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INTRODUÇÃO 

Os resíduos sólidos, por serem inesgotáveis, tornam-se um sério problema para os 

órgãos responsáveis pela limpeza pública, pois diariamente grandes volumes de resíduos de toda natureza 

são descartados no meio urbano, necessitando de um destino final adequado. Entretanto, a escassez de 

recursos técnicos e financeiros vem limitando os esforços no sentido de ordenar a disposição dos resíduos, 

que terminam por ser lançados diretamente no solo, no ar e nos recursos hídricos. Isso acarreta a poluição e 

degradação do meio ambiente, perdas econômicas e reduz a qualidade de vida do homem, onde muitos 

passam a viver exclusivamente da atividade de catação destes resíduos dispostos inadequadamente. 

A Secretaria Executiva de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente do Estado do Pará – 

SECTAM (2002) menciona que em função dos avanços tecnológicos, as populações vêm apresentando 

mudanças marcantes nos hábitos de consumo, gerando cada vez mais resíduos e de qualidade diversificada, 

contribuindo para uma série de problemas de ordem sanitária, ambiental, econômica e social. Acrescenta 

ainda que por fatores diversos, como a falta de apoio técnico e a inconsciência em relação aos prejuízos que 

os resíduos podem acarretar à saúde da população e ao meio ambiente, os municípios paraenses enfrentam 

sérias dificuldades com a coleta e destinação final destes materiais. 

Nesse contexto justificou-se a realização deste trabalho, uma vez que a disposição 

inadequada dos resíduos sólidos surge como uma das mais sérias ameaças ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado e aos organismos que nele vivem, inclusive ao homem, sendo a maior parte 

desses resíduos lançados em lixões a céu aberto, o que caracteriza um enorme desperdício de matéria-

prima e de energia, resultante numa grave degradação ambiental, como contaminação dos recursos 

hídricos, do ar e solo e até problemas sociais, com milhares de pessoas sobrevivendo em condições sub-

humanas em lixões espalhados pelas cidades, sendo esta agravada pela falta de planejamento urbano 

(JACOBI, 2006). 
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OBJETIVOS 

O objetivo geral foi avaliar a percepção socioambiental dos catadores de resíduos 

sólidos recicláveis atuantes no lixão municipal de Abaetetuba/PA e como objetivos específicos analisar o 

gerenciamento de resíduos sólidos no município em destaque e diagnosticar a relação dos catadores de 

resíduos sólidos recicláveis com o meio ambiente. 

 

METODOLOGIA 

O estudo foi realizado na área do lixão do município de Abaetetuba/PA e abordou-se 

questões que envolvem aspectos da Pesquisa Bibliográfica e da Pesquisa Descritiva, procurando classificar, 

explicar e interpretar os fenômenos que ocorrem. 

Cada tipo de pesquisa foi utilizado em um momento do estudo. A Pesquisa Bibliográfica 

foi utilizada em todo o mesmo, pois sempre é necessário atualizar as referências de certos aspectos para, 

assim, garantir a credibilidade do trabalho. Já a Pesquisa Descritiva foi utilizada na pesquisa de opinião, 

relacionada à percepção socioambiental dos catadores de resíduos sólidos recicláveis atuantes no lixão 

municipal, aplicado na forma de questionário.  

O questionário foi elaborado de forma a conhecer o nível de percepção socioambiental 

dos catadores de resíduos sólidos recicláveis atuantes no lixão, aplicado de forma amostral com 30 pessoas 

que realizam esta atividade diariamente neste local. Utilizou-se esta amostragem em conseqüência da 

ausência de dados populacionais, por parte da Prefeitura Municipal, de quantos catadores atuam realmente 

no lixão, ressaltando-se que se observou em torno de 50 pessoas realizando esta atividade durante a 

realização deste trabalho.  

