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ABSTRACT 

 

 This article presents the results of a study that aimed to investigated the factors influencing the retention of garbage 

scavengers in the landfill of the city of Anápolis-GO, Brazil, and demystified the stigmatized image of these 

professionals being discriminated against by a society that associates the same image of his working material. 

Through semi-structured interview, the main tool for data collection and evaluation of data, one can elucidate  the 

questions and propose paths to a redefinition of the image of these professionals as well as means to indicate 

appreciation of their work, preserving his health, giving a dignified and breaking the cycle of exploitation by certain 

industries recyclable and their middlemen. It was found that the profile of the respondents is mostly comprised of 

individuals who are not on the poverty line, own their own homes and are in the profession by giving them good 

income. As a proposal for mitigation of aggravating, it was suggested that the formation of a cooperative option to 

access labor rights and social security, ing them better conditions and gains from exercising his work with dignity.  

  
Key Words: Landfill; Garbage collector; Cooperative; Income. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1  Tecnólogo em Gestão Ambiental pela Faculdade Católica de Anápolis/GO e pós-graduando (lato sensu) em Resíduos Sólidos, 

UFG, Goiás, e-mail: clegnei@gmail.com. 
2 Mestranda em Geociências Aplicadas, Universidade de Brasília (UnB), graduada em Matemática e Especialista em Ensino da 

Matemática pela Universidade Estadual de Goiás (UEG) e Tecnóloga em Gestão Ambiental pela Faculdade Católica de 
Anápolis/GO, e-mail: cris.gestorambiental@gmail.com  

3  Tecnólogo em Gestão Ambiental pela Faculdade Católica de Anápolis/GO, e-mail: alvesleitef@gmail.com 
4  Mestra em Recursos Hídricos e Saneamento Ambiental, Universidade Estadual de Goiás/GO e docente na Faculdade Católica 

de Anápolis/GO, e- mail:carlacolares1@gmail.com 



2 
 

VIDA E LIXO: UMA VISÃO SOBRE TRABALHO, SAÚDE E CONDIÇÃO SOCIAL 
DOS CATADORES DE RESÍDUOS SÓLIDOS. 

 
 

RESUMO 

 
O artigo apresenta os resultados de uma pesquisa que teve como objetivo investigar os fatores influentes na 

permanência de catadores de lixo no aterro sanitário do município de Anápolis-GO, Brasil, bem como desmistificou 

a imagem estigmatizada desses profissionais, sendo discriminados por uma sociedade que os associam à mesma 

imagem de seu material de trabalho. Por meio da entrevista semiestruturada, principal ferramenta para coleta e 

avaliação dos dados, pode-se elucidar os questionamentos e propor caminhos para uma ressignificação da imagem 

desses profissionais, bem como indicar meios para valorização dos seus trabalhos, preservando sua saúde, dando 

condições dignas e quebrando o ciclo de exploração determinados pelas indústrias de recicláveis e seus 

atravessadores. Foi constatado que o perfil dos entrevistados é, na sua maioria, formada por indivíduos que não 

estão na linha da pobreza, possuem casa própria e estão na profissão  pela boa renda que lhes proporciona. Como 

proposta para amenização dos agravantes, foi sugerida a constituição de uma cooperativa, opção que permite 

acesso os direitos trabalhistas e previdenciários,  dando-lhes  melhores ganhos e condições de exercerem seu 

trabalho com dignidade.   

  
Palavras-chave: Aterro Sanitário, Catador de lixo, Cooperativa, Renda.   

   
 
1- Introdução 
 
No cenário atual, o lixo descartado nos aterros e lixões dos municípios do território nacional, ganha força como 
opção de trabalho para milhares de brasileiros. O lixo é composto por uma variedade de substâncias e é produzido 
exclusivamente por diversas atividades realizadas pelo homem. Na percepção de Calderoni (2003, p.43), todo 
material inutilizado, descartado ou disposto em local público pode ser considerado como lixo, substância, objeto 
inútil ou nocivo em determinado meio. 
 
Segundo Grippi (2001, p.20), é inevitável a produção diária de lixo urbano, fenômeno que ocorre conforme o 
tamanho da população envolvida, bem como o seu desenvolvimento econômico, esses dois fatores sempre estarão 
atrelados e serão responsáveis pela maioria do lixo gerado no planeta (DIAS, 2006). Nessa perspectiva global, 
pessoas de todo o mundo passaram a se preocupar mais com as questões do meio em que vivem, dando uma atenção 
diferenciada aos resíduos gerados (RODRIGUES; CAVINATTO, 2002). 
 
