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RESUMO 

Os resíduos sólidos produzidos no Brasil, em sua maioria, não recebem um tratamento e 

disposição final adequados. Em Natal, cidade pertencente ao estado do Rio Grande do 

Norte, até julho de 2004, a situação era semelhante, com os resíduos sendo dispostos 

inadequadamente no lixão do bairro Cidade Nova. Com a sua desativação, parte dos 

catadores que trabalhavam informalmente no local, formaram associações de catadores. 

Nesse contexto, este trabalho busca promover uma análise dos elementos sociais e 

econômicos que emergem da problemática acerca do lixo e da exclusão social, visando 

compreender os atores sociais que lidam com a reciclagem do lixo, como os catadores de 

rua e as cooperativas de catadores; e também analisar a concepção que estes têm de seu 

trabalho como catador. Esta análise tomou por base, inicialmente, uma pesquisa 

bibliográfica e documental do tema. Depois, foi feito um estudo in loco junto às associações 

de catadores ASCAMAR e ASTRAS a fim de analisar impactos sócio-ambientais produzidos 

pelos resíduos em Cidade Nova. As conversas informais e aplicação de questionários com 

uma amostra de 20% da população de catadores envolvidos na coleta seletiva, ainda em 

fase de análise, evidenciaram que o nível de escolaridade dos catadores é muito baixo, a 

sua renda média mensal é insuficiente para suprir as necessidades básicas da família, mas 

apesar das más condições econômicas, a maioria dos catadores possui casa própria e de 

alvenaria. A Prefeitura, promoveu cursos de capacitação com os catadores e dá apoio 

quanto ao fardamento e ao transporte, para que as associações de catadores, realizem a 

coleta seletiva porta-a-porta nas zonas sul, norte e leste da cidade. A triagem ocorre no lixão 

desativado e os resíduos são vendidos a empresas recicladoras. 

I. INTRODUÇÃO 

A expansão urbana e o consumo cada vez maior de produtos industrializados 

proporcionam um aumento na produção de resíduos sólidos, agravando os problemas 

ambientais e sociais das cidades. 
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A cidade de Natal possui uma população de 712.317 habitantes e limita-se com as 

cidades de Parnamirim, Macaíba, São Gonçalo do Amarante e Extremoz. A cidade sempre 

teve dificuldades na gestão pública de resíduos sólidos, no que diz respeito ao depósito, 

acondicionamento e à destinação final do lixo. A fim de sanar tal problema, a coleta seletiva 

é tida como uma saída eficiente para gerenciar os resíduos sólidos de forma adequada. Esta 

visa evitar a mistura indesejável dos materiais a serem reciclados, promovendo sua coleta 

em locais e/ou momentos diferentes daqueles da coleta comum. Uma vantagem desta 

coleta é que ela demanda uma participação mais ativa da população, despertando sua 

consciência quanto aos resíduos gerados por ela. Diferentes formas de coleta seletiva 

podem ser empregadas, variando quanto aos locais em que a mesma se dá e quanto ao tipo 

de separação. Quanto aos locais, pode-se ter uma coleta seletiva domiciliar, quando um 

veículo percorre um trajeto similar ao da coleta comum, recolhendo em cada ponto de 

geração (residência, comércio, etc.) os materiais previamente separados; ou pode-se ter 

pontos ou locais de entrega voluntária, PEV’s, os quais apresentam condições de receber e 

armazenar os materiais separados e levados pela população. 

Dentre os benefícios sociais advindos da coleta seletiva pode-se destacar a geração 

de empregos diretos e indiretos, com a instalação de indústrias recicladoras, a re-inserção 

social dos catadores, através da criação de associações/cooperativas, ou mesmo através do 

trabalho autônomo de catação. 

A migração para Natal intensificou-se a partir do final do século XIX e início do século 

XX. As populações provenientes, principalmente, de cidades atingidas pela seca, vêm para 

a capital ensejando uma melhoria na qualidade de vida. Assim, muitas vezes, quando estes 

migrantes chegam à cidade, por não encontrarem espaço para viver no centro da cidade, 

cooperam para o crescimento desordenado desta, alojando-se em áreas periféricas, como é 

o caso do bairro de Cidade Nova, localizado na zona oeste da cidade, que teve sua 

ocupação intensificada na década de 70, no século XX, sendo, em sua maioria, ocupado por 

uma população de baixa renda. 

O depósito de lixo em Cidade Nova passou a funcionar em 1968, situado nas dunas 

entre os bairros de Cidade Nova e Felipe Camarão. 

A reciclagem em Natal teve início no ano de 1988, com a construção da Usina de 

Reciclagem e Compostagem de Cidade Nova. A unidade de reciclagem só conseguia 

processar 90 ton/dia (30% da produção), já no início mostrou-se não capacitada para 

absorver o volume de lixo produzido na época, segundo a Companhia de Limpeza Pública 

da Cidade do Natal (URBANA, 2004), uma produção diária de 297,37 ton/dia. 

O Programa de Coleta Seletiva em Natal foi lançado em março de 2002 com o 

objetivo de promover alternativas de coleta, tratamento e destinação do lixo. O programa, 
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além de beneficiar a população da cidade, visa beneficiar as Associações de Catadores de 

Recicláveis do Lixão de Cidade Nova. 

