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2 -  INTRODUÇÃO 

A Superintendência de Limpeza Urbana (SLU) é a autarquia municipal responsável 

pela elaboração, controle e execução de programas e atividades voltados para a 

limpeza urbana de Belo Horizonte. Criada em 1973, a SLU é responsável pelos 

serviços de coleta domiciliar de lixo, varrição, capina, aterramento de resíduos, coleta 

seletiva, reciclagem de entulho e compostagem, entre outros. 

 

Com a aprovação em 2010 da Política Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS (Lei 

12.305/2010) inaugura-se um novo paradigma na concepção da gestão dos resíduos 

sólidos no Brasil. Nesse novo modelo proposto, o compartilhamento de 

responsabilidades, a inclusão dos catadores de materiais recicláveis e o 

reconhecimento dos serviços ambientais por eles desempenhado e o planejamento 

local e regional, com garantias de ampla participação popular são princípios 

norteadores. 

 

Nesse sentido, a Prefeitura de Belo Horizonte dá início à elaboração do Plano 

Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos – PMGIRS – BH, buscando 

atender a um dos requisitos definidos pela PNRS para que os municípios tenham 

acesso a recursos da União destinados à limpeza urbana e ao manejo dos resíduos 

sólidos. 

 

O PMGIRS BH é um instrumento de planejamento estratégico de suma importância 

para o município uma vez que fornece diretrizes que regulam as ações do poder 

público, da iniciativa privada e da sociedade em geral com objetivo de promover uma 

cidade cada vez mais limpa e sustentável para todos. Através desse instrumento de 

planejamento, que tem como horizonte os próximos 20 anos, serão definidas as 

diretrizes, ações e metas que permitirão alcançar o manejo ambientalmente adequado 

dos resíduos sólidos, incluindo iniciativas voltadas para a educação ambiental e a 

mobilização social. 

 

O processo de elaboração do PMGIRS-BH baseia-se nos princípios de 

interdisciplinaridade e intersetorialidade da Administração Municipal e na ampla 
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participação da sociedade civil, através dos grupos ou organizações diretamente 

envolvidos na gestão dos resíduos, entidades representativas da população que utiliza 

o serviço público de limpeza urbana e aos demais munícipes individualizados em geral, 

não pertencentes a grupos ou entidades organizativas. 

 

Os diagnósticos e as análises que subsidiaram a elaboração do PMGIRS-BH também 

deverão considerar as influências e interferências da gestão de resíduos provenientes 

da Região Metropolitana de Belo Horizonte – RMBH. 

 

A Myr Projetos Sustentáveis foi contratada pela Superintendência de Limpeza Urbana - 

SLU, em julho de 2015, através do contrato SLU/DR.JUR nº 005/2015, para a 

elaboração do PMGIRS - BH. O contrato adjudicado à empresa Myr Projetos faz 

referência ao processo de Licitação Tomada de Preços nº 001/2013, Processo nº 

01.137111/12-48 do tipo Técnica e Preço, onde a referida se classificou em 2º lugar. 

Portanto, a empresa Myr assume a responsabilidade técnica pelos serviços e estudos 

técnicos necessários para o PMGIRS, dando continuidade aos serviços, a partir de sua 

contratação. 

 

A elaboração do PMGIRS-BH acontecerá em cinco grandes etapas: 

1. Planejamento das Ações de Comunicação e Mobilização Social; 

2. Diagnóstico dos Resíduos Sólidos; 

3. Identificação das Possibilidades de Gestão Associada; 

4. Planejamento das Ações do PMGIRS; 

5. Apresentação e Divulgação da versão final do PMGIRS. 

 

Este relatório é parte integrante da segunda etapa, Diagnóstico dos Resíduos Sólidos, 

cujo objetivo principal é possibilitar o entendimento do cenário atual da situação dos 

resíduos sólidos e das ações geradoras destes em Belo Horizonte. Em atendimento a 

PNRS serão contemplados os resíduos sólidos urbanos, resíduos de Grandes 

Geradores, resíduos de saneamento básico, resíduos industriais, resíduos de serviços 

de saúde, resíduos da construção civil, resíduos agrossilvipastoris, resíduos de 

transporte e resíduos de mineração.  

 



 

Página: 20/279 

Arquivo: 126-DOC-INVENTARIO-R05-151123 

O Diagnóstico compreendido pela segunda etapa deverá traçar o painel descritivo dos 

principais aspectos da gestão dos resíduos do município e da RMBH, considerando 

dados socioeconômicos e ambientais, as particularidades, limitações e potencialidades 

de BH.  

 

Dessa forma, são objetivos do Diagnóstico dos Resíduos Sólidos: 

 Levantar informações da geração, quantitativas e qualitativas; 

 Identificação de fluxos desde a geração até a disposição final; 

 Identificação dos impactos sociais, econômicos e ambientais, bem como os 

passivos ambientais decorrentes de disposição inadequada; 

 Analisar criticamente a estrutura organizacional, as instalações, a mão de obra 

empregada, os métodos e procedimentos adotados pela SLU e demais 

envolvidos na gestão dos resíduos sólidos para equacionar e resolver as 

questões técnicas operacionais, funcionais, sociais, de fiscalização, ambientais e 

econômico-financeiras associadas à limpeza urbana.  

 

Para atingir a esses objetivos e considerando que os profissionais que atuam em 

atividades relacionadas com a identificação e comercialização de materiais recicláveis 

com valor de mercado são parte integrante do sistema de gestão desses materiais, foi 

realizado o INVENTÁRIO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS do 

município de Belo Horizonte. 

 

Este documento apresenta os dados produzidos pelo INVENTÁRIO DE CATADORES 

DE MATERIAIS RECICLÁVEIS e a análise das informações coletadas. 
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3 -  OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GERAL 

 

O Inventário dos Catadores foi realizado com objetivo de construir um diagnóstico do 

universo de catadores de materiais recicláveis, com atuação no município de Belo 

Horizonte, em atendimento às determinações da Política Nacional de Resíduos Sólidos 

e em conformidade com o estabelecido no contrato SLU/DR.JUR nº 005/2015. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Os objetivos específicos do Inventário dos Catadores de Materiais Recicláveis são: 

 Identificar e cadastrar os depósitos que comercializam materiais recicláveis 

existentes no município; 

 Identificar pontos de triagem na cidade;  

 Identificar a logística de coleta, triagem e comercialização dos catadores 

avulsos de materiais recicláveis;  

 Identificar qualitativamente e quantitativamente o material coletado pelos 

catadores;  

 Identificar a produtividade de coleta e triagem do catador.  
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4 -  HISTÓRICO DA ATIVIDADE DE CATADOR EM BH 

A atividade de catação de materiais recicláveis e reutilizáveis em Belo Horizonte existe 

desde a fundação da cidade, mas a caracterização mais remota da atividade data da 

década de 1930, em estudos produzidos nos anos 2000, por Sonia Dias.  

 

Segundo a descrição histórica apresentada pela autora, existiu até 1975 um local onde 

era feita a disposição irregular (lixão) dos resíduos produzidos na capital mineira. Um  

grande contingente de pessoas atuava nesse local, coletando, triando e 

comercializando os materiais com valor de mercado. Com a construção do Aterro 

Sanitário e a desativação do lixão, impondo limites para o acesso aos resíduos, essas 

pessoas foram impedidas de continuar sua atividade concentrada em um único local, o 

que provocou um deslocamento para as ruas da capital mineira. (DIAS, 2002) 

 

Essa atividade manteve-se por mais de 20 anos de forma individual ou familiar e muitas 

vezes em condições precárias, com grande desprestígio social e institucional, sem 

vivenciar experiências organizativas.  

 

Nesse mesmo período, um grande conjunto de empresas voltadas para a 

comercialização dos materiais recicláveis se fortaleceu. A maior parte delas se instalou 

na região central de Belo Horizonte, especialmente nos Bairro Lagoinha e Barro Preto, 

nas proximidades do Rio Arrudas, onde era menor o valor dos imóveis. 

 

A primeira experiência associativa dos trabalhadores envolvidos na catação de 

materiais recicláveis e reutilizáveis em Belo Horizonte ocorreu em 1990. Com a 

participação ativa da Pastoral de População de Rua, ligada à Igreja Católica, uma 

parcela de trabalhadores foi capacitada e apoiada para a criação da Associação dos 

Catadores de Papel, Papelão e Material Reaproveitável (ASMARE). Essa instituição 

teve como objetivo principal organizar o trabalho e fortalecer a cidadania destes 

trabalhadores (DIAS, 2002; JACOBI& TEIXEIRA, 1996). 

 

Ainda em 1990, a mudança na Lei Orgânica do município de Belo Horizonte permitiu a 

inclusão institucional dos catadores no sistema de coleta seletiva do município, com a 
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inclusão do artigo 151, em seu inciso VII, que determina que “a coleta e a 

comercialização dos materiais recicláveis serão feitas preferencialmente por meio de 

cooperativas de trabalho” (Prefeitura de Belo Horizonte, 1990). Nesse contexto, em 

1993 é firmado o primeiro convênio entre o poder público municipal de Belo Horizonte e 

a ASMARE, estabelecendo-a como parceira prioritária no Projeto de Coleta Seletiva. 

 

Em 1999 foi criado Movimento Nacional de Catadores de Materiais Recicláveis 

(MNCR), que desde então vem atuando em Belo Horizonte, promovendo maior 

visibilidade para esses profissionais e desenvolvendo ações para o reconhecimento da 

contribuição dos catadores para o gerenciamento de resíduos sólidos no Brasil. 

 

A conquista seguinte ocorreu no ano de 2002, com o reconhecimento da ocupação dos 

catadores pela Classificação Brasileira de Ocupações (CBO), sob responsabilidade do 

Ministério do Trabalho. A CBO identifica e reconhece a atividade a partir da seguinte 

descrição: 

“Os trabalhadores da coleta e seleção de material reciclável são responsáveis por 

coletar material reciclável e reaproveitável, vender o material coletado, selecionar o 

material coletado, preparar o material para expedição, realizar manutenção do 

ambiente e equipamentos de trabalho, divulgar o trabalho de reciclagem, administrar o 

trabalho e trabalhar com segurança (CBO, 2002).” 

 

O surgimento de outras organizações de catadores em Belo Horizonte se deu após 

quase oito anos desde a experiência da constituição da ASMARE, na maioria das 

vezes optando pelo formato institucional de Cooperativa. Os processos de 

cooperativismo entre os catadores foram apoiados por equipes técnicas lotadas nas 

Administrações Regionais da Prefeitura de Belo Horizonte, com importante participação 

da SLU e de associações de moradores (DIAS, 2009). 

 

No entanto, os processos de organização dos catadores e a institucionalização de 

parcerias com a Prefeitura de Belo Horizonte e a SLU não foi capaz de abranger todos 

os trabalhadores do setor. Enquanto um número significativo de catadores conseguiu 

se organizar em entidades, uma parcela ainda maior permanece atuando na atividade 

de forma individualizada. 
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Segundo levantamentos em fontes secundárias, em 2008 a Prefeitura de Belo 

Horizonte instituiu regras para as atividades de coleta dos materiais recicláveis, 

realizadas pelos depósitos, associações e cooperativas de trabalho, e a ação dos 

catadores no Município. Através do Decreto Nº 13.378 de 12 de novembro de 2008, o 

poder público municipal definiu a prática dos Catadores Avulsos como de caráter 

complementar, prevendo a livre circulação e coleta de materiais em vias públicas. Esse 

mesmo decreto define padrões de equipamentos de transporte e regras de circulação, 

assim como veda a triagem de materiais recicláveis em via pública. 
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5 -  METODOLOGIA 

A elaboração do inventário de catadores ocorreu em seis etapas, sendo que as quatro 

primeiras ficaram a cargo da empresa “Tramitty Business to Goverrmment” e as duas 

últimas a cargo da Myr Projetos Sustentáveis, ambas sob contrato firmado com a SLU. 