Segundo o IBGE (2000), coletava-se diariamente no Brasil cerca de 125,281 mil toneladas de resíduos domiciliares,  
sem considerar as demais classificações de resíduos, como  por exemplo, os RSS (Resíduos Sólidos de Saúde). Dos 
municípios Brasileiros, 52,80% dispõem seus resíduos em lixões.  Tem-se a estimativa de que um em cada mil 
brasileiros é catador de lixo e que três em cada dez catadores, mesmo que tivessem outra alternativa, gostariam de 
continuar na cadeia produtiva da reciclagem.  
 
O Catador de lixo é o indivíduo que, historicamente, tira do lixo a sua provisão e o sustento de sua família 
(GONÇALVES, 2004).  Da prática da coleta seletiva doada por empresas que selecionam os recicláveis ou da 
procura por esse material nas ruas ou lixões, os catadores de lixo, de forma informal, não deixam de prestar serviço à 
população, já que todo esse material coletado irá refletir na queda de consumo de matéria-prima, na economia dos 
municípios com a coleta e disposição final desses resíduos, na diminuição do potencial de patologias, etc.   
 
A profissão de catador de material reciclável foi incluída como ocupação na CBO (Classificação Brasileira de 
Ocupações) no ano de 2000, cabendo a esse profissional: “catar, selecionar e vender materiais, como papel, papelão e 
vidro, bem como, materiais ferrosos e não ferrosos e outros materiais reaproveitáveis”.  No entanto, a sociedade 
considera os resíduos descartáveis como desnecessários, inúteis e indesejáveis. Infelizmente a sociedade também 
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vitima os catadores com seu preconceito, associando ao catador os mesmos estigmas da matéria prima com a qual ele 
trabalha.  
 
A proposta que segue é fruto da preocupação com as questões ambientais e socioeconômicas que estão relacionadas 
ao trabalho diário dos catadores de lixo no aterro sanitário do município de Anápolis-GO. Tem-se tentado um 
caminho que resolva as questões que envolvem as problemáticas relacionadas a essa prática de coleta de lixo no 
“lixo”, onde os valores à pessoa humana são reduzidos ao trabalho exploratório, em ambiente considerado 
extremamente impróprio, expostos a condições de insalubridade, de potencial patológico, inadequada para a 
circulação e permanência humana.  
 
É possível encontrar respostas que sejam práticas e que possibilitem um real resultado às necessidades dos que se 
submetem a esse estilo de vida e que sejam capazes de induzi-los e convencê-los a enxergar novas propostas, que 
sejam melhores no ponto de vista social e econômico, valorizando a dignidade desses trabalhadores, preservando 
suas vidas, saúde e agregando valores aos insumos recolhidos, os quais são os grandes aliciadores desse injusto 
mercado.   
 
O objetivo do trabalho foi avaliar os fatores que fazem parte da rotina diária de um catador de lixo, suas condições de 
trabalho, os riscos aos quais eles são expostos, seu comportamento social, o quantitativo de produção, suas 
expectativas de futuro, sua renda, etc.  A realização da pesquisa possibilitou o norteamento dos fatores que 
conduzem o ciclo das motivações que fortalecem a insistência e a permanência do fluxo de catadores no ambiente do 
aterro sanitário do município de Anápolis-GO, sendo motivada pela possibilidade de se desenvolver métodos que 
sejam eficientes, capazes de gerar resultados que possam de uma forma efetiva, transformar o contexto de vida de 
cidadãos, que não veem outra maneira de manterem suas subsistências. 
 
 
2- Material e Métodos 
 
2.1- Tipo de Pesquisa  
 
A pesquisa teve como objetivo proporcionar uma familiaridade com o tema, com a intenção de torná-lo mais claro e 
permitir a construção de caminhos que pudessem indicar as soluções que foram propostas.  O planejamento foi 
flexível, possibilitando a avaliação de vários aspectos que culminaram no objetivo final de entender a constituição do 
estigma da imagem dos catadores e propor meios de uma ressignificação socioeconômica.  
  
Para a investigação da realidade desse universo de uma problemática que envolve tantos fatores variados, foram 
adotadas as análises quantitativas e qualitativas para se avaliar mais profundamente os fenômenos pertinentes. O 
estudo de campo foi o delineador do projeto. Levando em consideração os objetivos da pesquisa, a metodologia 
adotada permitiu que as estratégias de coleta de dados tivessem resultados mais significativos e realísticos.   
 