Até julho de 2004, o lixão de Cidade Nova funcionava numa área de Dunas, o que 

contaminava o lençol freático e atraía milhares de pessoas, dentre elas, crianças e idosos, 

que trabalhavam na coleta informal, estando sujeitos a diversos riscos de saúde, como 

doenças, poeira e cortes. De acordo com o Manual de Gerenciamento Integrado (IPT,1996, 

p. 139), um dos principais desafios políticos e sociais do fechamento de um lixão é a 

questão do futuro dos catadores que vivem em torno do local. 

Nesse contexto, este trabalho busca promover uma análise dos elementos sociais e 

econômicos que emergem da problemática acerca do lixo e da exclusão social, visando 

compreender os atores sociais que lidam com a reciclagem do lixo, como os catadores de 

rua e as cooperativas de catadores; e também analisar a concepção que estes têm de seu 

trabalho como catadores. Um exemplo que tem gerado frutos da reciclagem é a Associação 

de Catadores de Materiais Recicláveis, ASCAMAR, que começou a se articular a partir da 

união de pessoas que ficaram sem atividade rentável com a desativação do lixão do bairro 

de Cidade Nova, situado na zona oeste, periferia de Natal. 

II. AS RELAÇÕES SÓCIO-ECONÔMICAS DOS CATADORES DE CIDADE NOVA 
(NATAL/RN) 

2.1 DADOS 

O termo “cooperativa” vem do latim cooperare – prestar colaboração, trabalhar em 

conjunto para um fim comum. O Cooperativismo rege de alguns princípios norteadores 

como: Adesão livre e voluntária; Controle democrático pelos sócios; Participação econômica 

dos sócios; Autonomia e independência em relação a entidades colaboradoras; Educação e 

treinamento dos membros; Cooperação entre cooperativas; e a preocupação com a 

comunidade. 

O cooperativismo define ainda, doutrinas, dentre elas estão: melhoria do nível de 

vida, socializando as dificuldades do grupo; pagar em dinheiro, evitando endividamento e 

tendo um ganho econômico; investimento das sobras; afastar os atravessadores na compra 

e venda de produtos; combater o alcoolismo; integrar a mulher nas questões sociais e na 

tomada de decisões; educação; facilitar o acesso à propriedade e; eliminar o lucro 

capitalista, objetivando a produção como necessidade humana. 

2.2 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA EM ESTUDO 

O estado do Rio Grande do Norte localiza-se na região Nordeste do Brasil, com uma 

área de 53.306 Km² (0,62% do território brasileiro) e uma população de 2.771.538 

 8931



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

habitantes (IBGE, 2000). O estado limita-se ao Norte e Leste com o Oceano atlântico, ao 

Sul, com o estado da Paraíba, e a Oeste com o Ceará. 

Figura 01 – Localização do estado do Rio Grande do Norte 

  

Fonte: Guia Net 

A capital do estado, Natal, possui uma área de 172 Km² e uma população de 

712.317 habitantes, cerca de 25% da população do estado. (IBGE, 2000). 

O bairro de Cidade Nova possui uma área de área de 273 hectares e população de 

15.778 habitantes (IBGE, 2000), localiza-se na zona oeste da cidade de Natal, que pertence 

à região Nordeste do Brasil. O bairro está limitado ao norte com o bairro de Cidade da 

Esperança; ao sul, com o bairro Pitimbú; ao leste, com o bairro de Candelária; e a oeste, 

com os bairros de Guarapes e Felipe Camarão. 

Figura 02 – Mapa de localização do bairro de Cidade Nova 

 

Fonte: Prefeitura Municipal de Natal, 2004. 
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O bairro de Cidade Nova passou por um processo de intensificação da ocupação do 

solo, segundo Cascudo (1947), a partir da década de 70 do século XX, iniciando-se no 

bairro da Cidade da Esperança, notadamente por habitantes de baixa renda, face ao êxodo 

rural. 

Fugindo das mazelas de sua terra natal, o migrante se desloca por 

várias cidades do Brasil com o objetivo de obter meios para sua 

subsistência. São os ‘perambulantes’, que ‘perambulam pelo país por 

estarem no limiar da exclusão das estruturas de mercado. 

(BURSZTYN & ARAÚJO, 1997, p. 99). 

Atualmente, o bairro possui 3.840 domicílios (IBGE, 2000). Esta ocupação 

desordenada das áreas de dunas por moradias mais recentes, além de acarretar 

conseqüências negativas ao meio ambiente, tendo em vista a ausência de esgotamento 

sanitário e por se situar em cima de lençóis freáticos; pode trazer riscos de vida aos 

moradores destas construções, pois estas estão sujeitas a desabamentos em épocas de 

chuvas. 

Quanto às ruas do bairro, são pavimentadas e suficientemente largas para permitir o 

acesso de automóveis. Somente as ruas próximas às dunas ainda não são receberam 

pavimentação. 

Em relação à educação, o bairro possui 03 escolas municipais, sendo uma 

oferecendo ensino fundamental (de 1ª a 8ª série) atendendo a uma média de 1600 alunos, 

uma oferecendo ensino de 1ª a 4ª séries, e uma que trabalha com educação infantil. Além 

disso, o bairro tem escolas estaduais e duas creches. A quantidade de creches é 

insuficiente, tendo em vista que moram no bairro uma média de 5000 crianças com idade 

até 06 anos (IBGE, 2000). 