 

A seguir estão descritas as etapas metodológicas adotadas para a construção do 

Inventário dos Catadores de Materiais Recicláveis de Belo Horizonte. 

5.1 ESTUDOS PRÉVIOS À PESQUISA DE CAMPO 

Os estudos prévios foram realizados a partir da necessidade identificada de se traçar 

um plano de trabalho, diante da complexidade da realidade dos catadores de materiais 

recicláveis em uma cidade com o porte populacional de Belo Horizonte.  

 

Os estudos prévios consistiram no levantamento de informações preliminares (revisão 

bibliográfica) e na realização de encontros com atores envolvidos com a temática da 

catação de materiais recicláveis na cidade de Belo Horizonte.  

 

Esses estudos permitiram a reconstrução histórica da atividade no município, na qual 

se evidenciou a existência de dois formatos distintos de trabalhadores no exercício da 

atividade de catação de materiais recicláveis em Belo Horizonte. 

 

A partir da identificação desses dois perfis de trabalhadores, foram identificadas 

demandas técnicas e operacionais específicas para cada um deles, de forma a tornar 

viável a elaboração de uma pesquisa que se aproximasse o máximo possível de um 

censo, permitindo assim que fossem ampliadas as  possibilidades de análises. 

 

A primeira categoria identificada foi a dos Catadores Avulsos, que correspondem aos 

trabalhadores que atuam de forma individualizada, ou seja, não organizativa. Esses 

profissionais se responsabilizam por todas as etapas do processo de coleta e 

destinação dos materiais recicláveis e reutilizáveis. Segundo os levantamentos prévios 

produzidos, a atividade dos Catadores Avulsos consiste nas seguintes etapas:  
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 Identificação dos locais com maior potencial de fontes de materiais (definindo 

suas rotas partir da experiência empírica); 

 Triagem dos materiais com valor comercial; 

 Destinação dos rejeitos;  

 Transporte dos recicláveis até os locais onde se dá a sua comercialização; 

 Comercialização dos materiais 

 

A segunda categoria identificada corresponde aos Catadores Organizados, que 

exercem suas atividades através das entidades organizativas (cooperativas e 

associações). Essas entidades possuem natureza jurídica formal e contam com 

estruturas físicas que serão denominadas de “galpões”.  

 

Segundo os dados disponibilizados pelo Centro de Memória e Pesquisa da SLU, em 

Belo Horizonte existem sete organizações de catadores (5 cooperativas e 2 

associações) em atuação em 2014/15, que se tornaram alvo deste Inventário de 

Catadores. 1 

 

A seguir estão apresentadas informações básicas sobre as entidades: 

 ASMARE (Associação dos Catadores de Papel, Papelão e Material 

Reaproveitável) foi criada em 1990, sob acompanhamento da Administração 

Regional Centro Sul; 

 ASSOCIRECILE (Associação dos Recicladores de Belo Horizonte) foi criada em 

2001, sob acompanhamento da Administração Regional Noroeste; 

 COOPEMAR (Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis da Região 

Oeste de BH) foi criada em 2001, sob acompanhamento da Administração 

Regional Oeste; 

                                            
1
 Foi identificada uma oitava entidade, cuja razão social é Associação dos Trabalhadores em Materiais 

Recicláveis da Pampulha (ASTEMARP). Criada em Belo Horizonte (2002), teve sua estrutura física 

transferida para o município de Contagem em fevereiro de 2014. Mesmo não sendo cadastrada junto à 

SLU, ainda mantém parceria com Grandes Geradores, como o Centro Comercial Minas Shopping e a 

Universidade Federal de Minas Gerais. Embora não tenha composto o escopo da pesquisa, essa 

instituição deverá ser incluída em estudos complementares para elaboração do PMGIRS - BH. 
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 COOPERSOL LESTE (Cooperativa Solidária dos Trabalhadores e Grupos 

Produtivos da Região Leste) foi criada em 2001, sob acompanhamento da 

Administração Regional Noroeste; 

 COOPERSOL VENDA NOVA (Cooperativa Solidária dos Trabalhadores e 

Grupos Produtivos da Região Venda Nova) foi criada em 2002, sob 

acompanhamento  da Administração Regional Venda Nova; 

 COOPERSOLI BARREIRO (Cooperativa Solidária dos Recicladores e Grupos 

Produtivos do Barreiro e Região) foi criada em 2003, sob  acompanhamento da 

Administração Regional Barreiro; 

 COMARP (Cooperativa dos Trabalhadores com Materiais Recicláveis da 

Pampulha Ltda.) foi criada em 2004, sob acompanhamento da Administração 

Regional Pampulha. 

 

Uma vez compreendidas as distinções entre essas duas formas do exercício da 

atividade, os seguintes critérios foram adotados para definir a participação dos 

catadores na pesquisa: 

 Catador Avulso - caracterizado como aquele que, no período da pesquisa, se 

autodenomina catador de material reciclável e que tem nessa atividade sua 

principal fonte de renda. 

 Catador Organizado - caracterizado como aquele que, no período da pesquisa, 

mantém vínculo formal com uma cooperativa ou associação de catadores de 

material reciclável, com sede no município de Belo Horizonte.  

 

Foram criados dois formatos de questionários, um para cada categoria de catador, 

conforme o conteúdo mínimo para abordagem e identificação dos catadores, descrito 

no edital de contratação do PMGIRS – BH (nº.001/2013 processo nº. 01.137111/12-

48). 

 

Uma versão preliminar dos questionários foi apresentada em agosto de 2014, em duas 

reuniões com a participação de representantes de cooperativas e associações de 

catadores de Belo Horizonte, do Fórum Municipal Lixo e Cidadania e do Centro 

Nacional de Defesa dos Direitos Humanos (CNDDH). Nessas oportunidades os 

questionários foram validados e as propostas de estratégias de abordagem dos 
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entrevistados foram coletivamente construídas. Posteriormente, tais instrumentos foram 

aprovados pela equipe técnica da SLU. 

5.1.1 PRÉ-TESTE 

Após a aprovação do questionário preliminar, deu-se inicio à realização de um pré-teste 

que visou aperfeiçoar o questionário (grau de compreensão e aceitação dos 

entrevistados), avaliar os métodos de abordagem, definir a composição das equipes de 

entrevistadores (dupla ou individual) e o identificar o tempo de duração da entrevista.  

 

Para fins de amostragem do pré-teste, foi definida a realização de um mínimo de três 

entrevistas em cada Regional Administrativa de Belo Horizonte. Na Regional Centro-

Sul foram realizadas seis entrevistas por se tratar de local com maior número de 

catadores. O total de questionários aplicados durante o pré-teste foi de 33 

questionários. 

 

Os locais definidos para a realização do pré-teste consideraram: 

 Locais com grande concentração de comércio; 

 Locais com grande movimento de pessoas; 

 Locais com grande concentração de residências; 

 Locais próximos aos estabelecimentos que compram materiais recicláveis; 

 Locais próximos às cooperativas e associações de catadores; 

 Locais próximos a serviços de acolhimento de moradores de ruas, tais como 

albergues, abrigos e casas de apoio.  

 

Para confirmação dos locais do pré-teste foi realizada uma vistoria prévia nas áreas, a 

fim de confirmar a presença de catadores. Tais confirmações utilizaram observação e 

levantamento de informações com comerciantes e moradores do entorno. 

 

A equipe responsável pela aplicação dos questionários foi composta de três 

pesquisadores, identificados por crachá, e um catador “facilitador”, com trajetória de 

trabalho na rua, indicado pelo CNDDH de Belo Horizonte. A função do facilitador foi 

fazer o primeiro contato com o catador e ajudar a explicar o objetivo da pesquisa, 
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quando necessário. Para avaliar a influência do “facilitador”, o seu acompanhamento foi 

alternado, com cada um dos três pesquisadores, e sua participação foi validada, com 

possibilidade de ser mantida ou eliminada na próxima etapa. 

 

A execução do pré-teste ocorreu nos dias 16 e 17 de outubro de 2014, nos períodos da 

manhã, tarde e noite, em todas as regionais administrativas de Belo Horizonte, 

conforme os mapas apresentados na Figura 1. 

 

Na Regional Barreiro as abordagens ocorreram no final da tarde em local de 

concentração da atividade comercial, tendo sido realizadas entrevistas nas imediações 

da Vila Cemig e no final da Avenida Olinto Meireles. 

 

As entrevistas do pré-teste na Regional Centro Sul aconteceram nos períodos da 

manhã e tarde nos bairros Sion, Savassi e Santo Antônio e em regiões de grande 

concentração residencial e comercial. As seis entrevistas foram acompanhados de 

facilitador e aconteceram dentro do perímetro da Avenida do Contorno. 

 

Na Regional Leste o pré-teste foi realizado próximo aos albergues e locais com 

concentração comercial, no bairro Floresta, ambos no período matutino às seis horas 

da manhã. Essa escolha se baseou em informações prévias que indicavam que seria 

esse o horário que os catadores deixariam o albergue e seguiriam para sua jornada de 

trabalho. O pré-teste identificou  que esse horário não era produtivo para a pesquisa 

por dois motivos: a falta de segurança para os entrevistadores, uma vez que no horário 

havia pouca movimentação de pessoas, e por ser um horário em que a maior parte dos 

estabelecimentos comerciais do entorno ainda permaneciam fechados. Tendo em vista 

as particularidades identificadas no Bairro Floresta, as entrevistas da Região Leste 

foram reprogramadas para os bairros de Santa Efigênia e Horto, sendo realizadas em 

região de grande concentração comercial e residencial, no período vespertino. 

 

O pré-teste na Regional Nordeste ocorreu em locais com concentração de depósitos de 

compra de material reciclável, nos períodos matutino e vespertino, na Avenida 

Bernardo Vasconcelos, no Bairro Cachoeirinha. 
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Na Regional Noroeste o pré-teste aconteceu nos períodos vespertino e matutino em 

locais de concentração do setor comercial e em áreas residenciais. Os bairros 

percorridos foram o Padre Eustáquio e Carlos Prates e os entrevistadores estiveram 

sempre acompanhados dos facilitadores. 

 

Na Regional Norte, o pré-teste foi realizado durante o período matutino, nas 

imediações de abrigos do Bairro Primeiro de Maio. Os entrevistadores estiveram 

sempre acompanhados dos facilitadores. 

 

O pré-teste na Regional Oeste foi realizado nos períodos matutino e vespertino em 

locais com concentração de comércio e residência e as entrevistas aconteceram nos 

bairros Gutierrez e Prado,. 

 

Na Regional Pampulha, o pré-teste foi realizado no período da manhã em avenida de 

grande concentração comercial do Bairro Santa Amélia. 

 

Para a Regional Venda Nova, definiu-se inicialmente que o pré-teste ocorreria nas 

proximidades da cooperativa de catadores existente no Bairro Jardim Leblon. Devido à 

declividade acentuada do bairro e às particularidades dos integrantes da cooperativa, 

que não compram recicláveis de catadores e apenas trabalham com os resíduos 

recebidos, as entrevistas foram realocadas para Avenida Vilarinho e Avenida Padre 

Pedro Pinto, onde foi identificada grande concentração da atividade comercial e onde 

existe instalado um depósito de compra de materiais recicláveis. 

