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RESUMO

A lei 12.305/2005, que dispõe sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos - PNRS, além de trazer em seu arcabouço a regulamentação para a 
destinação final de maneira ambientalmente correta, também dispõe sobre o fechamento dos lixões e determina que eles sejam substituídos por 
aterros sanitários, dando destaque a inovações, como a inclusão social das organizações de catadores. Nesse sentido, o presente estudo pretende 
demonstrar o Programa Pró-Catador no Município de Macapá, não somente sob o prisma de inclusão social, mas como instrumento capaz de 
minimizar os impactos ambientais decorrente do despejo de resíduos sólidos e de ser uma das políticas públicas a contribuir para o meio 
ambiente equilibrado e preservado para as presentes e futuras gerações, em face da importância da coleta, separação e seleção de materiais 
recicláveis. Tem ainda o fito de identificar quais os motivos que levam a não implantação desse programa em Macapá. Para a construção da 
pesquisa, partiu-se da seguinte hipótese: o maior entrave para a efetiva implantação do programa Pró-Catador no Município de Macapá é a 
omissão do agente público responsável pela realização desse serviço. A problemática, nesse sentido, consistiu em responder o que de fato impede 
a implantação do programa Pró-catador no Município de Macapá O método empregado para a realização desta pesquisa foi o bibliográfico 
através do uso de fontes secundárias, como livros, teses, dissertações e artigos científicos sobre o referido tema. E concomitante a esse método, 
fez-se uso de pesquisa de campo junto ao Ministério Público do Estado do Amapá (Promotoria de Justiça do Meio Ambiente), no intuito de 
conhecer a atuação ministerial acerca da problemática dos resíduos sólidos urbanos, e, ainda, visita no Aterro Sanitário de Macapá, visando 
confrontar a realidade da atividade desenvolvida pelos catadores e catadoras com a legislação correlata estudada. Paralelamente, foram 
realizadas entrevistas com Representante da Coordenação do Programa Pró-Catador no Município de Macapá e com o Presidente da Associação 
dos Catadores de Macapá – ACAM. A importância deste estudo decorreu do fato de envolver um tema de grande repercussão social, que serve de 
instrumento capaz de amenizar os impactos ambientais decorrente do despejo de resíduos sólidos. O que se constatou ao final da pesquisa foi 
que, na verdade, falta interesse político para resolver o problema para a melhoria de condições da atividade desenvolvida pelos catadores, haja 
vista que instrumentos legais foram firmados e existe recurso orçamentário para se colocar em prática. Os resultados apontaram que, ao longo 
desses anos, o cenário não mudou em Macapá, muito embora tenha ocorrido a evolução de lixeira pública a céu aberto para aterro sanitário, as 
condições de trabalho dos catadores continuaram inalterada. Desta forma, concluiu-se que o maior entrave para a efetiva implantação do 
programa Pró-Catador no Município de Macapá é gestão dos entes responsáveis, haja a vista que existe recurso financeiro disponível para a 1ª 
etapa do programa, que é a reforma do galpão de triagem e nada avançou além de pactos assumidos entre Estado do Amapá e Município de 
Macapá, para a consecução dessa meta.

Ciências Jurídicas

Direito
IX Seminário de Pesquisa da Estácio


