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RESUMO 

A geração de resíduos sólidos está relacionada ao padrão de vida e hábitos de 

consumo da população urbana. A coleta, tratamento e disposição adequada destes 

resíduos refletem a qualidade de vida da população, nos solos, ar e nas águas dos 

rios e águas subterrâneas. Neste contexto, a falta de disposição final do lixo urbano 

é um dos graves problemas ambientais enfrentados pelas cidades em todo o mundo 

e tende a agravar-se com o aumento do consumo de bens descartáveis, que 

passam, cada vez mais, a compor os grandes volumes de resíduo gerados pela 

população. Assim o aterro sanitário é uma forma de destinação de resíduos sólidos 

urbanos baseados em técnicas de engenharia e que evitam a contaminação deste 

lençol freático, proliferação de vetores de doença, isolação de mau cheiro, impacto 

visual e beneficiam os trabalhadores que vivem da coleta desse material em lixões 

através de cooperativas. Sendo assim o objetivo neste trabalho foi avaliar os 

problemas sócio-ambientais enfrentados pelos catadores do lixão de Várzea 

Grande. Os resultados foram analisados observando-se á disposição inadequada de 

resíduos que contaminam o solo, a água e o ar, além de trazer danos á saúde dos 

trabalhadores que vivem em condições insalubres e que trabalham como catadores 

de materiais recicláveis.  

Palavras–chave: Consumo da população, resíduos sólidos, disposição final, 

catadores de materiais reciclados. 
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2
 Graduando do Curso Superior de Tecnologia em Gestão Ambiental do Instituto Federal de Educação, Ciências 

e Tecnologia de Mato Grosso – Campus Cuiabá Bela Vista. E-mail: sb-nicolau@hotmail.com 
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ABSTRACT 

Solid waste generation is related to the urban population’s life style and their habits 

of consumption. The collect, treatment and the adequate waste disposal reflect upon 

the population’s quality of life, the quality of soil, air, rivers and groundwater. 

Consequently, the lack of adequate urban waste disposal is one of the most serious 

environmental problems faced by cities all around the globe and it tends to worsen as 

the consumption of disposable goods increases, composing, therefore, large 

volumes of residues generated by the population. Thus, underground sanitary 

landfills, which are based on engineering techniques which avoid the contamination 

of groundwater, proliferation of disease vectors, bad odor, and visual impact, has 

become a means to destine urban solid residues. On this project, through readings 

on research articles, we seek to compare and confront socio-environmental problems 

faced by scavengers of garbage dump of Várzea Grande. The results were analyzed 

coming to a common denominator: the inadequate disposal of residues contaminates 

the soil, the water and the air; moreover, it may be hazardous to the people that live 

in the nearby areas. The implementation of underground sanitary landfills brings a lot 

of environmental benefits compared to regular sky open landfills.          

 

Keywords: population Consumption; solid waste; final disposal; collectors of 

recyclable materials. 

 

1.  INTRODUÇÃO 

 

A produção de resíduos sólidos urbanos (RSU) está ligada ao padrão de vida 

e hábitos de consumo da população urbana. Assim o tratamento e uma disposição 

final adequada para esses resíduos, irão refletir na qualidade de vida das pessoas 

que vivem principalmente nas áreas urbanas e uma melhora na qualidade da água, 

ar e solo (GARCILASSO et al., 2001). 

O Brasil ainda destina grande parte do lixo de forma incorreta. Dados da 

Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais 

(ABRELPE) mostram que dos 5565 municípios brasileiros, cerca de 30%, destinam 

seus resíduos em lixões. A maior parte 54% está localizada no Nordeste. O Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), afirma que a região, junto com o Norte 
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do país, leva mais de 80% dos seus resíduos para lixões. Todas as regiões, no 

entanto, vivem o problema. A Política Nacional dos Resíduos Sólidos (PNRS), 

instituída em 2010, prevê a extinção dos lixões no Brasil até 2014. A 

produção de resíduos sólidos no país em 2010 foi de aproximadamente 61 

milhões de toneladas. Teve um aumento de 7% quanto comparado com 2009, 

quando o volume produzido foi de 57 milhões de toneladas (ABRELPE). 

No entanto o crescimento da população foi proporcionalmente menor no 

período, sugerindo que os brasileiros produzem cada vez mais lixo. Em 2009, a 

produção per capita por ano foi de 360 kg; em 2010 foi de 379 kg. Uma aumento de 

aproximadamente 5,3%. 