 

A partir das informações coletados na fase do pré-teste, os instrumentos de coleta de 

dados foram readequados e ajustados à realidade do público investigado.  

 

Em relação à duração da entrevista, o pré-teste identificou uma duração média de 10 

minutos para aplicação do questionário, tempo considerado suficiente para obter todas 

as respostas. 

 

A respeito da localização dos entrevistados, o pré-teste identificou que em todos os 

locais previamente estipulados foram localizados catadores. Locais nas proximidades 
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de depósitos e centros comerciais de grande movimentação apresentaram maior 

incidência de catadores. Por outro lado, as localidades próximas às cooperativas e 

associações que não estavam na região central não apresentaram número significativo 

de catadores. 

 

Em relação ao horário mais adequado para a realização das entrevistas, o pré-teste 

demonstrou que, nos bairros, o período matutino é o mais produtivo, especialmente nos 

dias de coleta de lixo.  

 

Em relação aos facilitadores, que tiveram a função de facilitar e intermediar a 

abordagem da entrevista, o pré-teste confirmou a importância de sua atuação na 

pesquisa. Os principais benefícios identificados durante o pré-teste para a utilização 

dos facilitadores foram o fato de conhecem boa parte dos entrevistados, usarem 

expressões comuns ao universo da catação, gerando maior empatia durante as 

entrevistas e por conhecerem as rotas mais comuns do público investigado. 

 

Os questionários revistos e validados estão apresentados nos Anexos I e II deste 

relatório. 
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FIGURA 1. ÁREAS PERCORRIDAS PARA A REALIZAÇÃO DAS PESQUISAS DO PRÉ-TESTE. 

Fonte: Bases cartográficas da SLU e relatórios do pré-teste realizado pela Tramitty
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5.2 PLANEJAMENTO PARA COLETA DE DADOS 

O planejamento da coleta de dados consistiu de três etapas: definição dos locais de 

realização da fase de campo, seleção dos entrevistadores e facilitadores e 

capacitação da equipe de campo.  

 

5.2.1 DEFINIÇÃO DOS LOCAIS DE REALIZAÇÃO DA FASE DE CAMPO 

Com base nos estudos prévios e nos resultados do pré-teste, definiu-se que os 

locais prioritários para realização das entrevistas seriam: 

 Sedes das Cooperativas e Associações 

 Ruas do entorno das Sedes das Cooperativas e Associações 

 Ruas do entorno de empresas que comercializam materiais recicláveis 

 Serviços de albergues e acolhimento de pessoas em situação de rua 

 Centro de Referência de Assistência Social – CRAS - localizado na região 

central de Belo Horizonte, equipamento público que atua junto à população 

em situação de rua 

 Restaurantes populares 

 Vias públicas com atividade de catação de materiais recicláveis 

 Centralidades e locais de concentração da atividade comercial em cada 

Região Administrativa da Prefeitura de Belo Horizonte. 

 

As centralidades em cada uma das nove Regiões Administrativas da Prefeitura de 

Belo Horizonte foram identificadas tendo como fonte os Planos Diretores Regionais. 

 

Foram criados mapas da região do hipercentro, que por ser um local com grande 

concentração de catadores, foi dividido em quatro partes para que todas as ruas 

fossem contempladas e assim atingir o maior número possível de catadores. 

Os mapas gerados são apresentados nas Figura 2, Figura 3, Figura 4 e Figura 5. 
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FIGURA 2. MAPA HIPERCENTRO 1. 

Fonte: Bases cartográficas da SLU e relatórios do pré-teste realizado pela Tramitty 2014. 
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FIGURA 3. MAPA HIPERCENTRO 2 

Fonte: Bases cartográficas da SLU e relatórios do pré-teste realizado pela Tramitty 2014 
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FIGURA 4. MAPA HIPERCENTRO 3 

Fonte: Bases cartográficas da SLU e relatórios do pré-teste realizado pela Tramitty 2014 
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FIGURA 5. MAPA HIPERCENTRO 4 

Fonte: Bases cartográficas da SLU e relatórios do pré-teste realizado pela Tramitty 2014. 
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Por fim, foram criados mapas com as regiões adjacentes ao hipercentro, incluindo os 

bairros do Barro Preto, Floresta, Lagoinha e a Área Hospitalar, apresentados a 

seguir. 

 

FIGURA 6. MAPA ADJACÊNCIAS DO HIPERCENTRO: BARRO PRETO  

Fonte: Bases cartográficas da SLU e relatórios do pré-teste realizado pela Tramitty 2014 
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FIGURA 7. MAPA DAS ADJACÊNCIAS DO HIPERCENTRO: FLORESTA  

Fonte: Bases cartográficas da SLU e relatórios do pré-teste realizado pela Tramitty 2014 
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FIGURA 8. MAPA DAS ADJACÊNCIAS DO HIPERCENTRO: LAGOINHA  

Fonte: Bases cartográficas da SLU e relatórios do pré-teste realizado pela Tramitty 2014 
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FIGURA 9. MAPA DAS ADJACÊNCIAS DO HIPERCENTRO: ÁREA HOSPITALAR  

Fonte: Bases cartográficas da SLU e relatórios do pré-teste realizado pela Tramitty 2014 
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Após a identificação das centralidades, da espacialização do hipercentro e suas 

adjacências, foram obtidos os mapas das rotas da Coleta Seletiva e Coleta 

Convencional, fornecidos pela SLU, que contribuíram para definição de locais com 

maior probabilidade de localizar catadores.  

 

Por fim, foram levantadas as localizações dos depósitos de comercialização de 

materiais recicláveis, que se apresentam concentrados nos limites territoriais das 

regionais Centro-Sul e Noroeste. Não foram observadas concentrações de depósitos 

nas regionais Norte e Nordeste. 

5.2.2 SELEÇÃO DOS ENTREVISTADORES E FACILITADORES  

A definição do perfil dos entrevistadores seguiu as diretrizes definidas pela SLU que 

orientava a priorização de estudantes dos cursos de Ciências Socioambientais,  

Geografia e outros profissionais da Assistência Social e Pedagogia. 

 

O número adequado de entrevistadores foi definido pela empresa responsável pela 

realização dos trabalhos de campo como sendo 14 (quatorze), levando em 

consideração os resultados do pré-teste e o prazo previsto para a realização da fase 

de coleta de dados.  

 

Foram selecionados oito catadores para a atividade de facilitadores, que 

acompanharam os entrevistadores.  

5.2.3 CAPACITAÇÃO DA EQUIPE DE CAMPO.  

Durante a preparação para as atividades de campo, foi realizada uma Oficina de 

Capacitação para os pesquisadores e demais profissionais envolvidos na pesquisa, 

em conformidade com o descrito no edital de contratação nº. 001/2013 processo nº. 

01.137111/12-48.  

 

A seguir está apresentada a descrição das atividades realizadas: 
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1° PERÍODO 

Data: 23/10/14 

Local: Auditório Garizão - SLU 

Horário: 8:30 às 12:30 

 Abertura da oficina de capacitação – 15’; 

 Apresentação da estrutura da oficina – 10’; 

 Apresentação das equipes da SLU e da Tramitty serviços – 35’; 

 Apresentação da estrutura e dos serviços prestados pela SLU – 30’; (DP-

PRE)  

 Contextualização do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos 

Sólidos (PMGIRS) – 30’; (DP-PRE) 

 Pausa – 20’; 

 Histórico programa de coleta seletiva em Belo Horizonte – 40’; (DP-PSM) 

 Momento para esclarecimentos – 30’. 

2° PERÍODO  

Data: 24/10/2014 

Local: Auditório Garizão - SLU 

Horário: 8:30 às 12:30 

 Noções de direitos humanos – 30’ (Centro Nacional de Defesa dos Direitos 

Humanos);  

 Técnicas de abordagem (auxílio da Secretaria Municipal Adjunta de 

Assistência Aocial (SMAAS) – 30’;   

 Pausa – 20’; 

 Vídeo: cotidiano das cooperativas de catadores de materiais recicláveis – 30’; 

 Relato dos cooperados (Ivaneide – COOMARP) – 30’; 

 Momento para esclarecimentos  

3° PERÍODO 

Data: 24/10/2014 

Local: Auditório Garizão - SLU 

Horário: 13:30 às 17:30 

 Metodologia de pesquisa (Fernando Vaz) – 30’; 

 Apresentação dos resultados do pré-teste – 30’ Tramitty; 
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 Apresentação do questionário de catadores avulsos – 40’ Tramitty; 

 Pausa – 20’; 

 Apresentação do questionário de catadores cooperados – 40’ Tramitty; 

 Logística da realização da pesquisa de campo – 30’ Tramitty; 

 Momento para esclarecimentos – 30’. 

 

Após a realização da Oficina de Capacitação, a empresa responsável pela 

realização da coleta de dados promoveu um treinamento para todos os 

entrevistadores, abordando os diversos aspectos da pesquisa de campo 

propriamente dita, como a composição das equipes de campo, a logística da entrega 

dos questionários, as formas de comunicação de ocorrências no trabalho de campo, 

dentre outros aspectos relacionados à operacionalização da pesquisa. 

5.3 REALIZAÇÃO DA COLETA DE DADOS 

A fase de coleta de dados foi realizada entre os dias 28 de outubro e 14 de 

novembro de 2014, em três semanas. A pesquisa foi realizada com as duas 

categorias de catadores simultaneamente. 

 

Para a realização da coleta de dados da categoria Catadores Organizados foi 

realizado contato telefônico com as lideranças das cooperativas e associações de 

catadores de materiais recicláveis para definir a melhor data e horário para as 

entrevistas. 

 

Entrevistadores devidamente capacitados visitaram as instituições nos dias e 

horários acordados quando os questionários foram aplicados. Nos casos em que 

não foi possível encontrar todos os catadores cadastrados nas instituições nos dias 

agendados, foram realizados retornos em dias subsequentes. 

 

Em relação aos profissionais da categoria Catadores Avulsos foi definido que a 

coleta de dados seria realizada em todo o território da cidade e os entrevistadores 

foram orientados a indagar aos Catadores se os mesmos já haviam respondido à 

pesquisa para evitar assim a duplicidade de participação. 
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Foram utilizados dois critérios para a programação das atividades: dividir os 

pesquisadores entre os bairros com cobertura do sistema de Coleta Seletiva pela 

SLU e distribuir as áreas do hipercentro e regiões adjacentes entre as equipes. As 

entrevistas foram realizadas nos três turnos previstos em edital: matutino, vespertino 

e noturno.  

 

A fase de coleta de dados junto aos Catadores Avulsos iniciou-se, na primeira 

semana, pela região Centro Sul e em bairros que  fazem limite com essa regional.  

 

Os bairros da Região Centro Sul e adjacentes percorridos durante a primeira 

semana estão descritos na Tabela 1 e o mapa com a área coberta pelos 

entrevistados está expresso na Figura 10. 

