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1. Introdução 

 

 A Política Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS, instituída no ano de 

2010 pela Lei 12.305, tem como uma das suas determinações o fechamento 

dos lixões em todo o país, o que foi uma conquista para toda sociedade 

brasileira, tendo o Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis 

– MNCR como um dos principais protagonistas desta conquista.   

Segundo informações divulgadas no ano de 2014 pela Secretaria Geral 

da Presidência da República, existem ainda mais de 2.900 lixões a serem 

fechados em todo o país e mais algumas centenas de Aterros Sanitários que 

se encontram fora das novas determinações legais estabelecidas pela PNRS. 

Nas duas situações a presença de catadores atuando em condições precárias 

e desumanas é uma constante. 

A PNRS foi precisa nas determinações relacionadas ao fechamento dos 

lixões e regularização dos Aterros, além de ter sido muito importante para a 

afirmação e garantia da participação dos catadores no processo de gestão dos 

resíduos sólidos urbanos. Com a regulamentação da PNRS, os catadores 

ganharam legitimidade legal para reivindicar sua participação na 

implementação dos sistemas de coleta seletiva de resíduos sólidos nos 

municípios e para disputar espaço na implementação da logística reversa de 

embalagens. 

Contudo, mesmo com a regulamentação da PNRS, não se conseguiu 

formular uma proposta de política que conseguisse assegurar os direitos dos 

catadores no processo de fechamento dos lixões. Em regra, os lixões que hoje 

encerram suas atividades no Brasil continuam deixando desamparados uma 

massa de trabalhadores e trabalhadoras, que por mais que atuassem em 

condições degradantes, tinha nessa atividade a única fonte de sustento de 

suas famílias. 

Nossa experiência concreta nos faz acreditar que para enfrentar esta 

situação é necessário, em paralelo ao processo de fechamento dos lixões, a 
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realização de ações de caráter emergencial e ações de caráter estruturante, 

que sejam capazes de responder a curto, médio e longo prazo as 

necessidades concretas dos catadores de materiais recicláveis, que perdem 

sua única fonte de renda com o fechamento desses locais. 

O que trazemos nesse CADERNO DE REFLEXÕES E 

CONTRIBUIÇÕES PARA O PROCESSO DE FECHAMENTO DOS LIXÕES 

NO BRASIL, é a sistematização de uma experiência concreta, realizada no 

processo de fechamento do Aterro Metropolitano de Jardim Gramacho, que era 

o maior da América Latina, que conseguiu encerrar suas atividades a partir de 

um processo que contou com a participação ativa dos catadores e catadoras 

de materiais recicláveis que lá atuavam. Uma experiência que se realizou a 

partir de um desenho metodológico prático que, ao seu final, garantiu inclusive 

um pagamento para os catadores envolvidos, entendido pela categoria como 

uma compensação pelos anos de serviços prestados a sociedade na coleta de 

resíduos dentro do Aterro. 

Não achamos que esta experiência tenha sido a melhor ou represente 

um modelo ideal, mas acreditamos que ela nos aponta caminhos concretos que 

podem contribuir para que o fechamento dos lixões que ainda restam abertos 

no Brasil ocorra com a garantia de que os catadores de materiais recicláveis 

que atuam nestes tenham seus direitos plenamente atendidos.  

Por último, é importante destacar que as ações apresentadas aqui 

precisam ser emanadas por parte do Estado brasileiro, por meio de suas 

diferentes instâncias, pois é ele que possui a competência legal, a legitimidade 

institucional e as condições materiais para realizá-las. Contudo, como 

falaremos no capítulo dedicado a Governança, mesmo sendo estas ações 

emanadas pelo Estado, é fundamental que elas se realizem com a participação 

ativa dos catadores e catadoras, pois assim teremos um processo com maior 

probabilidade de êxito. 