A Geração de RSU no estado de Mato Grosso em 2009, chegou a 0,806 

kg/hab/dia, sendo 1.868 t/dia coletado e 2.393 t/dia gerado de Resíduos Sólidos 

Urbanos (RSU). Fazendo a comparação com 2010 quando houve um crescimento 

de 6,8% na população, a produção foi de 0,958  kg/hab/dia, um aumento de 

aproximadamente 16%, sendo coletado 2.989 t/dia um aumento aproximadamente 

de 20% comparando com 2009, os dados mostram que há um aumento na produção 

de lixo pela população e a falta de uma consciência ambiental e uma política voltada 

as escolas e a população como um todo, possibilitando melhorias em um futuro 

próximo.  Em nível nacional os números do IBGE também não são muito 

animadores apenas 27,7% dos resíduos no Brasil vão, de fato, para aterros 

sanitários (ABRELPE, 2010).  

Assim em Mato Grosso a destinação correta do lixo está longe de ser 

alcançada conforme a lei da PNRS de 2010, dados ABRELPE 2009 e 2010. Em 

2009, de todo o lixo produzido no Estado 76,2%, teve como destinação final, aterro 

controlado e lixão. No entanto em 2010 a destinação final dos RSU de forma 

irregular diminuiu para 75,5 %, menos de 1% de progresso. Assim um crescimento 

na destinação dos resíduos de forma adequada de apenas 0,7% na média é muito 

pouco para que o estado alcance em 2014 a lei da Política Nacional de Resíduos 

Sólidos (PNRS, 2010). 

Os lixões são as piores disposições de resíduos, pois o material exposto além 

de contaminar o ambiente traz danos á saúde dos moradores que vivem no entorno 

dessas áreas. A população sofre com danos respiratórios devido a liberação de 

material particulado proveniente da queima espontânea, doenças de pele devido ao 

contato com chorume que escorre sobre o solo, doenças gastrointestinais devido a 
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presença de vetores como mosca, barata, ratos que buscam abrigo e alimento no 

lixo exposto (FADINI; FADINI, 2001). 

Neste contexto, a falta de disposição final do lixo urbano é um dos graves 

problemas ambientais enfrentados pelas cidades em todo o mundo e tende a 

agravar-se com o aumento do consumo de bens descartáveis, que passam, cada 

vez mais, a compor os grandes volumes de resíduos gerados pela população. 

A destinação para aterro sanitário ou usina de reciclagem por exigência da Lei 

12.305/2010, é uma contribuição que evita a contaminação dos recursos naturais, 

proliferação de vetores de doença, isolação de mau cheiro e o impacto visual, 

evitando também colocar o trabalhador que vive da coleta de material reciclável 

exposto a doenças em um ambiente totalmente insalubre. (MANO et al., 2010) 

Os trabalhadores dos lixões são as maiores vitimas desse ambiente insalubre. 

Um fator importante na caracterização de um ambiente insalubre é a poluição, que 

nesses ambientes são fatores de doenças e outros perigos.  

Apesar da importância e função ecológica e sócio-ambiental que exercem os 

catadores de materiais recicláveis para o meio ambiente, são trabalhadores que 

vivem o descaso da sociedade e do poder público, vivem marginalizados e 

esquecidos, como uma forma de preconceito para com esses trabalhadores. Vivem 

as margens dos programas públicos e da gestão integrada de resíduos sólidos e da 

coleta seletiva, sem que esses catadores sejam reconhecidos como trabalhadores 

que executam as principais atividades, realizando dentro de uma sociedade que 

almeja a sustentabilidade, sobrevivendo assim do seu trabalho e dele retiram o 

sustento de sua família (MEDEIROS; MACEDO, 2006). 

Para o trabalhador garantir seus direitos e exercer seu trabalho com 

condições dignas a coleta seletiva passa a ser o inicio viabilizando a reciclagem. A 

Política Nacional de Resíduos Sólidos (PRNS, 2010) prevê a responsabilidade 

compartilhada dos poderes públicos, fabricantes e cooperativas, incentivando assim 

a criação e desenvolvimento de cooperativa ou outra forma de associação desses 

trabalhadores. 

Estima-se que hoje existam mais de um milhão de catadores de lixo reciclável 

no Brasil, esses mesmo trabalhadores são responsáveis por mais de 90% do 

material coletado para reciclagem. Desses um milhão de trabalhadores cerca de 

60% a 75% estão trabalhando diretamente nos lixões e aterros controlados em uma 
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jornada de até 12 horas por dia, mas apenas treze mil trabalhadores estão 

organizados em cooperativas ou associação (MNCR, 2010). 