 

TABELA 1 - RELAÇÃO DE BAIRROS PERCORRIDOS NA REGIÃO CENTRO SUL 
E ADJACÊNCIAS 

Bairros 

Anchieta  Floresta São Bento 

Barro Preto Lagoinha São Lucas 

Belvedere Luxemburgo São Pedro 

Carmo Mangabeiras Savassi 

Cidade Jardim Santa Efigênia (região hospitalar) Serra 

Comiteco Santo Agostinho Sion 

Cruzeiro Santo Antônio  

Fonte: Elaborado a partir dos dados da pesquisa Tramitty 2014. 
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FIGURA 10. ÁREA DE REALIZAÇÃO DA PESQUISA NA PRIMEIRA SEMANA 

Fonte: Elaborado pela equipe Tramitty, 2014 
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Na segunda semana foram realizados os trabalhos de campo nos bairros das 

regionais atendidos pelo sistema de Coleta Seletiva Porta a Porta da SLU, excluindo 

os bairros da região Centro Sul já percorridos. As entrevistas seguiram as rotas e 

dias do caminhão de Coleta Seletiva, sempre identificando os pontos de relevância 

para o encontro dos catadores, como depósitos de comercialização de materiais 

recicláveis, cooperativas e associações de catadores e Locais de Entrega Voluntária 

(LEV). A Tabela 2 apresenta a relação dos bairros com cobertura do sistema de 

coleta seletiva. 

 

TABELA 2 - RELAÇÃO DE BAIRROS COM COBERTURA DO SISTEMA DE 
COLETA SELETIVA DA SLU 

Bairros 

Alto Barroca Estoril São Luíz 

Barroca Grajaú São José 

Buritis Olhos D’água Grajaú 

Cidade Nova Santa Lúcia Olhos D’água 

Fonte: Elaborado a partir dos dados da pesquisa Tramitty 2014. 

 

Além dos bairros atendidos pelo sistema de Coleta Seletiva, durante a segunda 

semana as atividades de campo foram realizadas em áreas e imediações das 

centralidades de cada regional.  

 

O trabalho de campo da segunda semana percorreu também algumas instituições de 

atendimento social que dão auxílio às pessoas em situação de vulnerabilidade 

social. As visitas nesses locais foram realizadas inclusive aos sábados.  

 

Em algumas das instituições foi possível entrar e em outras as entrevistas 

aconteceram enquanto o entrevistado aguardava o atendimento. A relação das 

instituições visitadas está expressa na  Tabela 3. 

TABELA 3 - RELAÇÃO DE INSTITUIÇÕES COM ATUAÇÃO RELACIONADA COM 
OS CATADORES 

Instituições visitadas 

Fraternidade Espírita Irmãos Glacus Fundação Caminho 

Fundação Espírita Divino Amigo Verdade e Vida 

Fraternidade Manoel Felipe Santiago Casa Espírita André Luiz 

Fonte: Elaborado a partir dos dados da pesquisa Tramitty 2014 
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Ainda na segunda semana, os entrevistadores voltaram em locais na Região do 

Hipercentro e adjacências, onde o número de catadores entrevistados foi 

considerado inferior ao previsto no planejamento. Os bairros onde o retorno dos 

entrevistadores foi necessário foram: Barro Preto, Floresta, Lagoinha e Santa 

Efigênia. 

 

O mapa com a área coberta pelos entrevistadores na segunda semana está 

expresso na Figura 11. 

 

A terceira semana de atividades de coleta de dados em campo foi destinada a 

complementação da cobertura territorial da pesquisa, percorrendo os locais ainda 

não visitados e complementando, quando necessários, as regiões anteriormente 

visitadas.  

 

Durante todo o período da coleta de dados, os entrevistadores entregaram à equipe 

de coordenação os questionários preenchidos. Essas entregas foram realizadas a 

cada três dias, e tiveram como permitir o controle da qualidade do preenchimento 

das informações, a contagem de produção, o compartilhamento de experiências e a 

distribuição de novas rotas. 

 

O mapa com as áreas percorridas na terceira semana estão expressas na Figura 12. 
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FIGURA 11. ÁREA DE REALIZAÇÃO DA PESQUISA NA SEGUNDA SEMANA 

Fonte: Elaborado a partir dos d ados da pesquisa Tramitty 2014. 
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FIGURA 12. ÁREA DE REALIZAÇÃO DA PESQUISA NA TERCEIRA SEMANA 

Fonte: Elaborado a partir dos dados da pesquisa Tramitty 2014 



 

Página: 51/279 

Arquivo: 126-DOC-INVENTARIO-R05-151123 

5.4 CRIAÇÃO DO BANCO DE DADOS 

Após a conclusão da etapa de levantamento de campo, os questionários foram 

submetidos a uma revisão das respostas coletadas e padronização de possíveis 

dados divergentes / inconsistentes.  

 

Por exemplo: o catador deveria informar a quantidade de material coletado por dia e, 

ao invés disso, informou a quantidade mensal de material coletado. Neste caso, a 

revisão trabalhou na conversão das quantidades informadas para a unidade de 

medida “dia”, verificando-se a quantidade de dias trabalhados informada pelo 

catador e feita a correspondente correlação. 

 

Findada a revisão e checagem dos questionários, todas as informações foram 

digitadas e validadas em dois bancos distintos de dados em planilha Excel: o 

primeiro com os dados da pesquisa realizada junto a Catadores Avulsos e o 

segundo com os dados coletados junto aos Catadores Organizados. 

 

Para auxiliar na utilização de softwares especializados em tratamento estatístico, 

foram construídos documentos com todos os “scripts” das questões, contendo o 

código e o nome das variáveis e as categorias de respostas obtidas. 

5.5 PROCESSAMENTO E ANÁLISE DOS DADOS 

A fase de processamento das informações contidas nos bancos de dados foi 

realizada pela equipe técnica da Myr Projetos Sustentáveis e teve início com o 

estudo de todas as variáveis e as respectivas categorias utilizadas na codificação 

das respostas.  

 

Nessa fase, os dois bancos de dados (correspondentes às duas categorias de 

profissionais: Catadores Avulsos e Catadores Organizados) foram avaliados 

considerando a consistência das informações, o percentual de respostas válidas e a 

relevância das questões para a elaboração de um diagnóstico situacional dos 

catadores com atuação em Belo Horizonte. 
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A partir da natureza das informações, as variáveis constantes foram classificadas em 

grupos temáticos e analisadas as possibilidades de cruzamentos. 

 

As variáveis disponíveis no banco de dados correspondente aos Catadores Avulsos 

foram classificadas em cinco grupos temáticos:  

1. Aspectos socioeconômicos individuais  

 Sexo, 

 Cor,  

 Idade, 

 Escolaridade,  

 Condição de moradia,  

 Acesso a benefícios sociais,  

 Condição de Seguridade Social, 

 Porte de documentos. 

2. Aspectos socioeconômicos familiares 

 Existência de filhos, 

 Número de filhos,  

 Idade dos filhos,  

 Vinculação habitacional entre catador e filho,  

 Ocupação dos filhos,  

 Atividade remunerada dos filhos, 

 Número de pessoas na residência.  

3. Dinâmica da atividade 

 Vínculo com a atividade: tempo de atividade de catador, turno e jornada de 

trabalho, composição de equipe de trabalho, 

 Processo de coleta: identificação dos bairros cobertos pela atividade, 

 Processo de triagem do material reciclável: local de realização, destinação 

do rejeito, 

 Processos de transporte: formas de transporte, propriedade dos 

equipamentos de transporte,  

 Materiais coletados: tipos de materiais, quantidade, 
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 Processo de comercialização: sistema de armazenamento, frequência da 

comercialização, local de comercialização, 

 Geração de renda: renda aferida com a atividade, compartilhamento de 

atividades remuneradas, dependentes da renda da catação, satisfação 

com a renda obtida. 

4. Sistemas organizativos de catadores:  

 Experiências anteriores,  

 Vantagens e desvantagens percebidas nos sistemas organizativos de 

catadores. 

5. Sugestões para melhorias na atividade. 

 

As variáveis disponíveis no banco de dados correspondente aos Catadores 

Organizados foram classificadas em cinco grupos temáticos:  

1. Aspectos socioeconômicos individuais  

 Sexo,  

 Cor, 

 Idade,  

 Escolaridade,  

 Condição de moradia,  

 Número de pessoas na residência,  

 Acesso a benefícios sociais,  

 Condição de seguridade social, 

 Porte de documentos.  

2. Aspectos socioeconômicos familiares 

 Existência de filhos, 

 Número de filhos,  

 Idade dos filhos,  

 Vinculação habitacional entre catador e filho,  

 Ocupação dos filhos,  

 Atividade remunerada dos filhos. 

3. Dinâmica da atividade 

 Processo de trabalho: tempo na atividade, turno e jornada de trabalho,  

 Processo organizativo: principal atividade dentro da organização, 
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 Processos de capacitação: participação em cursos, 

 Geração de renda: renda da atividade de catação, outra atividade 

remunerada,  

 Satisfação com a atividade, 

 Intenção de permanecer na atividade. 

4. Sistemas Organizativos de catadores: 

 Motivações para fazer parte da organização, 

 Participação em cursos de capacitação 

 Vantagens e desvantagens percebidas nos sistemas organizativos de 

catadores. 

5. Sugestões para melhorias na atividade. 

 

Para cada categoria de catadores as variáveis foram processadas em tabelas e 

gráficos, apresentando as frequências das respostas (n) e o percentual 

correspondente (%). As variáveis condicionais (aquelas que dependem de respostas 

obtidas em perguntas anteriores) foram apresentadas considerando as frequências 

de respostas e percentual correspondente, mas informando o total de casos que 

atendiam as condições pré-estabelecidas. 

 

Para as variáveis numéricas contínuas, ou seja, que se apresentam em valores 

mensuráveis em uma escala contínua (idade, número de filhos, renda, etc.), o 

processamento dos dados também disponibilizou as medidas de tendência central, 

sendo definidas como: 

 Média: medida aritmética que considera o somatório de todos os valores 

obtidos na variável dividida pelo número de respostas válidas para a mesma 

variável.  

 Mediana: corresponde ao valor exatamente intermediário dentre a distribuição 

dos valores obtidos na variável. 

 Moda: corresponde ao valor com maior incidência dentre os valores obtidos 

na variável 

 

Os dados resultantes dos cruzamentos entre variáveis foram expressos em tabelas e 

gráficos, apresentando principalmente os percentuais correspondentes. 
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Para fins de comparação entre as duas categorias de catadores, foram selecionadas 

as variáveis comuns aos dois bancos de dados. Esses cruzamentos foram 

processados, permitindo a elaboração de tabelas e gráficos que são apresentadas 

neste relatório após a descrição individualizada de cada categoria de catadores de 

materiais recicláveis. 

 

A análise e interpretação dos dados foram elaboradas por um Sociólogo, levantando 

as possíveis implicações das informações na formulação de políticas públicas 

voltadas para esse segmento ocupacional e propondo reflexões que possam 

subsidiar a elaboração do PMGIRS - BH 

 

Foram utilizadas ainda outras fontes de dados secundários sempre que possível, 

com objetivo de identificar a correspondência ou não do perfil dos catadores com a 

composição demográfica da população da cidade de Belo Horizonte. 
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6 -  RESULTADOS – CATADORES AVULSOS 

6.1 CARACTERIZAÇÃO DO UNIVERSO 

Para a caracterização do universo (população) dos Catadores Avulsos foi realizada 

uma revisão bibliográfica buscando identificar informações em fontes de dados 

secundários. Foram identificadas e analisadas duas pesquisas que apresentam 

informações sobre catadores de materiais recicláveis com atuação em Belo 

Horizonte. 

 

A primeira fonte identificada foi o Terceiro Censo de População em Situação de Rua 

e Migrantes de Belo Horizonte, realizado pela Prefeitura de Belo Horizonte em 2013, 

em parceria com o Centro Regional de Referência em Drogas da Universidade 

Federal de Minas Gerais. Essa pesquisa teve como público alvo pessoas em 

situação de rua e, entre outras informações, levantou dados sobre as ocupações dos 

entrevistados.  