2.2- Participantes ou fontes de informação 
 
Os participantes da pesquisa foram pessoas envolvidas diretamente na coleta de lixo no aterro sanitário da cidade de 
Anápolis-GO, que fazem ou não dessa atividade sua única fonte de renda, de sexo e idades variadas e que estão nessa 
atividade há um tempo considerável. A pesquisa foi realizada dentro das limitações do Aterro Sanitário (com prévia 
autorização da administradora, por meio de ofício emitido), durante turno dos trabalhos diurnos e nos intervalos para 
as refeições, em um período máximo de 03(três) horas após sua inicialização.  

 
2.3- Instrumentos de coleta de dados 
  
A entrevista semiestruturada, que permite ao entrevistador se utilizar de um guia de temas a serem explorados 
durante o transcurso da entrevista, foi a ferramenta utilizada para a coleta de dados. Por meio dessa escolha os 
pesquisadores, conhecedores de causa, formularam previamente os aspectos que foram abordados durante as 
pesquisas, evitando informações que não agregassem objetividade e maximizando o uso do tempo. As informações 
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coletadas foram transcritas e gravadas, com a prévia autorização dos entrevistados, que tiveram total liberdade de se 
expressarem durante a pesquisa.  
  
2.4- Procedimentos 
  
Após o agendamento antecipado, com a devida autorização dos administradores do aterro sanitário e a seleção prévia 
de pessoal, os entrevistadores fizeram uso dos formulários para a obtenção das informações socioeconômicas dos 
catadores de lixo, para uma avaliação estatística.  Nesses formulários foram registrados dados como: idade, sexo, 
tempo de trabalho diário, formação escolar, outra profissão, número de familiares que também trabalham nesse 
ambiente, renda com a venda dos resíduos, entre outras.  
 
Após a finalização das entrevistas, o material produzido por meio dos formulários, gravações e anotações foram 
transcritos e organizados para a análise de forma que proporcionaram aos pesquisadores as possíveis conclusões e 
tomadas de decisões. A interpretação da soma dos conhecimentos adquiridos por meio das observações e 
apontamentos permitiram respostas à problemática. A verificação das questões através da análise dos dados permitiu 
a confirmação das várias afirmações pressupostas na pesquisa. Com a pesquisa pode-se elucidar as suposições e 
propor caminhos que possibilitem uma forma prática e não utópica para essa questão tão delicada e preocupante que 
trata da imagem e exploração desses trabalhadores informais. 

 
 

3- Resultados e Discussão 
 

3.1- Dados gerais, condições de vida e moradia 
 
A quantidade total de catadores cadastrados que trabalham no aterro sanitário, segundo a administradora do aterro, é 
de 81 pessoas, número que já foi mais expressivo nos anos anteriores, que ultrapassava 200 pessoas e que atualmente 
está reduzido graças ao trabalho conjunto entre o Ministério Público a Secretaria do Meio Ambiente e Agricultura do 
município de Anápolis, o Conselho Tutelar e a anterior administração do aterro sanitário, responsável pela 
implantação técnica do aterro sanitário em uma área antes caracterizada como lixão.   
 
Na amostragem de campo foram entrevistados um total de 22 catadores (27,16%), em data pré-estabelecida, no início 
dos seus trabalhos, no período diurno. Os dados foram coletados nas rampas de trabalho, ou seja, nas células de 
deposição de resíduos sólidos, a céu aberto, onde os caminhões compactadores fazem o depósito do lixo para o 
posterior manejo por meio de máquinas que fazem a planagem, compactação e cobertura do material depositado. 
Segundo dados coletados in loco, a população de catadores é formada por indivíduos entre 18 e 49 anos, sendo que a 
média de idade é de 36 anos, o que caracteriza uma comunidade jovem adulta.  
 
A presença masculina é consideravelmente superior à feminina (81,82%), o que pode ser reflexo do comportamento 
masculino de adaptar e se acomodar às situações que lhes são impostas. Segundo Oliveira (1998), os homens se 
condicionam a um modelo comportamental de maneira cega, restringindo suas subjetividades, trazendo angústias e 
tensões com as quais convivem cotidianamente.   
 
Quanto ao nível de escolaridade, 90,91% estão fora do índice de analfabetismo, embora 59,09% dos entrevistados 
possuam apenas o ensino fundamental incompleto e 9,09% tenham completado o ensino médio. A pesquisa também 
registrou a presença de uma catadora que estaria se preparando para prestar vestibular para o curso de Direito.  Esse 
resultado corrobora com afirmativa de Magera (2003) e Carmo (2005) que associam o ingresso de indivíduos nessa 
profissão por motivo dos baixos níveis de escolaridade que possuem. 
 