Dentre os principais problemas decorrentes da emissão descontrolada de 

biogás advinda da decomposição do lixo estão prejuízos causados á saúde humana 

e à vegetação, provenientes da formação de ozônio de baixa altitude ou da 

exposição à alguns constituintes do biogás que podem causar câncer e outras 

doenças que atacam o fígado, rins, pulmões e o sistema nervoso central. Há ainda o 

risco do incêndio e explosões em instalações próximas aos aterros uma vez que 

este gás é altamente inflamável (ENSINAS, 2003) 

No Brasil como em outros países em desenvolvimento a globalização tem 

induzido, mesmo nas pequenas e grandes cidades a um elevado número de 

resíduos sintéticos cuja simples deposição sobre o solo, freqüentemente associado 

à queima a céu aberto implica em significativo impacto ambiental e risco à saúde 

pública. A queima do lixo, que pode ser provocada ou natural (autocombustão ou 

ocasionado pelo reflexo dos raios solares num fundo de garrafa de vidro, por 

exemplo), lança no ar dezenas de produtos tóxicos, que variam da fuligem (que 

afeta os pulmões) às cancerígenas dioxinas, resultantes da queima de plásticos 

(JUNIOR et al., 2002).  

Sendo Assim, o objetivo desse trabalho foi comparar benefícios do aterro 

sanitário ou usina de reciclagem aos lixões existentes dando ênfase aos 

trabalhadores que ali residem e trabalham para o sustento de sua família, ligando 

essa população as doenças que estão expostas diante de um resíduo sem nenhum 

tipo de tratamento e verificando o comportamento desses trabalhadores em relação 

ao seu ambiente de trabalho e meio ambiente, renda a idade e outros conjuntos de 

dados. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1. Área de Estudo 

 

O Município de Várzea Grande no estado de Mato Grosso, possui hoje 140 

bairros, com cerca de 10 caminhões de coletas de lixo, que recolhem cerca de 8 

toneladas por viagem, resultando em uma coleta de 180 toneladas de RSU 
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produzidos diariamente pelos 252.709 mil habitantes, sendo esse lixo recolhido e 

disposto no lixão do Município (Prefeitura Municipal de Várzea Grande-MT 2012). 

Localizado na rodovia BR 070, sentido Várzea Grande a Cáceres, com 

coordenadas NE -15º68’21.09”, - 56º26’86.4”. 

 

 
Figura 1. (A) Vista aérea da rodovia BR 070 que liga ao lixão de Várzea Grande – MT.  
(B) Imagem ampliada lixão da cidade de Várzea Grande – MT. Fonte (Google map, 2012). 

 

2.2. Coleta de Dados 

 

Os dados foram coletados através de um questionário com 20 perguntas 

semi-estruturadas (Anexo 7.1), sendo 6 questões objetivas e 14 subjetivas, foi 

utilizada câmera fotográfica para complementar o questionário aplicado. 
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O questionário foi aplicado aos trabalhadores do local (moradores 

temporários), no período matutino, de janeiro a março de 2012, em visitas ao local 

nas moradias denominado “barracos” pelos próprios moradores dentro do lixão. 

Foram entrevistados 20 catadores aleatoriamente, de uma população 

flutuante em torno de 80 a 100 pessoas. Foram feitas quatro visitas onde duas não 

foram possíveis registrar com foto somente após autorização do município. 

 

2.3. Análise dos dados 

 

Os dados obtidos foram analisados e comparados, sendo transformados em 

gráficos e relacionados com artigos e estudos já existentes.  

  

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Durante o período de estudo não foi possível obter um número exato de 

moradores do local devido a freqüência sazonal da maioria dos catadores, 

condicionada a catação do material vendido e condições climáticas da região. A 

população que freqüenta o lixão oscila entre 80 e 100 trabalhadores, sendo os 

dados obtidos pelos moradores que ali residem, pois a cooperativa que seria 

implantada nunca saiu do papel. Os catadores entrevistados apresentaram idade 

que variam de 29 a 64 anos. 

Os trabalhadores desses locais são indivíduos, que retira do lixo o seu 

sustento, selecionando os recicláveis provenientes da coleta. Como o mesmo é 

devolvido para a indústria, onde os mesmo serão reciclados diminuindo assim o 

consumo de matéria prima virgem e recursos naturais não renováveis. (MEDEIROS; 

MACEDO, 2006) 

A urbanização e o desenvolvimento brasileiro foram incapazes de assegurar 

melhores condições de vida para esses trabalhadores; a crise social tem levado 

cada vez mais pessoas a sobreviverem da catação de lixo. 