Boa leitura!  
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2. Ações Emergenciais 

 

2.1. Criação de uma instância de catadores para tratar do 

fechamento do lixão 

 

Quando o poder público decide fechar um lixão ou regularizar a situação 

de um aterro no qual existam catadores trabalhando, a primeira medida a ser 

tomada é a abertura do diálogo com o conjunto dos catadores e catadoras que 

atuam neste local. 

Quando o número de catadores for em pequena quantidade é possível e 

recomendável ter uma primeira reunião com todos para explicar a situação, os 

prazos de fechamento do lixão e as ações iniciais que estão sendo pensadas.  

Em casos de lixões maiores é preciso dialogar primeiro com as 

lideranças de catadores que tem atuação no local, que em geral são facilmente 

identificadas, pois gozam de reconhecimento junto a seus pares. É o contato 

com estas lideranças que vai determinar o momento e a forma de diálogo com 

o restante do grupo. 

  Nos dois casos, sugere-se a criação de uma instância de catadores 

especificamente para tratar do fechamento do lixão, na qual devem estar 

representados os diferentes grupos de catadores, tanto aqueles que já 

possuem algum tipo de organização coletiva quanto àqueles que atuam 

individualmente. 

Este espaço, que pode ser chamado de Conselho de Lideranças ou de 

qualquer outro nome que se adeque melhor a realidade local, será responsável 

por fazer a interlocução em nome de todos junto ao poder público, levar a seu 

conhecimento as reivindicações do grupo e por manter o grupo 

permanentemente informado sobre os passos que serão dados. 

De acordo com a complexidade de cada decisão a ser tomada, este 

Conselho de Lideranças deverá promover reuniões com grupos específicos de 

catadores, realizar consultas, organizar plenárias e, ser for o caso, até mesmo 
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convocar uma assembleia geral para que os encaminhamentos sejam 

entendidos e aprovados por todos. 

É importante que não se perca de vista que todas as decisões tomadas 

em relação ao fechamento de um lixão têm implicações diretas e imediatas na 

vida dos catadores que nele atuam, portanto, não se pode esperar que eles 

aceitem ou facilitem o encaminhamento de decisões sob as quais não foram 

consultados.  

É a construção de soluções com os catadores e não “para os catadores” 

que determinará o nível de eficácia das ações planejadas e o sucesso pleno no 

fechamento do lixão. 

 

2.2. Criação de uma instância do Poder Público para tratar do 

fechamento do lixão 

 

O fechamento de um lixão é tarefa complexa e não pode ser realizada 

isoladamente por um órgão ou uma única instância de governo. Por este 

motivo, é fundamental que se estabeleça um espaço de diálogo entre as 

diferentes esferas de governo, envolvendo os respectivos órgãos que podem 

contribuir no processo de fechamento do lixão e ainda outras instâncias do 

Estado. 

Essa instância, que pode ser chamada de Comitê Instersetorial, deve 

reunir, no mínimo, os órgãos locais responsáveis pela política de meio 

ambiente, pela gestão de resíduos, pelas políticas de saúde e pelas políticas 

de assistência social. Dependendo das dimensões do lixão a ser fechado, 

podem ainda ser mobilizados órgãos estaduais, responsáveis pelas mesmas 

áreas elencadas acima, e órgãos federais. 

Vale destacar que o Governo Federal possui um Comitê Interministerial 

para Inclusão Social e Econômica dos Catadores de Materiais Reutilizáveis e 

Recicláveis – CIISC, instituído por meio do Decreto nº 7.405/10, que é 

composto por vários órgãos federais e tem como finalidade coordenar e 
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fiscalizar a realização dos programas federais em apoio aos catadores de 

materiais recicláveis. Esse Comitê pode ser consultado para indicar quais 

políticas existem em seu estado e como elas podem colaborar para o 

fechamento dos lixões em cada unidade da federação.  

É fundamental mobilizar para este espaço também uma representação 

do Ministério Público, que nos últimos anos tem se envolvido intensamente 

com o processo de fechamento dos lixões no país e tem cobrado das 

prefeituras o cumprimento da PNRS.    