Com relação à naturalidade, 68,18% dos entrevistados são de origem do estado de Goiás, somando-se um total de 
72,72% naturais da região Centro-Oeste contra 18,18% da região Nordeste e respectivos 4,55% das regiões Sul e 
Sudeste. Foi constatado que 100% dos entrevistados residem no município de Anápolis, sendo que 86,36% em 
bairros próximos ao aterro, com uma distância do perímetro máximo de 3,5 quilômetros, o que justifica a preferência 
do deslocamento para o aterro de 77,27% por meio de bicicletas ou a próprios pés.  
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Com relação à situação de moradia, 68,18% possuem casa própria, considerando-se como casa própria as residências 
cujos entrevistados são os proprietários ou pertencentes ao núcleo de herança, geralmente os filhos. 27,27% pagam 
aluguel e 4,55% então em situações diversas.  
 
Quanto à infraestrutura, as moradias possuem, na sua grande maioria os quesitos essenciais e indispensáveis de uma 
moradia básica, sendo que  77,27% das residências  são atendidas por redes de água encanada  e possuem banheiro 
interno, 72,73% possuem pavimentação asfáltica em seus bairros e ruas de acesso e 86,36% são atendidas pela rede 
elétrica, contra 77,27% de  residências que não possuem rede oficial de esgoto, recorrendo essas à opção de fossas 
sépticas.   
 
Quando não estão envolvidos com os trabalhos de catação de recicláveis no aterro, os entrevistados, em sua maioria, 
descansam ou assistem à  programas televisivos  (63,64%), cuidam dos filhos (27,27%) ou se envolvem com outras 
atividades (9,09%). Quando indagados sobre os compromissos com atividades sociais, culturais, religiosas ou 
políticas em suas comunidades, apenas 36,36% afirmam estarem participando de pelo menos uma delas.  Esse 
mesmo percentual coincide com o número de famílias dos entrevistados que participam de algum projeto de 
assistência social ou de qualquer projeto beneficiário da prefeitura ou de alguma instituição social.  

  
3.2- Trabalho, renda, segurança e saúde  
  
Ao buscar respostas sobre os motivos que levam estes cidadãos a se submeterem aos trabalhos de catação de lixo 
dentro de um ambiente inóspito e com tantos agravantes, imaginou-se que dentre as muitas respostas, as principais 
talvez fossem a falta de oportunidade ou o desemprego, mas constatou-se que 45,45% dos entrevistados afirmam ter 
feito essa opção pela boa renda que ela proporciona, bem superior ao habitual salário mínimo que estavam 
acostumados e pela liberdade de não terem vínculo empregatício, o que acarretaria deveres e obrigações. Como 
resultado 40,91% confirmam que sua motivação inicial foi o momento súbito de desemprego e apenas 4,55% 
assumem que não tiveram outra opção.  
 
Sobre a importância do trabalho que desenvolvem, 77,27% tem consciência dos impactos positivos resultantes de 
seus trabalhos, como descrito no depoimento gravado de um dos líderes entrevistados: “...eu sei que é importante o 
meu trabalho para o meio ambiente, o lixo que ficava muitos anos atrapalhando a natureza eu tiro dela, cuido da 
saúde das pessoa, meu trabalho  é muito importante,  não penso só no dinheiro, sei que eu tô cumprindo meu papel e 
tenho orgulho disso, me orgulho de ser catador, ajudo a sociedade...” (PEDRO, catador há mais de 10 anos). 
 
Sobre os rendimentos mensais informados pelos catadores, constatou-se uma variação de R$600,00 à R$1.600,00, 
com uma média mensal de R$ 1.045,00, sendo que a maioria dos entrevistados acumulam valores superiores a 
R$800,00, como ilustrado na Figura 1.  As justificativas para as variações dos rendimentos podem estar relacionadas 
ao tempo dedicado ao trabalho e a metodologia desenvolvida por cada catador em suas atividades, que influenciam 
no seu desempenho e na escolha adequada de material.   
 

 
 
 

Figura 1: Distribuição dos rendimentos dos catadores no aterro sanitário de Anápolis-GO 
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A média de horas trabalhadas diariamente é de 10,4 horas por catador, o tempo de trabalho varia entre 6 horas e 
pouco mais de 12 horas, como apontam os resultados apresentados na Figura 2. Ressalta-se que o tempo de 
intervalos e alimentação não foram desagregados. 
 

