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O presente estudo consta de um levantamento da atual situação dos catadores de 
materiais recicláveis do município de Formigueiro RS, no qual  se pesquisou o perfil 
desses cidadãos em relação a sua situação como individuo e ser social, assim como 
se tentou conhecer a problemática que envolve os resíduos sólidos no município. 
Para atingir os objetivos da pesquisa foram realizadas entrevistas com os catadores 
de materiais recicláveis, com a finalidade de conhecer melhor a realidade em que 
vivem essas pessoas. Alunos da Escola Estadual de Ensino Médio João Isidoro 
Lorentz e pessoas de diversos setores da sociedade formigueirense também foram 
consultados, para avaliar suas percepções sobre questões relacionadas ao meio 
ambiente, à reciclagem, coleta seletiva e o papel do catador de materiais recicláveis, 
no município. Os responsáveis pela administração municipal igualmente foram 
questionados sobre os avanços e entraves que envolvem os resíduos sólidos do 
município, o papel dos catadores como agentes ambientais e uma possível 
implantação de um programa de coleta seletiva no município. Os catadores, mesmo 
gostando do que fazem, estão nessa condição por não encontrarem melhores 
oportunidades de trabalho. Os alunos e pessoas da comunidade entrevistadas, 
embora possuam uma percepção ambiental considerada satisfatória, não as 
colocam em prática no dia a dia. Percebe-se que falta interesse do setor público 
encontrar soluções adequadas para tentar solucionar a problemática dos resíduos 
sólidos do município e a inclusão dos catadores. Conclui-se que a invisibilidade dos 
catadores frente à população e, principalmente diante do poder público, é um dos 
fatores determinantes para que continuem à margem da sociedade. 
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This work presents a survey to the current situation of collectors of recyclable 
materials in the municipality of Formigueiro – RS, Brazil, where we searched relation 
between their profiles and the position as individual and social agent, even as to 
know the problematic related to solids waste in this municipality. To reach the goals, 
we applied interviews to collectors of recyclable materials to know their reality and 
how they survive. Students from Escola Estadual de Ensino Médio João   Isidoro 
Lorentz, and people from many different sector of society in Formigueiro, also were 
consulted to evaluate their sense about questions related to environment, recycle, 
selective collect and about the role of collectors recyclable materials. The 
municipality managers were consulted about the advances and barriers related to 
solid waste, the role of collectors of recyclable materials as environmental agents 
and the possibility to install a selective collect program. The collectors, even enjoying 
what they do in those bad conditions, because they do not have better opportunity. 
The interviewed students and people in general although have the satisfactory 
environmental perception, they do not use it in everyday life. The public sector has 
no interest to find proper solutions to try solve the solid waste and the inclusion of 
collectors problem. We conclude that the collectors invisibility, front of population and 
government is a determinant factor to keep them in the margin of society.  

 

Key-word: Collectors. Solid Waste. Selective Collective. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Nos últimos anos os resíduos sólidos vêm se tornando um problema 

seríssimo do ponto de vista sanitário, ambiental, econômico e social. É muito 

material sendo produzido e esgotam-se as alternativas de estocagem dos mesmos, 

principalmente nos grandes centros. Os aterros sanitários estão se esgotando 

rapidamente e está cada vez mais difícil encontrar áreas adequadas para depositar 

a grande quantidade de resíduos, pois todos os dias nosso planeta recebe milhões 

de tonelada desses materiais produzidos por homens, mulheres, crianças, jovens e 

adultos. Resultado da globalização aliada ao consumismo exagerado. 

Porém, muito dos resíduos que descartamos pode ser reaproveitado para, 

além da proteção do planeta, também podem ser uma fonte de renda para milhares 

de famílias que vivem em vulnerabilidade social. Sabe-se que muitos brasileiros 

sobrevivem da coleta e separação de materiais recicláveis, visto que no Brasil há 

uma grande parcela da população economicamente ativa que não possui carteira 

assinada, mas que vê no trabalho informal a única forma de sobrevivência. Esse fato 

vem demonstrar a desigualdade social latente e o alto grau de exclusão da 

sociedade, que se vê obrigada a trabalhar várias horas por dia e em condições 

insalubres para sua sobrevivência. 

Os catadores de lixo são responsáveis por praticamente todo material 

reciclado nas indústrias brasileiras, colocando o Brasil como um dos maiores países 

reciclador de alumínio do mundo. Apesar de todas as dificuldades do trabalho, sem 

apoio do poder público e com o preconceito da sociedade, esses trabalhadores 

informais criativamente conseguem sobreviver e, ao mesmo tempo, cuidar do meio 

ambiente. Diante do exposto, podem-se denominar os catadores de lixo como 

agentes ambientais e econômicos, ou melhor, como trabalhadores. 

O trabalho desenvolvido pela maioria dos catadores de materiais recicláveis 

sólidos não é fruto da vontade desses trabalhadores. Essa atividade pode ser 

considerada como a última alternativa encontrada por eles para sobreviverem. Ao 

realizar essa atividade, os catadores estão realizando um trabalho vital para a 

proteção do meio ambiente. São peças fundamentais para o aumento da qualidade 

de vida de toda a sociedade, ampliando a vida útil dos aterros sanitários, 

preservando o meio ambiente e reaproveitando os recursos naturais. 
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1.1. JUSTIFICATIVA 

 

Os catadores de materiais recicláveis realizam suas atividades em condições 

precárias, subumanas e não obtém ganho que lhes garantam uma sobrevivência 

digna (LEAL, 2003).  Esses profissionais são invisíveis aos olhos da sociedade e, 

principalmente, para o poder público, que não se preocupa em inseri-los no mercado 

formal de trabalho. Valorizar a autoestima e resgatar a cidadania desses 

trabalhadores é de suma importância.  

Dessa forma, esses profissionais ao terem consciência de sua importância e, 

ao serem valorizados, terão maior empenho e responsabilidade como agentes 

protetores do meio ambiente e, a atividade de catação de resíduos sólidos, passará 

a ser vista por outro prisma pela sociedade em geral. 

Este trabalho apresenta um estudo sobre como vivem e estão organizados os 

catadores de lixo do município de Formigueiro - RS e pontua algumas alternativas 

que possam viabilizar uma melhor inserção dessas pessoas na sociedade, com vista 

ao resgate de sua cidadania. 

 

1.2. OBJETIVOS 

 

1.2.1. Objetivo Geral: 

Estudar o perfil e percepção dos catadores em relação a sua situação, como 

individuo e ser social, assim como a problemática que envolve os resíduos sólidos e 

a relação deste com a sociedade do ponto de vista de exclusão/inclusão social e os 

benefícios que a ela proporcionam.  

 

1.2.2. Objetivos Específicos  

 

 Verificar as condições de trabalho vividas pelos catadores de materiais 

recicláveis do município de Formigueiro – RS.  

 Avaliar a percepção da população do município de Formigueiro, sobre a 

importância da coleta seletiva e o trabalho dos catadores, a partir de uma 

amostragem.  
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 Buscar compreender o resgate de vida pessoal do catador, analisando os 

fatores principais que influenciaram a opção por este trabalho.  
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1.O Aumento na Produção de Lixo  

 

Com o aumento da população e com a expansão das cidades e indústrias, o 

lixo acabou se tornado um dos grandes problemas ambientais, pois a maioria dos 

aterros sanitários e lixões estão operando acima de suas capacidades. Dados do 

Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC) dão conta de que são 

recolhidas cerca de 230 mil toneladas diárias de lixo urbano, sendo que, segundo 

pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 68% do 

lixo recolhido em municípios com cerca de 20 mil habitantes são despejados em 

lixões ou alagados (IDEC em Ação, 2003). 

Os hábitos de consumo excessivo e o crescimento demográfico são alguns 

dos fatores que contribuem para a produção de lixo em todo o mundo. E contribui 

para a degradação do meio ambiente, tornando-se necessária a implementação de 

medidas que contribuam para a redução do ritmo do processo de deterioração 

ambiental, pois desde o surgimento da humanidade o homem gera resíduo. 

De acordo com Salgado e Cantarino (2006), os resíduos descartados 

incorretamente proporcionam riscos à qualidade de vida, à saúde pública, ao bem-

estar e à estética do meio ambiente. Embalagens e produtos consumidos e jogados 

“no lixo” fazem grande pressão sobre os recursos naturais, poluindo o meio 

ambiente. Esses materiais são de grande utilidade para a indústria, que encontra 

nesses detritos importante meio para redução de seus custos de produção, além de 

colaborar para a redução da poluição ambiental. 

Entretanto, a quantidade desse material foi crescendo significativamente e 

tornando a decomposição natural cada vez mais difícil. A composição dos resíduos 

sólidos teve uma mudança radical na década de 60 com o avanço do uso do 

plástico, principalmente na indústria de embalagens. O papel e o papelão, que 

possuem uma decomposição mais rápida, foram substituídos. Somado a isso, o 

aumento do descarte desses produtos e a expansão da indústria dos produtos semi-

prontos, só fizeram aumentar significativamente a quantidade de resíduos 

produzidos pelo homem. 
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2.2. Coleta Seletiva e Reciclagem de Resíduos  

 

Coleta seletiva de lixo pode ser definida como um processo que consiste na 

separação e recolhimento dos resíduos descartados por empresas e pessoas. Os 

materiais recicláveis são separados do lixo orgânico (restos de carne, frutas, 

verduras e outros alimentos).  O lixo orgânico é descartado em aterros sanitários ou 

usado para a fabricação de adubos orgânicos. 

Com o hábito da coleta seletiva do lixo há uma melhora na limpeza urbana, 

ocorre uma diminuição do acúmulo de lixo a ser despejado nos aterros sanitários e 

uma maior geração de renda através da comercialização dos recicláveis (PEREIRA 

NETO at al., 1999). 

A coleta seletiva de lixo é de extrema importância para a sociedade, 

considerando-se que, além de gerar renda para milhões de pessoas e economia 

para as empresas, também significa uma grande vantagem para o meio ambiente, 

uma vez que diminui a poluição dos solos e rios. 

De acordo com SINGER (2002), a coleta seletiva, além de contribuir 

significativamente para a sustentabilidade urbana, vem incorporando gradativamente 

um perfil de inclusão social e geração de renda para os setores mais carentes e 

excluídos dos mercados formais de trabalho. 

Denomina-se reciclagem o ato de separar certos materiais do lixo, como 

papéis, plásticos, vidros e metais, com o intuito de os tornarem úteis novamente. 

Esses materiais são transformados e introduzidos novamente no ciclo do mercado 

de consumo (SOUZA, 2005). Segundo Motta (S/D), reciclar é: 

 
Ato de tornar útil e disponível novamente o produto que seria descartado, 
fazer retornar ao ciclo de produção, seja ele industrial, agrícola ou artesanal 
o material que já foi utilizado anteriormente. Objetos que seriam 
descartados como lixos tornam-se novamente matéria-prima para a 
manufatura de bens, reduzindo assim a extração de recursos naturais (p. 
45). 

 

A reciclagem é o conjunto de processos que visam valorizar os materiais de 
consumo. Para Pimentel (2008): 

 
A reciclagem tem efeitos altamente positivos nos aspectos econômicos, 
sociais e ambientais. Sua utilização como uma das ferramentas do 
gerenciamento integrado dos resíduos sólidos promove preservação de 
fontes esgotáveis de matéria-prima, aumento da vida útil dos aterros 
sanitários, redução dos custos da disposição final do lixo, economia de 
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energia, geração de emprego e renda, redução dos gastos com a saúde 
pública, educação ambiental, e por aí vai. 
 

 

A reciclagem é uma solução comum e viável para resolver o problema do lixo, 

pois a maioria dos materiais despejados em lixões e aterros sanitários pode ser 

reaproveitada. Além de diminuir a quantidade de lixo nas cidades, também tem 

vantagens sociais e econômicas, como geração de emprego e renda, principalmente 

para as famílias menos favorecidas. 

 

2.3. O Catador de Material Reciclável e Sua Importância na Atualidade  

 

Segundo a Enciclopédia Livre (Wikipédia),o catador de material reciclável é 

um trabalhador urbano que recolhe os resíduos sólidos recicláveis, tais como 

papelão, alumínio, vidro e outros. 

O trabalho desenvolvido pelos catadores de materiais recicláveis é 

considerado precário, pois a grande maioria labuta um dia inteiro para receber 

valores ínfimos pelos materiais que encontram.  