 Com estes órgãos na mesa e com a participação dos representantes 

dos catadores dá-se início a construção de um plano para o fechamento do 

lixão, definindo-se prazos, ações a serem realizadas, responsáveis, fontes de 

financiamento e todas as demais questões que forem necessárias para o 

fechamento do lixão com a devida inclusão socioeconômica dos catadores de 

materiais recicláveis.  

 

2.3. Censo Socioeconômico dos Catadores e Catadoras 

 

Organizadas as instâncias que coordenaram o processo de fechamento 

do lixão, parte-se então para as ações concretas. A primeira delas é a 

realização de um censo socioeconômico que garanta o cadastramento de 

todos os catadores e catadoras que atuam no local. 

Além das informações básicas, tais como o nome completo, situação 

documental e tamanho da família sustentada pela atividade realizada no lixão, 

é fundamental explorar questões relacionadas à produção e a renda auferida 

com o trabalho realizado no local, tendo em vista a necessidade de serem 

planejadas estratégias de organização econômica para que os catadores e 

catadoras tenham alternativas de trabalho e renda após o fechamento do lixão.  

No anexo 1 (um) disponibilizamos um modelo de instrumento de coleta 

de informações para a realização do Censo Socioeconômico dos Catadores 

e Catadoras. É importante frisar que este modelo precisa ser adaptado para 
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cada realidade, incluindo-se ou excluindo-se dele informações que dialoguem 

com as peculiaridades de cada local. 

As informações levantadas no Censo Socioeconômico dos Catadores 

e Catadoras são a base para o planejamento das ações a serem realizadas. A 

partir delas saberemos as características e o tamanho do público a ser 

atendido, o volume de materiais que esses catadores e catadoras coletam no 

lixão, a renda que auferem com este trabalho e quantas pessoas dependem 

desta renda para sobreviver. 

Para que as informações levantadas tenham uma maior fidelidade é 

fundamental identificar e envolver lideranças de catadores no processo de 

realização do Censo Socioeconômico dos Catadores e Catadoras. A 

presença de outros catadores para orientar seus pares e apoiar a coleta de 

informações dará maior credibilidade ao processo e maior segurança para 

aqueles que responderão as questões. 

 

2.4. Inclusão das famílias de catadores no Cadastro Único do 

Governo Federal  

 

O Cadastro Único do Governo Federal é um banco de dados que reuni 

informações socioeconômicas das famílias brasileiras de baixa renda e serve 

como base para definir os programas sociais a que cada uma tem direito. 

Podem ser incluídas no Cadastro Único do Governo famílias com renda 

per capita de até meio salário mínimo ou renda total de até três salários 

mínimos. Acima desse piso, a inclusão está vinculada à inserção em algum 

programa social específico. 

O Cadastro Único traça o perfil das famílias cadastradas e, em alguns 

casos, as agrega a um grupo específico. Atualmente são identificados 16 

grupos, em função de características étnicas, culturais ou conjunturais e, dentre 

estes, temos o de catadores de materiais recicláveis. 
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É importante que durante a realização da inclusão das famílias de 

catadores no Cadastro Único se atente para o preenchimento do campo 2.07 

do Formulário Suplementar 1 do Cadastro, com o código “306” e a descrição 

“família de catadores de material reciclável”, pois, desta forma, será possível 

dar prioridade a inclusão destas famílias no Programa Bolsa Família, desde 

que estas cumpram as exigências e tenham o perfil de acesso ao programa.  

A priorização das famílias de catadores foi estabelecida pela Portaria 

MDS 341/2008, republicada em 2013, e garante que estas famílias possam 

entrar no programa Bolsa Família, independente da cota do município. 

Vale destacar que é recorrente os casos de famílias de catadores que 

não são beneficiárias de programas sociais, seja em razão da desinformação a 

respeito dos seus direitos, seja por que, às vezes, em razão da renda, não 

estão no perfil de beneficiário. Por isso, é muito importante garantir a inclusão 

de todas as famílias no Cadastro Único. 