Figura 2: Tempo de trabalho diário 
 
 
Sobre os tipos de materiais mais recolhidos e quais lhes proporcionam maior renda, segue catalogação apresentada 
na Tabela 1. A análise gravimétrica não pode ser determinada na pesquisa de campo. 
 

Tabela 1 – Descrição e valores dos materiais recolhidos 
  MATERIAL UNIDADE PREÇO(R$)   
     
 

ALUMÍNIO KG 2,00 
 

 
COBRE QUEIMADO KG 8,00 

 
 

GARRAFA GRANDE PÇ 0,25 
 

 
GARRAFA PET BAG 23,00 

 
 

GARRAFÃO DE 5 LITROS PÇ 0,30 
 

 
PAPELÃO KG 0,11 

 
 

SUCATA KG 0,18 
 

 
VIDRO KG 0,10 

  
Quando indagados se quando nas atividades de campo os envolvidos na entrevista se organizavam em equipes, 
trabalhando juntos e dividindo a renda, a resposta foi quase unânime, 81,82% dos catadores afirmaram que não têm 
qualquer tipo de parceria, que seus materiais selecionados e seus lucros são exclusivos.  
 
Quanto ao uso de EPI’s, outro fato constatado é que apesar dos catadores não usarem de seus recursos para 
adquirirem esses equipamentos, 68,18% fazem uso de luvas de proteção e 72,73% de calçados de segurança, todos 
estes resgatados do próprio lixo, oriundos principalmente dos descartes da empresa que presta os serviços de limpeza 
urbana para o município. Como já estão em situação de desgaste, esses materiais, apesar de permitirem um certo grau 
de proteção, não estão nas condições ideais de utilização.  
  
3.3- Autoimagem, intereses profissionais e sonhos 
  
A consciência da visão equivocada que a sociedade tem da profissão que exercem e a marca da imagem 
preconceituosa atribuída aos catadores puderam ser constatadas na constrangedora experiência de mais de 68,00% 
dos entrevistados, que em algum momento vivenciaram essa desconfortante verdade. Imbuídos dessa consciência 
lhes são acrescentados ainda o reconhecimento dos prejuízos à saúde, da segurança e de todos os demais riscos 
relativos aos seus trabalhos, da forma em que são sujeitados, criando uma autoimagem significativamente negativa. 
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Quando são pontuadas as questões de preconceito, esse mesmo percentual de mais de 68,00% afirmam ter o desejo 
de sair do aterro sanitário, o que é imediatamente remediado quando consideradas as suas rendas, o que os mantém 
inseguros para a tomada de uma decisão que os retirem do aterro e os deixem em uma linha de risco. Esse 
comportamento compartilhado faz com que 63,64% dos entrevistados não tenham expectativas profissionais, que 
apenas 18,18% queiram trabalhar com carteira assinada e que 4,55% pensem em ter um negócio próprio.  
 
Quando perguntado sobre o que provavelmente estariam fazendo se não estivessem no aterro sanitário, 13,64% 
afirmam que continuariam exercendo a mesma profissão, catando recicláveis nas ruas, 18,18% estariam fazendo bico 
ou serviços temporários e 54,55% afirmam que teriam que se sujeitar ao trabalho com carteira assinada, o que para 
eles, aparentemente seria um prejuízo.  
 
Sobre os sonhos para o futuro, não houve uma tendência homogenia, com exceção dos 18,18% que afirmam sonhar 
com a casa própria, sendo que a maioria já passou por esse processo de conquista por meio dos seus recursos 
próprios sem participarem de programas sociais ou qualquer outro tipo de benefício. Quanto aos demais sonhos 
constatados, estão entre eles: fazer curso de especialização, trabalhar fichado, ter o próprio negócio, ser vendedor, ter 
qualidade de vida, fazer uma faculdade, jogar bola, dar uma vida melhor para os filhos e outras variedades. 
 
Quando solicitadas algumas sugestões ou reivindicações para que se melhorassem suas condições de trabalho e sua 
dignidade, 59,09% dos entrevistados não sinalizaram interesse, dentre as poucas contribuições, foram sugeridas a 
implantação de algum tipo de infraestrutura, um cadastro para impedimento de entrada de novos catadores, 
assistência técnica especializada e a implantação de uma cooperativa. Sobre a sugestão da implantação de uma 
cooperativa, apesar de 72,73% não entenderam bem como funciona uma associação de cooperados, 68,18% 
demonstraram ter grande interesse em participar de um projeto como esse. 
 
