Manaus (ZFM) é um modelo de desenvolvimento econômico 

implantado pelo governo brasileiro objetivando viabilizar uma base econômica na Amazônia Ocidental, 

compreende três pólos econômicos: comercial, industrial e agropecuário. (SUFRAMA, 2009). Tanto a 

indústria como o comércio geram na cidade de Manaus uma quantidade significativa de resíduos sólidos, 

foram trabalhados mais especificamente com os resíduos gerados a partir das sobras de aparas de papelão. 

Segundo Rosenbloom (2002) a embalagem de papelão possui uma importante dimensão logística. Na cidade 

de Manaus atualmente existem empresas especializadas que fazem tratamento das sobras de aparas de 

papelão que são geradas pelas empresas do PIM e pelo comércio resultante de mercadorias oriundas e 

outros estados e da importação que abastece as lojas de diferentes setores: eletroeletrônicos, confecções, 

alimentos, entre outras. Neste sentido, o processo de modernização contribui não apenas para a degradação 

do ambiente, como também constituem novas profissões. Nesse cenário surgem categorias sociais tais 

como as profissões dos catadores de papelão, cujo, o ofício é uma busca de sobrevivência e o resgate da 

cidadania. Dessa forma, a reciclagem de resíduos surge como uma alternativa que além de beneficiar o 

ambiente possibilita uma renda econômica para a manutenção das famílias de catadores de papelão.  
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OBJETIVO 

O objetivo desta pesquisa foi realizar um diagnóstico das pessoas que realizam os 

processos de trabalho que vai desde a coleta até a venda final do papelão reciclado na cidade de Manaus, 

pegamos como referencial de partida o fluxograma da cadeia produtiva do papelão reciclado no Pólo 

Industrial de Manaus (PIM). 

 

METODOLOGIA 

A pesquisa foi realizada na cidade de Manaus no Estado do Amazonas (Figura 1). O 

município de Manaus situa-se à margem esquerda do Rio Negro e possui uma área de 11.401,1 km2, para 

uma população de aproximadamente 1.738.641 habitantes, com a densidade populacional de 152,50 

(hab/km²). (IBGE, 2009).  

Figura 1 - Localização da cidade de Manaus. 

        

Fonte: Shapes IBGE (2007); Imagem QuickBird 2004 (Google Earth, 2007) 
Autora: Silva, 2009.  

 



Estudo dos Processos de Trabalho dos Catadores de Papelão Reciclado da Cidade de Manaus-AM 

Anais do I Seminário Internacional de Ciências do Ambiente e Sustentabilidade na Amazônia. 4 

O município de Manaus possui uma localização geográfica privilegiada que proporciona 

um dos mais belos espetáculos naturais da terra: o encontro entre as águas escuras do Rio Negro e as 

águas barrentas do Rio Solimões.  

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS, INSTRUMENTOS DE PESQUISA E 

AMOSTRAGEM 

A pesquisa teve caráter qualitativo, embora tenha sido necessário tomar como 

referência dados quantitativos para análise pretendida. Segundo Gonzaga (2005), as pesquisas qualitativas 

possuem em sua essência um caráter exploratório, objetivando proporcionar uma maior discussão acerca do 

tema estudado.  

O instrumento de pesquisa utilizado foi o formulário, este é um instrumento essencial 

para a investigação social, caracterizado pelo contato face a face entre o pesquisador e o informante, sua 

grande vantagem é a obtenção da informação de qualquer segmento da população: alfabetizados, 

analfabetos e grupos heterogêneos. Enquanto que os questionários são encaminhados para os 

entrevistados, onde os mesmos se encarregam de respondê-lo, sem a presença do pesquisador (LAKATOS e 

MARCONI, 1996; GIL, 1994). 

Outra técnica que será utilizada foi a a observação participante. Segundo Marconi e 

Presotto (2001), a observação é uma técnica de coleta em que o pesquisador se vale dos sentidos para 

obtenção dos dados para se ver e ouvir. Oliveira (2000), diz que o olhar é a primeira ferramenta disponível no 

trabalho de campo, sendo de fundamental importância, pois o olhar bem treinado deve ser capaz de captar o 

que está por trás do que é aparente, as informações etnográficas que a realidade visual mostra. Mas o olhar 

do pesquisador é também um ponto de vista e traz consigo os valores e o treinamento que o marcam. O 

ouvir, para esse autor tem o papel de intermediar a troca verbal de conhecimento. Para ele é importante a 

atenção na forma com que o pesquisador interage com os informantes. A relação que deve existir é de 

colaboração, então seus informantes devem sentir-se respeitados. O que deve existir é o diálogo, onde o 

pesquisador possa ter o papel de interlocutor em diálogo permanente.  

O georeferenciamento dos pontos de coleta foi feito com o auxilio de um GPS (Global 

Position System) e os registros foram plotados no programa computacional (ArcGis) e como resultado final 

foi gerado um mapa com a espacialização dos principais pontos de coleta de papelão da área de estudo. 

Registros fotográficos para fins ilustrativos também foram realizados.  