Por último, sugerimos que se busque realizar o Censo Socioeconômico 

dos Catadores e Catadoras e a Inclusão das famílias de catadores no Cadastro 

Único do Governo Federal de forma conjunta, pois isso otimiza esforços, 

diminui os custos e, principalmente, diminui o tempo a ser despendido pelos 

catadores, que em meio a esse processo, precisam manter suas atividades de 

trabalho. 

 

2.5. Regularização de Documentação Civil 

 

Com base no Censo Socioeconômico dos Catadores e Catadoras será 

possível saber qual a situação da documentação civil dos catadores. Em geral 

existe sempre algum tipo de pendência documental que vai sendo colocada em 

segundo plano e acaba por não ser resolvida, o que pode dificultar a busca de 

algum benefício por parte do catador ou, até mesmo, pode ser um limitador 

para que ele faça parte de uma cooperativa que venham a ser formada durante 

o processo de fechamento do lixão. 
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Quando a ocorrência de problemas de documentação civil for pequena, 

sugere-se uma orientação individualizada e o acompanhamento da solução da 

questão, que pode ser realizado por uma assistente social da própria prefeitura 

ou de algum outro órgão. Quando forem muitos casos, sugere-se a realização 

de um mutirão de regularização documental, que deve ser realizado em local 

de fácil acesso para os catadores e pode envolver, além dos órgãos de 

assistência social e de identificação do executivo, o Ministério Público e a 

Defensoria Pública. 

É importante que esses mutirões mobilizem todos os órgãos necessários 

para a emissão de qualquer documento, seja carteira de identidade, CPF, 

certidão de nascimento, título de eleitor, dentre outros, para que não se crie 

uma situação de frustação para os catadores e catadoras que foram 

mobilizados pare a ação. 

 

2.6. Atendimento Emergencial a Saúde do Catador  

 

Pela natureza das atividades desenvolvidas pelos catadores e catadoras 

que atuam dentro dos lixões, eles estão permanentemente expostos a vários 

riscos à saúde e, invariavelmente, quando são acometidos por alguma doença 

não conseguem tratá-la de forma adequada. Há também nos lixões uma 

grande ocorrência de ferimentos sofridos pelos catadores e catadoras, que 

acontecem durante a realização do trabalho de separação dos materiais 

recicláveis daqueles não recicláveis. 

O acúmulo das situações descritas acima vai deixando muitas sequelas, 

algumas físicas e outras emocionais. Quando se chega ao momento de 

fechamento de um lixão, em geral, encontramos os catadores e catadoras com 

muitas questões de saúde que precisam ser tratadas de forma diferenciada, 

pois, não se pode imaginar que estas pessoas, que estão prestes a perder sua 

única fonte de renda, possam estar dispostas ou tenham como prioridade 
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buscar um atendimento para sua saúde nas filas do Sistema Único de Saúde – 

SUS.  

Para garantir o atendimento necessário, é importante que sejam 

mobilizados os equipamentos públicos de saúde, que compõe o SUS, a partir 

de uma ação envolvendo a Secretaria Municipal de Saúde ou órgão 

equivalente, além dos órgãos da área ligados a outras esferas de Governo. 

Nos casos mais complexos e com maior volume de atendimento a ser 

realizado, o próprio Ministério da Saúde deve ser acionado, no que o Comitê 

Interministerial para Inclusão Social e Econômica dos Catadores de Materiais 

Reutilizáveis e Recicláveis, do Governo Federal, pode ser um parceiro para 

facilitar essa articulação. 

 

2.7. Segurança Alimentar e Nutricional 

 

Normalmente o processo de fechamento de um lixão ocorre com a 

diminuição gradativa dos resíduos que são encaminhados para esse local. À 

medida que os resíduos que chegam diminuem, também diminui a quantidade 

de materiais coletados e vendidos pelos catadores, afetando assim diretamente 

sua renda e sua capacidade de garantir o sustento da sua família. 