Além disso, esse trabalho pode ser considerado escravo devido as condições 

de trabalho que estão expostos e ao ambiente totalmente insalubre, sem qualquer 

equipamento de proteção individual, comprometendo sua saúde e bem-estar e não 

têm direitos mínimos trabalhistas, garantidos na Constituição Federal. Para Oliveira 

(2010): 

 
 

Nos dias de hoje, os catadores são os principais sujeitos do processo de 
reciclagem no Brasil, pois, estima-se que os mesmos contribuam com 90% 
de todo o material que alimenta a indústria de reciclagem. No entanto, eles 
continuam submetidos às relações de trabalho que representam o paradoxo 
de uma atividade econômica altamente lucrativa, mas que torna, no entanto, 
precário o trabalho humano, reproduzindo relações de exploração que há 
tempos eram tidas como superadas na história do trabalho (p. 69). 

 

 

Pode-se perceber a forma de trabalho precário dos catadores de materiais 

recicláveis, nos escritos de Leal e outros autores. De acordo com Leal(2003): 

 
Ao contrário do que podemos imaginar a existência do trabalho na catação 
de resíduos sólidos recicláveis nas cidades não é fruto da vontade, e da 
ação dos próprios trabalhadores. De fato, esse trabalhador completa e faz 
parte de uma engrenagem muita mais ampla e complexa do que podemos 
imaginar ou conceber a partir da observação empírica e superficial das 
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atividades e das condições de vida desses trabalhadores. Essa organização 
é composta por uma série de outros participantes, que desempenham 
atividades e papéis dos mais diferenciados, compondo um imenso circuito 
produtivo, ou a cadeia produtiva ligada à reciclagem, em que o catador de 
material reciclável ocupa um lugar de importância. No entanto, 
contraditoriamente, trabalha em condições precárias, subumanas e não 
obtém ganho que lhe garante uma sobrevivência digna. O catador participa 
como elemento base de um processo produtivo ou de uma cadeia produtiva 
bastante lucrativa, para os outros é claro, que tem como principal atividade 
o reaproveitamento de materiais que já foram utilizados e descartados e que 
podem ser reindustrializados e recolocados novamente no mercado para 
serem consumidos (p. 108). 

 

A atividade dos catadores está inserida em um dos principais problemas 

ambientais urbanos, isto é, a disposição final do lixo. O ritual cotidiano da deposição-

descarte e da coleta-recuperação nos faz repensar impasses e paradoxos da 

sociedade contemporânea. Para Santos (2008), esse ato público manifesta uma 

convergência significativa das questões ambientais, sociais e da pobreza urbana, 

forçando a emergência de reflexões sobre o sistema de produção-consumo ao qual 

a sociedade atual está submetida. 

Além da poluição ambiental, constata-se também nesses locais, um grave 

problema de degradação social, pela presença de catadores nos lixões, adultos 

e crianças que sobrevivem da separação e comercialização dos materiais recicláveis 

presentes no lixo urbano. Essas pessoas trabalham em condições extremamente 

precárias, sujeitas a todo tipo de contaminação e doenças, sendo que muitas vezes, 

retiram do lixo o seu alimento.  

Além disso, a qualidade do material coletado nessas condições é pior, o que é 

demonstrado pelos baixíssimos preços praticados nesse mercado. Os catadores 

vivem ainda à margem de todos os direitos sociais e trabalhistas, excluídos da maior 

parte da riqueza que o mercado de reciclagem movimenta e produz. Crianças e 

adolescentes que deveriam estar na escola, são obrigados a trabalhar para garantir 

a própria sobrevivência. 

Entretanto, a atividade de reciclagem é extremamente importante, pois além 

de gerar emprego e renda é uma aliada essencial na preservação do meio ambiente. 

As pessoas que trabalham nesse setor são chamadas de “catadores de lixo”, e 

passam por diversas situações de discriminação e preconceito nas ruas e bairros 

onde trabalham. 

A sociedade em geral enxerga o catador como mendigo e bandido. E não 

percebem que os catadores ao revirar o “lixo” estão contribuindo significativamente 



23 
 

para a preservação dos recursos que são extraídos da natureza. Essa atividade, que 

é considerada inútil para maioria da sociedade, acaba se tornando um meio de 

subsistência para muitas famílias. Aos olhos da sociedade, a catação de lixo é uma 

atividade bastante estigmatizada (PAIXÃO, 2005). 

Cabe lembrar que a mídia também contribui para a representação negativa 

dos catadores, quando os mostra nos lixões - disputando restos de comida com 

animais (porcos, cachorros, urubus, entre outros) - ou quando tem a ideia de discutir 

as "profissões-perigo" ou menos valorizadas. 

De acordo com Velloso, Santos e Anjos (1997), esses trabalhadores 

continuam sendo desqualificados socialmente por exercerem tal função, pois sua 

autoimagem social já é problemática, apesar de toda a importância que isso 

representa para a sociedade. O lixo sempre representou, para a humanidade tudo 

que não tem valor e/ou serventia para um determinado grupo social, trazendo a 

concepção de que deve ser posto para fora das residências, indústrias e 

estabelecimentos comerciais para "alguém levar".  

Reforçam essa tese vários trabalhos como Abreu (2001), Ibam (2001), 

Bursztyn (2003) e Santos (2008) ao trazerem a afirmação de que “lixo” dá ideia 

de sujeira, de rejeito ou mesmo pejorativa e, por isso, gera uma sensação de repulsa 

nas pessoas". Dentro dessa concepção, as pessoas que lidam com o lixo passaram, 

sob a lógica das sociedades modernas, a sofrer desprezos e até mesmo a serem 

consideradas desnecessárias, como bem problematizaram Zaneti (2006) e Bursztyn 

(2003).  

Lidar com lixo representa todo um conjunto de problemas à saúde do 

trabalhador e às condições do ambiente, conforme observamos em vários trabalhos 

publicados, dentre os quais, Catapreta e Heller (1999), Anjos e Ferreira (2000), 

Ferreira (2002) e Santos e Rigotto (2008). 

Um dos maiores problemas enfrentados pelos catadores em sua luta diária é 

a falta de consciência da sociedade, que não costuma separar corretamente o lixo. 

Isso acaba prejudicando os catadores, pois perdem muito tempo revirando o lixo, 

para poder retirar o que é aproveitável e, muitas vezes, provocando acidentes 

principalmente com produtos químicos e objetos perfurantes. 

Apesar da exploração sofrida pelos catadores, Magera (2003) os colocam 

como um dos agentes mais importantes envolvidos na epistemologia ambiental.  Já 
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que remexendo os restos da sociedade, segrega aquilo que é de fato lixo, daquilo 

que não é lixo, selecionando os resíduos sólidos secos que podem ser 

encaminhados para a reciclagem como papel, plástico, vidro e metal, daqueles 

resíduos que não têm valor, como fraldas descartáveis, papel higiênico usado, 

tecidos, borracha etc., ou mesmo restos orgânicos (MAGERA, 2003). 

Os catadores de materiais recicláveis são na maioria pessoas miseráveis 

semi-analfabetos e, embora marginalizados, não são marginais. São pessoas que 

trabalham em condições subumanas e ainda são injustamente desprezados pela 

população e desconsiderados pelo poder público. São explorados pelos donos de 

depósitos que detêm direitos abusivos sobre a produção. Os catadores, apesar de 

enfrentarem muitas dificuldades, são os responsáveis por 90% do material que 

alimenta a indústria de reciclagem no Brasil. O reconhecimento da importância 

econômica e ambiental dos catadores impõe a necessidade de valorização de sua 

profissão. 

 

2.4 LEI 12.305/2010 – Política Nacional dos Resíduos Sólidos  

 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS, estabelecida pela Lei 

12.305/2010 e regulamentada pelo Decreto 7.404/2010 trata do gerenciamento e da 

gestão integrada dos resíduos sólidos em nosso país, ou seja, todos (gestores, 

consumidores e comunidade em geral) terão responsabilidades no descarte do que 

não mais tiverem a intenção de possuir. A Lei da Política Nacional de Resíduos 

Sólidos define resíduos sólidos como: 

 

“... material, substância, objeto ou bem descartado resultante de atividades 
humanas em sociedade, a cuja destinação final se procede, se propõe 
proceder ou se está obrigado a proceder, nos estados sólido ou semi-
sólido, bem como gases contidos em recipientes e líquidos cujas 
particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede pública de 
esgotos ou em corpos d‟água, ou exijam para isso soluções técnica ou 
economicamente inviáveis em face da melhor tecnologia disponível (p. 
15).” 

 

A Lei no 12.305, de agosto de 2010, que promulgou a nova Política Nacional 

de Resíduos Sólidos, pode auxiliar na inclusão de catadores de materiais recicláveis 

ao mercado de trabalho. 
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Na seção III do Plano Estadual de Resíduos Sólidos há uma meta para a 

inclusão social dos catadores de lixo: “metas para a eliminação e recuperação de 

lixões, associadas à inclusão social e a emancipação econômica de catadores de 

materiais reutilizáveis e recicláveis”. Essa Lei incentiva as associações e 

cooperativas dos catadores a saírem da informalidade no setor. 

A Lei 12.305 tem o objetivo de incentivar a reciclagem de lixo e o correto 

manejo de produtos e tem como premissa a gestão de resíduos sólidos de forma 

sustentável, considerando as dimensões ambientais, econômica, política, cultural e 

social. 

Entre as novidades na nova lei está a criação da “logística reversa”, que 

obriga os fabricantes, distribuidores e vendedores a recolherem embalagens usadas. 

A medida vale também para materiais agrotóxicos, pilhas, baterias, pneus, óleos 

lubrificantes, lâmpadas e eletroeletrônicos. 

A legislação também determina que as pessoas façam a separação 

doméstica nas cidades onde há coleta seletiva. Catadores e a indústria de 

reciclagem receberão incentivos da União. Além disso, os municípios só receberão 

recursos do governo federal para projetos de limpeza pública e manejo de resíduos 

depois de aprovarem planos de gestão. Essa Lei ainda precisa passar por 

regulamentação.  

Será necessário, por exemplo, estabelecer um prazo para disciplinar o tipo de 

tratamento que deve ser dado a cada tipo de material. O objetivo das novas regras é 

estabelecer a responsabilidade compartilhada entre a sociedade, empresas, governo 

estaduais, a união e prefeituras no manejo correto do lixo. 

 

2.5 A Exclusão Social dos Catadores de Materiais Recicláveis  

 

Segundo a Enciclopédia, “exclusão social” é resultado de um processo de 

empobrecimento que torna desigual o acesso ao trabalho, à justiça, à cultura, à 

educação, etc. É uma expressão que se tem designado o processo de 

marginalização de indivíduos e de grupo de indivíduos. As mudanças ocorridas nos 

últimos séculos no mundo do trabalho, com a introdução de novas tecnologias e 

gestão, foram bastante significativas, vez que ampliaram as desigualdades e o 

processo de exclusão. 
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Para Ferreira (2004), as mudanças ocorridas com a introdução de novas 

tecnologias acabaram ocasionando uma série de problemas para a parcela da 

população, que não está preparada e qualificada para trabalhar com essas 

tecnologias. Ferreira (2004), afirma que: 

 

A introdução de novas tecnologias nos processos produtivos em muitos 
países, com objetivo de elevar os níveis de produção e a redução de custos, 
é um elogio ao saber técnico e racional, peculiar à sociedade capitalista. 
Estas por sua vez são apropriadas pelos detentores do meio de produção, 
que as utilizam com o intuito de melhorar a qualidade de seus produtos e 
reduzir seus custos para competir no mercado. Exigem, com isso, a 
qualificação e escolaridade mínima. E, àqueles que não têm acesso a essa 
especialização, resta a marginalização ou exclusão do sistema, resultado do 
progresso econômico, não acessibilidade aos bens de consumo e serviços. 
Soma-se a tal processo a insuficiência de oportunidades que possibilite um 
movimento contrário a este cenário. O desemprego é um dos problemas 
mais sérios apresentado neste estudo, assolando de forma trágica 
principalmente aqueles que possuem baixa escolaridade, pouca ou 
nenhuma qualificação técnica: mulheres, negros, idosos e deficientes 
físicos, uma vez que são os mais afetados neste processo de restrição de 
oportunidades. A resposta encontrada por esses atores, por não terem 
condições de competir por vagas no mercado formal, é o subemprego, a 
ocupação precária do espaço urbano e o „inchaço‟ da economia informal (p. 
48). 