Analisando o perfil dos trabalhadores, verificou-se que os casados são a 

maioria dos entrevistados 60%, sendo do sexo feminino com maior 

representatividade 55% contra 45% do sexo masculino, os solteiros apresentaram 

40% dos entrevistados. Esses trabalhadores em sua maioria trabalham com suas 

respectivas famílias. 
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A maioria dos entrevistados é do sexo feminino podendo sugerir assim o fato 

das mulheres serem mais vulneráveis a exclusão social (Idade, Escolaridade, 

Cultura e Raça). A busca de uma melhoria de vida faz com que essas mulheres 

busquem no lixão a oportunidade de complementação de renda, através da venda 

dos produtos recicláveis. Conforme o Ministério do Trabalho e Emprego elas 

trabalham mais e ganham menos, ainda que sejam mais qualificadas do que os 

homens, diz ainda que no mercado formal, as mulheres de todos os níveis de 

escolaridade ganham menos do que os homens com o mesmo grau de formação 

(MTE, 2008). 

A atividade de catação de materiais recicláveis envolve toda a família que 

trabalha no lixão, quer seja na fonte (onde os caminhões despejam o material) ou 

local de armazenamento dos resíduos recicláveis (barracos) onde moram e separam 

esse material em “big bags” para venda. Essas famílias são inseridas em condições 

de pobreza vivendo nesses locais, pois não há um transporte diário para a venda do 

material coletado diariamente. 

 
Figura 2.  (A) Família de Catadores em sua moradia temporária “barraco” do lixão. (B) 
Garrafas Pet no entorno da moradia selecionada em “BIG BAGS” para serem encaminhadas 
para venda. 
 

Em sua maior parte trabalham individualmente juntamente com seus 

familiares, de modo informal, não tem acesso a equipamentos que possam gerar 

escala na produção, vendendo os materiais coletados a preços irrisórios junto a 

intermediários. 



 

Dos catadores entrevistados 75% poss

apenas 25% não possuem familiares trabalhando como catadores de materiais 

recicláveis. 

Portanto a cadeia da reciclagem, na sua etapa da coleta de materiais 

recicláveis, encontra-se baseada na apropriação de um bem econ

na exploração do trabalho e trabalho degradante, sendo que em algumas situações, 

parece haver indicações empíricas, inclusive, de trabalho escravo contemporâneo

de acordo com Movimento Nacional dos Catadores de Reciclado (MNCR, 2010).

Uma grande parcela (85%) 

salário retirado na coleta para a sobrevivência de sua família e apenas 15% 

recebem algum tipo de renda que complementam 

aposentadoria. Entre os entrevistados

30% recebem apenas 1 salário mínimo. 

Sobre o grau de escolaridade dos catadores entrevistados os resultados 

demonstram um alto índice de analfabetismo 55% (Figura 3).

Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego o índice d

os catadores que vivem em condições precárias nos lixões dos municípios 

brasileiros é em torno de 40%, assim o 55% dos entrevistados no lixão ficou acima 

do coeficiente brasileiro. 

Figura 3. Perfil dos catadores entrevistados em relação ao nível de escolaridade.
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Dos catadores entrevistados 75% possuem familiares trabalhando no lixão e 

apenas 25% não possuem familiares trabalhando como catadores de materiais 

Portanto a cadeia da reciclagem, na sua etapa da coleta de materiais 

se baseada na apropriação de um bem econ

na exploração do trabalho e trabalho degradante, sendo que em algumas situações, 

parece haver indicações empíricas, inclusive, de trabalho escravo contemporâneo

de acordo com Movimento Nacional dos Catadores de Reciclado (MNCR, 2010).
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informal entre os catadores, também são expostos a periculosidade, vítima de 

preconceitos e estigmas e excluídos de alguns ambientes sociais. 

A reciclagem de lixo urbano figura como atividade emergente após movimentos 

ambientalistas e de preservação ambiental, mesmo que gere vantagens ambientais 

indiscutíveis, sobressaem os aspectos econômicos. Os catadores de materiais 

recicláveis constituem, para muitos trabalhadores, única forma de garantir sobrevivência 

e possibilidade de inclusão num mercado de trabalho excludente (MEDEIROS; 

MACEDO, 2006). 

Considerando a idade avançada, apresentada por grande parte dos catadores 

entrevistados (Figura 10), viu-se que a falta de oportunidades num trabalho formal é 

um elemento que contribui para entrada desses trabalhadores na informalidade. 

 
Figura 04. Trabalhador já com idade avançadas em meio ao lixo. 

 

Dos 20 trabalhadores entrevistados, 75% estão acima da faixa etária dos 40 

anos, esta situação prejudica os trabalhadores que desejam um emprego formal.  

 

Tabela 01: Perfil dos entrevistados em relação faixa etária. 