Nos casos em que o lixão é fechado sem que se tenha oportunizado 

outra atividade de trabalho para os catadores e catadoras, a situação torna-se 

mais grave ainda, pois esses trabalhadores ficam sem qualquer possibilidade 

de garantir o mínimo de condições de sobrevivência digna para suas famílias. 

Nas duas situações apontadas acima, até que se consiga apresentar 

alternativas concretas para que os catadores e catadoras possam regularizar a 

sua renda, é fundamental que se pense em alternativas para garantir a 

segurança alimentar e nutricional dessas famílias, fazendo-se jus a uma das 

bandeiras empunhadas há mais de uma década pelo Governo Federal, que é o 

combate à fome no Brasil. 
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Uma solução emergencial possível para essa situação é a busca de 

parceria com a Companhia Nacional de Abastecimento – CONAB ou outro 

órgão equivalente no estado, que podem doar cestas básicas de alimentos. É 

preciso que se tenha bem definido o tamanho da demanda e o tempo em que 

será necessário disponibilizar essas cestas básicas aos catadores, para que se 

possa negociar o apoio de algum destes órgãos a partir de bases concretas.  

  É importante frisar que essa é uma ação para resolver um problema 

emergencial, não podendo ser entendida como permanente, nem pelos 

catadores e tampouco pelos órgãos públicos envolvidos. 
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3. Ações Estruturantes 

  

3.1. Identificação dos resíduos gerados nos municípios e do 

potencial de geração de renda para os catadores. 

 

Uma opção importante para garantir a oferta de trabalho e renda para os 

catadores de materiais recicláveis que deixarão o lixão que será fechado é a de 

apoiar a organização destes, para que deem continuidade a sua atividade no 

mercado da reciclagem. Mas, para que não se construa uma alternativa 

insuficiente para responder ao conjunto dos catadores, é fundamental 

identificar o volume e os tipos de resíduos que tem potencial para serem 

coletados e vendidos, podendo assim estimar quantos catadores podem ser 

absorvidos por esta atividade e qual a renda potencial que poderá ser auferida 

por eles.  

Para tanto é necessário que o município tenha ou realize uma análise da 

composição gravimétrica dos seus resíduos, indicando suas quantidades, por 

tipo de material, e a distribuição espacial da origem destes resíduos dentro do 

município. Com essa informação, será possível saber quantas cooperativas 

poderão ser criadas, quantos catadores poderão ser absorvidos nestas e em 

que áreas estas organizações devem atuar.   

Vale destacar que esta informação, além de contribuir para o processo 

de organização dos catadores, será de grande valia para que o município 

planeje suas ações de gestão dos resíduos. 

 

3.2. Construção de Galpões para abrigar as organizações de 

catadores 

 

Não há como pensar no fechamento de um lixão com a inclusão 

socioeconômica dos catadores e catadoras de materiais recicláveis sem 
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objetivamente construir e oferecer um espaço físico adequado para aqueles 

que deixarão o lixão. 

Existem hoje muitos programas federais, sob a responsabilidade do 

Ministério das Cidades e da Fundação Nacional de Saúde (FUNASA), que 

oferecem recursos para a construção de galpões. Em muitos estados existem 

convênios em curso, que possuem recursos do governo federal disponíveis 

para compra de equipamentos. Buscar o apoio do CIISC para mapear e 

articular estas possibilidades é a melhor opção. 

A construção destes galpões pode ainda ser prevista pela prefeitura nos 

contratos firmados com as empresas que eventualmente venham a assumir a 

construção ou a gestão do Aterro que surgirá em substituição ao lixão.  

O modelo, tamanho e os equipamentos que deverão caracterizar o 

galpão a ser construindo devem resultar do diálogo com os catadores e 

catadoras que deixarão o lixão para ocupar estes espaços. É muito importante 

que os catadores se sintam construtores do processo e não apenas 

recebedores de um equipamento com o qual não se identificam e que, muitas, 

vezes, não desejavam da forma como lhes é entregue.  