 

A discriminação que os catadores sofrem é em parte causada por eles que 

agem de forma contrária ao conceito que a maioria das pessoas tem sobre o lixo. 

Enquanto é dito que o lixo não deve ser tocado, é sujo, deve ser descartado, o 

catador faz o contrário; age contra essa concepção. Em outras palavras, ele vai 

contra esse "fato social". O fato social tem, entre outras, a característica de ser 

coercitivo (Durkheim, 1978). É esta coerção que pune quem viola os padrões 

estabelecidos. A punição aos catadores, ou seja, a coerção que a sociedade aplica 

por irem contra o padrão de que o lixo deve ser algo imprestável, vem por meio de 

xingamentos e maus tratos. 

Para Taques (2006), a questão social compreende o conjunto de 

transformações ocasionadas pelo desenvolvimento capitalista, marcada pela luta 

entre classes e destas com o Estado. Segundo Castel (2000), apud Taques (2006, 

devido a mudanças ocorridas no mercado capitalista, à desestabilização dos 

trabalhadores que se tornaram demasiado e sem utilidade, configura hoje uma 

questão social, que pode ser vista como um desafio que questiona a capacidade de 

existir como um todo, como um conjunto ligado por relações de interdependência. 

(CASTEL, 2000, p. 238). 
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As consequências da apropriação desigual do produto social são as mais 

diversas: analfabetismo, violência, desemprego, favelização, fome, analfabetismo 

político, etc.; criando “profissões” que são frutos da miséria produzida pelo capital, e 

uma delas é o “Catador de Material Reciclável”; que sobrevive às margens da 

sociedade, além de desempenharem suas atividades em condições precárias, 

sofrem preconceito e possuem baixo reconhecimento do papel que representam 

para a economia e o meio ambiente. 

No ano de 2003, o governo federal, criou o Comitê Interministerial para 

Inclusão Social e Econômica dos Catadores de Materiais Reutilizáveis e Recicláveis 

(CIISC), que foi instituído por meio do Decreto nº 7.405/10. Com a criação do CIISC 

fica instituído o Programa Pró-Catador, com a finalidade de integrar e articular as 

ações do governo federal voltadas ao apoio e ao fomento à organização produtiva 

dos catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis, à melhoria das condições de 

trabalho, à ampliação das oportunidades de inclusão social e econômica e à 

expansão da coleta seletiva de resíduos sólidos, da reutilização e da reciclagem por 

meio da atuação desse segmento. 

Contudo, a inclusão desses catadores ocorre de forma perversa. Dessa 

forma, pode-se inferir que o catador de materiais recicláveis é incluído ao ter um 

trabalho, mas excluído pelo tipo de trabalho que realiza: trabalho precário, realizado 

em condições inadequadas, com alto grau de periculosidade e insalubridade, sem 

reconhecimento social, com riscos muitas vezes irreversíveis à saúde, com a 

ausência total de garantias trabalhistas. 

O custo envolvido nesse trabalho não se restringe apenas às questões 

relacionadas à saúde física, mas também à questão da inclusão/exclusão social e ao 

estigma por realizar um trabalho com o lixo. Estes trabalhadores, em geral, 

encontram-se abaixo da linha de pobreza, excluídos do mercado de trabalho formal 

e vistos como desocupados e sujos: homens e mulheres da rua, peças descartáveis 

da engrenagem social (ADAMATES, 2004). 

Segundo Miura (2004), o problema hoje, não está em somente reconhecer 

legalmente o catador como um profissional, mas em reconhecer o seu direito à 

condições dignas de trabalho e de vida, para além das perspectivas estritas de 

sobrevivência. Para a sociedade perceber o catador como outro trabalhador 
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qualquer, é preciso associar o trabalho de catação a significados positivos. 

(MIGUELES,2004, p.14). 

 

2.6 A Saúde dos Catadores de Materiais Recicláveis  

 

O lixo urbano constitui-se atualmente em uma preocupação ambiental nos 

centros urbanos e, ainda pouco se sabe sobre os efeitos à saúde causados pela 

deposição do mesmo a céu aberto, coleta inadequada e as práticas sanitárias da 

população em relação a estes resíduos (RÊGO,2002). 

Um estudo divulgado pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz, 2010), constatou 

que a saúde dos catadores de Materiais Recicláveis, está vulnerável a diversos 

riscos. E afirma que a “invisibilidade pública” a que são submetidos esses 

trabalhadores tem como consequência uma autoestima prejudicada e o descuido 

com a saúde. 

Ao mexerem no lixo à procura de materiais que possam ser comercializados 

ou até servir de alimentos, os catadores estão expostos a todos os tipos de riscos de 

contaminação presente nos resíduos, colocando em risco a sua integridade física 

por acidentes causados pelos manuseios dos mesmos. Além disso, o lixo serve de 

vetor para propagação de doenças originadas dos impactos dos resíduos (Ferreira, 

2001).  Esses resíduos, se não adequadamente coletados e tratados, provocam 

efeitos diretos e indiretos na saúde das pessoas, além da degradação ambiental 

(ACURIO, 1997). 

Cavalcantee Franco (2007) destacam que a exposição da saúde humana e 

ambiental aos agentes danosos a partir dos lixões ocorre de duas formas: pelo modo 

direto, quando há um contato estreito do organismo humano com agentes 

patogênicos presentes no lixão, e pelo modo indireto, por meio da amplificação de 

algum fator de risco, que age de forma descontrolada sobre o entorno e por três vias 

principais, a saber: a ocupacional, a ambiental e a alimentar. 

Segundo Gonçalves (2005), a via ocupacional particulariza-se pela 

contaminação dos catadores, que manipulam substâncias consideradas perigosas 

sem nenhuma proteção. Embora atinja uma parcela reduzida da população, esta via 

manifesta a forma mais agressiva de contaminação (Gonçalves, 2005). Por outro 

lado, a via ambiental caracteriza-se pela dispersão dos agentes contaminadores 
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pelo ar, advindos da putrefação de restos alimentares e de animais mortos, 

infestação do chorume nos corpos d'água superficiais ou infiltração no lençol freático 

em solos permeáveis e pela produção de gás metano em virtude da decomposição 

dos resíduos ou proliferação de bactérias anaeróbias, o que, "além de contribuir para 

o efeito estufa (...), pode criar verdadeiras bombas" (LIMA e RIBEIRO, 2000, p. 53). 

O trabalho de catação na maioria das vezes é realizado por toda a família, o que 

envolve crianças e adolescentes. Essas crianças estão expostas a objetos cortantes 

e contaminados, poeira e alimentos em decomposição, entre outros. 

Segundo estimativas do United Nations  Children‟s Fund (UNICEF) baseada 

em pesquisas da Água e Vida e do Fórum Nacional Lixo e Cidadania de 1999 

(Fórum Nacional Lixo e Cidadania, 2003), existem cerca de 45 mil crianças e 

adolescentes vivendo e trabalhando nos lixões espalhados pelo Brasil. Muitos 

desses meninos e meninas são desnutridos e sofrem de pneumonia, doenças de 

pele, dengue, leptospirose e problemas músculos-esqueléticos. Ficam sujeitos ainda 

a acidentes e a outros problemas como abuso sexual, gravidez precoce usa de 

drogas, álcool e cigarro (ABREU 2001; BARCELOS, 2001). 

Os catadores de materiais recicláveis estão expostos à posição incômoda ou 

viciosa, esforços físicos, tais como, os movimentos de levantar, carregar ou 

empurrar pesos exagerados e movimentos repetitivos que são cargas de trabalho 

associadas às dores lombares (Nacional Institute for Occupational Safetyand Health, 

1998; (BERGENULDO,at al.,1988). 

 

2.7 Do Lixo à Cidadania  

 

Os Catadores de Materiais Recicláveis são protagonistas fundamentais da 

Política Nacional de Resíduos Sólidos, mas mesmo assim continuam sendo 

discriminados socialmente. Sabe-se que a atividade de coleta vem sendo 

constantemente explorada, e as pessoas que trabalham nesse setor são pouco 

valorizadas, pois muitas não têm consciência da importância desse trabalho. Nos 

países do chamado terceiro mundo, a reciclagem ainda se sustenta mais no trabalho 

informal desse segmento do que na consciência ecológica – ainda incipiente – da 

população. 
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Para Dias (2007), a complexidade e intensidade do processo de catação 

variam de país para país, de local para local, mas, em geral, as condições de 

trabalho desumanas, a super exploração dos intermediários da reciclagem, o 

preconceito da população local e a falta de incentivo e de apoio do poder público são 

alguns dos elementos comuns em quase todos os lugares onde esta atividade está 

presente. 

Segundo Santos (2009), na era da globalização nos deparamos com uma 

realidade muito cruel, o desemprego de uma grande parte da população. As 

pessoas mais carentes, sem estudo e sem oportunidades, muitas vezes buscam 

outras fontes para tirarem o sustento de sua família e o seu próprio sustento. Essa é 

a situação dos catadores de lixo que andam pelos ruas dos bairros de cada cidade, 

catando soluções para amenizar o sofrimento da falta de emprego. 

No Brasil, milhares de catadores de produtos recicláveis ou reutilizáveis 

espalhados, que fazem dessa função uma nova profissão. São novos trabalhadores 

que por meio de suas mãos ajudam o Brasil a ser uma das grandes potências em 

matéria de reciclagem e preservação do meio ambiente. Entidades e pessoas que 

realmente compreendem a importância dessa Política Pública Socioambiental estão 

apoiando a luta dos catadores, que simplesmente buscam ser respeitados e 

valorizados, como verdadeiros agentes socioambientais. 

 

2.8 Reciclagem e Sustentabilidade 

 

A reciclagem é um processo industrial que transforma os resíduos sólidos 

descartados sem produto semelhante ao inicial ou e outro. Entretanto para reciclar é 

preciso primeiramente que o lixo seja separado. 

Segundo Valle (1995), reciclar o lixo significa refazer o ciclo, permite trazer de 

volta, à origem, sob a forma de matéria-prima aqueles materiais que não se 

degradam facilmente e que podem ser reprocessados, mantendo as suas 

características básicas. 

E acordo com a Secretária do Meio Ambiente de São Paulo (2010), o 

consumo de bens e serviços gera, de alguma maneira, resíduos. Uma vez 

produzido, esse material permanecerá no ambiente como um passivo, mesmo que 
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seja reutilizado e reciclado inúmeras vezes. Por isso, é importante evitar o 

consumismo e reduzir a quantidade de lixo que produzimos. 

O conceito de sustentabilidade tem sua origem relacionada ao termo 

“desenvolvimento sustentável”, definido como aquele que atenda às necessidades 

das gerações presentes sem comprometer a capacidade das gerações futuras de 

suprirem suas próprias necessidades.  O conceito de sustentabilidade engloba não 

apenas os aspectos ecológicos, mas também o econômico, o político, o social e o 

tecnológico, indo além da simples visão conservacionista do início dos movimentos 

ecológicos. 

A CATALISA (Rede de Cooperação para a Sustentabilidade), define 

desenvolvimento sustentável como: 

 

Um modelo econômico, político, social, cultural e ambiental equilibrado, que 
satisfaça as necessidades das gerações atuais, sem comprometer a 
capacidade das gerações futuras de satisfazer suas próprias necessidades. 
Esta concepção começa a se formar e difundir junto com o questionamento 
do estilo de desenvolvimento adotado, quando se constata que este é 
ecologicamente predatório na utilização dos recursos naturais, socialmente 
perverso com geração de pobreza e extrema desigualdade social, 
politicamente injusto com concentração e abuso de poder, culturalmente 
alienado em relação aos seus próprios valores e eticamente censurável no 
respeito aos direitos humanos e aos das demais espécies”. (CATALISA, 
2003, p. 32). 

 

O consumo exagerado está diretamente ligado ao desenvolvimento da 

sociedade e como consequência disso, tem-se a degradação ao ambiente natural, 

trazendo sério comprometimento à humanidade. Dias (2004), afirma que: 

 
Devido à grande degradação ambiental surge-se a necessidade de um 
desenvolvimento sustentável, em que cada indivíduo deve se comprometer 
com o equilíbrio ecológico na sustentação de um desenvolvimento 
ambiental, satisfazendo as necessidades atuais sem prejudicar o direito das 
gerações futuras de se desenvolvem. Devido a tantos prejuízos provocados 
pelo homem com guerra (p. 38). 