De acordo com observações feitas na área, constatou-se que o nível de evasão 

escolar e de gravidez na adolescência são altos. Na Escola Municipal Professor Luís 

Maranhão Filho, por exemplo, em relação à evasão escolar, o índice é alto no turno 

intermediário e no nível III da Educação de Jovens e Adultos, pois em ambos, a maioria dos 

alunos trabalha e não consegue conciliar os estudos com suas atividades. Observou-se que 

o índice de gravidez na adolescência é alto na Educação de Jovens e Adultos, entre as 

adolescentes na faixa etária de 15 a 18 anos. De acordo com observações, constatou-se 

também que, em relação ao trabalho infantil, não existem casos nesta escola. Acredita-se 

que tal fato se deva à assistência de programas do Governo Federal, como o Bolsa Família, 

que é recebido pela maioria dos alunos 
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Em relação às condições financeiras, a população de Cidade Nova vive em precárias 

condições, já que 60,1% dos chefes de família possuem uma renda de até dois salários 

mínimos (IBGE, 2000). A maioria não tem emprego fixo, necessitando deslocar-se ao centro 

da cidade ou a outros bairros para trabalhar. A própria dinâmica do mercado de trabalho em 

Natal é fator da ausência do emprego fixo. Além disso, coopera para esta situação a baixa 

qualificação dos trabalhadores, tendo em vista que o analfabetismo atinge 22,1% da 

população maior de quinze anos e cerca de 23,1% dos chefes de família possuem até um 

ano de estudo (IBGE, 2000). 

Uma alternativa ao desemprego é a coleta seletiva, que é feita tanto através das 

cooperativas, como a ASCAMAR e a ASTRAS, e também de maneira informal. Nesta última 

modalidade, os moradores fazem de suas casas verdadeiros depósitos de lixo reciclado, 

repassando o material para indústrias recicladoras. 

Em relação aos serviços de saúde, o bairro dispõe de um posto de saúde, que 

funciona de segunda a sexta-feira, oito horas por dia, atendendo a uma média de 150 

pacientes diários, contando ainda com o Programa de Saúde da Família, onde uma equipe 

composta por médico e enfermeiro vai até as residências da população para prestar 

atendimento de casa-em-casa. 

O saneamento básico é inexistente em Cidade Nova. Assim, o esgoto corre em meio 

às calçadas na maioria das ruas. E, junto a este encontram-se resíduos – o que é um fato 

preocupante, tendo em vista que estes são vetores para proliferação de doenças, de insetos 

e de roedores. 

De acordo com a Rumos, o Brasil vive uma dramática condição do saneamento 

básico. 

Menos da metade dos brasileiros têm suas casas ligadas a redes 

gerais de esgoto. Perto de 16 milhões de pessoas possuem sequer 

banheiro ou sanitário; 42 milhões se utilizam de fossas rudimentares; 

e mais de 10,5 milhões lançam seus esgotos em valas, rios, lagos, 

no mar ou em seu próprio quintal.( RUMOS, 2002) 

Cidade Nova cresceu nos arredores do lixão. A área correspondente ao depósito de 

lixo é considerada um espaço contaminado pelos resíduos, revelando efeitos prejudiciais à 

imagem do local, ao meio ambiente e aos moradores das proximidades do local. Assim o 

bairro carrega o estigma de ser o local onde está localizado o lixão da cidade. 

2.3 O LIXÃO DE CIDADE NOVA 
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Como já citado, o depósito de lixo em Cidade Nova passou a funcionar em 1968, 

situado nas dunas entre os bairros de Cidade Nova e Felipe Camarão. Antes de sua 

instalação nesta área, o lixão funcionava no bairro Nordeste, numa área de mangue, onde 

funcionou de 1955 a 1967. 

No início dos anos 70, a área de disposição de resíduos é transferida, 

temporariamente, para as adjacências do Viaduto do Baldo, onde atualmente funciona o 

estacionamento e centro de treinamento da COSERN (Natal). Nesse local, mesmo estando 

muito próximo das residências, é implantado um aterro controlado, com recobrimento diário 

do material e drenagem dos gases.   

Em 1972, passa-se a utilizar, novamente, a área onde hoje está inserido o ponto de 

destino final de resíduos da cidade de Natal, através da disposição de resíduos a céu 

aberto. A utilização dessa área se processa até o ano de 1983, quando é implantado o 

"Aterro Sanitário de Nova Cidade", localizado na Avenida Interventor Mário Câmara, 

pertencente ao bairro de Cidade da Esperança. Nesta área, totalmente cercada, ocorria o 

recobrimento regular dos resíduos e havia um sistema de coleta de gases. No entanto, pela 

falta de material de recobrimento ocorre uma enorme degradação das dunas do local. A 

utilização dessa área se dá até o ano de 1986, quando a destinação do lixo retorna à Cidade 

Nova. 

A disposição era realizada inadequadamente, dando lugar a um lixão. Desde seu 

início teve a presença de catadores de materiais recicláveis, que realizavam uma coleta 

informal, e ao longo da via de circulação se instalaram os depósitos de sucata que 

compravam os materiais para a venda à indústria. 