O questionário em questão possui 31 perguntas, sendo 30 perguntas fechadas e 1 

aberta, possibilitando maior compreensão da realidade existente. É subdividido em dois temas: algumas 

perguntas referem-se aos aspectos sociais enquanto outras aos interesses ambientais. Todos os 

entrevistados aceitaram participar da pesquisa de opinião, através da aplicação dos questionários, por livre e 

espontânea vontade, lendo o Termo de Anuência Prévia e assinando o seu respectivo Termo de 

Consentimento Livre Esclarecido integrante deste trabalho. 
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RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Diante da aplicação dos questionários e das conversas in loco com os catadores de 

resíduos sólidos recicláveis atuantes no lixão municipal de Abaetetuba/PA, pode-se identificar o nível de 

percepção socioambiental destes e suas relações com o trabalho e o meio ambiente. A seguir, descrevem-

se com detalhes os resultados obtidos. 

Ao tratar do nível de escolaridade, a questão mostrou-se preocupante: mais de 50% dos 

entrevistados não freqüentaram a escola, necessitando de uma intervenção do poder público para alfabetizar 

estas pessoas. Os bairros onde moram já são áreas pouco estruturadas e com um número de escolas 

reduzido, o que pode contribuir para esta realidade. MAGERA (2003) diz que as localidades mais 

estruturadas proporcionam melhores serviços a população que esta intimamente ligada a este local.  

Perguntou-se qual seria o principal problema socioambiental que necessita de uma 

solução imediata e 63% dos catadores demonstraram a preocupação com o lixão a céu aberto no qual 

realizam as suas atividades. Nota-se, portanto, a percepção dos catadores com a problemática que este 

local apresenta, sendo foco de contaminação humana, ambiental e gerando perdas econômicas para o 

município, uma vez que o poder público poderia lucrar com a comercialização dos resíduos que ali são 

lançados indiscriminadamente. Abaixo, o Gráfico 1 apresenta as problemáticas relatadas pelos catadores 

que necessitam de solução. 

 

 

 

Tentando-se fazer uma relação com o meio em que vivem e atuam, perguntou-se quais 

as principais doenças que já haviam contraído. Nesta questão o entrevistado tinha a liberdade em escolher 

várias opções, facilitando a interpretação real dos dados obtidos. No gráfico 2 a seguir, nota-se um número 

considerável de casos de dengue, amebíase e diarréia, podendo ser causadas por agentes biológicos 

presentes em águas contaminadas e pela ausência de um tratamento adequado na água para consumo 

doméstico. Também nota-se significativo número de casos de micoses, podendo estar relacionado ao 

manuseio dos resíduos sólidos sem o devido cuidado.  
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Relacionado à questão anterior, segundo a FUNASA (2004), os principais agentes 

biológicos encontrados nas águas contaminadas são as bactérias patogênicas, os vírus e os parasitas. 

Afirma ainda, que as bactérias patogênicas encontradas na água e/ou alimentos constituem uma das 

principais fontes de morbidade e mortalidade no meio e são responsáveis por numerosos casos de enterites, 

diarréias infantis e doenças endêmicas e epidêmicas, como a cólera e a febre tifóide, que podem resultar em 

casos letais. Para alguns catadores, a necessidade da sobrevivência se sobrepõe em relação à higiene e 

cuidados pessoas, onde estes plantam verduras e legumes no próprio lixão e utilizam na alimentação. 

A ausência de estudos é apontada por 57% dos entrevistados como a causa por ter se 

tornado catador, 23% dizem que a família sempre atuou neste ramo e por isso continua trabalhando nesta 

área, 17% informam que não tiveram oportunidades e acabaram encontrando apenas esta opção de trabalho 

e 3% não souberam informar o porquê da profissão. Nota-se que os direitos de cidadania são negados na 

trama de relações sociais, mas os catadores devem ser reconhecidos profissionalmente e a sua devida 

importância na preservação do meio ambiente elencada. 

Questionou-se, ainda, se haveria vantagens em atuar como catador: 63% informaram 

que não, mas 37% relatam que há vantagens, tais como: autonomia na gestão do tempo que trabalha, 

ganhos financeiros e ser seu próprio patrão. 