A amostragem foi realizada da seguinte forma: Para caracterizar os aspectos sócio-econômicos da 

população de catadores de papelão da cidade de Manaus, foram aplicados 40 formulários com os catadores 

vinculados as associações de materiais recicláveis e das ruas do centro da cidade, que aceitaram participar 

da pesquisa, foram entrevistados catadores do gênero feminino e masculino. 



Estudo dos Processos de Trabalho dos Catadores de Papelão Reciclado da Cidade de Manaus-AM 

Anais do I Seminário Internacional de Ciências do Ambiente e Sustentabilidade na Amazônia. 5 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

O catador de papelão é um agente que retira o material coletado diretamente das ruas, 

este vende para as recicladoras que compram o papelão para que seja transformado em matéria prima 

secundária. O  processo de trabalho realizado pelo catador de papelão da cidade de Manaus assim como em 

outras cidades ainda é realizado sob condições insalubres e às vezes subumanas. Essas condições são 

bastante precárias em razão das péssimas condições de trabalho a que estes agentes sociais estão 

expostos em função da atividade exercida.  

O catador pode desenvolver diversas enfermidades como verminoses, doenças de pele, 

problemas respiratórios, entre outros. Isto porque o trabalho é realizado sem os equipamentos de proteção 

individual "EPIs" e os carrinhos utilizados para carregar as aparas de papelão ainda são de tração humana, o 

que demanda um enorme esforço, muitas vezes, além da capacidade de resistência suportável por um 

homem ou uma mulher catadora.  

 

Figura 2 – Catador de Papelão  

 

 

Para Leal et al. (2002) o catador de material reciclável participa como elemento base de 

um processo produtivo bastante lucrativo. No entanto, paradoxalmente, trabalha em condições subumanas e 

não obtém ganho suficiente que lhe assegure uma sobrevivência digna. 
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Na cidade de Manaus o processo de trabalho da catação de papelão ocorre da seguinte 

forma: o papelão é recolhido de alguns pátios das empresas do Pólo Industrial de Manaus  e das ruas do 

centro de Manaus, mas especificamente onde concentra grande número de lojas, o material coletado para 

venda passa por um processo de seleção, onde é separado, pesado, prensado e amarrado em forma de 

fardos. Esse processo é feito para o melhor armazenamento e manuseio do transporte até o seu destino final, 

a venda do papelão até a recicladora.   

 
Figura 3 - Forma de empilhamento dos fardos de aparas após a prensagem 

 
 
 
              

Tabela 1 - Perfil dos catadores de aparas de papelão 

 
                              

 

 

                
 
 
 

                
 

 
Fonte: Pesquisa de Campo/NUSEC, 2009 

 

 Características Resultados 
Gênero         60% mulher e 40%homens 

Pessoas que vivem somente da coleta 80% dependem da coleta 20% não 
depende 

Faixa etária (anos)            28 a 62 

Dias úteis de trabalho na semana (dias)            04 a 06 

Jornada diária de trabalho (h)            09 a 15 

Renda mensal (R$)          150 a 530 
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A Tabela 1 demonstra a porcentagem quanto ao gênero, o qual compreende 60% 

mulheres e 40% homens. O número das pessoas que dependem exclusivamente da coleta é de 80%, sendo 

que 20% tem outra renda complementar. A faixa etária compreende entre 28 a 62 anos sendo a média de 45 

anos. A jornada diária de trabalho varia entre nove a quinze horas, sendo que o trabalho realizado pelos 

catadores por tem a média de cinco dias. Em termos de rendimentos mensais dos catadores, atualmente 

oscilam entre R$150,00 a R$ 530,00, embora a média mensal seja de R$ 340,00. Isso se aplica tanto para 

associados como para pessoas que participam dos núcleos pela Prefeitura Municipal de Manaus, através da 

SEMUSP. É importante ressaltar que esses dados são diferentes dos citados por Magera (2003) no livro Os 

empresários do Lixo. Onde autor afirma que os catadores catam e separam do lixo o material reciclável 

numa quantidade que seja suficiente para vender. Um dia de trabalho rende aos catadores em media de R$ 

2,00 a 5,00  dependendo da quantidade e do tipo de material que recolhem. O que demonstra que na Cidade 

de Manaus o valor adquirido com a coleta de papelão é superior a de outros Estados do país, como São 

Paulo. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Pouco se sabia sobre o perfil social dos catadores de papelão da cidade de Manaus, ao 

caracterizar este perfil nos permitiu a conhecer como ocorrem os processos de trabalhos destes agentes. 

Através deste estudo também pudemos dar visibilidade ao trabalho dos catadores de papelão da cidade de 

Manaus. Foi percebido neste estudo realizado que a falta de tecnologias para o transporte e estrutura de 

armazenamento do papelão, além da falta de uso "EPIs" ainda são os maiores entraves para expansão de 

maior oferta de produção de papelão coletado no Estado. 

Outro ponto relevante desta pesquisa foi identificar através do mapeamento os locais de 

coleta de papelão em âmbito regional. O trabalho realizado pelos catadores de papelão é importante, pois, 

além de beneficiar o ambiente possibilita uma renda econômica para a manutenção das famílias de 

catadores. 
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