 

Os resultados apresentados da pesquisa indicam um percentual muito significativo 

(mais de 40%) de pessoas em situação de rua que atuam na catação de materiais 

recicláveis.  

 

Como outros levantamentos prévios indicaram existir um grande número de 

catadores de materiais recicláveis que não se encontram em situação de rua, os 

dados produzidos por essa pesquisa não apresentam significância estatística para 

definir o tamanho do universo de catadores em Belo Horizonte. 

 

A segunda fonte identificada na revisão bibliográfica foi a Pesquisa Nacional por 

Amostra de Domicílios (PNAD), realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE). Essa pesquisa identifica anualmente, desde 2002, as pessoas 

envolvidas na atividade de catação de materiais recicláveis, conforme o preconizado 

pela CBO.  Por se tratar de uma pesquisa em domicílios amostrados, seu alcance 

não atinge as pessoas em situação de rua.  
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Embora as duas fontes de dados secundários apresentem aparentemente 

metodologias que se complementam, as diferenças nos períodos de coleta de 

dados, na formulação dos questionários e nos propósitos para os quais elas foram 

elaboradas, sua utilização se mostrou comprometida, sendo descartada como 

parâmetro para definição da caracterização do universo. 

 

A revisão bibliográfica em outras fontes forneceu informações sobre a dinâmica da 

atividade de catação de materiais recicláveis, indicando alguns componentes que 

impactam na possibilidade de mensuração do universo desses profissionais: 

 Sazonalidade – interferência de condições macro econômicas, como taxa de 

desemprego e renda média, interferência de condições micro econômicas, 

como valor da comercialização dos materiais recicláveis. Interferência de 

condições climáticas (períodos chuvosos tendem a reduzir a atividade), etc; 

 Rotatividade – Fatores externos à atividade interferem na fixação dos 

profissionais na atividade, como recolocação no mercado de trabalho, 

situações migratórias, etc; 

 Dispersão – Inexistência de vinculação formal com determinadas regiões ou 

territórios, de forma que catadores podem circular no exercício da atividade 

por todo o território da cidade ou mesmo fora dela. 

 Problemas de auto identificação – a atividade de catação é socialmente 

estigmatizada, o que gera, em muitos profissionais, uma resistência em se 

auto declararem com catadores. 

 

Considerando todas as informações levantadas e descritas anteriormente, o 

universo dos Catadores Avulsos pode ser considerado estatisticamente como não 

determinável. Diante dessa constatação e buscando atingir um número de 

entrevistas mais próximo possível do universo, a empresa responsável pela fase de 

coleta de dados adotou as estratégias descritas no item  5.2. PLANEJAMENTO 

PARA COLETA DE DADOS 

 

Tendo em vista que os procedimentos adotados foram satisfatórios, o universo de 

834 entrevistas finalizadas corresponde à totalidade dos Catadores Avulsos que se 
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encontravam nos locais visitados, no período definido e que aceitaram participar da 

pesquisa. 

6.2 DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DAS ENTREVISTAS  

Por uma questão metodológica definida a partir dos estudos prévios à pesquisa, a 

Região Administrativa Centro Sul de Belo Horizonte foi dividia em duas, sendo uma 

categorizada como Hipercentro e a outra como Centro Sul (exceto o Hipercentro). 

 

A distribuição espacial dos entrevistados, segundo as regiões administrativas de 

Belo Horizonte, apresentada na Tabela 4, indica que os Catadores Avulsos estão 

concentrados nas regiões Leste (22,1%), Hipercentro (18,5%), Noroeste (14,1%) e 

Centro-Sul (sem o Hipercentro - 10,8%). Juntas, essas quatro regiões respondem 

por 72,6% dos Catadores Avulsos entrevistados, embora a população residente 

nessas regiões represente apenas 33,3% da população total da cidade.  

 

TABELA 4 - DISTRIBUIÇÃO DO LOCAL DAS ENTREVISTAS, DA POPULAÇÃO E 
DENSIDADE DEMOGRÁFICA POR REGIÕES ADMINISTRATIVAS DE BELO 

HORIZONTE 

Regiões 
Administrativas 

Entrevistas do Inventário 
Catadores BH 2014 

Censo Demográfico 2010 (IBGE) 

População Densidade 
Demográfica n % N % 

Barreiro 18 2,2 282.552 11,9 5.242,3 

Centro-Sul (exceto o 
Hipercentro) 

90 10,8 
283.776 11,9 8.698,8 

Hipercentro 154 18,5 

Leste 179 21,5 238.539 10,0 8.473,6 

Nordeste 64 7,7 290.353 12,2 7.347,0 

Noroeste 118 14,1 268.038 11,3 8.953,7 

Norte 48 5,8 212.055 8,9 6.468,9 

Oeste 63 7,6 308.549 13,0 8.776,3 

Pampulha 30 3,6 226.110 9,5 4.416,8 

Venda Nova 49 5,9 265.179 11,2 9.109,4 

Não Informado 21 2,5 0 0 0 

Total 834 100 2.375.151 100 7.146,1 

 



 

Página: 59/279 

Arquivo: 126-DOC-INVENTARIO-R05-151123 

Essa concentração pode ser explicada por três condições urbanas predominantes no 

território abrangido pelas quatro regiões: 

 Maior facilidade de acesso a materiais recicláveis. A região do 

Hipercentro, em especial, apresenta como característica a grande circulação 

de pessoas e concentração das atividades de comércio e serviços na 

cidade, embora a cidade venha passando por um processo de criação e 

fortalecimento de outras centralidades regionais. Essas características 

implicam em um potencial significativo de geração de materiais recicláveis 

com valor comercial, o que atrai os Catadores Avulsos. 

 Maior facilidade de acesso aos locais de comercialização. Na região do 

Hipercentro e em parte da região Noroeste estão localizados um número 

muito significativo de empresas especializadas na comercialização dos 

materiais recicláveis. Considerando que os Catadores Avulsos necessitam 

transportar os materiais triados até os pontos de comercialização, e que 

esse transporte é feito a pé (ainda que um percentual significativo utilize 

equipamentos de transporte, como carrinhos, são na quase totalidade 

equipamentos de tração humana), é bastante razoável que os Catadores 

Avulsos se concentrem nas proximidades dos compradores dos materiais, 

viabilizando assim a atividade. 

 Maior facilidade de acesso a instituições de abrigamento e 

acolhimento. Como cerca de 50% dos Catadores Avulsos se encontram em 

situação de rua, sem residência fixa, o desenvolvimento das atividades de 

catação se dá, preferencialmente, nas proximidades dos Abrigos Públicos ou 

das Instituições que oferecem acolhimento para essa população. A região 

Leste, além de ser limítrofe à região Hipercentro, também é a região onde 

estão concentrados boa parte das instituições de abrigamento e acolhimento 

da população em situação de rua. 

 

Em regiões como Barreiro e Venda Nova, identificadas em dados de fontes 

secundárias como territórios com concentrações populacionais significativas, o 

percentual de entrevistas foi relativamente pequeno, 2,2% e 5,9% respectivamente. 

A baixa incidência de Catadores Avulsos nessas duas regiões pode ser explicada se 

tratar de regiões com baixa incidência de empresas especializadas na 
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comercialização de materiais recicláveis ou por alguma distorção na seleção dos 

entrevistados, não contornada pela pesquisa. 

6.3 PERFIL SOCIOECONÔMICO 

6.3.1 ASPECTOS INDIVIDUAIS 

A Tabela 5 apresenta os dados referentes ao sexo dos Catadores Avulsos. Segundo 

as informações levantadas pela pesquisa, entre os Catadores Avulsos predominam 

pessoas do sexo masculino, com participação de 82% no universo de entrevistados. 

 

A exposição a riscos de violência e acidentes, a vulnerabilidade da situação de rua e 

a inadequação das formas de disposição dos resíduos são características das 

condições de trabalho dos Catadores Avulsos.   

 

A maior parte dos materiais recicláveis é de baixa densidade e o valor de 

comercialização, mensurado pelo peso, é baixo. Essa característica do mercado 

impõe a necessidade do transporte de grandes volumes para atingir um peso 

comercialmente satisfatório, favorecendo a prática da atividade por pessoas do sexo 

masculino.  

 

Todas essas condições repercutem em menor adesão de pessoas do sexo feminino 

e a predominância masculina entre os Catadores Avulsos, identificada na pesquisa. 

Esse componente do perfil demográfico deve ser considerada na formulação de 

políticas públicas e do PMGIRS – BH. 

 

TABELA 5 - DISTRIBUIÇÃO POR SEXO. 

Sexo n % 

Feminino 150 18,0 

Masculino 684 82,0 

Total 834 100 
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GRÁFICO 1. DISTRIBUIÇÃO POR SEXO 

 

 

Conforme os dados referentes à cor dos Catadores Avulsos apresentados na Tabela 

6, a pesquisa aponta que existe um predomínio bastante significativo entre os 

Catadores Avulsos de pessoas que se reconhecem pardas (46,4%) e negras 

(32,4%), totalizando 78,8%,  

 

Quando esses dados são comparados com as informações referentes ao ano de 

2010 do Censo Demográfico do IBGE, é possível perceber um componente racial 

muito acentuado no perfil dos Catadores Avulsos. Enquanto entre a população de 

Belo Horizonte o percentual de brancos é de 46,7%, no universo de Catadores 

Avulsos esse perfil de cor representa apenas 17,1%. 

 

TABELA 6 - COR, AUTO DECLARADA 

Cor 

Inventário de Catadores 

Avulsos 2014 

% Censo Demográfico 

2010 - BH 

n % % 

Parda 387 46,4 41,9 

Negra 270 32,4 10,2 

Branca 143 17,1 46,7 

Indígena 6 0,7 0,1 

Amarela 9 1,1 1,1 

Não respondeu 19 2,3 0,0 

Total 834 100 100 
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GRÁFICO 2. COR AUTO DECLARADA 

 

 

A pesquisa indica que a idade média desses trabalhadores é de 46,7 anos, com 

mediana de 45,0 anos e a moda de 40 anos.  

 

Para facilitar a visualização e as análises, as informações a respeito da idade dos 

Catadores Avulsos foram agrupadas em faixas etárias e os dados apresentados na 

Tabela 7. Os resultados indicam que as faixas etárias com maior presença de 

Catadores Avulsos foram as de pessoas com idade entre 30 a 39 anos (26,6%) e 40 

a 49 anos (25,7%), demonstrando tratar-se de trabalhadores predominantemente 

adultos, em idade economicamente ativa.  

 

O percentual de pessoas com até 19 anos é bastante reduzido (0,7%). Por outro 

lado, detectou-se um número significativo de pessoas desempenhando a atividade 

de catação nas ruas de Belo Horizonte com idade igual ou superior a 60 anos 

(17,2%). 
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TABELA 7 - DISTRIBUIÇÃO ETÁRIA (EM FAIXAS) 

Idade  n % 

Até 15 anos 1 0,1 

De 16 a 19 anos 5 0,6 

De 20 a 29 anos 72 8,6 

De 30 a 39 anos 222 26,6 

De 40 a 49 anos 214 25,7 

De 50 a 59 anos 158 18,9 

De 60 a 69 anos 103 12,4 

Mais de 70 anos 40 4,8 

Não respondeu 19 2,3 

Total 834 100 

 

GRÁFICO 3. DISTRIBUIÇÃO ETÁRIA (EM FAIXAS) 

 

 

A Tabela 8 apresenta os dados referentes ao cruzamento das variáveis idade e sexo 

dos Catadores Avulsos. Analisando os dados da pesquisa, observa-se que a 

diferença na proporção de homens e mulheres, envolvidas na catação individual, 

apresenta uma distribuição equivalente em todas as faixas etárias, com exceção dos 

mais jovens (Até 19 anos) e dos mais idosos (60 anos ou mais). 

