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RESUMO

Esta pesquisa tem como objetivo analisar a importância dos catadores de lixos e a sua estreita relação com o gerenciamento dos resíduos sólidos 
do Município de Macapá, Estado do Amapá. Levantou-se como hipótese que a função do catador de lixo é essencial para o gerenciamento dos 
resíduos sólidos, exercendo papel social e ambiental relevante, devendo ser incentivado e apoiado. A metodologia foi a revisão bibliográfica sobre 
a doutrina ambiental e os resíduos sólidos, bem como a visita in locu na lixeira urbana de Macapá, para identificar e caracterizar os catadores de 
lixo. Com base neste objetivo identificou-se que o município apresenta problemas infra-estruturais graves, como ausência de saneamento básico 
e coleta seletiva de lixo, ou seja, inexiste política pública sustentável que resulte efetivamente em benefício para o meio ambiente e a 
coletividade. Existem homens, mulheres que do lixo, fazem sua fonte de sustento, dele retiram materiais de reuso que serão reintroduzidos no 
ciclo de produção de inúmeros produtos. Enquanto um número deles trabalha no lixão, outros perambulam pelas ruas buscando o material 
diretamente do lixo domiciliar deixado à porta, ou recolhendo em carrinhos, papéis e outros produtos de reuso. Os catadores de material 
reciclável hoje são reconhecidos como categoria profissional, desempenhando um importante papel na recuperação do meio ambiente, pois boa 
parte do que seria destinado ao aterro sanitário é recuperado por eles, reduzindo o volume de material despejado, apesar do reconhecimento 
público e representação profissional através do MNCR (Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis), observa-se a necessidade de 
retirar da precariedade e formalizar o catador de material reciclável. O movimento dos catadores de material reciclável possibilitou a inclusão da 
categoria como objetivo da Lei de Política Nacional dos Resíduos Sólidos (Lei n.º 12.305/2010). Neste sentido, a lei destaca que estados e 
municípios são incentivadores da criação de cooperativas e associações desta categoria, gozarão de prerrogativas quanto a recursos públicos da 
União para o setor de limpeza pública, neste sentido, como é no município que as políticas são construídas, a pesquisa visa identificar medidas, 
ações e estratégias do Poder Público municipal com vistas ao cumprimento do que dispõe a Lei de Política Nacional de Resíduos Sólidos quanto ao 
gerenciamento desses resíduos e de que modo está incluído o catador de material reciclável, tendo como ponto de vista a sustentabilidade na sua 
multidimensionalidade social, econômica, ética, ambiental e jurídico-política. O fundamento do valor social do trabalho e da livre iniciativa, aliado 
à sustentabilidade, foram o elemento inspirador da lei de Política Nacional dos Resíduos Sólidos naquilo que se refere ao catador de lixo. Esta 
pesquisa teve por foco os fundamentos da cidadania e do valor social do trabalho, procurando identificar as ações, medidas e estratégias no 
âmbito do Município de Macapá, voltadas para os catadores de lixo no sentido de retirá-los da precarização, identificando-se  o contingente de 
pessoas que trabalham diretamente na catação de material reciclável, analisando o modo como o princípio da sustentabilidade tem influenciado a 
tomada de decisão do governo local no âmbito das ações de limpeza urbana. Como resultado constatou-se que o Município de Macapá não tem 
registros de números de catadores de lixo e nem políticas públicas, acerca das medidas tomadas pelo poder público local para a implantação de 
cooperativa ou associação de catadores de lixo.
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