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A geração excessiva e a disposição final dos resíduos sólidos têm se tornado 

motivo de preocupação com a questão ambiental, pois a gestão e o descarte inadequado 
dos resíduos sólidos provocam impactos ambientais contribuindo para a aceleração do 
aquecimento global e do agravamento dos fenômenos climáticos. Em razão desse 
problema, no Brasil foi criado a Política Nacional dos Resíduos Sólidos (12.305/10) 
com o objetivo de implantar a sustentabilidade urbana através da gestão de resíduos, 
integrando o catador de materiais recicláveis que traz beneficio a sociedade moderna, 
mesmo trabalhando no meio insalubre, como o lixão ao céu aberto. Assim, o presente 
trabalho teve como objetivo analisar a atuação dos catadores na segregação dos resíduos 
coletados na área de estudo. Como procedimento metodológico foram realizadas visitas 
in-loco E entrevistas com dez catadores que atuam na segregação dos resíduos sólidos 
produzidos no Bairro Maia. Os dados revelaram queos principais motivos para atuar 
como catador de resíduos sólidos é o índice de desempregolocal, perfazendo umtotal de 
40% dos entrevistados, assim como a necessidade para complementar a renda familiar. 
Dentre os materiais coletados destacam-se o papelão, o alumínio e a garrafa pet com os 
respectivos preços em kg: R$0,10 R$1,50 e R$ 0,45. Com a referida pesquisa pode-se 
concluir que é de suma importância à atuação dos catadores de materiais recicláveis, 
não apenas no bairro em questão, mas em todo o município. Eles contribuem com os 
princípios que norteiam a gestão ambiental, pois retiram do ambiente, materiais que 
poderiam contaminar o meio ambiente e ocasionar transtornos para toda a população. 
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