Faixa 
Etária 

Quantidade 
de catadores 

Idade 
Média 

%  de 
Trabalhadores 

21 - 30 2 3,5 10 
31 - 40 3 2,7 15 
41 - 50 8 7,5 40 
51 - 60 4 12 20 
61 - 70 3 7,5 15 
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Entre os trabalhadores entrevistados, 20% estão na faixa etária de 51 – 60 

anos, apresentam tempo médio como catador de 12 anos, acima de 61 anos o 

tempo médio é de 7,5 anos. O contraste observado entre os catadores na faixa 

etária 21 – 30 e 31 - 40 anos onde o tempo médio como catador é de 3,5 e 2,7 anos 

respectivamente em comparação com outras faixas de idade nota-se quanto mais a 

idade aumenta, aumenta também o período como catador.  

 
Figura 05. Perfil dos catadores entrevistados em relação a idade média do trabalhador e 
idade média como catador. 
 

Com a escolaridade baixa, falta de qualificação profissional e idade acima dos 

45 anos, os trabalhadores acabam perdendo espaço no mercado de trabalho formal, 

sendo empurrados ao trabalho com condições precárias e insalubres.  

Somando-se tudo isso existe uma complexa relação entre idade, escolaridade 

e qualificação profissional que determinam a exclusão e entrada desses 

trabalhadores na economia formal com carteira registrada.  

Com a Política Nacional dos Resíduos Sólidos (PNRS) que contemplam 

esses trabalhadores assegurando direitos de pertencerem a uma classe de trabalho 

formal, formando cooperativas possibilitando a reintrodução dos materiais recolhidos 

no circuito de economia produtiva, na forma de novas mercadorias, objetivando 

lucros no processo de reciclagem e a sobrevivência na sua função. 

Os catadores estão desprovidos nos lixões de qualquer tipo de infra-estrutura 

e equipamentos de segurança. 
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Figura 06. (A)Trabalhadora do lixão em sua atividade diária, desprovidos de uma assistência 
e segurança. (B) Veiculo utilizado para transporte dos “Bags” puxado pelo próprio catador. 

 

 Ao serem questionado sobre a dificuldade encontrada, 60% dos 

trabalhadores responderam que sua dificuldade maior em realizar o seu trabalho 

seria a falta de água, 25% respondeu que a maior dificuldade seria o transporte a 

locomoção e apenas 15% disseram que as moscas seriam a maior dificuldade.  

Sem saneamento básico e conseqüentemente sem água para higienização e 

alimentação os catadores captam a água da chuva para uso diário, assim a água de 

chuva se torna uma das poucas alternativas para fornecimento, pois não é 

autorizado a entrada de caminhões pipas além de não possuírem um caixa para 

compra de água, também não sendo autorizada a instalação de poços naquele 

ambiente pela prefeitura. 

A alimentação é feita no local de moradia temporária denominados “barracos”, 

onde os catadores fazem suas refeição e o seu descanso, as condições do ambiente 

é totalmente insalubre com a presença de insetos e outros animais, expondo esses 

trabalhadores a doenças infecto contagiosas. Assim como exercer o seu trabalho 

sem as mínimas condições de higiene em uma população que se encontra 

desorganizada trabalhando em péssimas condições, vivendo assim em situação de 

pobreza crítica, encontrando-se desprovido de capital, instrumentos de trabalho, 

capacitação e organização social e econômica, esses trabalhadores encontram-se 

acometidos em um sistema  cruel de exploração por parte de intermediários que são 

as empresas de materiais reciclados que fomenta uma situação de dependência 

ficando com a maior parte do lucro dos materiais coletados, como por exemplo, as 

garrafas PET’s, que pagam em torno de R$ 0,20 centavos o Kg, revendendo para as 

industrias de reciclagem por até R$ 0,90 centavos o Kg.  



 

Figura 07. Ambiente Insalubridade. N
insetos e mal cheiro e presença de urubus.

 

Com uma preocupação com a insalubridade do local 50% dos catadores 

entrevistados foram unânimes em dizer que o risco maior em trabalhar no lixão é a 

Insalubridade (falta de higiene, falta de água, animais peçonhentos, água empoçada 

e outros). 45% responder

perfurocortantes (vidro, agulhas e outros).  E 5% disseram que as 

o maior risco a saúde (Figura 08).

Figura 08. Perfil dos catadores entrevistados em relação ao risco à saúde.
    

No lixão visitado não há um sistema de triagem do lixo, os catadores arriscam

no meio dos resíduos expondo

para venda. Assim observando o trabalho dos catadores do lixão pode
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Ambiente Insalubridade. No local a poças de água proveniente da chuva, 
mal cheiro e presença de urubus. 