 
4- Conclusões 

 
Dentro do universo da reciclagem, o catador é um personagem de fácil manipulação e subjulgamento, ora pelo poder 
da indústria dos recicláveis, ora pela exploração dos atravessadores, ora pelo descaso do poder público, o que 
interfere na constituição de seu status de cidadania, fixando-o distante de uma consciência saudável das práticas e 
direitos sociais.   
 
Os resultados obtidos neste trabalho constatam que os catadores de materiais recicláveis do aterro sanitário de 
Anápolis-GO, se enquadram no perfil comum da maioria dos indivíduos que se submetem a essa opção de trabalho.  
A prática do trabalho exploratório, a desvalorização da pessoa humana, a exposição a condições de insalubridade e o 
potencial patológico foram percebidos e apontados durante os trabalhos.  
 
Quando se estabelecem melhores condições para as práticas dos trabalhos desses profissionais, a expectativa é que a 
visão comum compartilhada da sociedade passe a ter o reconhecimento dessa classe, resgatando o catador do campo 
da invisibilidade, instigando-o para o exercício da cidadania.     
 
Como resultado das muitas experiências propostas em vários estudos, projetos e artigos que envolvem essa mesma 
problemática para transformar essa imagem do catador associada a uma identidade pejorativa e restituí-lo à um nível 
aceitável de dignidade e de condições de trabalho saudáveis, faz-se necessária a quebra de um paradigma, a transição 
dos seus trabalhos individuais e isolados, para uma organizada associação que possa lhes permitir o cooperativismo, 
estabelecendo a construção de uma identidade coletiva. 
 
Na forma do trabalho cooperativo esses profissionais passam a ser reconhecidos como uma classe com deveres e 
direitos, enfraquecendo o estigma associado de forma negativa à imagem que possuem, quando estão na sua 
individualidade e desprovidos de uma força comunitária.  A adesão a uma cooperativa de trabalhadores fará com que 
essa classe seja reconhecida de fato como classe trabalhadora perceptível e visível para uma sociedade tão 
indiferente.  
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Sabe-se que a preferência dos entrevistados é pela melhor remuneração e pela facilidade da flexibilidade no tempo de 
trabalho, mas quando comparadas essas preferências com a estabilidade proporcionada por uma cooperativa, pode-se 
acrescentar a elas muitos outros aspectos diferenciais que corroboram intensamente com as condições sanitárias 
adequadas, renda, tempo de trabalho, proteção e garantias trabalhistas.  
 
Algumas das vantagens de optar em trabalhar em uma cooperativa incluem: rendimento mensal regular comprovado 
por meio de contracheque; uma menor jornada de trabalho com horários ajustáveis; refeitório que proporciona um 
ambiente para alimentação saudável; vestiário para a troca do uniforme, com chuveiros para o banho e desinfecção 
após os trabalhos; acesso ao uso de EPI’s de qualidade efetiva; unidade de triagem e compostagem de resíduos 
sólidos com devida cobertura, protegendo-os das exposições ao tempo, à chuva e ao sol excessivo; acrescenta-se 
ainda o acesso aos diretos trabalhistas e previdenciários, além da possibilidade de convênios com o SESI (Serviços 
Social da Indústria) e com atendimentos médicos e odontológicos.    
 
Considera-se que os objetivos da pesquisa foram alcançados, os fatores que condicionam a permanência dos 
catadores no aterro e os motivos que levam a sociedade a estigmatizarem esses profissionais também foram 
esclarecidos por meio desse projeto, endossando a opção pelo método adotado de entrevista semiestruturada, o que 
possibilitou constatação dos resultados.  
 
O grande diferencial do perfil do catador de recicláveis do aterro sanitário de Anápolis-GO comparado com 
catadores da maioria dos demais municípios é que os profissionais alvo deste estudo, não fazem mais parte da linha 
da pobreza, a maioria possui ganhos que os insere na nova classe C (composta por famílias que têm uma renda 
mensal domiciliar total entre R$ 1.064,00 e R$ 4.561,00), tem residência própria e estão nessa profissão não por falta 
de opção, mas por escolha.  Ainda assim, não deixam de ser explorados e trabalham em condições subumanas.  
 
Essa classe trabalhadora desempenha um importante papel, em sua silenciosa escolha, dá novo valor à matéria 
desprezada e descartada, faz a lenta assepsia nos restos de uma sociedade consumista e torna-se um instrumento 
poderoso na prática da preservação e conservação do meio ambiente. 
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