 

Entretanto, a única maneira real de sustentabilidade é aquela que começa 

pela educação do consumidor quanto à necessidade de buscar um equilíbrio entre 

sua satisfação pessoal e a sustentabilidade do planeta. Sem essa atitude 

fundamental por parte da população, a reciclagem torna-se praticamente irrealizável. 

Além disso, alguns materiais tais como plásticos, metais, papéis, entre outros, 

quando descartados no meio ambiente liberam substâncias químicas que 
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contaminam o solo. E ainda, seu processo de decomposição pode ser infinitamente 

demorado. 

 

2.9 Histórico do Lixo do Município de Formigueiro/RS  

 

O município de Formigueiro foi emancipado no dia nove de outubro de mil 

novecentos e sessenta e três. No início, a população era bem menor e o lixo gerado 

pelas famílias era depositado nos fundo dos pátios, servindo como adubo. Com o 

passar do tempo, os produtos em geral foram sendo apresentados em embalagens 

descartáveis e a quantidade de lixo seco foi aumentando.  

Do ano de mil novecentos e sessenta e oito (1968), a mil novecentos e 

setenta e quatro (1974), a Prefeitura Municipal coletava o lixo urbano nas 

residências quando era solicitada pelas famílias. E em mil novecentos e setenta e 

cinco (1975), iniciou a coleta regular do lixo urbano, que era realizada uma vez por 

semana e era depositado em uma propriedade próxima ao Hipódromo da cidade. 

No ano de mil novecentos e setenta e seis (1976), o lixo começou a ser 

depositado próximo à Sanga Funda, localidade pertencente ao município de 

Formigueiro. Com o aumento da população e o uso de embalagens descartáveis 

(lixo seco), o lixão como era conhecido o local se tornou um problema. O lixo era 

jogado a céu aberto e, muitas vezes queimado, causando desconforto para os 

moradores residentes próximos ao local.  

Devido a isso, foi solicitado pela proprietária do local, que o “Lixão” fosse 

removido de sua propriedade. Mas como não foi encontrado um lugar adequado, o 

local continuou a ser usado, mas a área foi toda cercada por tela. Em mil novecentos 

e noventa e três (1993), a coleta começou a ser realizada três vezes por semana. 

No ano de mil novecentos e noventa e seis (1996),iniciou a coleta de lixo também no 

interior do município, na comunidade do Fundo de Formigueiro uma vez por mês e, 

na localidade do Cerro do Louro, quinzenalmente. 

Em mil novecentos e noventa e nove (1999) começaram uma série de 

reivindicações para que o local não fosse mais usado para depósito de lixo. Não 

tendo resposta dos órgãos competentes do município, a proprietária entrou na 

justiça contra a prefeitura Municipal de Formigueiro. A promotoria notificou a 

prefeitura Municipal, para que fosse providenciada a regularização da área conforme 
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normas da Fundação Estadual de Proteção Ambiental (FEPAM). Em maio de dois 

mil (2000), o local do lixão foi vistoriado por técnicos da FEPAM, e ficou constatado 

que não havia cuidados técnicos. A entidade deu um prazo de noventa (90) dias 

para a criação de um projeto técnico, para a aprovação do licenciamento, mas na 

prática não houve melhorias no local. 

 Em junho de dois mil e um (2001), o Ministério Público instaurou um Inquérito 

Civil, por intermédio da Portaria nº 01/200, com a finalidade de investigar a 

ocorrência de danos à saúde humana e ao meio ambiente, relacionados ao depósito 

de lixo. A prefeitura, atendendo a solicitação, providenciou melhorias necessárias 

para o licenciamento do local, conforme normas da FEPAM, que permitiu que o 

espaço continuasse a ser utilizado até que se conseguisse uma nova área que 

estivesse de acordo com as exigências deste órgão. Até o ano de dois mil (2000), o 

serviço de recolhimento do lixo era prestado pela Secretária Municipal de Obras. 

Para melhoras os serviços e diminuir custos para a Prefeitura Municipal, o trabalho 

de coleta de lixo foi terceirizado e a partir de março de dois mil e um (2001), a coleta 

passou a ser feita por uma firma contratada para esse fim. 

Quatro famílias de baixa renda do município utilizavam os resíduos sólidos 

depositado no lixão, como fonte de renda para seu sustento. Em dezembro de dois 

mil e dois (2002), foi lançado no município de Formigueiro, o Programa de Gestão 

Ambiental de Formigueiro (PROGAF), criando a Associação de Catadores de 

Materiais Recicláveis do município, beneficiando essas famílias que já trabalhavam 

no lixão. O Sindicato dos Trabalhadores Rurais (STR), do município cedeu um local, 

onde os CMR depositavam e faziam a triagem do material coletado. 

 Porém, o PROGAF não teve êxito e, por decisão dos associados, a 

associação foi desfeita. Atualmente no município de Formigueiro existem duas 

famílias que fazem a coleta de material, mas de forma isolada. Atualmente o lixo 

produzido no município é coletado é depositado no aterro sanitário do Distrito da 

Boca do Monte, localizado no município de Santa Maria. (Dados da EMATER- 

Formigueiro - RS OUT/2013). 

 

 

2.10 Pesquisa Exploratória Estudo de Caso  
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A pesquisa exploratória é utilizada para realizar um estudo preliminar do 

principal objetivo da pesquisa que será realizada, ou seja, familiarizar-se com o 

fenômeno que está sendo investigado, de modo que a pesquisa subsequente possa 

ser concebida com uma maior compreensão e precisão. A grande maioria dessas 

pesquisas envolve levantamento bibliográfico, entrevistas com pessoas que tiveram 

experiências práticas com o problema pesquisado e análise de exemplos que 

estimulem a compreensão (GIL, 2007).O método de estudo de caso documenta e 

analisa a atividade de uma organização ou de um pequeno grupo dentro dela. 

Estuda situações em que as fronteiras entre o fenômeno e seu contexto não são 

claras (SILVA e SPINOLA, 2005). 

Yin apud Cesar (2005) discute que a adoção do método do estudo de caso é 

adequada quando são propostas questões de pesquisa do tipo “como” e “por que”, 

nas quais o pesquisador tenha baixo controle de uma situação que, por sua 

natureza, esteja inserida em contextos sociais. Embora o pesquisador utilize um 

quadro teórico referencial como ponto de partida para utilização do método, ele se 

vê, eventualmente, frente a frente com problemas a serem compreendidos e para os 

quais estudos experimentais não podem ser aplicados; ou em situações nas quais 

estudos de natureza predominantemente quantitativa não dão conta dos fenômenos 

sociais complexos que estejam envolvidos nas mesmas. 
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3 METODOLOGIA 

 

Este trabalho de pesquisa foi desenvolvido no município de Formigueiro, que 

fica situado na região central do Estado do Rio Grande do Sul. Formigueiro é um 

município de pequeno porte e a economia do município baseia-se na agropecuária, 

principalmente na produção de arroz e criação de gado. A população do município é 

de um pouco mais de 7.000 habitantes, segundo censo do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE, 2010). A maioria da população vive na zona rural, 

mas nem por isto a quantidade de lixo produzido pela população deixa de ser 

significativa.  

A pesquisa foi realizada com um grupo de catadores de materiais recicláveis, 

que residem em uma vila da cidade, mais conhecida como Vila Sabino. Para melhor 

desenvolver este trabalho de pesquisa, organizou-se em cinco momentos distintos, 

mas sempre procurando fazer a conexão das atividades propostas. 

No primeiro momento, foi mantido um contato informal com as duas famílias 

de catadores, totalizando10 pessoas, que exercem essa atividade no município. 

Essa etapa visou estabelecer um primeiro contato, a fim de conversar sobre as 

possibilidades da contribuição deles neste trabalho. 

No segundo momento, foi realizada uma entrevista com perguntas abertas e 

fechadas (Anexo B), com o objetivo principal de conhecera história de vida de cada 

catador. A metodologia da pesquisa está centrada, principalmente, na história oral 

de vidados pesquisados. Os catadores estão nessa atividade há mais de 30 anos, 

no município de Formigueiro, porém somente foi possível a ter acesso a um 

documento cedido pela EMATER, que faz um relato do histórico do lixo no município 

e aborda superficialmente a atividades dos catadores. 

No terceiro momento, foi realizada uma pesquisa de sondagem com alguns 

moradores da cidade, com o intuito de saber o que eles pensam sobre a coleta 

seletiva, reciclagem e o papel do catador de materiais recicláveis dentro do 

município. 

No quarto momento foi realizado um trabalho com alunos da turma do 2º ano 

da Escola Estadual de Ensino Médio João Isidoro Lorentz. Alunos que já haviam 

desenvolvido uma atividade sobre coleta seletiva na disciplina de Biologia e se 

propuseram a participar do projeto de pesquisa. Com esses alunos foi feito um 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Agropecu%C3%A1ria
http://pt.wikipedia.org/wiki/Arroz
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trabalho de conscientização dos demais educandos da escola, por meio de 

entrevistas e palestra, com a finalidade de conhecer melhor a concepção que os 

outros educandos da instituição possuem sobre Educação Ambiental e aos temas 

coleta seletiva, reciclagem de lixo e o papel do Catador de Material Reciclável. 

No quinto momento, os responsáveis pelo poder público municipal, também 

foram consultados. Foram entrevistados o prefeito municipal, o vice-prefeito e o 

secretário da Agricultura e Meio Ambiente do município de Formigueiro. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Neste capítulo serão apresentados os resultados e discussões da pesquisa 

sobre o perfil e percepção dos Catadores de Materiais Recicláveis do município de 

Formigueiro RS, em relação a sua situação, como indivíduo e ser social, assim como 

a problemática que envolve os resíduos sólidos e a relação destas pessoas com a 

sociedade, do ponto de vista de exclusão/inclusão social e os benefícios que a ela 

proporcionam. 

Segundo informações da Secretária Municipal da Agricultura e do Meio 

Ambiente, são recolhidos ao mês 70 toneladas de lixo. Esse lixo é recolhido por uma 

empresa terceirizada e depositado no aterro sanitário do Distrito da Boca do Monte, 

no município de Santa Maria 

Como o município de Formigueiro não oferece muitas oportunidades de 

empregos, aliados às novas exigências do mercado de trabalho, que prioriza a mão 

de obra qualificada, faz com que seus habitantes precisem procurar alternativas de 

obtenção de renda. A coleta e reciclagem de resíduos sólidos foi uma das 

alternativas encontradas por um grupo de pessoas para a sua sobrevivência. Apesar 

de ser um tipo de trabalho considerado degradante e que não é valorizado pela 

sociedade, os Catadores de Materiais Recicláveis (CMR), fazem um trabalho que 

não é priorizado pelo poder público e pelo qual não recebem nenhum apoio ou 

incentivo por parte desse setor. 

Trabalhar com grupos oprimidos e com a temática da inclusão e da exclusão, 

é assunto bastante desafiador, mas ao mesmo tempo instigante. Confesso que, 

como pesquisadora, surgiram muitas dúvidas, incertezas e medos no decorrer deste 

trabalho. Mas foram estes sentimentos que nos motivaram a seguir em frente. Nem 

tudo ocorreu como fora planejado e foi preciso mudar de estratégias durante esta 

caminhada, o que fez com que quase desistíssemos de tudo. Fomos, muitas vezes, 

questionados sobre o porquê de fazer um trabalho sobre os catadores de materiais 

recicláveis do município de Formigueiro.  

Em primeiro lugar, queríamos fazer um trabalho que fosse voltado para a 

nossa cidade e, em segundo lugar, como se trabalha em uma escola como Auxiliar 

de Manutenção e Infraestrutura, realiza-se a reciclagem de materiais, que 
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posteriormente são doados a uma família de catadores, percebem-se as dificuldades 

que essas pessoas enfrentam no seu dia-a-dia. 

Porém, o maior incentivo em desenvolver este trabalho com os catadores foi 

quando tivemos conhecimento sobre a rotulação dada às crianças de uma escola da 

rede municipal de ensino de Formigueiro, situada na vila onde residem as famílias 

de catadores.  Perceberam-se no cotidiano, os estigmas que essas crianças 

carregam por estarem inseridas em um ambiente onde o sustento de algumas 

pessoas provém dos restos da sociedade. 