Com uma preocupação com a insalubridade do local 50% dos catadores 

entrevistados foram unânimes em dizer que o risco maior em trabalhar no lixão é a 

Insalubridade (falta de higiene, falta de água, animais peçonhentos, água empoçada 

e outros). 45% responderam que o maior perigo á saúde era materiais 

perfurocortantes (vidro, agulhas e outros).  E 5% disseram que as 

(Figura 08). 
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ado não há um sistema de triagem do lixo, os catadores arriscam-se 

os aos riscos citados e catam aquilo que é rentável 

para venda. Assim observando o trabalho dos catadores do lixão pode-se constatar 

es aos agentes ambientais danosos presentes ali 

ocorre rotineiramente por meio de inalação, do contado dérmico, contaminação via 
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oral além dos riscos ocupacionais a que estão sujeitos, tais como acidentes 

diversos, cortes, atropelamento por tratores e caminhões, em razão de se 

posicionarem próximos as áreas consideradas perigosas tais como o local de 

entrada de veículos e andarem no mesmo caminho onde os caminhões trafegam. 

Na encosta onde os caminhões descarregam o lixo é de extremo risco de 

acidente para os catadores, pois no momento que os mesmo descarregam os 

resíduos os catadores se arriscam em meio aos resíduos despejados. 

Os problemas de saúde relacionados aos lixões estão bem definidos para a 

comunidade cientifica em geral. As vias de intoxicação, a toxidade e os danos à 

saúde e ao ambiente, através deste local e atividade aparecem hoje como 

conhecimento vivo e bem constituído por estudos evidenciando os riscos e 

problemas de saúde ali presentes. 

Agente Físico - Gases e odores derivado dos resíduos; materiais 

perfurocortantes como vidro, lascas de madeiras; objetos pontiagudos; poeira, 

ruídos excessivos, exposição a fumaça e ao monóxido de carbono ; postura 

incomoda. 

Agente Químico - Líquidos que vazam de pilhas e baterias; óleos e graxas;  

Pesticidas/herbicidas; solventes; tintas; produtos de limpeza; cosméticos; remédios;  

aerossóis; metais pesados como chumbo, cádmio e mercúrio. 

Agentes biológicos - Microorganismos patogênicos: vírus, bactérias e fungos. 

Pode-se observar nas entrevistas que o medo que eles (catadores) sentem de 

dizer alguma coisa que possa a vir causar o seu afastamento daquele local, assim 

respondendo 60% dos catadores entrevistados disseram que não há nenhum tipo de 

problema de saúde adquirida naquele ambiente e 40% disseram que já adoeceram 

em virtude do trabalho naquele ambiente. 

Foi observado que os catadores em questão, não utilizam ou utilizam 

precariamente equipamentos de proteção individual (EPI’s), imprescindível para o 

trabalho exercido com os resíduos, inexistindo por parte do poder publico voltada 

para as ações de prevenção dos riscos ocupacionais que estão expostos, a baixa 

escolaridade e a baixa renda, podem explicar a má utilização de EPI. A utilização 

correta dos equipamentos de segurança, poderia diminuir os riscos que os catadores 

tem ao lidar com objetos perfurocortantes e odores, advindo do mal cheiro do local. 
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Figura 09. (A) Presença de Urubus e insetos. (B)Trabalhadores em meio ao lixo e sem 
proteção IPI’s. 

 
Estudando o processo produtivo, verificou-se que não existem contratos 

temporários de trabalho nem empregadores formalizados, quando na verdade não 

existem salários fixos ou empresas com responsabilidade de pagamento mensal 

dentro da lei da CLT. Fica-se a critério dos próprios catadores que informaram os 

dados e muitos não sabiam qual era o rendimento real de sua força de trabalho. A 

realidade desses catadores é que desempenham uma elevada jornada de trabalho 

compatibilizada com uma renda muito inferior ao seu trabalho realizado e muitos 

trabalham em período noturno e diurno para aumentaram o ganho e as condições de 

trabalhos. 

Todos os catadores entrevistados disseram que não receberam nenhum tipo 

de treinamento ou equipamento para realizar o trabalho como catador em um 

ambiente insalubre. Também disseram que não possuem nenhum tipo de vínculo 

empregatício nas normas CLT e que depositam todo material coletado em “barracos” 

(modo que se referem a sua moradia) onde residem dentro do próprio lixão, onde 

separam o material coletado nas frentes de serviços.  

A grande maioria dos catadores entrevistados é contra a instalação de uma 

usina de reciclagem. 60% desses trabalhadores disseram que são contra, pois vão 

perder o serviço, e apenas 40% são favoráveis a instalação mesmo que perderem o 

serviço. 