Os galpões devem ser projetados considerando-se o número de 

catadores que o utilizarão e o volume de resíduos que precisará ser 

processado para que o grupo tenha uma renda individual satisfatória.  

O galpão deve possuir os equipamentos básicos para o desenvolvimento 

do trabalho, tais como prensa, balança, esteira, em quantidade e modelos a 

serem definidos de acordo com o volume de resíduos a ser processado. 

 

3.3. Apoio Técnico e Formação 

 

Durante o processo de realização do Censo Socioeconômico dos 

Catadores e Catadoras serão identificados os catadores e catadoras que 

desejam se organizar coletivamente e dar continuidade a sua atividade 

profissional. Estes catadores e catadoras que manifestarem o desejo de se 
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organizar coletivamente devem ser chamados e apoiados no seu processo de 

organização. 

O primeiro passo é a constituição de fato e de direito da cooperativa, o 

que deve ocorrer com o protagonismo dos catadores, tendo estes a 

possibilidades de analisar e opinar sobre o estatuto da cooperativa, sobre a 

estrutura de gestão da mesma e elegendo diretamente e sem interferência 

externa as pessoas que devem dirigir a organização. 

É importante que paralelamente a constituição formal da cooperativa 

seja realizado um planejamento de ações, envolvendo desde a organização e 

divisão do trabalho entre os associados, até um plano financeiro que aponte o 

fluxo contábil da cooperativa e a meta de renda almejada por todos.  

Por tratarem-se, em geral, de trabalhadores que vem de experiências de 

trabalho individual é importante que sejam planejadas e realizadas atividades 

formativas voltadas à sensibilização e organização do trabalho coletivo.  

Para a realização destas atividades é necessário mobilizar técnicos que 

tenham familiaridade com o tema, podendo estes, em alguns casos, inclusive 

serem disponibilizados diretamente pela prefeitura.  

Existem muitas organizações da sociedade civil que possuem 

experiência no trabalho com a organização de cooperativas de catadores que 

podem ser mobilizadas para a realização destas atividades. Existe também 

convênios do Governo Federal com muitos estados que possuem recursos 

para este fim. 

 Mas, independentemente de quem for o executor destas ações, é 

fundamental que se compreenda que uma cooperativa de catadores de 

materiais recicláveis, mesmo sendo coletiva e devendo ser autogestionaria, é 

um empreendimento econômico, que precisa ser viável e tem que dar 

resultados financeiros positivos para seus associados.   

 Uma forma de encontrar apoiadores capacitados tecnicamente e 

comprometidos com a organização coletiva dos catadores, é estabelecer 

contato com o Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis – 
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MNCR (www.mncr.org.br), que está organizado em todo o país e pode 

contribuir de forma singular com o processo de organização dos catadores.  

 

3.4. Implantação da Coleta Seletiva com participação dos catadores 

 

A implantação da coleta seletiva de materiais recicláveis é uma 

determinação da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que deve ser cumprida 

por todos os municípios brasileiros. Para além da obrigação imposta pela 

PNRS, instituída pela Lei 12.305/10, a implantação da coleta seletiva 

representa um grande avanço na gestão de resíduos do município, melhora as 

condições sanitárias e de saúde, além de representar uma economia para os 

cofres públicos, que deixam de pagar para enterrar materiais que tem valor 

econômico e podem contribuir para injetar mais renda no município.   

A partir da sanção da Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, que 

estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico, as cooperativas 

de catadores de materiais recicláveis passaram a ser dispensadas de licitação 

para serem contratadas pelo poder público para realização da coleta, 

processamento e comercialização de resíduos sólidos urbanos recicláveis ou 

reutilizáveis. 