Dos 30 catadores entrevistados, 80% consideram a sua profissão arriscada e 20% dizem 

que não há qualquer risco. Percebeu-se in loco o real risco a que estão submetidos, ficando registrado aqui o 

nível de percepção dos quais não conseguem notar os perigos aos quais estão sujeitos. SANTOS & STROH 

(2007) informam que os catadores correm vários riscos, entre eles, cortes e ferimentos produzidos por 

objetos cortantes, pedaços de vidro e resíduos sólidos dos serviços de saúde, em particular agulhas de 

injeção que são levados para depósito, evidenciando a inobservância do poder público para com as normas 

legais estabelecidas pela legislação ambiental. 

A segurança relacionada ao trabalho é mínima: 27% dos catadores não utilizam qualquer 

equipamento de proteção individual, enquanto que 73% informam que utilizam, sendo basicamente botas de 
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borracha. Ao manusear os resíduos depositados no lixão os catadores correm sérios riscos de 

contaminação, uma vez que não há controle dos resíduos ali depositados. Constatou-se localmente o 

despejo de resíduos sólidos de serviços de saúde, que deveriam ser tratados adequadamente pela 

administração municipal e seus geradores. 

Todos os catadores atuam individualmente na atividade, o que necessita de uma 

jornada maior de trabalho e a busca solitária para quem vender os resíduos coletados, enquanto que o 

trabalho em cooperativa baseia-se em um sistema econômico e social em que a cooperação é a base sobre 

a qual se constroem atividades econômicas, onde pessoas unem esforços de produção, capacidade de 

consumo e poupança para se desenvolver econômica e socialmente, buscando a melhoria da qualidade de 

vida. 

Os tipos de resíduos sólidos com que os catadores trabalham são apresentados no 

Gráfico 3, abaixo. Nesta questão o entrevistado tinha a liberdade em escolher várias opções, facilitando a 

interpretação real dos dados obtidos. 

 

 

 

Nota-se no gráfico disposto anteriormente que 100% dos catadores comercializam 

papel/papelão e o metal, destacando-se as latinhas de alumínio. Estes resíduos são vendidos com maior 

facilidade na região onde o município de Abaetetuba localiza-se. Dentre os resíduos denominados de outros 

destacam-se as pilhas e baterias, que são coletadas por uma empresa do Distrito Industrial do município de 

Barcarena/PA. 

Os atravessadores são a fonte principal de compra dos resíduos sólidos coletados pelos 

catadores, representando 80% do total. Segundo MACÊDO & MEDEIROS (2007), os catadores catam e 

separam do lixo o material reciclável numa quantidade que seja suficiente para vender, onde o comércio dos 

materiais recicláveis entre os catadores e as empresas de reciclagem geralmente passa pela mediação dos 

atravessadores. Diz ainda que os atravessadores recebem o material coletado pelos catadores, pesam e 

estabelecem o preço a ser pago aos catadores. Para SANTOS & STROH (2007), os catadores estão sujeitos 
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a uma jornada de trabalho, que muitas vezes adentra a noite, separam individualmente o material coletado, 

vendendo-os aos primeiros atravessadores por preços aquém do mercado. 

A construção de um aterro e a fundação de uma Cooperativa, por parte da Prefeitura 

Municipal de Abaetetuba, é uma idéia apoiada por 93% dos catadores de resíduos recicláveis atuantes no 

lixão municipal. 

O lixão a céu aberto é a pior forma de disposição final dos resíduos sólidos, segundo a 

FUNASA (2004), enquanto que nos aterros, simplificadamente, realiza-se o enterramento planejado dos 

resíduos sólidos e controlado tecnicamente quanto aos aspectos ambientais, de modo a evitar a proliferação 

de vetores e roedores e outros riscos à saúde. 

Dos catadores entrevistados, 77% não desejam mudar de profissão, porém 23% dizem 

que gostariam de trabalhar em outro ramo, se fosse possível. O que notou-se foi a vontade de terem a sua 

profissão reconhecida pelo poder público e pela sociedade em geral, uma vez que são vítimas de 

discriminação por atuarem em uma profissão considerada hostil, quando na verdade é de suma importância 

para a preservação do meio ambiente. 