A disposição de resíduos no lixão já se processa a cerca de vinte anos, com o 

espaço de aterramento que possui aproximadamente 4 milhões de toneladas de resíduos 

sólidos, formando uma camada de lixo que varia de 10 a 18 metros de altura, segundo a 

Companhia de Limpeza Pública da Cidade do Natal. Dentre os fatores que comprometeram 

esta área para destinação de resíduos sólidos urbanos, levando à sua desativação em 

agosto de 2004, temos: a proximidade das residências; praticamente uma total utilização da 

área; camada de lixo bastante espessa, que leva a custos extremamente elevados para 

impermeabilização do aterro; inexistência de material de recobrimento; presença de 

catadores; impossibilidade de aprovação do novo projeto, frente à Resolução nº04/95 do 

Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), que trata da segurança aeroportuária, 

tendo em vista a presença de urubus no local onde se encontra o aterramento. Além de 

todos esses fatores, o mais agravante é que a disposição de resíduos é feita em uma área 

de dunas de alta permeabilidade, o que leva a total dispersão do chorume no lençol freático 

e sua contaminação.  
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Até 2004, quando o lixão ainda funcionava, os catadores realizavam uma coleta 

informal em meio aos resíduos sem equipamentos de proteção individual, ficando expostos 

a fumaça, vidros, materiais cortantes e sujeitos a contrair doenças, além de estar em contato 

com animais roedores, porcos e urubus. 

 Além disso, o lixão provocava transtornos e danos à saúde da população 

circunvizinha. Os moradores do bairro de Felipe Camarão, vizinho ao lixão, eram 

prejudicados com o odor constante e a fumaça que exalava do lixo queimado. Além de 

prejudicar a qualidade de vida desses moradores, mesmo dos que vivem a mais de um 

quilômetro de distância do local, a fumaça agravava também os problemas respiratórios da 

população. 

 Segundo a Companhia de Serviços Urbanos de Natal (URBANA), o funcionamento 

da Unidade de Carregamento do lixão de Cidade Nova, na zona oeste, teve seu 

funcionamento iniciado no dia 02 de agosto de 2004. Nesta área, os caminhões da Urbana 

que fazem a coleta na cidade chegam, despejam seus resíduos e caminhões de maior porte 

de uma empresa terceirizada, recolhem o lixo e este é encaminhado para o aterro sanitário, 

localizado no distrito de Massaranduba, na cidade de Ceará-Mirim, região metropolitana de 

Natal. Lá chegando, o caminhão é pesado e, em seguida, os resíduos são depositados e 

cobertos de forma adequada. Dessa forma, deu-se início ao processo de desativação do 

lixão. 

 Em visita realizada à atual zona de transbordo, percebe-se que houve uma melhoria 

na sua infra-estrutura, em comparação à época onde este funcionava como lixão. Esta área 

é toda murada e cercada. A via que leva ao lixão desativado, por onde passam caminhões e 

carroceiros, é asfaltada. É intenso o movimento de carroceiros nas vias próximas ao lixão. 

Outra característica peculiar é que algumas casas próximas ao lixão desativado servem 

como depósitos de lixo reciclado. Assim, constata-se que a coleta seletiva é um modo de 

sobrevivência proeminente no bairro. 

 Um aspecto negativo ainda presente é que, devido o lixo acumulado durante as 

décadas de funcionamento do lixão, ainda não ter sido coberto, é grande a quantidade de 

urubus e insetos no local. Além disso, as camadas dos lençóis freáticos do local ainda são e 

continuarão sendo afetadas pelos resíduos devido a sua disposição inadequada sobre uma 

área de dunas. 

III. METODOLOGIA 

Esta análise tomou por base, inicialmente, uma pesquisa bibliográfica. Em seguida, 

realizaram-se visitas aos órgãos ligados à temática em questão, a fim de realizar uma 

investigação documental do tema. Depois, foi feito um estudo in loco junto à ASCAMAR e a 
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ASTRAS a fim de analisar impactos sócio-ambientais produzidos pelos resíduos em Cidade 

Nova. A visita às Cooperativas foi importante, pois possibilitou um contato direto com 

trabalhadores que faziam a reciclagem dos resíduos. Além disso, as conversas informais e 

aplicação de questionários com uma amostra de 20% da população de catadores envolvidos 

na coleta seletiva, ainda em fase de análise, ajudaram a direcionar a nossa pesquisa num 

foco de análise que envolvesse os trabalhadores da Cooperativa. 

IV. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 CATADORES E COLETA SELETIVA 

Parte da população que não consegue se inserir formalmente na economia, acaba 

procurando atividades como a catação de lixo para sobreviver, uma vez que esta é tida 

como uma estratégia de sobrevivência diante da difícil inserção no mercado formal de 

trabalho na cidade e, mesmo, da necessidade em auferir uma renda familiar adequada. 

Lançado em março de 2002, o Programa de Coleta Seletiva da cidade de Natal é 

uma iniciativa da Prefeitura do Natal e Companhia de Limpeza Pública da Cidade do Natal 

(URBANA) numa parceria com o Banco do Nordeste e a Associação dos Catadores de 

Materiais Recicláveis – ASCAMAR. Em janeiro de 2003, o Programa foi ampliado, com a 

implantação da coleta seletiva em hotéis, condomínios, empresas públicas e privadas e 

escolas. Nesta fase, após estudos realizados sobre os prejuízos advindos dos Postos de 

Entrega Voluntária - PEV´s, tais como qualidade e quantidade dos recicláveis, além da 

depredação feita por catadores e carroceiros, estes passaram a se localizar no interior de 

escolas, empresas públicas e privadas. 