 

O número absoluto de Catadores Avulsos com menos de 20 anos é muito pequeno 

(6 pessoas), não permitindo inferências precisas. Quanto ao perfil etário de 60 anos 

ou mais, observa-se que o percentual de mulheres é equivale a 32,2%, 

significativamente superior ao detectado nas demais faixas etárias. 
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Essa realidade, acrescida das informações sobre a precariedade das condições de 

trabalho e exposição a riscos de violência e acidentes de trabalho, evidencia a 

importância das políticas públicas direcionadas a essa categoria de catadores 

dedicarem uma atenção diferenciada às mulheres com idade igual ou superior a .60 

anos  

 

TABELA 8 - DISTRIBUIÇÃO ETÁRIA, POR SEXO. 

Idade 

(em faixas) 

Sexo declarado 

Feminino Masculino 

Até 19 anos 50,0% 50,0% 

De 20 a 29 anos 16,7% 83,3% 

De 30 a 39 anos 15,3% 84,7% 

De 40 a 49 anos 12,6% 87,4% 

De 50 a 59 anos 15,2% 84,8% 

De 60 ou mais 32,2% 67,8% 

Total 18,0% 82,0% 

 

GRÁFICO 4. DISTRIBUIÇÃO ETÁRIA, POR SEXO 

 

 

O perfil de escolaridade dos Catadores Avulsos, apresentado na Tabela 9, indica 

que 63,5% de pessoas entrevistadas nunca estudaram ou não concluíram o Ensino 

Fundamental da Educação Básica. 
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Comparando esses dados com o resultado do Censo de 2010 do IBGE, quando foi 

identificado que 30,1% da população de Belo Horizonte com 15 anos ou mais anos 

de idade não concluíram o ensino fundamental, percebe-se que a situação dos 

Catadores Avulsos é substancialmente mais grave do que do restante da população 

do município. A desigualdade é ainda maior em relação ao acesso ao ensino médio, 

uma vez que entre os entrevistados o percentual que afirmou ter concluído esse 

nível educacional é de apenas 8,5% enquanto entre a população da cidade esse 

percentual é de 32,3%. 

 

TABELA 9 - ESCOLARIDADE 

Escolaridade n % 

Nunca estudou 116 13,9 

Ensino Fundamental incompleto 414 49,6 

Ensino Fundamental completo 165 19,8 

Ensino Médio incompleto 48 5,8 

Ensino Médio completo 71 8,5 

Superior incompleto 4 0,5 

Superior completo 2 0,2 

Não respondeu 14 1,7 

 Total 834 100 

 

GRÁFICO 5. ESCOLARIDADE 

 

 

A variável escolaridade foi analisada considerando o sexo dos entrevistados e os 

dados apresentados na Tabela 10 apontam uma diferença significativa entre o perfil 
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dos Catadores Avulsos e o restante da população de Belo Horizonte. Entre os 

profissionais pesquisados, a escolaridade das mulheres é menor que a dos homens 

em todos os níveis educacionais, enquanto que no perfil da população da cidade a 

situação é inversa.  

 

TABELA 10 - ESCOLARIDADE, SEGUNDO SEXO: CATADORES AVULSOS E NA 
POPULAÇÃO DE BH 

Escolaridade 
Sexo 

Total 
Censo Demográfico –2010 

Feminino Masculino Feminino Masculino 

Nunca estudou 16,7% 13,3% 13,9% 
47,8% 50,8% 

Fundamental incompleto 48,0% 50,0% 49,6% 

Fundamental completo 18,0% 20,2% 19,8% 
14,4% 14,9% 

Médio incompleto 6,0% 5,7% 5,8% 

Médio completo 8,0% 8,6% 8,5% 
25,0% 24,1% 

Superior incompleto 0,7% 0,4% 0,5% 

Superior completo 0,0% 0,3% 0,2% 12,5% 9,9% 

NR 2,7% 1,5% 1,7% 0,3% 0,3% 

Total  100% 100% 100% 100% 100% 

 

GRÁFICO 6. ESCOLARIDADE, SEGUNDO SEXO 

 

 

Os dados referentes ao perfil educacional foram analisados considerando a idade 

dos respondentes (ver Tabela 11). A análise dessas informações demonstra que 

predomina entre os Catadores Avulsos pessoas com baixa ou nenhuma 

escolaridade, independente das faixas etárias. 
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A Lei de Diretrizes e Bases da Educação define as faixas etárias adequadas a 

conclusão de cada nível educacional. No caso de pessoas adultas e egressas do 

sistema educacional, é possível relacionar a idade e o nível escolar concluído, 

classificando a situação do perfil educacional como mínimo satisfatório ou com 

defasagem.  

 

A primeira situação corresponderia às pessoas que, tendo 18 anos ou mais, 

completaram pelo menos o ensino fundamental. A classificação perfil educacional 

com defasagem corresponderia às pessoas que, tendo 18 anos ou mais, não 

concluíram o ensino fundamental. 

 

Considerando que mais de 60% dos Catadores Avulsos tem idade entre 30 e 59 

anos e que para essas faixas etárias o percentual de defasagem escolar supera 

60%, fica evidente a urgência de promover a inclusão desses trabalhadores em 

processos educacionais específicos para o público adulto.  

 

Importante ressaltar que são conhecidos os impactos de uma formação educacional 

adequada em processos de inclusão no mundo do trabalho, na produtividade das 

atividades laborais, na inclusão em processos de produção mecanizada, no acesso 

a cidadania plena e em processos de socialização.  

 

A formulação de políticas públicas voltadas para o segmento dos Catadores Avulsos 

deve buscar a reversão da defasagem escolar desses trabalhadores, considerando 

as características etárias e de sexo, promovendo assim o acesso aos sistemas 

educacionais voltados para o público adulto.  
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TABELA 11 - ESCOLARIDADE, SEGUNDO IDADE 

Escolaridade 

 

Idade  (em faixas de anos) 

Total Até 

19 

De 20 

a 29 

De 30 

a 39 

De 40 

a 49 

De 50 

a 59 

60 ou 

mais 
NR 

Nunca estudou 0,0% 9,7% 11,7% 10,7% 13,9% 26,6% 0,0% 13,9% 

Fundamental incompleto 50,0% 47,2% 50,5% 54,2% 48,7% 47,6% 21,1% 49,6% 

Fundamental completo 0,0% 29,2% 20,3% 19,2% 20,9% 14,7% 21,1% 19,8% 

Médio incompleto 50,0% 5,6% 5,9% 4,7% 5,7% 4,2% 15,8% 5,8% 

Médio completo 0,0% 8,3% 11,3% 9,8% 7,6% 4,2% 5,3% 8,5% 

Superior incompleto 0,0% 0,0% 0,5% 0,9% 0,6% 0,0% 0,0% 0,5% 

Superior completo 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,7% 5,3% 0,2% 

NR 0,0% 0,0% 0,0% 0,5% 2,5% 2,1% 31,6% 1,7% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

GRÁFICO 7. ESCOLARIDADE, SEGUNDO IDADE 

 

 

A condição de moradia é um componente muito importante do diagnóstico 

socioeconômico, pois reflete a segurança ou vulnerabilidade habitacional das 

famílias.  

 

Para fins das análises propostas neste relatório, por segurança habitacional 

entende-se as condições de moradia que conferem endereço fixo aos catadores 

(condições permanentes ou semipermanentes), ainda que o imóvel da residência 

não sejam de sua propriedade. Já a vulnerabilidade habitacional corresponde às 

condições precárias de moradia e que não conferem endereço fixo aos catadores. 
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Para a análise da variável condição de moradia, as categorias “Própria”, “Alugada” e 

“Cedida” serão tratadas como condição de segurança habitacional, enquanto as 

categorias “Na Rua” e em “Albergue” serão tratadas como condição de 

vulnerabilidade habitacional. 

 

Outros componentes habitacionais são importantes para uma melhor qualificação da 

segurança ou vulnerabilidade das condições de moradia, como situação da 

regularização fundiária, material da construção utilizado, acesso a luz, saneamento 

básico e transporte coletivo, etc. No entanto, essas informações não estão 

disponíveis no banco de dados disponibilizado para elaboração do relatório. A falta 

dessas informações, no entanto, não inviabiliza a categorização das condições 

habitacionais em segura e vulnerável.  

 

Conforme os dados apresentados na Tabela 12, entre os Catadores Avulsos 29,1% 

residem em imóveis próprios, 12,4% em imóveis alugados e outros 5,8% em imóveis 

cedidos, totalizando 47,3% de profissionais em situação de segurança habitacional. 

No entanto, outros 43,0% informaram morar nas ruas e outros 8,2% se encontram 

albergados, revelando que mais da metade dos profissionais encontram-se em 

situação de vulnerabilidade habitacional. 

 

Alguns estudos analisados durante a revisão bibliográfica indicam que a inexistência 

de locais para guardar os equipamentos de transporte com segurança, a falta de 

local para armazenamento dos materiais recicláveis e a geração de renda 

insuficiente para os deslocamentos pendulares (casa / trabalho / casa) podem 

contribuir para aumentar o percentual de catadores em situação de rua.  

 

A pesquisa não produziu dados que permitam identificar se a vulnerabilidade 

habitacional antecede ou não a atividade de catador ou se é o exercício da atividade 

que impôs ou favoreceu o “morar na rua”. Essa questão deve ser objeto de estudos 

complementares que permitam identificar a validade dessas hipóteses e apoiar a 

formulação de ações necessárias para que a atividade de catação de materiais 

recicláveis não imponha ou favoreça a vulnerabilidade habitacional. 
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TABELA 12 - CONDIÇÃO DE MORADIA 

Condição da moradia n % 

Própria 243 29,1 

Alugada 103 12,4 

Cedida 48 5,8 

Mora na rua 359 43,0 

Albergue 68 8,2 

Não respondeu 13 1,6 

Total 834 100 

 

GRÁFICO 8. CONDIÇÃO DE MORADIA 

 

 

As informações relativas às condições de moradia dos Catadores Avulsos indicam 

que essa categoria de catadores encontra-se em uma situação bastante grave. 

Representando 51,2% do universo de profissionais, a vulnerabilidade habitacional 

agrava a precariedade das condições de trabalho, compromete a qualidade de vida 

e contribui para o fortalecimento de estigmas sociais negativos. 

 

A vulnerabilidade habitacional deve ser encarada pelas políticas públicas voltadas 

para esse segmento como um desafio a ser enfrentado e superado.  

 

Para uma melhor compreensão das condições de moradia dos Catadores Avulsos, 

os dados foram analisados considerando as variáveis sexo, idade e escolaridade 

dos entrevistados.  
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Os dados apresentados na Tabela 13 demonstram que, entre os Catadores Avulsos, 

o percentual de pessoas do sexo masculino em situação de rua (47,2%) é maior do 

que o de mulheres (24,0%) e que apenas profissionais homens se encontram 

albergados. Por outro lado, o percentual de mulheres que informaram condições de 

segurança habitacional é sempre superior ao de homens, sendo que para moradia 

própria a proporção é de 49,3% de mulheres e 24,7% de homens. 