 A problemática que envolve a questão do lixo é um assunto bastante grave, 

pois envolve uma série de fatores, que a cada dia vem contribuindo enormemente 

para a destruição de nosso planeta. Os CMR fazem um trabalho importantíssimo 

para o equilíbrio ambiental e, mesmo assim, sofrem todos os tipos de preconceitos 

da sociedade, por tirarem seu sustento do que a maioria das pessoas chama de lixo. 

Neste capitulo serão apresentados os resultados obtidos durante a pesquisa. 

Foram feitas entrevistas com os seguintes setores: com os catadores de materiais 

recicláveis do município - principais atores deste projeto de pesquisa; com pessoas 

de diversos setores da comunidade; com alunos de uma escola estadual de ensino 

médio do município e com os responsáveis pelo poder público do município de 

Formigueiro. 

 

4.1.Os Catadores de Materiais Recicláveis do Município de Formigueiro 

 

 O primeiro tópico apresenta uma síntese dos dados coletados, durante o 

trabalho de pesquisa coma as duas famílias de CMR, que trabalham no município de 

Formigueiro. Os catadores de materiais recicláveis que atuam no município 

trabalham de forma autônoma pelas ruas da cidade. Porém, essa autonomia é um 

tanto ilusória, pois eles acabam subordinados aos atravessadores, que compram os 

materiais recicláveis por preços baixíssimos. 

Medeiros et al. (2007), denominam os catadores de lixo de “autônomos 

proletários”, uma vez que sua autonomia é ilusória, pois vendem sua força de 

trabalho às usinas de reciclagem em condições altamente precarizadas. De acordo 

com Silva (2005, p. 230), o jurista Paulo Emílio Ribeiro de Vilhena, define o 

trabalhador autônomo como aquele que desenvolve sua atividade com organização 
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própria, iniciativa e discricionariedade, além da escolha do lugar, do modo, do tempo 

e da forma de execução. A principal característica da atividade do autônomo é sua 

independência, pois sua atuação não possui subordinação a um empregador. 

Entretanto, essa autonomia não é opção própria dos catadores, mas sim, resultados 

de uma série de entraves que acabaram ocorrendo e que os levaram a essa 

situação.  

Segundo relato dos catadores mais experientes, há tempos atrás foi formada 

Associação de Catadores no Município, mas como eles não obtiveram nenhuma 

vantagem e benefícios, alguns catadores acabaram procurando outro tipo de 

trabalho e, os que permaneceram nessa atividade, resolveram sair da Associação e 

foram trabalhar independentemente.  

 

4.1.1 Histórico da atividade de coleta e reciclagem no município de Formigueiro/RS 
 

Catadores de mais idade relataram que antes de desenvolverem essa 

atividade, trabalhavam na agricultura. Com a mecanização das lavouras e a falta de 

oferta desse serviço, a reciclagem de lixo foi a última solução encontrada para suas 

sobrevivências. Os catadores de materiais recicláveis são pessoas que foram 

empurradas à margem da sociedade e são vítimas do sistema capitalista. De acordo 

com Montenegro (2011), o que leva o trabalhador à atividade de catação é a falta de 

oportunidade de trabalho, a dificuldade de conseguir outra atividade e a necessidade 

de sustentar a família. A catação de materiais recicláveis representa para muitas 

famílias, a única alternativa de gera renda. 

Quatro catadores estão nessa atividade há mais de 20 anos; os mais jovens 

são seus filhos que acabaram seguindo a profissão exercida pelos pais, por falta de 

outras oportunidades de emprego e também por acomodação dos mesmos. Durante 

a pesquisa foi possível identificar a alienação social a qual se encontram os 

catadores, especialmente os mais jovens, uma vez que são conformados com a sua 

atual situação. Mesmo alguns relatando que gostariam de mudar de vida, é visível a 

acomodação na qual se encontram, não procurando alternativas para mudar sua 

posição social. Para Maciel (2011), os catadores mais jovens são os que se 

encontram mais fragilizados material e psicologicamente e expressam sentimentos 

de desalento, fracasso e de falta de perspectiva de vida. 

 



40 
 

O Quadro 1 mostra uma síntese dos dados coletas com os catadores, durante 

o trabalho de pesquisa. 

 

Nº de Catadores 10 

Naturalidade Formigueiro/RS 

Média de Idade Entre 20 a 60 Anos 

Gênero 4 Homens e 6 Mulheres 

Tipo de Residência Própria 

Origem dos materiais coletados Ruas, comércio e colaboradores 

Utilizam EPIs Não 

Horário de trabalho Não determinado 

Depósito dos materiais  Pátio das residências 

Renda com a venda dos materiais reciclados Entre R$ 200, 00 a R$300,00 

Quantas pessoas necessitam dessa renda para 
sobreviver 

5  pessoas 

Possuem outra fonte de renda Bolsa família e trabalhos informais eventuais 

Quadro 1- Síntese dos dados Coletados sobre os catadores de materiais recicláveis do município de 
Formigueiro/RS. Fonte: Dados da pesquisa Formigueiro/2013. 

 

4.1.2 Saúde e risco na percepção dos catadores 

 

Para os catadores, ter saúde é poder trabalhar. De acordo com as 

informações obtidas com os catadores, eles não possuem problemas de saúde. Mas 

durante uma conversa informal pode se constatar que existem alguns casos de 

doenças como problemas respiratórios, tireóidismo, problemas por esforço repetitivo, 

pressão alta, lesões na pele, etc. Há um caso de alcoolismo entre os catadores, mas 

este não admite sua condição. Para Porto atal (2004), os catadores percebem o lixo 
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como fonte de sobrevivência, a saúde como capacidade para trabalhar, portanto, 

eles negam essa relação. Existe alguma noção entre os catadores de que o lixo 

pode vir a ocasionar problemas, tanto ao meio ambiente como à própria saúde dos 

catadores. Eles deixaram de recolher os materiais recicláveis produzidos no hospital 

municipal, por constatarem que o lixo contaminado era misturado aos materiais 

recicláveis, e isso poderia ocasionar sérios problemas à sua saúde.   

Para Silva (2006), as pessoas que catam o lixo nas ruas da cidade e nos lixões, 

usualmente não utilizam equipamentos de proteção individual para coleta e 

separação do lixo. Grande parte desses indivíduos leva o lixo para sua casa, onde 

fazem, juntamente com a família, a separação e o armazenamento dos materiais 

recicláveis a serem vendidos aos sucateiros. Os CMR estão expostos a todos os 

tipos de perigos que podem ocasionar diversos problemas à saúde.  

Na Figura 1 pode-se observar um catador realizando suas atividades sem o 

uso de Equipamento de Proteção Individual (EPIs). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Catador sem equipamentos de proteção individual.Formigueiro/2013. 

 

Para Silva (2006) apud Rêgo (2002), o lixo urbano constitui-se em uma 

preocupação ambiental nos centros urbanos e ainda pouco se sabe sobre os efeitos 

à saúde, causados pela deposição dos mesmos a céu aberto, pela coleta e pelas 

práticas sanitárias da população em relação a esses resíduos. 

Os catadores mais jovens têm consciência que estão prestando um serviço de grande 

importância para o município, além de estarem contribuindo com a preservação ambiental. 
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Eles destacam que não têm vergonha de suas atividades e se sentem orgulhosos por estarem 

desenvolvendo uma atividade tão importante. Apesar de serem ignorados pela sociedade e 

pelo poder público, esses jovens não ficam acomodados e vão à busca de uma melhor 

qualidade de vida, mesmo que para isso eles “precisem catar lixo”, como a maioria das 

pessoas os veem. 

Esses catadores se sentem intimidados, não por coletar e reciclar materiais que a 

maioria das pessoas considera lixo, mas pela falta de apoio da comunidade e, especialmente, 

do poder público, que não os auxiliam com nenhum tipo de incentivo ou benefício, para que 

eles possam exercer suas atividades de uma forma mais digna, que lhes possibilite sair da 

situação de vulnerabilidade em que hoje se encontram.  

Durante a visita às residências dos catadores, foi constatado um problema grave no 

entorno de suas casas. Os sacos utilizados para coletarem e armazenarem os materiais 

recicláveis estão jogados a céu aberto. Eles foram questionados sobre este fato e, segundo 

eles, iriam queimar ou jogar aquele material em uma sanga próxima às residências. Estes 

foram orientados a não fazerem isso e, sim, procurar o responsável pelo descarte de resíduos 

do setor público do município, para encontrarem uma solução ambientalmente adequada para 

a resolução do problema. 

A Figura 2 mostra o depósito de sacos de ráfia no fundo do pátio de uma das 

residências das famílias de catadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 - Restos de sacos usados no transporte e armazenamento dos materiais  

recicláveis, depositados no fundo do pátio da residência de uma família de catado- 

res. Formigueiro/2013. 
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A atividade de catação por si própria já é uma tarefa bastante difícil de ser executada. 

Entretanto os catadores enfrentam outras dificuldades ao realizarem o seu trabalho no dia-a-dia 

,como problemas climáticos, falta de um meio de transporte adequado para conduzir os 

matérias, ausência de um espaço apropriado para armazenar e selecionar os materiais 

recicláveis, o que acaba fazendo com que os catadores armazenem esses materiais no pátio 

de suas residências, provocando a proliferação de vetores transmissores de doenças, como 

baratas, ratos, mosquitos, mau cheiro, e, por fim , a não conscientização das pessoas que não 

separam seus lixos, fazendo com que os catadores tenham que revirar as lixeiras para 

selecionar o que é reciclável. 

 A Figura 3 apresenta um catador organizando os materiais reciclados para 

ser guardado no pátio de sua residência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 - Materiais Reciclados armazenados junto das residências dos catadores. Formi- 

gueiro/2013. 

 

 Alguns catadores realizam o trabalho de limpeza do depósito dos dois principais 

supermercados da cidade em troca dos materiais recicláveis. Também coletavam os materiais 

do Hospital Municipal, mas pelo fato desses materiais recicláveis estarem misturados com os 

materiais contaminados do hospital, eles deixaram de fazer a coleta nesse local. Os catadores, 

principalmente os mais velhos, são unânimes no que diz respeito à falta de apoio e uma maior 

atitude do poder público municipal. Segundo eles, falta interesse das pessoas que estão na 

administração, já que são apenas duas famílias que praticam essa atividade no município. 
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  O desinteresse por parte do poder público municipal em relação ao trabalho dos 

catadores faz com que esses profissionais acreditem que é impossível mudar sua situação. 

Durante a pesquisa pode-se perceber certo receio e desconfiança de alguns dos catadores, já 

que segundo o relato de alguns, eles só são procurados durante as campanhas políticas. 

A negação pela qual passam os catadores é fruto de uma sociedade que 

prefere fingir que não os vê. O poema de Manoel Bandeira ilustra o que é o CMR 

para os olhos da sociedade: “O bicho não era cão,/ não era um gato, /não era um 

rato./ O bicho meu Deus, era um homem.” Essa invisibilidade acaba afetando a 

autoestima dos catadores, fazendo com que muitos acreditem que, por 

sobreviverem com os restos da sociedade, sejam pessoas indignas do convívio 

social.  

 

4.2 Consciência Ambiental da População de Formigueiro/RS 

 

Diariamente o homem descarta uma enorme quantidade de lixo, causando 

sérios impactos e até mesmo a destruição da natureza. Na grande maioria dos 

municípios brasileiros a política de reaproveitamento do lixo ainda é muito fraca ou 

não existe, como é o caso do município de Formigueiro- RS. Nesta terceira etapa 

procurou-se avaliar a consciência ambiental da população desse município, para 

saber o que eles pensam e conhecem sobre coleta seletiva, reciclagem do lixo e, 

também, sobre o trabalho dos catadores de materiais recicláveis que atuam no 

município. É importante que a população seja consciente dos males causados pela 

poluição do meio ambiente, assim como de políticas que podem a auxiliar a reverter 

essa situação. 