Na visão dos catadores, a Usina de Compostagem, Tratamento e Reciclagem de 

Resíduos deveria ser reativada pela Prefeitura Municipal, uma vez que haveria o melhor aproveitamento dos 

resíduos sólidos gerados no município. Esta Usina foi doada pela Alumínio Brasileiro S.A. para a 

administração municipal da gestão anterior a esta que esta em exercício e por interesses particulares a 

mesma encontra-se desativada atualmente. Ressalta-se que esta Usina possui toda a estrutura para a 

fabricação de composto orgânico, ensaios biológicos, reciclagem de papel, prensas, esteiras para selecionar 

resíduos e, até mesmo, incinerador. As Usinas de Compostagem, Tratamento e Reciclagem de Resíduos são 

essenciais para a diminuição da quantidade de resíduos encaminhados para os lixões e aterros das cidades, 

diminuindo danos socioambientais e elevando os ganhos econômicos, favorecendo os catadores e 

contribuindo para a preservação dos recursos naturais.  

Todos os catadores entrevistados demonstraram interesse em conhecer melhor, obter 

novos conhecimentos e realizar cursos a respeito dos resíduos sólidos, buscando melhorar as condições 

gerais de trabalho e elevar a renda mensal. Para MAGERA (2003), é imprescindível a presença do poder 

público como agente catalisador de políticas públicas nesta direção, por mais ativas que sejam as entidades 

do Terceiro Setor e os compromissos com os princípios da responsabilidade social do setor produtivo. 

Notou-se que 67% possuem uma percepção real e verdadeira do que é meio ambiente, 

sendo o conjunto dos agentes físicos, químicos, biológicos e dos fatores sociais susceptíveis de exercerem 

um efeito direto ou mesmo indireto, imediato ou a longo prazo, sobre todos os seres vivos, inclusive o 

homem. 

Após obter o nível de percepção dos catadores sobre o que seria o meio ambiente para 

eles, perguntou-se se consideram a sua profissão importante para a preservação do mesmo. A totalidade 
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dos entrevistados informou que sim, sua profissão é de suma importância para a manutenção dos recursos 

naturais. Ressalta-se que os catadores representam uma importância significativa para a preservação do 

meio ambiente, uma vez que reduzem a quantidade de resíduos que seriam acumulados em terrenos baldios 

e lixões a céu aberto, além de contribuírem para o aumento da reciclagem, diminuição no uso de energia e 

preservação do meio ambiente, pois reduzem a quantidade de matéria-prima para a produção de novos 

equipamentos. 

Trabalhando em um lixão a céu aberto, expostos a vários riscos socioambientais, o nível 

de felicidade é relevante por atuarem como catadores de resíduos sólidos recicláveis. Porém, dentre os que 

não demonstram felicidade por atuarem nesta profissão, o motivo principal é por serem trabalhadores 

informais, o que não lhes dá todos os direitos trabalhistas. Essa realidade gera preocupação, uma vez que 

não contam com nenhuma proteção trabalhista, caso sejam afastados por problemas de saúde ou acidentes 

de trabalho. 

 

CONCLUSÃO 

 Através da aplicação dos questionários pôde-se perceber a elevada percepção dos 

catadores para com os aspectos socioambientais, onde muitos reconhecem a precariedade do trabalho, mas 

mostram-se preocupados com as questões ambientais. Para os catadores, os resíduos representam o seu 

meio de vida, a forma de garantir sua sobrevivência, a sua integração no mercado de trabalho, mas 

reconhecem a conotação negativa construída socialmente em torno de sua profissão, sofrendo 

discriminação e preconceito. 

A relação dos catadores com o meio, especificamente com os resíduos e o lixão, é 

ambígua: existem aspectos positivos e negativos ao mesmo tempo neste trabalho, refletindo a dialética 

inclusão/exclusão, saúde/doença, orgulho/humilhação. A sociedade deve perceber o catador como outro 

trabalhador qualquer, associando-o a significados positivos 

Existe a necessidade da promoção de políticas públicas visando à valorização da 

profissão de catador e de avaliações constantes para que sejam garantidas ações acerca da gestão 

ambiental integrada dos resíduos sólidos urbanos, buscando a salubridade socioambiental e conservação 

dos recursos naturais. 
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