O fim dos lixões, previsto para ocorrer até 2014, preocupa parte dos cerca de 

mais de 1 milhão de brasileiros que vivem da coleta de materiais recicláveis, boa parte 

dessa mão de obra cerca de 60% a 75%, desses trabalhadores  conforme estudo estão 

localizados nos lixões brasileiros e usinas de reciclagem (MNCR, 2010). 
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A Lei 12.305/2010 determina que eles sejam incluídos em novo modelo de coleta 

do lixo, mas os catadores temem não participar do processo. 

O numero de lixões no país é desconhecido, mas o Ministério do Meio Ambiente 

afirma que 60% dos municípios não tratam devidamente o seu lixo. Apenas em 16% dos 

municípios existem algum tipo de coleta seletiva ou usinas de reciclagem. 

As autoridades reconhecem que os catadores estão alarmados quanto ao 

futuro dos lixões, mas assinala que medidas legais procuram acalmar essas 

pessoas que sobrevivem da coleta, pois a lei 12.305, da Política Nacional de 

Resíduos Sólidos, diz que as cooperativas de catadores terão prioridade na coleta 

seletiva e usinas de reciclagem dispensando até as licitações. 

Com o quadro de desemprego dos trabalhadores sem qualificação 

profissional, vem aumentado significativamente o contingente de pessoas inseridas 

em atividades informais dentre as quais, cabe destacar a de catadores de materiais 

reciclado, configurando nos centros urbanos como uma atividade que recebe os 

maiores contingentes populacionais.  

Os intermediários promovem uma situação de dependência, se aproveitam da 

fragilidade e da desorganização dos catadores comprando os materiais coletados a 

preços muito baixos e revendendo com lucro com o trabalho dos catadores, uma 

exploração formada pelo governo que é obrigado a reciclar, reutilizar e dar um fim 

adequado para esses resíduos e intermediários. 

 

4. CONCLUSÃO 

 

Durante a pesquisa não encontramos crianças trabalhando nesse ambiente, 

isso se torna um dado positivo, pois no país é uma parcela significativa dos 

catadores. Mas por outro lado na pesquisa encontramos em algumas vezes, 

pessoas com idade avançada trabalhando nesse ambiente, isso é preocupante, pois 

essa parcela de trabalhadores possui uma saúde mais frágil.  

Os resultados obtidos demonstram que os trabalhadores do lixão de Várzea 

Grande estão expostos a um regime de trabalho degradante, sem nenhum tipo de 

estrutura, a falta de capacitação para trabalhar com resíduos perigosos em uma 

ambiente que trará sérios problemas de saúde, falta de logística adequada, pois 

trabalham individualmente facilitando para os intermediários explorarem a mão de 

obra.  
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A estocagem do material coletado nos barracos diminui o valor da venda, pois 

precisão se desfazer do material coletado não tendo um galpão ou outro ambiente 

para estocarem esse material, pois a falta de uma assistência técnica impossibilita 

uma comercialização adequada e mais remunerada dificultando comercialização 

centralizada. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O lixão de Várzea Grande – MT é um local desprovido de qualquer infra-

estrutura para que esses trabalhadores exerçam suas atividades, um ambiente 

insalubre e contra a Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), conseqüentemente 

sem salários fixos, jornada de trabalho e seguridade nas normas da lei. 

Em sua maioria são trabalhadores com idade avançada, juntamente com 

escolaridade baixa levaram esses trabalhadores para essa atividade. Assim com a 

implantação de Aterros Sanitários ou Usinas de Reciclagem irá de maneira 

significativa melhorar as condições desses trabalhadores, dando-lhes a 

oportunidade de um emprego formal e com garantias, assegurando não só sua 

subsistência, mas condições dignas de trabalhos. Ajudando assim o Meio Ambiente 

e a sociedade como um todo. 

A ocorrência de catadores caracteriza entre outros fatores, por ter matéria prima 

abundante nos lixões, ainda que a mistura com o lixo comum sem nenhum tipo de 

separação anterior prejudique o seu trabalho, sendo um processo simples sem necessidade 

de um grau de conhecimento técnico elevado, mas muito esforço físico. Porem se as 

características descritas aqui facilitam o ingresso de um contingente populacional de 

informais cada vez mais expressivo nessa atividade, esta população se encontra 

desorganizada, trabalhando em péssimas condições de trabalho, vivendo assim em situação 

de pobreza. Assim se encontram desprovidos de instrumentos vitais como, capital, 

condições de trabalho, capacitação e organização social e econômica, os catadores 

encontram dominados pela exploração por parte dos governos e intermediários dos 

materiais coletados. 

O fim dos lixões previsto para 2014 incomoda alguns trabalhadores da coleta 

de material recicláveis, mas este grave problema ambiental e social precisa ser 

corrigido em uma sociedade que almeja a sustentabilidade. 