Foram entrevistadas 65 pessoas de diferentes setores, idade, sexo, 

escolaridade e estado civil da sociedade formigueirense. Foram realizadas 

perguntas abertas e fechadas. A partir das respostas dos entrevistados, pode-se 

constatar que de um modo geral os entrevistados, possuem um bom nível de 

percepção ambiental. As pessoas de mais idade, ou seja, 28% dos são as que 

possuem uma maior preocupação relacionada aos cuidados com o meio ambiente, 

como pode ser constatado na Figura 4. 
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Figura 4 -Idade da população entrevistadas. Formigueiro/2013. 

 

Quanto ao nível de escolaridade dos entrevistados, observa-se que é bem 

eclético, sendo que 11% possuem ensino fundamental incompleto, 20%ensino 

fundamental completo, 34% possuem ensino médio  incompleto, 21% ensino 

médio completo e 14% possuem nível superior,  conforme a Figura 5. 

 

 

Figura 5 -Escolaridade da população entrevistada. Formigueiro/2013 
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Percebe-se que a escolaridade dos entrevistados  é um dos fatores que mais 

influenciam a relação destes com o meio onde vivem e os cuidados com a 

natureza.Do total dos entrevistados, 57% são do sexo feminino e 43% do sexo 

masculino. Constatou-se que as mulheres como sendo na grande maioria 

responsáveis pelo trabalho doméstico, são as principais encarregadas pelo descarte 

dos resíduos, principalmente, os domésticos. Porém, destas apenas 24% procuram 

separar o lixo orgânico do lixo seco. As outras 76% não o fazem, uma vez que não 

existe no município coleta seletiva. Entre a população masculinahá uma certa 

preocupação com o destino do lixo, mas são poucosos que possuem o hábito de 

pré-selecionar o lixo. 

O estado civil dos entrevistados e bem váriado, sendo que desses,  43% são 

casados, 31% solteiros, 25% possuem outro tipo de relacionamento e apenas 1%, 

não responderam, com pode-se verificar na Figura 6. 

 

 

Figura 6 - Estado civil da população entrevistada. Formigueiro/2013. 

 

Em relação à composição das famílias dos entrevistados, a maioria é composta por 

quatro pessoas, ou seja, 40% dos entrevistados. 26% são compostas por mais de quatro 

pessoas, 9% por três pessoas, 8% por duas pessoas e 15% não responderam.  Quanto à 

renda, a maioria sobrevive com até dois salários, 43%, 24% sobrevivem com um salário 
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mínimo, 20% com mais de dois salários mínimos e 13 % não responderam, como se pode 

observar na Figura 7.  

 

 

Figura 7 -Renda das pessoas entrevistadas. Formigueiro/2013. 

 

O lixo gerado no município de Formigueiro é recolhido por uma empresa terceirizada e 

transportado para o aterro sanitário do distrito da Boca do Monte em Santa Maria/RS, segundo 

informações do secretário da Agricultura e Meio Ambiente do município. Entretanto 90% dos 

entrevistados não sabem qual o destino final dos resíduos produzidos no município, haja vista 

que apenas 10% responderam que sabiam. 

Os entrevistados também foram questionados sobre se o trabalho dos CMR contribui 

para melhorias ambientais do meio urbano da cidade. Nesta questão, houve quase 

unanimidade entre os entrevistados: 92,30% disseram que sim e apenas 7,69% disseram que 

não.  Foram ressaltados alguns pontos como um maior apoio e incentivo do poder Público 

Municipal e uma maior consciência das pessoas em separarem os resíduos orgânicos dos 

materiais recicláveis. Entretanto, percebe-se no relato de alguns entrevistados que é inútil fazer 

a separação dos materiais recicláveis em casa, se no município não existe um programa de 

coleta seletiva. 

Quando foram indagados sobre a possibilidade de se implantar um modelo de coleta 

seletiva participativa no município, 73,84% dos entrevistados foram de acordo, acreditando ser 
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esta uma excelente ideia e 26,15% não opinaram, por não saberem o que era um modelo 

participativo de coleta seletiva. 

Já,78% dos entrevistados admitiram que mesmo tendo consciência dos prejuízos 

causados ao meio ambiente e à saúde humana pelo descarte incorreto do lixo e embora 

tenham tempo para pré-selecionar os resíduos produzidos em suas residências, não o fazem. 

Contudo, gostariam de fazer uma parceria com o poder público municipal no desenvolvimento 

de um modelo participativo de coleta seletiva. Ao serem questionados sobre como eles 

gostariam que fosse essa parceria, destacaram os seguintes pontos: 

 Realização de uma grande campanha de conscientização, para que a 

população separe os resíduos em suas casas; 

 Recolhimento, pela prefeitura ou pelos CMR, desses materiais em um dia pré-

determinado; 

  Disponibilização, pelo poder público, de um local adequado para os CMR 

depositarem os materiais coletados; 

 Instalação de lixeiras seletivas por diversos pontos da cidade; 

 Valorização dos catadores com políticas públicas voltadas para sua inserção no 

mundo formal do trabalho; 

 Organização de cooperativas de catadores; 

 Cursos e palestras para melhor qualificação dos catadores; 

 Que a população seja mais participativa, ativa e empreendedora, que não fique 

só na ótica de criticar, mas que exija melhorias do meio ambiente por parte dos 

administradores públicos; 

 Informar à população de como se processa a seleção de materiais recicláveis. 

 

Durante o desfile alusivo ao aniversário de 50 anos do município de Formigueiro, a 

Escola Estadual de Ensino Fundamental Oliva Lorentz Schumacher organizou um desfile com 

o tema “Uma cidade Sustentável com Coleta Seletiva”, no qual procurou-se fazer uma 

abordagem sobre a importância da reciclagem e da coleta seletiva. Foi disponibilizado também 

pela escola um abaixo assinado à população, com o objetivo de colher o maior número 

possível de assinaturas com a finalidade de pressionar o poder público municipal a tomar uma 

atitude frente à problemática do lixo e vir a implantar no município de Formigueiro um programa 

de coleta seletiva. 
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A Figura 8 mostra um dos momentos do desfile, no qual alunos da Escola Estadual 

Ensino Fundamental Oliva Lorentz Schumacher carregam uma faixa com o tema 

“Sustentabilidade”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8- Sustentabilidade Fonte: Arquivo da Escola Estadual Ensino Fundamental Oliva 

 Lorentz Schumacher. Formigueiro/2013. 

 

 

 

4.3 Percepção Ambiental dos Alunos da Escola Estadual de Ensino Médio João 
Isidoro Lorentz 

 

A Educação Ambiental é a tomada de ações em prol do meio ambiente 

visando à reflexão dos seus praticantes a respeito da conservação do meio 

socioambiental para as futuras gerações. Para garantir o envolvimento dos 

indivíduos com esses princípios, faz-se necessário um trabalho que leve as pessoas 

a desenvolverem a capacidade de cogitar sua realidade questionando-a, levando-as 

a pensar sobre as relações complexas presentes no meio ambiente (BRASIL atal, 

(2003).  

O desafio presente na sociedade contemporânea é promover uma Educação 

Ambiental crítica e inovadora, uma educação que possibilite buscar uma 

transformação social. O enfoque deve ser amplo e relaciona o homem, a natureza e 

o universo, entendendo que os recursos naturais se esgotam e que um dos 

principais responsáveis por essa perda de recursos tem sido o ser humano 

(TRISTÃO, 2008). 
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Com base neste referencial metodológico, foram questionados 125 alunos de 

uma escola de Ensino Médio do município de Formigueiro, onde se buscou abordar 

questões para avaliar a percepção que os alunos possuem sobre a temática 

ambiental, pois como, JUNIOR (2001, P.45) relata que é incontestável que a 

educação possa ser um instrumentos de transformação social, assegurando a 

melhoria de vida dos educandos em vários aspectos, ainda os auxiliando em outros, 

como a busca por melhores condições de existência. 

A escola em questão é denominada de Escola Estadual de Ensino Médio 

João Isidoro Lorentz. Essa escola é a única do município de Formigueiro que atende 

alunos do Ensino Médio. Estudam na escola cerca 230 alunos, sendo que a idade 

dos entrevistados é bem variada; a maioria está na faixa de dezesseis (16) a 

dezessete (17) anos, ou seja, 48%. Esses dados podem ser constatados na Figura 

9. 

 

 

Figura 9 - Idade dos alunos entrevistados. Formigueiro/2013. 

 

Dos 230 alunos que estudam, a maioria está no primeiro ano, 51%. No 

segundo ano estudam 29% dos alunos e no terceiro,  apenas 20%.Os alunos foram 

questionados sobre o que eles entendiam sobre preservação ambiental, e se 

praticam alguma atitude para melhorar as condições do meio ambiente. Quanto à 

14 a 15 Anos 
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preservação ambiental foram dadas várias respostas. As mais citadas podem ser 

visualizadas no Quadro 2. 

 

Conservar o meio ambiente limpo  30 respostas 

Cuidar do meio ambiente                                          25 respostas 

Tudo que é feito para melhorais 

ambientais 

                                         38 respostas 

Não sei                                          17 respostas 

Quadro 2 – Questão sobre a preservação ambiental. Formigueiro/2013. 

 

Em relação a atitudes ambientais, 64% dos alunos entrevistados 

responderam que se preocupam e costumam colocar em prática atitudes que 

possam preservar o meio ambiente, 22% responderam que não têm essas atitudes e 

14% não responderam. 

No mesmo questionário foi feita uma pergunta aberta sobre o que é lixo. 

Foram citadas várias respostas, entretanto no Quadro 3, estão apenas as mais 

mencionadas. 

Aquilo que não utilizamos mais 19% 

O que não pode ser reciclado 25,40% 

Materiais que não tem utilidade 12,20% 

Sobra de resíduos 10,60% 

Restos do que usamos 9,40% 

Tudo que é descartável 11,20% 

Tudo que polui o meio ambiente 12, 60% 

Quadro 3 – Abordagem sobre: O que é lixo? Formigueiro/2013. 

 

Quando os entrevistados foram questionados sobre se existe algum tipo de 

preocupação sua e de seus familiares em relação à destinação do lixo gerado em suas 

residências, 70, 4% responderam sim e 29,6% disseram não. E quanto à reciclagem do lixo 

32,8% dos alunos entrevistados disseram que é feita sim a reciclagem em suas casas e 67,2% 
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disseram que não. De acordo com os alunos A, B, C e D, o descarte dos resíduos em suas 

residências ocorre da seguinte maneira: 

Aluno A:“Não existe a separação do lixo em minha casa. Tudo é colocado em sacola 

plástica para ser recolhido pelo caminhão do lixo ou é queimado”. 

Aluno B: “Papel é colocado em um saco plástico, para quando o caminhão da coleta 

passar levar e os orgânicos como cascas e frutas são colocados para a alimentação dos 

animais (porcos)”. 

Aluno C:“Separamos o lixo colocando em seus devidos lugares, para não haver lixo no 

chão”. 

Aluno D:“Tudo que é orgânico e pode ser utilizado vai para a horta servir de adubo. 

Como há na casa uma criança que ainda usa fraldas descartáveis, esse tipo de lixo com os 

demais que prejudicam o meio ambiente são separado em sacos plásticos e recolhidos pelo 

caminhão de lixo, uma vez a cada duas semanas”. 

O Aluno E, descreve sobre a importância da reciclagem, de acordo com a Figura 10. 

 

Figura 10 -O que é reciclagem de lixo? Fonte: Atividade realizada com alunos da  
Escola Estadual de Ensino Médio João Isidoro Lorentz.. Formigueiro/2013. 

 

 Quanto ao destino que é dado ao lixo produzido no município de Formigueiro, apenas 

2% disseram que sabiam, 10% não responderam e 88% não sabiam para onde é levado o lixo 

do município.  Para Silva (2009 p.32), pesquisa realizada pelo Instituto Akatu e pelo 

Indicator Opinião Pública (INSTITUTO AKATU e INDICATOR, 2001), em parceria 

com o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (Pnuma) e o Programa 

Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura (UNESCO), 
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revela que os jovens brasileiros entendem que o modo como descartam seu lixo tem 

impacto direto no meio ambiente. 

Alguns alunos desenvolveram um trabalho em sala de aula com uma das 

professoras de português da escola, no qual foi realizado o seguinte 

questionamento: Você, enquanto cidadão, o que faz para preservar o planeta e sua 

vida? Pelas respostas dos educandos percebe-se que existe uma preocupação dos 

jovens em relação ao futuro do planeta. Porém, percebe-se que esses assuntos não 

são trabalhados em sala de aula ou, ao contrário, são tratados de uma maneira bem 

superficial. Na Figura 11 pode-se ver claramente como o Educando X percebeu 

sobre o assunto, após assistir uma palestra na escola sobre cuidados com meio 

ambiente, no qual um personagem descartava de maneira inadequada materiais 

como papéis, livros e cadernos, colocando-os no lixo comum. 