A coleta seletiva de materiais recicláveis (papel, plástico, alumínio e vidro) para a 

comercialização, além de ocorrer no antigo lixão de Cidade Nova, a partir de dezembro de 

2003, passou a ser feita porta-a-porta na Zona Sul da Cidade. Atualmente, vinte e três 

localidades são atendidas por esta modalidade de coleta, sendo dezessete localidades na 

zona sul, cinco na zona norte e uma na zona leste de Natal. Nestes locais, os catadores vão 

de porta em porta, uniformizados e identificados com um crachá, recolhendo os resíduos já 

previamente separados pela população, interceptando materiais que seriam levados aos 

lixões. Os recursos gerados com a venda dos recicláveis são transformados em renda para 

os trabalhadores cadastrados nas cooperativas.

Em 1988 foi inaugurada a usina de reciclagem. Desde o início esta mostrou-se não 

capacitada para absorver o volume de lixo produzido, segundo a Urbana, pois só conseguia 

processar apenas 90 ton/dia (30% da produção diária, que era de 297,37 toneladas). 

Mesmo com esta incapacidade, a usina constituiu-se como uma forma de amenizar os 

danos ao meio ambiente, tendo em vista que antes a totalidade dos resíduos era depositada 
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no lixão (área de dunas). Conforme Moreira (1998), “Estima-se que cada tonelada de papel 

reciclado poupa 25 árvores, reduz significativamente o despejo de resíduos químicos nos 

rios para a produção de celulose, além de representar uma economia de energia de 70% e 

de consumir 50% a menos de água”. 

No lixão de Cidade Nova existe uma central de triagem que funciona da seguinte 

forma: primeiro, o caminhão coletor de lixo domiciliar, descarrega os resíduos no fosso 

receptor. Em seguida, a mão mecânica recolhe os resíduos do fosso e deposita no início da 

esteira de triagem. Os catadores, posicionados lado a lado ao longo da esteira de catação, 

pela ordem, os primeiros rasgam os sacos para facilitar a catação, em seguida, cada 

catador responsabiliza-se por catar um material especifico (papel e papelão, plásticos, 

metais, vidros e orgânicos) e depositam estes nos dutos específicos, que direcionam os 

recicláveis para os contêineres, sendo recolhidos em carrinhos tipo plataforma e seguem 

para o galpão de prensagem/enfardamento. 

4.2 COOPERATIVAS DE CATADORES 

 4.2.1. ASCAMAR 

 A Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis - ASCAMAR - foi fundada em 17 de 

abril de 1999, objetivando erradicar o trabalho infantil nos lixões, dar condições de trabalho 

digno aos catadores e organizá-los em cooperativas ou associações. 

Uma das iniciativas desta cooperativa é a participação no Núcleo Social de Cidade 

Nova, que atende crianças a fim de coibir seu retorno à área de Disposição Final de Cidade 

Nova.  

 Mensalmente 8,7 toneladas de resíduos com potencial de reciclagem são levados para a 

Associação, onde é feita a triagem do material, a prensagem e finalmente a 

comercialização.   

Atualmente, os catadores que participam da cooperativa trabalham na separação do 

lixo seco, como papel, papelão, garrafas PET, plástico, vidro, entre outros. Além disso, são 

elaborados produtos a partir do trabalho e da reciclagem dos artesãos da cooperativa. 

Também funciona no antigo lixão de Cidade Nova, a Unidade de Triagem da 

Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis (Ascamar), com três turmas de trinta 

pessoas trabalhando oito horas por dia. 

A Ascamar ainda é responsável pelo trabalho de coleta seletiva porta a porta em 

alguns bairros de Natal. Tendo em vista sua atuação, que tem se destacado como um 

projeto social importante na integração de pessoas que até então eram excluídas do 
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mercado de trabalho, percebe-se que a articulação e a organização dos catadores 

favorecem a melhoria de sua situação sócio-econômica. 

 4.2.2. ASTRAS 

Fundada em maio de 2003, a Associação dos Agentes Trabalhadores em 

Reciclagem e Compostagem de Lixo do Aterro Sanitário - ASTRAS - objetiva promover a re-

inserção social de seus associados, facilitando-lhes o exercício da profissão e aperfeiçoando 

métodos de trabalho por meio da cooperação. A cooperativa, além de fazer a seleção e 

reciclagem de materiais, também transforma o lixo orgânico em adubo.  

Além disso, a ASTRAS também é responsável pelo trabalho de coleta seletiva porta 

a porta em alguns bairros de Natal. 

4.3 ANÁLISE DOS QUESTIONÁRIOS 

A pesquisa encontra-se na fase inicial de análise dos questionários. Foram aplicados 

cinqüenta questionários de uma amostra representativa do universo de catadores que 

trabalham nas cooperativas de reciclagem do lixão de Cidade Nova. 