 

TABELA 13 - CONDIÇÃO DE MORADIA, SEGUNDO O SEXO 

Condição de 

moradia 

Sexo declarado 
Total 

Feminino Masculino 

Própria 49,3% 24,7% 29,1% 

Alugada 17,3% 11,3% 12,4% 

Cedida 8,0% 5,3% 5,8% 

Mora na rua 24,0% 47,2% 43,0% 

Albergue 0,0% 9,9% 8,2% 

Não informado 1,3% 1,6% 1,6% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

 

GRÁFICO 9. CONDIÇÃO DE MORADIA, SEGUNDO O SEXO 

 

 

O cruzamento das informações referentes à condição de moradia e a idade dos 

Catadores Avulsos estão apresentadas na Tabela 14. Os dados da pesquisa indicam 

o percentual de entrevistados que se encontram em situação de vulnerabilidade 
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habitacional é maior nas faixas etárias entre 20 e 49 anos. Se no universo da 

pesquisa a vulnerabilidade habitacional representa 51,2%, na faixa entre 30 e 39 

anos atinge 65,3%, enquanto na faixa entre 50 a 59 anos a mesma condição 

corresponde a 39,9% e entre os que possuem 60 anos ou mais é de apenas 18,2%. 

 

Dentre os mais jovens (até 19 anos), o percentual de profissionais que residem em 

moradia própria é de 83,3%. Como se trata de um número pequeno de catadores 

nessa faixa etária (6 pessoas) é possível relevar essa faixa e afirmar que  existe uma 

tendência a um aumento da segurança habitacional à medida em que a idade do 

catador é maior.  

 

TABELA 14 - CONDIÇÃO DE MORADIA, SEGUNDO IDADE 

Condição de 

moradia 

Idade (Agrupada) 
Total 

Até 19 20 a 29 30 a 39 40 a 49 50 a 59 60 ou mais 

Própria 83,3% 18,1% 18,5% 20,6% 35,4% 56,6% 29,1% 

Alugada 0,0% 11,1% 7,7% 11,2% 16,5% 18,9% 12,4% 

Cedida 0,0% 6,9% 6,3% 4,2% 8,2% 4,9% 5,8% 

Mora na rua 16,7% 56,9% 54,5% 54,7% 29,1% 16,1% 43,0% 

Albergue 0,0% 6,9% 10,8% 7,5% 10,8% 2,1% 8,2% 

NR 0,0% 0,0% 2,3% 1,9% 0,0% 1,4% 1,6% 

Total  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

GRÁFICO 10. CONDIÇÃO DE MORADIA, SEGUNDO IDADE 
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Os dados indicam que não há uma relação consistente entre a condição de moradia 

e a escolaridade dos Catadores Avulsos (ver Tabela 15). No universo da pesquisa, o 

percentual de catadores em condição de vulnerabilidade habitacional corresponde a 

51,2%, enquanto entre os que nunca estudaram o percentual é de 43,9%, entre os 

que não completaram o ensino fundamental é de 50,0%, entre os que não 

completaram o ensino médio é de 45,9% e entre os que informaram ter ensino 

médio completo ou mais é de 50,7%. 

 

TABELA 15 - CONDIÇÃO DE MORADIA, SEGUNDO ESCOLARIDADE 

Condição 

de moradia 

Escolaridade 

Total Nunca 

estudou 

Fundamental 

incompleto 

Fundamental 

completo 

Médio 

incompleto 

Médio 

completo 

ou mais 

Própria 29,3% 31,6% 22,4% 31,3% 28,2% 29,1% 

Alugada 17,2% 11,1% 10,3% 12,5% 18,3% 12,4% 

Cedida  8,6% 5,8% 5,5% 8,3% 1,4% 5,8% 

Mora na rua 40,5% 42,3% 46,7% 43,8% 39,4% 43,0% 

Albergue 3,4% 7,7% 13,3% 2,1% 11,3% 8,2% 

NR ,9% 1,4% 1,8% 2,1% 1,4% 1,6% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

GRÁFICO 11. CONDIÇÃO DE MORADIA, SEGUNDO ESCOLARIDADE 
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A pesquisa levantou o número de pessoas residentes nas moradias dos Catadores 

Avulsos (ver Tabela 16). Para fins de análise dessa variável, foram considerados 

somente os entrevistados que informaram condição de segurança habitacional, ou 

seja, 394 casos. 

 

Os dados da pesquisa indicam que a média de moradores nas residências dos 

Catadores Avulsos é de 3,9 pessoas, com mediana de 3 moradores e a moda de 1 

morador. Um percentual bastante significativo desses catadores mora sozinho 

(21,4%) e em 74,9% das residências dos Catadores Avulsos existe até cinco 

moradores. 

TABELA 16. NÚMERO DE PESSOAS NA MORADIA 

Nº de pessoas na moradia n % 

1 79 21,4 

2 65 17,6 

3 56 15,1 

4 37 10,0 

5 40 10,8 

6 27 7,3 

7 19 5,1 

8 21 5,7 

9 15 4,1 

10 4 1,1 

11 2 0,5 

12 1 0,3 

14 1 0,3 

15 2 0,5 

27 1 0,3 

Total 370 100 

Não informado 24 6,1 

 

A pesquisa buscou identificar a situação documental dos Catadores Avulsos em 

atividade em Belo Horizonte. Essa informação é fundamental para o planejamento 

de ações que visem a inclusão desse público em políticas públicas já existentes ou a 

serem elaboradas.  

 

Os dados gerais referentes à posse de documentos oficiais estão apresentados na 

Tabela 17 e demonstram que 75,8% dos entrevistados tem de posse de um ou mais 

documentos oficiais. 
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TABELA 17 - POSSE DE DOCUMENTOS OFICIAIS 

Documento oficial n % 

Sim 632 75,8 

Não 196 23,5 

Não respondeu 6 0,7 

Total 834 100 

 

GRÁFICO 12. POSSE DE DOCUMENTOS OFICIAIS 

 

 

A pesquisa buscou qualificar a informação referente à posse de documentos oficiais, 

identificando, para os principais tipos de documentos, a posse ou não, conforme os 

dados apresentados na Tabela 18. 

 

A Carteira de Identidade (RG) foi o documento mais mencionado dentre os 

Catadores Avulsos que possuem algum documento (70,3%), seguido de Certidão de 

Nascimento (66,4%), CPF (65,5%), Titulo de Eleitor (60,6%) e Carteira de Trabalho 

(52,0%). Apenas Carteira de Habilitação foi mencionada por um percentual inferior a 

10,0%.   
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TABELA 18 - POSSE DE DOCUMENTOS, SEGUNDO OS TIPOS 

Documentação n % 

RG 586 70,3 

CPF 546 65,5 

Certidão de Nascimento 554 66,4 

Título de Eleitor 505 60,6 

Carteira de Trabalho 434 52,0 

Carteira de Habilitação 63 7,6 

 

GRÁFICO 13. POSSE DE DOCUMENTOS, SEGUNDO OS TIPOS 

 

 

As causas da falta de documentação entre os Catadores Avulsos não foi investigada 

pela pesquisa, de forma que não há dados disponíveis para inferir se essa condição 

de falta de documentos antecede ao exercício da atividade, ou se existem 

motivações que possam justificar essa condição, como por exemplo, problemas 

junto aos órgãos de segurança pública.  

 

Os dados referentes à posse de documentos foram analisados relacionando com o 

sexo, a idade, a escolaridade e a condição de moradia. Foram considerados apenas 

as categorias “posse” (geral), “carteira de identidade” e o “CPF” por serem os 

documentos exigidos para compor quadro social de entidades organizativas de 

atividade laboral. Essas informações podem ser úteis na formulação de políticas 

públicas e ações que objetivem a ampliação do acesso a documentação oficial. 
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Em relação ao sexo (ver Tabela 19), a pesquisa indica que o percentual de mulheres 

que possuem os principais documentos é maior do que entre os homens. 

 

TABELA 19 - POSSE DE DOCUMENTOS, SEGUNDO SEXO 

Documentação 
Sexo 

Total 
Feminino Masculino 

Possui documento 84,6% 74,5% 76,3% 

RG 82,6% 69,1% 71,6% 

CPF 77,7% 64,7% 67,1% 

 

 

GRÁFICO 14. POSSE DE DOCUMENTOS, SEGUNDO SEXO 

 

 

Em relação à idade dos Catadores Avulsos (ver Tabela 20), a pesquisa indica que a 

situação de posse de documentação é mais grave entre os trabalhadores com idade 

entre 20 e 49 anos. Enquanto no universo da pesquisa 71,6% tem RG, entre os 

catadores com 20 a 29 anos esse percentual é de 60,0%, na faixa de 30 a 39 é de 

59,3% e na faixa de 40 a 49 anos é de 65,1%. Situação semelhante pode ser 

identificada em relação ao CPF.  
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TABELA 20 - POSSE DE DOCUMENTOS, SEGUNDO IDADE 

 

Documentação 
Idade em anos (Agrupada) 

Total 
Até 

19 

De 20 

a 29 

De 30 

a 39 

De 40 

a 49 

De 50 

a 59 

De 60 

a 69 

Mais 

de 70 

Possui 

documento 
100% 66,7% 65,3% 72,4% 84,1% 92,2% 97,5% 76,3% 

RG 80,0% 60,0% 59,3% 65,1% 81,9% 91,1% 97,5% 71,6% 

CPF 80,0% 51,4% 54,8% 61,1% 79,2% 85,1% 92,5% 67,1% 

 

GRÁFICO 15. POSSE DE DOCUMENTOS, SEGUNDO IDADE 

 

 

Em relação à escolaridade (ver Tabela 21), os dados indicam que, pelo menos em 

relação ao CPF, existe uma tendência de que os catadores com maior escolaridade 

apresentem percentual maior de posse desse documento. Enquanto no universo da 

pesquisa o percentual de catadores que tem CPF é de 67,1%, entre os que 

completaram o ensino médio ou mais esse percentual é de 85,7% e entre os que 

nunca estudaram é de 64,3%.  

TABELA 21 - POSSE DE DOCUMENTOS, SEGUNDO ESCOLARIDADE 

 

Documentação 
Escolaridade 

Total 
Nunca 

estudou 

Fundamental 

incompleto 

Fundamental 

completo 

Médio 

incompleto 

Médio 

completo ou + NR 

Possui documento 75,9% 73,2% 78,2% 81,3% 80,5% 87,5% 76,3% 

RG 71,3% 67,9% 76,4% 70,2% 79,2% 87,5% 71,6% 

CPF 64,3% 62,4% 73,0% 73,3% 85,7% 75,0% 67,1% 
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GRÁFICO 16. POSSE DE DOCUMENTOS, SEGUNDO ESCOLARIDADE 

 

 

Em relação às condições de moradia (ver Tabela 22), a pesquisa demonstra que os 

catadores em situação de rua são os que apresentam o menor percentual de posse 

dos documentos. Nesse perfil, apenas 26,5% tem algum documento oficial e, mesmo 

entre os que têm documentação, apenas 30% possuem RG. 