 

 

Figura 11: Você enquanto cidadão, o que faz para preservar o planeta e sua vida? 
Fonte: Trabalho realizado por aluno da Escola Estadual de Ensino Médio João Isidoro 
Lorentz. Formigueiro/2013. 

 

Os alunos foram questionados sobre o que eles acham do trabalho realizado 

pelos catadores de materiais recicláveis que atuam no município de Formigueiro. 

Das respostas coletadas, 32% acreditam ser importante, 29% acham bom, 22% não 

responderam e 17% entendem que precisa ser melhorado, conforme a Figura 12. 
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Figura 12- Importância do trabalho dos CMRF para os alunos da Escola Estadual de Ensino 
Médio João Isidoro Lorentz.. Formigueiro/2013. 

 

Em outro momento os educandos da escola assistiram uma palestra, coordenada pela 

professora de Biologia. O tema tratado foi sobre a importância dos cuidados com o Meio 

Ambiente, destacando pontos importantes como reciclagem do lixo, coleta seletiva, descarte do 

óleo de cozinha e o trabalho dos catadores de materiais recicláveis. 

  

4.4. O Poder Público Municipal de Formigueiro e a Temática do Lixo 

 

As dificuldades financeiras de grande parte dos municípios brasileiros é um 

dos entraves apontados pelo prefeito do município de Formigueiro, para a solução 

dos problemas relacionados aos resíduos sólidos. Foram feitos alguns questionamentos 

com o gestor municipal sobre coleta seletiva, reciclagem de lixo e os Catadores de Resíduos 

Sólidos do Município de Formigueiro. 

Restando menos de um ano para que as prefeituras se adéquem à Lei dos Resíduos 

Sólidos, Formigueiro parece estar parado no tempo. De acordo com Santos (2013), a 

elaboração de plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos, nos termos 

previstos pela Lei 12.305/2010 Art. 18, é condição para o Distrito Federal e os 

municípios terem acesso a recursos da União, ou por ela controlado, destinado a 

empreendimentos e serviços relacionados à limpeza urbana e ao manejo de 

resíduos sólidos, ou para serem beneficiados por incentivos ou financiamentos de 

entidades federais de crédito ou fomento para tal finalidade.  
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O disposto nos Art. 16 e 18 entra em vigor 2 (dois) anos após a data de 

publicação dessa Lei  de 02 de agosto de 2012. Já estamos no final do ano de 2013 

e o município de Formigueiro não fez nada de concreto a respeito do assunto. O 

plano é exigido pela Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS). Sem ele, os 

municípios não podem receber recursos federais para implantar políticas voltadas 

para o tratamento e destinação do lixo. O prazo para a implantação da Política 

Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) termina no ano que vem, mas, apesar dos 

avanços, muitas das diretrizes inovadoras não saíram do papel. 

 Pode-se observar pela entrevista, que o município de Formigueiro está muito atrasado 

em relação à implementação da Lei 12.0305 – Lei dos Resíduos Sólidos. Este fato ficou 

evidenciado na fala do prefeito que demonstra certa acomodação, justificando a não 

implantação da referida lei em virtude da crise financeira que assola, de maneira geral, todos os 

município brasileiros. Segundo Gonçalves (2005), a coleta seletiva realizada de forma 

informal pelos catadores tem impacto direto na qualidade ambiental e na 

composição dos materiais coletados pelo caminhão da coleta regular nos 

municípios. A coleta dos materiais recicláveis reduz os gastos com a limpeza pública 

e prolonga a vida útil dos aterros, além de contaminar menos o meio ambiente e 

diminuir a extração dos recursos naturais. 

Mensalmente é recolhida no Município de Formigueiro uma média de 70 

toneladas de lixo, de acordo com a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio 

Ambiente. Essa quantidade não corresponde ao volume real do lixo produzido no 

mês, uma vez que esse montante é o que a firma terceirizada se comprometeu 

recolher por mês no município. Isso quer dizer que se não fosse o trabalho 

autônomo dos catadores esse volume seria bem maior, o que acarretaria um alto 

prejuízo aos cofres públicos da cidade. Uma vez que não existe coleta seletiva no 

município, muito material reciclável que poderia ser coletado pelos CMR, acaba 

sendo levado para o aterro sanitário.  

Os CMR, mesmo não recebendo nenhum tipo de incentivo do governo local, 

estão coletando e reciclando aquilo que a sociedade chama de lixo, o que se 

caracteriza em grande significado, tanto de alternativa para amenizar a problemática 

ambiental como para seu próprio sustento. Segundo um estudo realizado por alguns 

professores da Escola Estadual de Ensino Fundamental Oliva Lorentz Schumacher, 

se a coleta seletiva fosse implantada no município de Formigueiro, a renda 



56 
 

arrecadada com a venda desses materiais daria para sustentar três famílias, sem 

mencionar os benefícios que esta prática iria proporcionar ao meio ambiente local. 

Os municípios que não se adequarem às normas previstas na Política dos 

Resíduos Sólidos poderão perder recursos do Governo Federal e pagar multas. No 

entanto, aqueles que não conseguirem se adequar às normas da PNRS, como a 

eliminação definitiva dos lixões até 2014, mas estiverem com as ações em 

andamento, não devem temer a Lei de Crimes Ambientais, pois segundo o 

secretário de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano do Ministério do Meio Ambiente, 

Nabil Bonduki, o prazo definido pela legislação que trata da gestão de resíduos é 

curto, mas as prefeituras precisam, pelo menos, iniciar ações para enfrentar o 

problema do lixo sob a ótica da nova lei.  

Em relação aos lixões, estes já foram eliminados, conforme foi escrito 

anteriormente. O lixo produzido no município de Formigueiro é coletado e 

transportado para o aterro sanitário da Boca do Monte no Município de Santa Maria - 

RS. Porém, quanto à coleta seletiva e a inclusão dos CMR do município, essas 

ações estão longe de ser uma realidade. Segundo o prefeito municipal, foi delegada 

ao vice-prefeito a tarefa de tratar sobre esse assunto. Contudo, até o momento foi 

realizada apenas uma reunião, mas não houve grandes avanços. 
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5 CONCLUSÃO 

 

Este trabalho de pesquisa procurou fazer um levantamento sobre a situação 

em que se encontram os catadores de materiais recicláveis do município de 

Formigueiro/RS. Teve como principal objetivo estudar o perfil e percepção dos 

catadores em relação a sua situação, como indivíduos e seres sociais, assim como a 

problemática que envolve os resíduos sólidos e a relação destes com a sociedade, 

do ponto de vista de exclusão/inclusão e os benefícios que a ela proporcionam.  

Foi possível observar durante a pesquisa, a invisibilidade que essa parcela da 

população sofre por parte da sociedade e, especialmente, do poder público. A 

situação vivenciada pelo CMR do município de Formigueiro, não é diferente daquela 

por que passam milhares de catadores e catadoras espalhados pelo Brasil. Mesmo 

assim, esses trabalhadores continuam em sua luta diária, revirando, coletando e 

separando o lixo em busca de uma melhor condição de vida. 

Os catadores de materiais recicláveis podem ser considerados como 

verdadeiros agentes ambientais, pois ao fazerem seu trabalho com o lixo, estão 

contribuindo consideravelmente para a preservação de nosso planeta. Porém, para 

a lógica capitalista do mercado, o trabalho do catador vai contra seus interesses, por 

reintroduzir no mercado aquilo que a sociedade joga fora. E isso faz com que essas 

pessoas, mesmo fazendo um trabalho vital para o equilíbrio do planeta, continuem 

sendo segregadas da sociedade; e essa segregação acaba provocando certa 

resistência a mudanças. Os CMR são pessoas que estão cansadas de serem 

iludidas, principalmente por políticos mal intencionados, que só se lembram de 

procurá-los em períodos eleitorais. 

Os CMR correspondem à categoria de trabalhadores mais explorada da 

cadeia produtiva da reciclagem de materiais, tendo em vista a forma desumana em 

que suas atividades são exercidas, sem falar da falta de proteção social, ausência 

de vínculos empregatícios, que são fatores determinantes para a dignidade de 

qualquer trabalhador. 

 Lamentavelmente, esse grupo de trabalhadores tem fraca representação e 

poder de barganha frente aos setores empresariais e ao poder público. E apesar de 

realizarem um trabalho essencial à preservação e aos cuidados com o planeta, 
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continuam à margem da sociedade. Mas mesmo assim, muitos estão satisfeitos com 

a sua profissão. 

 Os CMR de Formigueiro vivenciam uma realidade não muito diferente de 

outros catadores, mas, segundo o atual prefeito do município, mesmo que tenha 

sido feito muito pouco em prol dessa categoria nas administrações anteriores, tem 

que se pensar é “no agora” e não ficar se lamentando pelo que passou.  

Este trabalho de pesquisa, além fazer um levantamento sobre a atual situação 

dos CMRF e buscar compreender o resgate da vida do catador, analisando os 

fatores que os levaram a desenvolver esse tipo de trabalho, procurou-se avaliar a 

percepção de alguns habitantes do município sobre a importância da coleta seletiva 

e da reciclagem.  

Assim, faz-se um alerta sobre a problemática dos resíduos sólidos no 

município de Formigueiro e, também, procura-se contribuir para que a população 

tivesse a oportunidade de debater esse assunto, que é bastante pertinente na 

atualidade, em vista da grande quantidade de resíduos gerados pelo homem. Ainda 

destaca-se a importância do trabalho feito pelos Catadores de Materiais Recicláveis 

na coleta seletiva para mitigar o impacto ambiental dos resíduos no planeta.  

Outro ponto importante que não se pode deixar de destacar-se nesta 

pesquisa foi o envolvimento dos alunos da Escola Estadual de Ensino Médio no 

projeto, já que se considera que a educação é a principal responsável pela mudança 

de hábitos em nosso dia-a-dia. 

  Fazendo a conexão deste trabalho com as palavras da missionária Madre 

Tereza de Calcutá: “Por vezes sentimos que aquilo que fazemos não é senão uma 

gota de água no mar. Mas o mar seria menor se lhe faltasse uma gota.” Espera-se 

que a semente plantada com essa pesquisa possa contribuir para que os Catadores 

de Materiais Recicláveis, especialmente os do município de Formigueiro, venham a 

ser reconhecidos, não só como verdadeiros agentes ambientais, mas principalmente 

como cidadãos. 
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7 ANEXOS 

 
ANEXO A-ENTREVISTA APLICADA AOS CATADORES DE MATERIAIS 

REICLÁVEIS DO MUNICÍPIO DE FORMIGUEIRO-RS. 

Data:___/___/ 

Local:___________________ 

Entrevistador:________________________________________________________ 

 

IDENTIFICAÇÃO  

1. Nome:____________________________________________________________  

Apelido:_____________  

2. Sexo: (  ) Masculino       (  ) Feminino  

3. Idade: (  ) Até 14 anos.     (  ) De 15 a 18 anos.     (  ) De 19 a 45 anos. (  ) De 45 a 

59 anos.    (  ) Acima de 60 anos.      

4.  Estado civil: (  ) Casado(a)   (  ) Solteiro(a)   (  ) Viúvo(a)    (  ) Tenho um(a) 

companheiro(a)  ( )Desquitado(a)     

5. Naturalidade:_______________________________________________________ 

6. Tempo de residência em Formigueiro/ 

Bairro:__________________________________  

7.  Sabe ler/ou escrever?   (  ) Sim    (  ) Não  

8. Graude escolaridade:   (  ) Primeiro grau completo    (  ) Primeiro grau incompleto    

(  ) Segundo grau completo    (  ) Segundo grau incompleto   (  ) Terceiro grau  

9. Composição familiar:Tem filhos?   (  ) Sim   (  ) Não.  Quantos? (  ) Um filho  (  ) 

Dois filhos. (  ) Três filhos   (  ) Quatro ou mais filhos. 