Conforme os primeiros resultados apontados, temos que: 

Figura 1 - Sexo

50%50%
Feminino
 Masculino

 

Na figura 1, a amostra da população de catadores estudada é composta por 50% do 

sexo feminino e 50% do sexo masculino, pode-se supor assim que, há uma certa igualdade 

quanto à distribuição de funções nas cooperativas. 
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Figura 2 - Nível de Escolaridade
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Na figura 2, observa-se que o nível de escolaridade dos catadores é muito baixo 

tendo em vista que a metade dos entrevistados tem apenas até a quarta série do Ensino 

Fundamental, 22% cursou da 5º até a 8º do Ensino Fundamental. Além disso, outro dado 

significativo é que 22% dos catadores afirmaram nunca ter estudado. Esta falta de 

escolaridade é um dos fatores que colabora para que os catadores tenham na coleta 

seletiva uma das poucas estratégias de sobrevivência, tendo em vista que este tipo de 

trabalho não exige escolaridade. 

Figura 3 - Renda familiar
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 Em relação à média de renda mensal dos catadores, foi verificado através dos 

questionários que esta gira em torno de 151 a 250 reais. Alguns catadores relataram que a 

sua renda teve um declínio após sua integração na coleta seletiva. No entanto, estes 

afirmaram que as condições de trabalho são bem melhores do que na época em que estes 

realizavam a coleta informal no lixão sem equipamentos de proteção individual. 
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Figura 4 - Número de filhos
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 A respeito da quantidade de filhos, foi constatado em metade dos questionários que 

os catadores possuem, em média, de três a cinco filhos – o que demonstra que a renda 

média mensal destes é insuficiente para suprir as necessidades básicas da família, tais 

como a educação e a saúde, comprometendo assim, a sua qualidade de vida. 

Figura 5 - Já recebeu algum curso de 
qualificação?
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 Quanto ao treinamento dos catadores para trabalhar na coleta seletiva, estes 

afirmaram que foram realizados cursos de capacitação, pela Prefeitura do Natal, referentes 

à coleta porta-a-porta onde os trabalhadores tiveram aulas de relações humanas, limpeza 

pública, saúde pública e reciclagem. 

Figura 6 - Forma de moradia
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 Conforme observado na figura 6, apesar das condições econômicas dos catadores 

não serem boas, a maioria possui casa própria e de alvenaria. Isto indica que a maioria não 

padece do mal de morar em barracos como de lona. 

Figura 7 - Bairro onde reside
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 Apesar do lixão e da zona de triagem de materiais recicláveis das cooperativas 

serem localizados no bairro de Cidade Nova, na amostra investigada viu-se que a grande 

maioria dos catadores, 94%, mora no bairro de Felipe Camarão, vizinho a Cidade Nova. 

Figura 8 - Qual a sua ocupação anterior ao 
trabalho da coleta seletiva?
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 Quanto à ocupação exercida antes dos entrevistados tornarem-se catadores, a 

maioria afirmou que trabalhava ou no setor de prestação de serviços (em sua maioria, 

homens) ou em serviços domésticos (mulheres, predominantemente), demonstrando, assim, 

que antes da ocupação atual, estes também trabalhavam numa ocupação informal, ou seja, 

sem ter carteira de trabalho assinada. 
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Figura 9 - Após começar a trabalhar 
como catador, sua qualidade de vida:
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 Mesmo considerando que a renda média mensal dos catadores é baixa, tendo em 

vista a quantidade de dependentes, estes consideraram que a sua qualidade de vida 

melhorou após estes começarem a trabalhar na catação de resíduos. Eles têm esta opinião 

devido ao apoio que recebem da Prefeitura e, principalmente, da população, através da 

adesão ao projeto de coleta seletiva porta-a-porta. Assim, eles afirmam que se sentem mais 

cidadãos, respeitados pela sociedade. 

Figura 10 - Como você avalia o serviço 
de energia que chega à sua casa?
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 A maioria dos entrevistados considerou o serviço de energia que chega à sua 

residência de boa qualidade. Assim, demonstra-se que estes têm acesso a este serviço 

público, não precisando utilizar-se de energia clandestina. A minoria dos entrevistados 

(11%) não respondeu à pergunta por não ter serviço de energia chegando à sua casa, e 

assim, eles têm de recorrer ao uso de energia clandestina. 

Figura 11 - Quais as condições do serviço 
da água que chega a sua casa?
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 Quanto ao serviço de água, metade dos entrevistados considerou-o bom. Este dado 

indica que os catadores dispõem de serviço regular de abastecimento de água. 

Figura 12 - Você avalia as condições do 
sistema de esgotos do seu bairro como:
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 O sistema de esgotos teve os conceitos “regular” e “péssimo” por mais da metade 

dos entrevistados (82%) tendo em vista que os bairros onde os catadores residem não 

dispõem deste serviço. Assim, o esgoto corre em meio às calçadas, juntando-se a estes 

resíduos que servem à proliferação de doenças, insetos e roedores, cooperando desta 

forma, para a má qualidade de vida dos catadores. 

Figura 13 - Quais as condições do serviço de 
saúde do seu bairro
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 A maioria dos entrevistados (77%) considerou os serviços de saúde como de 

qualidade regular ou péssima. Tal fato se deve, segundo os entrevistados, à má qualidade 

do atendimento, a falta de médicos e de medicamentos e às filas que se formam, ainda de 

madrugada, para conseguir ser atendido. 