 

 



25 

 

6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

ABRELPE, Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos 

Especiais. Panorama dos Resíduos Sólidos do Brasil 2009 e 2010. Disponível 

em: <www.abrelpe.org.br>. Acesso 05 jan 2012. 

 

BRASIL, Lei 12.305/de 2 Agosto de 2010, que altera a lei nº 9.605, de 12 de 

Fevereiro de 1998. Encontrado: (PNRS) Política Nacional de Resíduos Sólidos 

Disponível em: <http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=636>. 

Acesso em: 09 jan 2012. 

 

BORGES, A. C.; LANGE, L. C.; GOMES, L. P.; PESIN, N. Alternativa de 

Disposição de Resíduos Urbanos para pequenas Comunidades. PROSAB 

coletânea de trabalho técnicos. ABES – RJ. 2002. 

 

ENSINAS, A. V. Estudo da Geração de biogás no aterro Sanitário Delta 

Campinas SP. Universidade Estadual de Campinas. 2003.  

 

FADINI, P. S.; FADINI, A. A. B. Lixo Desafio e Compromisso. Cadernos Temáticos 

de Química Nova na Escola. Edição especial. Maio 2001. 

 

GARCILASSO, V. P.; VELÁZQUEZ, S. M. S. G.; COELHO, S. T. Geração de 

Energia Elétrica a partir do Biogás Proveniente de Aterro Sanitário Estudo de 

Caso 2001. 

 

IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Censo 2010, Contagem 

populacional. Disponível em: <www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/noticia>. 

Acesso em: 09 jan 2012. 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE – MT. Disponível em: 

<www.varzeagrande.mt.gov.br/sitepmvg/site/ConteudoInterno.php?idPublicacoes=8

272>. Acesso em: 20 fev 2012. 

 



26 

 

MEDEIROS, L. F. R.; MACEDO, K. B. Catador de material reciclável: uma profissão 

para além da sobrevivência. Rev. Psicologia e Sociedade 18(2). 2006. p.62– 71. 

 

MANO, E. B.; PACHECO, É. B. A. V.; BONELLI, C. M. C. Meio Ambiente, Poluição 

e Reciclagem 2º ed. 2010. p.113-116. 

 

MNCR - Movimento Nacional dos Catadores de Recicláveis. Disponível em: 

<www.mncr.org.br/box_2/.../07-de-junho-e-dia-de-luta-do-catador>. Acesso em: 10 

jan 2012. 

 

MET - Ministério do trabalho e Emprego. Disponível em: <www.blog. 

mte.gov.br/?p=2667>. Acesso em: 08 jan 2012. 

 



27 

 

7. ANEXOS 

 
7.1. Anexo 1 - Questionário 
 
NOME:_____________________________________ 
END:_______________________________________ 
 
1. Sexo:  (  ) Masculino (  ) Feminino                              

2. Estado Civil:  (  ) Casado  (  ) Solteiro 

3. Idade: ___ 

4. Grau de instrução: 

(  ) Analfabeto                                               (  ) Ensino médio incompleto 
(  ) Ensino fundamental incompleto              (  ) Ensino médio completo  
(  )Ensino fundamental completo 
 
5. Renda mensal  exceto com materiais Reciclados (a) Renda com Materiais Reciclado:             
Outras Atividades   (______________________) 
Material Reciclado (______________________) 
 
06. Por que trabalha como catador? 

07. Há quanto tempo é catador? 

08. Que dificuldade encontra para realizar seu trabalho? 

09. Para quem vende o material reciclável? 

10. Quais os materiais que você coleta? Vende Diretamente o Material Coletado ou escolhe 

para quem vai vender? 

11. Quais riscos, no que se refere à saúde, você enfrenta para realizar a coleta de 

recicláveis, no lixão? 

12. Você já sofreu algum acidente (cortes, alergias, etc) durante a jornada de trabalho? 

(  ) Sim                                                    (  ) Não 

13. Que tipo de acidente? 

14. Você possui algum problema de saúde? Qual? 

(  ) Sim                                                      (  ) Não    

15. Você recebeu algum tipo de treinamento ou prevenção de risco de se trabalhar com 

ambiente insalubre? 

16. Sr.(a) Possui algum vinculo com alguma empresa de reciclagem ? 

17. Onde deposita o Material Coletado? 

18. Quantas pessoas da Família trabalham com catadores?  

19. O Senhor é a favor de instalação de usina de reciclagem. Sim, Não e Porque? 

20. O que faz com a renda? Material Coletado? 
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7.2. Anexo 2 - Imagens 

  
Figura 20. Moradia de um grupo de trabalhadores do lixão. 

 

 
Figura 21. Maquinas Trabalhando perto dos “Barracos” dos catadores. 
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Figura 22. Imagens diversas do local. 