10. Quem mora com você? (  ) Sozinho(a)   (  ) Pai   (  ) Mãe   (  ) 

Esposa/marido/companheiro(a). (  ) Filhos   (  ) Irmãos  (  ) Outros parentes  (  ) 

Amigos ou colegas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

11. Quantas pessoas moram em sua casa? (  ) Duas pessoas   (  ) três pessoas  (  ) 

Quatro pessoas (  ) Cinco pessoas  (  ) Seis pessoas   (  ) Mais de seis pessoas   (  ) 

Mora sozinho(a)   

 

 CONDIÇÕES DE HABITAÇÃO E MORADIA 

12. De que tipo é sua casa: (  ) Própria   (  ) Alugada   (  ) De favor (  ) Emprestada    

(  ) Outros  

13. Número de cômodos:(  ) 1      (  ) 2       (  ) 3      (  ) 4       (  ) 5       (  ) mais de 5  

14. Tipo de construção: (  ) Tijolo     (  ) Madeira     (  ) Telha     (  ) Laje     (  ) Outro  

15. Abastecimento de água: (  ) Rede     (  ) Oficial     (  ) Poço     (  ) Rio     (  ) Mina     

(  ) Outro 16. Quais desses itens sua casa possui: (  ) Esgoto     (  ) Energia elétrica     

(  ) Coleta de lixo   

 

HISTÓRICO DA ATIVIDADE DE COLETA DE RESÍDUOS  
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16. Você se considera um trabalhador autônomo sendo catador?  (  ) Sim      (  ) Não  

17. Já teve outra profissão?    (  ) Sim     (  ) Não    Qual? 

18. Por que optou por ser catador?     

19. Há quanto tempo coleta resíduos?  (  ) 0 a 1 ano     (  ) 1 a 5 anos     (  ) 6 a10 

anos     (  ) 11 a 20 anos     (  ) 21 anos ou mais   

20. Quanto tempo por dia é dedicado à catação de resíduos?  

21. Horário de trabalho:(  ) De 7:00 às 15:00 horas  (  ) De 15:00 às 23:00 horas  (  ) 

De 23:00 às 7:00 horas  (  ) Outro  

22. Onde coleta os resíduos? (  ) Casas    (  ) Lojas    (  ) Fábricas    (  ) Ruas    (  ) 

Outros    Quais?  

23. Quaisresíduos coleta?  (  ) Alumínio  (  ) Cobre  (  ) Papelão  (  ) Plástico duro  (  ) 

Plástico mole (  ) PET   (  ) Sucata  (  )Vidro    (  ) Outro (Qual?)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

24. O que utiliza para coletar/transportar os resíduos?  

25. Como/onde armazena o que coleta? Utiliza prensa? De quem?  

26. Para quem vende? Como é a venda (balança/olho)?   

27. Renda obtida com a venda de resíduos?   

28. Tem outra fonte de renda? Qual?  

29. Qual é a sua renda mensal? (  ) Menos de 150,00   (  ) De 151,00 a 300,00   (  ) 

De 351,00 a 450,00   (  ) Mais de 450,00 31. Qual é sua renda familiar? (  ) Até 

350,00     (  ) De 351,00 a 700,00     (  ) De 701,00 a 1.750,00     (  ) Mais de 

1.750,00  

30. Quantas pessoas da sua família trabalham para formar esta renda?  

31. Você realiza qualquer outra atividade remunerada? (  ) Sim    (  ) Não   

32. Qual?____________________________________________________________ 

33. Quais os eletrodomésticos você tem em sua casa? (  ) TV     (  ) Videocassete 

e/ou DVD     (  ) Rádio     (  ) Microcomputador     (  ) Celular (  ) Máquina de lavar 

roupa/Tanquinho   (  ) Geladeira  (  ) Telefone fixo   

 

SAÚDE/RISCOS NA PERCEPÇÃO DO CATADOR 

34. O que é ter saúde?  

35. Você acha que o lixão pode causar problemas ambientais e à saúde? (  ) Sim     

(  ) Não       Que tipo de problemas? 

36. Você acha que o trabalho na catação possui riscos? Quais? 

37. Você já se acidentou na catação? (  ) Sim    (  ) Não  Quantas vezes? Conte 

como foi o acidente?  

38. Você utilizaequipamentos de proteção individual (EPIs), necessários para a 

realização do trabalho diário? Em caso afirmativo, quais são eles? (  ) Luva     (  ) 

Chapéu     (  ) Botas     ( ) Aventais     ( ) Máscaras     ( ) Outros 

39. Você já teve alguma doença depois que começou a trabalhar de catador? 

Quantas vezes? Conte como foi o acidente?   
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40. Você já presenciou algum acidente com os seus colegas catadores?  Conte 

como aconteceu?  

41. Você já teve alguma doença depois que começou a trabalhar de catador?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

(  ) Sim      (  ) Não   Qual? 

42. Quando você tem algum problema de saúde, busca tratamento? (  ) Sim     (  ) 

Não Caso afirmativo, qual o tipo? (  ) Posto de saúde   (  ) Hospital municipal   (  ) 

Farmácia (  ) Consultórios particulares   (  ) Amigos ou parentes   (  ) Outro 

43. Você realiza exames de saúde periódicos? Em caso afirmativo, Quais os 

exames? De quanto em quanto tempo? 

44. Você tomou alguma vacina depois que começou a trabalhar na catação? Quais? 

Esta protegida até quando? 

45. Você tem algum vício? (  ) Sim     (  ) Não   Que tipo? (  ) Cigarro    (  ) Álcool    (  

) Outro  

46 Há competiçãona catação entre os catadores?  (  ) Não   (  ) Sim    Por que?  

47. Em sua opinião, o trabalho do catador poderia ser melhorado?  (  ) Não    (  ) Sim    

De que forma?   

48. Como você percebe a relação entre o lixo e o meio ambiente? 

49. Você acha que o catador contribui para a preservação do meio ambiente? (  ) 

Não      (  ) Sim    De que forma?  

50. Na sua percepção sua vida melhorou ou piorou nos últimos cinco anos?  

51. Quais as principais dificuldades encontradas pelo catador? 

52. Na sua percepção o que as pessoas acham do trabalho e do ser catador? 

53. O que você acha do trabalho e do ser catador? 

54. Qual é o seu sonho sendo um catador?  

55. Você é feliz sendo catador?  

56. Quem é o catador de recicláveis?  
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ANEXO B-ENTREVISTA APLICADA A COMUNIDADE SOBRE A COLETA 
SELETIVA DE LIXO E A IMPORTÂNCIA DOS CATADORES DE MATERIAS 
RECICLÁVEIS. 

 

1. Sexo:(   )Feminino (   ) Masculino 

Idade: (   )18 a 30,   (   )31 a 40(   )41 a 60 (   )Mais 

2. Escolaridade: 

(   ) Ensino fundamental incompleto (   )Ensino fundamental completo 

(    )Ensino médio incompleto   (    ) Ensino médio completo  

(    )Ensino Superior  (    )Não alfabetizado 

3. Estado civil: (   ) casado  (   ) solteiro  (   ) outro 

4. Quantas pessoas moram na casa: (    )1 (    )2  (    )3 (   )4 (    )+4 

5. Renda per capita(   ) 1 salário mínimo (   )até 2 salários mínimos  (   ) mais de 

2 salário mínimo    (   )nenhuma renda 

6. Você sabe o que é coleta seletiva? (  ) Sim  (  ) Não  

7. O que você acha da alternativa de se implantar a coleta seletiva aqui no            

município de Formigueiro? Se possível colocar a justificativa.  

(  ) Excelente (  ) Boa (  ) Ruim 

8.Como você julga o trabalho de catação desenvolvido pelos catadores porta a 

porta?   

(   )   Importante   (   )Bom    (   )Incomoda  (   ) Desnecessário 

9.Você se preocupa com a destinação do lixo que gera em casa? 

(   )Sim   (   )Não 

 

10. Você sabe quanto de lixo é produzido, em media, em sua residência por 

semana?  

(   ) 1 Saco grande (   ) Mais de 1 saco grande  

(   ) Pouco menos de 1 saco grande. 

 

11. Você sabe para onde vai o lixo produzido aqui no nosso município?  

(   ) Sim                  (   ) Não  

 

12. Você acha que o catador com o seu trabalho contribui para a melhoria ambiental                   

do meio urbano da cidade?  

(   ) Sim  (   )Não 

 

13. Você sabe o que é um modelo participativo para a coleta seletiva?  

(   ) Sim  (   ) Não 

 

14. O que você acha da ideia de uma parceria entre os catadores e a população  e o 

poder público municipal numa iniciativa participativa para a coleta seletiva? 
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15. Qual disponibilidade em pré-selecionar o lixo gerado em sua residência e 

separá-lo para um catador?         

(   ) Sempre  (   )Às vezes  (   ) Nunca 

 

16. Você teria disponibilidade para trabalhar em parceria com a prefeitura municipal 

no desenvolvimento de um modelo participativo da coleta seletiva? 

(   ) Sim  (   ) Não 

 

17. Fale um pouco sobre como você gostaria que fosse a parceria com a prefeitura 

municipal, os catadores e a população. 
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ANEXO C-QUESTIONÁRIO APLICADOAOS ALUNOS DA ESCOLA ESTADUAL DE 

ENSINO MÉDIO JOÃO ISIDORO LORENTZ FORMIGUEIRO – RS. 

1. IDADE: 

2. SÉRIE: 

3. O QUE VOCÊ ENTENDE POR PRESERVAÇÃO AMBIENTAL? 

 

4. VOCÊ PRÁTICA ALGUMA ATITUDE PARA MELHORAR AS CONDIÇÕES DO 

MEIO AMBIENTE? 

(    ) SIM    NÃO (     ) 

5. O QUE É LIXO? 

6. VOCÊ SABE ONDE É DEPOSITADO O LIXO PRODUZIDO EM FORMIGUEIRO? 

 

7. EXISTE UMA PREOCUPAÇÃO SUA E DE SEUS FAMÍLIARES EM RELAÇÃO À 

DESTINAÇÃO DO LIO GERADO EM SUA CASA? 

(    ) SIM    NÃO (     ) 

8. EXISTE COLETA SELETIVA EM SUA CASA? 

(    ) SIM    NÃO (     ) 

9. O QUE VOCÊ ACHA DO TRABALHO DOS CATADORES DE MATERIAIS 

RECICLÁVEIS DE NOSSO MUNICÍPIO? 
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ANEXO D-IMAGENS DO DESFILE DA E.E.E.F. OLIVA LORENTZ SCHUMACHER. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura I -Bolo “Sustentabilidade” alusivo aos 50 anos do Município de 
Formigueiro/RS.Fonte:Arquivo da E.E.E.F.  Oliva Lorentz Schumacher Formigueiro/2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura I - Alunos desfilados com os símbolos da reciclagem.Fonte:Arquivo da E.E.E.F. Oliva Lorentz 
Schumacher Formigueiro/2013 
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Figura III-  Uma cidade Sustentável com Coleta seletiva. Fonte: Arquivo da E.E.E.F. Oliva Lorentz Schumacher. 
Formigueiro/2013 

 

 

 
Figura IV – Vestido de noiva ornamentado com copinhos plásticos. Fonte:Arquivo da E.E.E.F. Oliva Lorentz 
Schumacher. Formigueiro/2013. 
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ANEXO E: TRABALHO DIGITALIZADOS DE ALUNOS DA E.E.E.M. JOÃO 
ISIDORO LORENTZ. 

 

 

  
Figura V - Reciclagem e Educação Ambiental.Fonte: Arquivo da escola. Formigueiro/2013. 
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Figura VI - Reciclagem e Educação Ambienta.l Fonte: Arquivo da escola. Formigueiro/2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura VII - Reciclagem e Educação Ambiental. Fonte: Arquivo da escola. Formigueiro/2013. 
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Figura VIII -  Reciclagem e Educação Ambiental.Fonte: Arquivo da escola. Formigueiro/2013. 

 

 
 
Figura IX - Reciclagem e Educação Ambiental.Fonte: Arquivo da escola. Formigueiro/2013. 
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Figura X  -  Reciclagem e Educação Ambiental.Fonte: Arquivo da escola. Formigueiro/2013. 

 

 
 
Figura XI - Reciclagem e Educação Ambiental.Fonte: Arquivo da escola. Formigueiro/2013. 
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Figura XII -  Reciclagem e Educação Ambiental.Fonte: Arquivo da escola. Formigueiro/2013. 

 

 

 

 

 