A combinação dos objetivos e determinações das duas leis citadas 

acima, nos traz uma contribuição importante para a construção de novas 

opções de trabalho e renda para os catadores que deixarão o lixão. Se 

tivermos os catadores organizados em uma cooperativa, com equipamentos 

adequados para o seu trabalho e com uma assessoria técnica que contribua 

concretamente para sua organização produtiva e econômica, a prefeitura pode 

lançar mão das duas leis e contratar a cooperativa formada pelos catadores do 

lixão para realizarem a coleta seletiva no município. 

As experiências práticas demonstram que, em geral, a coleta seletiva 

realizada por catadores de materiais recicláveis é bem mais eficiente que 

aquela realizada por empresas prestadoras de serviços de limpeza urbana. 
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Além disso, a coleta feita pelos catadores traz para a prefeitura a certeza do 

reaproveitamento máximo dos materiais coletados, indo para o aterro somente 

os materiais que de fato não podem ser reciclados.  

Com a contratação da cooperativa para a realização da coleta seletiva 

de resíduos, o município estará também respondendo a outro importante 

aspecto da PNRS, o qual determina que os estados e municípios precisam 

elaborar seus respectivos Planos de Resíduos Sólidos prevendo a inclusão 

social e econômica dos catadores de materiais recicláveis, principalmente no 

tocante ao encerramento dos lixões.  

É preciso que fique claro que a contratação da cooperativa formada 

pelos catadores, para realizar a coleta seletiva no município, pagando 

adequadamente pelos serviços contratados, é uma decisão determinante para 

o sucesso do fechamento de um lixão com a efetiva inclusão socioeconômica 

dos catadores. 

 

3.5. Oferta de cursos de qualificação profissional 

 

No momento da realização do Censo Socioeconômico dos Catadores e 

Catadoras será possível identificar quais catadores tem o desejo de buscar 

outra atividade profissional. Nem sempre todos querem continuar atuando 

profissionalmente como catador e é preciso respeitar essa decisão e dar aos 

que assim desejarem a oportunidades de ingressarem em outra profissão. 

Nesse sentido, é preciso mobilizar junto às esferas estadual e federal 

vagas em cursos de qualificação profissional, a exemplo daquelas oferecidas 

pelo Pronatec, que são disponibilizadas em Institutos Federais de Educação, 

Ciência e Tecnologia e por meio de entidades do Sistema S.  

Com base nas informações relacionadas à quantidade de interessados e 

considerando a necessidade de estender estes cursos para os filhos dos 

catadores, é preciso definir a necessidade real de vagas e apresentar essa 

demanda objetiva ao Governo Federal.    
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3.6. Moradia para os catadores 

 

Muitos catadores e catadoras vivem em barracos, erguidos dentro ou 

nos arredores dos lixões, em condições absolutamente precárias. Com o 

encerramento do lixão esta condição tende a piorar, pois, estas moradias ficam 

ainda mais expostas aos diversos roedores, insetos e parasitas que buscarão 

outros lugares para se alimentar. 

Para além de uma demanda concreta, sempre apresentada pelos 

catadores nos processos de fechamento de lixões, a construção de moradias 

dignas para os catadores e catadoras é também uma questão relacionada a 

saúde pública.  

Um dos encaminhamentos para que sejam viabilizadas estas moradias é 

buscar os recursos hoje disponíveis no Programa Minha Casa, Minha Vida, que 

possui diversas modalidades, atendendo municípios de diferentes portes. 

Nessa articulação de moradias para os catadores, o CIISC também 

poderá ser um interlocutor junto ao Programa Minha Casa, Minha Vida. 
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Anexo 1 – Modelo de instrumento para realização de Censo 

Socioeconômico dos Catadores e Catadoras 

 

1. Nome completo: 

 

2. Endereço: 

 
3. Possui registro civil? 

 
4. Possui documentação? Quais? 

 
5. É casado? 

 
6. Possui filhos? Quantos? Quais as idades? 

 
7. É beneficiário de algum programa social? 