Figura 14 - Como você avalia a limpeza do 
seu bairro?
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 Quanto à limpeza do bairro, 76% dos entrevistados considerou-a péssima ou regular, 

uma vez que, segundo estes, a limpeza é feita de forma não-sistemática, as praças e jardins 

não recebem o cuidado devido, e o bairro apresenta um aspecto visual não agradável 

devido à marcante presença de resíduos nas ruas. 

Figura 15 - Qual a condição da educação 
oferecida no seu bairro?
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 A educação foi tida como um aspecto positivo pelos catadores entrevistados (77%). 

Estes consideraram a educação como boa ou ótima, mostrando-se satisfeitos com a escola 

em que seus filhos estudam. 

Figura 16 - Avaliação do seu trabalho na coleta 
seletiva
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 Ao fazerem uma avaliação do trabalho por eles desenvolvido na coleta seletiva, a 

maior parte dos catadores demonstrou-se satisfeita com o apoio que vêm recebendo de 

forma sistemática por parte da sociedade. Através de conversas informais, alguns 

trabalhadores afirmaram que existem moradores dos bairros atendidos pelo projeto de 

Coleta Seletiva porta-a-porta que os tratam como verdadeiros amigos. Segundo estes, o 

reconhecimento do seu trabalho por parte da sociedade é o fator mais recompensador pelo 

trabalho que eles desenvolvem. 

4.4 AÇÕES POR PARTE DA PREFEITURA 
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 Com a desativação do lixão de Cidade Nova, em agosto de 2004, nos primeiros seis 

meses, a Prefeitura forneceu uma cesta básica e R$50,00 para todos os catadores 

associados. Além disso, segundo o instrutor do curso de coleta seletiva da prefeitura, 

Josivan Cardoso, de novembro de 2003 até agosto de 2004, 313 catadores participaram da 

capacitação. Os assuntos abordados no curso são as relações humanas, limpeza pública, 

saúde pública, reciclagem e associativismo. 

Segundo a URBANA, no bairro de Cidade Nova é desenvolvido um Programa Sócio-

educativo no Núcleo de Ação Social do bairro, sob a coordenação de Leda Madeiros de 

França. Este núcleo abriga 400 crianças e adolescentes entre 7 a 16 anos, filhos de 

catadores da coleta seletiva, em quatro turnos das 8:00 horas às 17:30, onde estas recebem 

reforço escolar e participam de grupos de teatro (Nova Cena), canto (Canto do amanhã), 

capoeira e dança (Folia de Meninos). Tal iniciativa objetiva a erradicação do trabalho infantil, 

e a perspectiva de crescimento saudável das crianças cujos pais estão envolvidos em 

atividades na Área de Disposição Final de Cidade Nova. A instituição, reconhecida pelo 

UNICEF, é mantida pela Prefeitura Municipal do Natal, URBANA, Juizado e Promotoria da 

Infância, Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social/SEMTAS, Secretaria 

Municipal de Educação, Conselho de Direito da Criança - Municipal e Estadual -, FUNDAC, 

UNICEF e MPAS-SEAS. Além do trabalho desenvolvido com as crianças, seus pais também 

participam do projeto, recebendo apoio da equipe multidisciplinar do Núcleo. Atualmente, 

260 famílias participam de reuniões periódicas, onde são abordados como drogas e álcool. 

 O projeto hortas comunitárias, em fase de implantação, ocupa uma área de 0,5 

hectare, na Cooperativa Central da Cidade Nova, envolvendo 42 ex-catadores, que 

plantaram hortaliças. Cada participante recebe uma ajuda de custo no valor de R$ 50,00 

através do programa Bolsa-renda e mais uma cesta básica. Os ex-catadores estão sendo 

capacitados através de um curso promovido pela Emater sobre o cultivo de horta 

comunitária e horto. Segundo a URBANA, cerca de 200 catadores cadastrados pela 

Prefeitura, até o mês de outubro, ainda não procuraram a Prefeitura para se inserir nos 

programas oferecidos por esta. 

4.5 CONFLITOS ENTRE CATADORES CADASTRADOS E NÃO-CADASTRADOS 

EM COOPERATIVAS 

Quando o lixão foi desativado, muitos catadores ainda não estavam cadastrados nas 

cooperativas e no programa de coleta seletiva. O fechamento do lixão e as ações de 

organização da cooperativa foram motivos de tumultos e aflição da maioria dos catadores 

não-cadastrados pela Prefeitura. 
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A imprensa natalense noticiou que, na manhã do dia 02 de agosto de 2004, quando 

o lixão foi desativado, catadores de lixo que ainda não estão inseridos nos programas da 

prefeitura fizeram um protesto, interrompendo o acesso ao depósito de lixo. 

Dois dias depois, constatou-se através de observação na área, que grande parcela 

dos catadores do antigo lixão ainda não havia se inserido nos programas da Prefeitura. Em 

2003, a Prefeitura iniciou o cadastramento dos catadores, mas dos 500 cadastrados, apenas 

120 trabalhavam com a coleta porta-a-porta. Juntando aos demais projetos sociais para a 

re-inserção de catadores no mercado de trabalho, são 250 catadores - número considerado 

ínfimo em relação ao total de catadores. 

Além disso, percebe-se que parte dos catadores ainda não inseridos nas 

cooperativas e projetos sociais da Prefeitura preferem permanecer nesta situação devido 

aos ganhos financeiros serem maiores para quem trabalha isoladamente. 

4.6 FUTURAS AÇÕES 

De acordo com a Urbana, na área onde funciona o antigo lixão será executado um 

projeto de recuperação ambiental com custos orçados em R$ 2,6 milhões. No local será 

construída uma área de lazer com anfiteatro, campo de futebol, pista de bicicross e quadra 

poliesportiva. Além disto, o projeto prevê a instalação de galpões de reciclagem, unidade de 

compostagem, produção de flores tropicais, cobertura do local onde o lixo é depositado, 

drenagem e captação dos gases. 

 O projeto de recuperação ambiental da área do bairro Cidade Nova é uma iniciativa 

da Urbana, em parceria com a Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social (SEMTAS), 

Fundação Zerbini - por intermédio do Programa Fome Zero - e associações de catadores. 

O projeto prevê ainda o treinamento e qualificação dos catadores. Serão construídos 

também dois galpões para armazenamento de materiais recicláveis, um galpão para oficina 

de recuperação de móveis e trabalhos em madeira e um galpão para reciclagem de entulhos 

e aproveitamento de podação. 

Dentro destes projetos existem várias outras ações a serem implementadas 

futuramente sob a coordenação de instituições e da Prefeitura Municipal. 

V. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os catadores que compõem as cooperativas de reciclagem do antigo lixão de Cidade 

Nova são, geralmente, trabalhadores que não conseguiram se inserir formalmente na 

economia e sempre trabalharam no mercado informal, como no setor de prestação de 

serviços ou em serviços domésticos, e, atualmente, têm a catação de lixo como único modo 
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de sobrevivência. A baixa escolaridade é um fator preponderante para que a coleta seletiva 

seja tida como uma das poucas opções que eles têm de sobreviver. Atualmente, este 

trabalho é desenvolvido através das cooperativas como a Associação dos Catadores de 

Materiais Recicláveis (ASCAMAR) e a Associação dos Agentes Trabalhadores em 

Reciclagem e Compostagem de Lixo do Aterro Sanitário (ASTRAS), criadas a partir do 

Programa de Coleta Seletiva da cidade de Natal, lançado em março de 2002. 

Apesar do lixão e da zona de triagem de materiais recicláveis das cooperativas 

serem localizados no bairro de Cidade Nova, na amostra investigada viu-se que a maior 

parte dos catadores mora no bairro de Felipe Camarão, vizinho a Cidade Nova. 

Quanto à qualidade de vida dos catadores, verificou-se que a renda média mensal 

dos catadores - entre 151 a 250 reais – é insuficiente para sustentar a família, tendo em 

vista que a metade dos catadores entrevistados possuem, em média, de três a cinco filhos. 

Tal fato corrobora para o comprometimento das necessidades básicas da família, tais como 

a educação e a saúde, resultando assim, numa má qualidade de vida. No entanto, a maioria 

possui casa própria e de alvenaria. Quanto aos serviços públicos do bairro onde residem os 

catadores, estes consideraram que o serviço de energia é de boa qualidade. No entanto, 

uma parte dos catadores não têm serviço de energia chegando à sua casa, tendo de 

recorrer ao uso de energia clandestina – fato que auxilia na má qualidade de vida dos 

catadores. Além disso, mais da metade dos entrevistados não dispõem de esgotamento 

sanitário no seu bairro e os dejetos correm em meio às calçadas, servindo à proliferação de 

doenças, e cooperando para a má qualidade de vida dos catadores. Outro fator que 

compromete a qualidade de vida é a situação dos serviços de saúde que, para os catadores, 

são tidos como regular ou péssimo, devido à má qualidade do atendimento, a falta de 

médicos e de medicamentos e às filas que se formam, ainda de madrugada, para conseguir 

atendimento.  Quanto à limpeza do bairro, também não foi bem avaliada pelos 

entrevistados pois, segundo estes, ela é feita de forma não-sistemática e o bairro apresenta 

um aspecto visual não agradável devido à marcante presença de resíduos nas ruas. Dentre 

os aspectos positivos ressaltados pelos catadores, em relação à água, metade dos 

entrevistados considerou-a boa, tendo um serviço regular de abastecimento de água. E os 

catadores também se demonstram satisfeitos com a educação que seus filhos recebem nas 

escolas. 

Quanto às condições de trabalho, os catadores afirmaram que estas são bem 

melhores do que na época em que estes realizavam a coleta informal no lixão sem 

equipamentos de proteção individual. E antes de iniciarem seu trabalho nas cooperativas, os 

catadores passaram por cursos de qualificação, onde tiveram aulas de relações humanas, 

limpeza pública, saúde pública e reciclagem. Na opinião dos entrevistados, a sua qualidade 

de vida melhorou após começarem a trabalhar nas cooperativas, pois eles têm o apoio da 
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Prefeitura e, principalmente, da população, através da adesão ao projeto de coleta seletiva 

porta-a-porta. Assim, eles afirmam se sentirem mais cidadãos e respeitados pela sociedade. 
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