 
8. Quantas pessoas vivem com a renda que é conquistada com o trabalho 

no lixão? 

 
9. Existem pessoas com necessidades especiais que estejam dentre as 

que vivem da renda auferida? 

 
10. Elas recebem algum benefício social? 

 
11. Existem idosos que estejam dentre as pessoas que vivem da renda 

auferida? 

12. Eles recebem algum benefício social? 

 
13. Há quanto tempo é catador/a?  

 

14. Sempre catou no lixão (incluir nome do local)?  

(  ) Sim (passe para a questão 4)   (  ) Não 

 

15. Onde catava antes? 
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16. Há quanto tempo você cata ou catou no lixão (incluir nome do local)? 

 

17. Você ainda cata no lixão (incluir nome do local)? 

(  ) Sim (passe para a questão 8)   (  ) Não 

 

18. Há quanto tempo você não cata mais no lixão (incluir nome do local)? 

18.1. Por que deixou de catar no lixão (incluir nome do local)?    

 

19. Qual a renda média que você alcança por mês com a catação no lixão 

(incluir nome do local)? 

a. Hoje _______________ 

b. Um ano atrás __________________  

 

20. Tem interesse em continuar com a atividade de catação, havendo apoio 

para isso? 

(  ) Sim    (  ) Não 

 

21. Participa de alguma cooperativa ou associação?  

(  ) Sim    (  ) Não (passe para a questão11) 

 

22. Em qual e há quanto tempo? 

 

23. Já participou de algum outro tipo de organização coletiva? 

(  ) Sim    (  ) Não (passe para s questão13) 

 

24. Qual? 

 

25. Acredita que a organização em cooperativa pode melhorar sua renda? 

(  ) Sim    (  ) Não 
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26. Tem interesse em se organizar em cooperativa havendo apoio para 

isso? 

(  ) Sim    (  ) Não 

 

27.  Qual a sua produção diária e a quanto vende os seguintes materiais: 

Material Peso(Kg)/Quantidade Valor pago por Kg 

Papel (Arquivo)  R$ 

Papelão  R$ 

PET  R$ 

Plástico fino (qualquer 

tipo de embalagem) 

 R$ 

Alumínio  R$ 

Sucata  R$ 

Vidro  R$ 

 

28.  Você retira algum outro material do lixão (incluir nome do local)? Qual? 

28.1. Em caso afirmativo, qual a sua produção diária (kg)? 

 

28.2. A que preço você vende por kg? 

 

29.  Quantos dias você cata por semana no lixão (incluir nome do local)? 

 

30.  Quantas horas você cata por dia no lixão (incluir nome do local)? 

a. Hoje _______________ 

b. Um ano atrás __________________  
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31.  Quanto você ganha por dia com a venda do que cata no lixão (incluir 

nome do local)? 

 

32.  Para quem você vende os materiais coletados?  

 

33. Como você recebe o resultado da venda?  

(  ) à vista (passe para questão 23)                          (  )   prazo  

 

34.  Em quantos dias? 

 

35.  Você tem outro trabalho além desse?  

(  ) Sim    (  ) Não (passe para questão 27) 

 

36.  Qual?   

 

37.  Quanto você ganha nesse trabalho? 

 

38.  Existe outra fonte de renda na família?  

(  ) Sim    (  ) Não (passe para questão 28) 

 

39. Qual? 

 

40.  Você tem algum parente que mora na sua casa e também trabalha no 

lixão (incluir nome do local)?  

(  ) Sim                              (  ) Não (passe para questão 32) 

 

41.  Quantos?   

 

42.  Quanto cada um deles ganha diariamente? 

 

43.  Quantos dias eles trabalham por semana?  
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44.  No seu trabalho utiliza algum equipamento de segurança individual?  

(  ) Sim                              (  ) Não (passe para questão 34) 

 

45. Qual? 

 

46.  Já teve algum acidente de trabalho? 

(  ) Sim                              (  ) Não 

 

 

 

 