 

TABELA 22 – POSSE DE DOCUMENTOS, SEGUNDO CONDIÇÃO DE MORADIA 

Documentação 

Condição de moradia 

Total 
Própria Alugada Cedida 

Mora na 

rua 
Albergue NR 

Possui documento 91,3% 95,4% 94,4% 26,5% 94,4% 98,0% 76,3% 

RG 88,4% 95,3% 93,6% 30,5% 94,4% 97,9% 71,6% 

CPF 62,3% 84,1% 94,7% 70,0% 90,3% 98,7% 67,1% 
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GRÁFICO 17. FALTA DE DOCUMENTOS, SEGUNDO CONDIÇÃO DE MORADIA 

 

 

Dados levantados em pesquisa bibliográfica indicam que a constituição de 

cooperativas de trabalhadores deve ser registrada, no caso de Belo Horizonte, na 

Junta Comercial de Minas Gerais. No site do órgão é possível identificar a 

documentação exigida de todos os participantes da Assembleia de Constituição de 

uma cooperativa de trabalhadores: documento de identidade (número e órgão 

expedidor), nº do Cadastro de Pessoas Físicas e comprovante de endereço. 

(JUCEMG, 2015) 

 

O desafio do PMGIRS – BH de promover a inclusão dos Catadores Avulsos em 

sistemas organizativos de catadores deve considerar a necessidade de promover 

ações para garantir a todos os trabalhadores dessa categoria o acesso a 

documentos oficiais e condições de moradia que permita a comprovação de 

endereço.  

 

O último conjunto de variáveis que compõem o grupo de aspectos socioeconômicos 

individuais dos Catadores Avulsos diz respeito ao acesso à benefícios sociais e à 

seguridade social.  
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As variáveis utilizadas para descrevem o acesso a benefícios sociais foram: Bolsa 

Família (BF), Aposentadoria / Pensão, Bolsa Moradia (BM) e Benefício de Prestação 

Continuada (BPC), esse último previsto Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS).  

 

Segundo dados levantados junto ao Ministério do Desenvolvimento Social, o 

benefício social chamado Bolsa Família é um 

“...programa federal de transferência de renda destinado às famílias em situação de 

pobreza e extrema pobreza, com renda per capita de até R$ 154 mensais, que 

associa à transferência do benefício financeiro do acesso aos direitos sociais 

básicos - saúde, alimentação, educação e assistência social. Através do Bolsa 

Família, o governo federal concede mensalmente benefícios em dinheiro para 

famílias mais necessitadas.” (MDS 2015) 

 

Segundo dados levantados junto ao site da URBEL, órgão da Prefeitura de Belo 

Horizonte responsável pelas políticas habitacionais do município, o Bolsa Moradia é 

um programa que 

“... garante um auxílio aluguel no valor de R$ 500,00. Ele atende famílias removidas 

de áreas de risco geológico ou para a execução de obras públicas, como também a 

população moradora de rua em situação de risco social.” (PBH, 2015) 

 

Segundo dados levantados junto ao Ministério do Desenvolvimento Social, o BPC é 

um  

“... benefício da Política de Assistência Social, individual, não vitalício e 

intransferível, que garante a transferência mensal de 1 (um) salário mínimo ao 

idoso, com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais, e à pessoa com deficiência, de 

qualquer idade, com impedimentos de longo prazo, de natureza física, mental, 

intelectual ou sensorial, que comprovem não possuir meios para prover a própria 

manutenção nem de tê-la provida por sua família.” (MDS, 2015) 

 

A aposentadoria e a pensão, da forma como foram utilizadas pela pesquisa, 

correspondem à transferência de valores financeiros decorrentes da contribuição 

durante período de trabalho formal, seja pelo seu beneficiário ou ao seu dependente, 

em caso de sua morte ou invalidez, pagamentos esses realizados pelo Instituto 

Nacional de Previdência Social ou outro Instituto de Previdência privado. 
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Os dados apresentados na Tabela 23 indicam que o percentual de Catadores 

Avulsos que tem não tem acesso aos programas sociais que envolvem transferência 

de renda é extremamente alto, representando 67,8% do universo.  

 

Entre os entrevistados, apenas 20% informou receber o benefício do Bolsa Família, 

um percentual bem reduzido se considerarmos que a renda média mensal desses 

profissionais é de ½ salários mínimos (ver capítulo RENDA PROVENIENTE DA 

ATIVIDADE). Para os demais benefícios investigados, o percentual de acesso é 

ainda menor: Aposentadoria / Pensão corresponde 10,2%, Bolsa Moradia a 1,6% e o 

BPC a 0,5%. 

 

O baixo percentual de acesso dos Catadores Avulsos aos programas sociais de 

transferência de renda pode estar relacionado a aspectos do perfil socioeconômico 

identificado. Falta de documentação oficial, vulnerabilidade habitacional que 

ocasiona a falta de comprovante de endereço, baixa escolaridade impactando na 

dificuldade do acesso a informações são possibilidades causais para não acessar os 

programas sociais descritos. 

 

Essa condição pode ser revertida com ações que facilitem o acesso à posse de 

documentação, esclarecimento e encaminhamento aos órgãos gestores desses 

benefícios e disponibilização de apoio jurídico quando necessário, uma vez que 

esses programas correspondem a direitos assegurados pela legislação vigente no 

país.  

 

TABELA 23 - ACESSO A BENEFÍCIOS SOCIAIS 

Benefícios sociais n % 

Bolsa família 167 20,0 

Aposentadoria / pensão 85 10,2 

Bolsa Moradia 13 1,6 

BPC - LOAS 4 0,5 

Não recebem 565 67,8 

Total 834 100 
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GRÁFICO 18. ACESSO A BENEFÍCIOS SOCIAIS 

 

 

O diagnóstico socioeconômico dos Catadores Avulsos levantou informações sobre o 

percentual de profissionais que contribuem com o Instituto Nacional de Seguridade 

Social – INSS.  

 

Como apresentado na Tabela 24, apenas 13,5% dos entrevistados afirmou serem 

contribuintes do INSS. É importante ressaltar que a contribuição ao INSS é ainda 

mais importante quando se trata de trabalhadores cuja atividade apresenta grande 

exposição a riscos de acidentes e comprometimentos no período de gestação e 

amamentação. Sem a contribuição ao INSS, além do trabalhador não poder garantir 

o direito a uma aposentadoria por tempo de trabalho, também não acessa outros 

benefícios como o Auxílio Doença e Licença Maternidade.  

 

TABELA 24 - CONDIÇÃO DE SEGURADO NO INSS 

Assegurado do INSS n % 

Sim 113 13,5 

Não 713 85,5 

Não respondeu 8 1,0 

Total  834 100 
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GRÁFICO 19. CONDIÇÃO DE SEGURADO NO INSS 

 

 

A criação e regulamentação do Micro Empreendedor Individual (MEI), através da Lei 

Complementar nº 128, de 19/12/2008, prevê a formalização dos profissionais da 

catação de materiais recicláveis, entre outros. Essa formalização da atividade pode 

significar ampliação da garantia de direitos com uma tributação diferenciada e 

reduzida. No entanto, é necessário desenvolver estudos complementares para 

identificar as potencialidades e dificuldades desse processo de formalização e 

ampliação da seguridade social dessa categoria.  

 

Os dados referentes ao acesso a benefícios sociais e a contribuição para a 

seguridade social foram analisados considerando a pose ou não de documentos 

oficiais, conforme apresentado na Tabela 25. Os dados indicam que apenas 16,9% 

dos Catadores Avulsos que possuem um ou mais tipo de documentação oficial 

contribui para o INSS e apenas 25,1% destes recebem Bolsa Família.  

 

Com base nessas informações, não é possível relacionar a falta de documentação 

com a baixa adesão ao INSS ou o baixo acesso aos programas de transferência de 

renda. Outros fatores devem ser investigados para compreender melhor o motivo 

pelo qual o percentual de Catadores Avulsos que contribuem para o INSS ser tão 

baixo. 
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TABELA 25 - CATADORES QUE POSSUEM ALGUM TIPO DE DOCUMENTAÇÃO. 

 

Documentação 

Paga INSS Bolsa família 

Sim Não Sim Não 

Possui documentos 16,9% 83,1% 25,1% 74,9% 

Possui RG 17,3% 82,7% 26,4% 73,6% 

Possui CPF 18,8% 81,2% 26,9% 73,1% 

 

GRÁFICO 20. CATADORES QUE POSSUEM ALGUM TIPO DE DOCUMENTAÇÃO. 

 

 

6.3.2 ASPECTOS FAMILIARES 

O segundo grupo de variáveis relacionadas ao perfil socioeconômico dos Catadores 

Avulsos diz respeito aos aspectos familiares. A pesquisa coletou informações sobre 

a existência, a quantidade, a vinculação residencial e a ocupação dos filhos dos 

Catadores Avulsos. 

 

Os dados apresentados na Tabela 26 indicam que 66,4% dos Catadores Avulsos 

possuem um ou mais filhos. Por se tratar de uma população adulta, esse percentual 

não pode ser considerado alto, mas não foi possível encontrar em fontes 

secundárias dados referentes à população de Belo Horizonte que permitissem 

formular análises comparativas. 
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TABELA 26 - EXISTÊNCIA DE FILHOS 

Filhos n % 

Tem filhos 554 66,4 

Não tem filhos 273 32,7 

Não respondeu 7 0,8 

Total 834 100 

 

GRÁFICO 21. EXISTÊNCIA DE FILHOS 

 

 

A relação entre Catadores Avulsos com filhos e o sexo dos respondentes, 

apresentada na Tabela 27, indica que o percentual de mulheres com filhos (81,3%) é 

maior que o percentual de homens com filhos (63,2%).  

 

Essa diferença pode estar relacionada à maior fidelidade das informações coletadas 

junto a mulheres sobre a existência de filhos. Também é importante considerar que 

as mulheres Catadoras Avulsas apresentaram maior segurança habitacional o que 

propicia condições mais favoráveis para a uma maternidade segura. 
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TABELA 27 - SEXO DOS CATADORES AVULSOS COM FILHOS 

Existência de 

filhos 

Sexo Total 

 Feminino Masculino 

Tem filhos 81,3% 63,2% 66,4% 

Não tem filhos 18,0% 36,0% 32,7% 

NR 0,7% 0,9% 0,8% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

 

GRÁFICO 22. SEXO DOS CATADORES AVULSOS COM FILHOS 

 

 

A Tabela 28 apresenta os dados relacionados à existência ou não de filhos e a idade 

(em faixas) dos Catadores Avulsos. Os dados foram organizados de forma a permitir 

verificar se existem faixas etárias onde a incidência de filhos é maior, por isso a 

totalização dos percentuais apresentados se refere aos respondentes de cada faixa 

etária. 

 

No universo de Catadores Avulsos, o percentual de trabalhadores que tem um ou 

mais filhos corresponde a 66,4%. Entre os entrevistados da faixa etária de 40 a 49 

anos esse mesmo percentual corresponde a 69,2%, na faixa de 50 a 59 anos é de 

73,4% e na faixa 60 anos ou mais é de 76,2%. Esses dados indicam que o 

percentual de trabalhadores com filhos é maior na medida em que aumenta a faixa 

etária. 
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TABELA 28 - EXISTÊNCIA DE FILHOS, SEGUNDO A IDADE DOS CATADORES 
AVULSOS. 

Existência de 

filhos 

Idade  (em faixas) 

Total 
Até 19 

De 20 

a 29 

De 30 

a 39 

De 40 

a 49 

De 50 

a 59 

60 anos 

ou mais 
NR 

Tem filhos 33,3% 43,1% 63,1% 69,2% 73,4% 76,2% 42,1% 66,4% 

Não tem filhos 66,7% 56,9% 36,5% 30,8% 25,9% 23,8% 31,6% 32,7% 

NR 0,0% 0,0% 0,5% 0,0% 0,6% 0,0% 26,3% 0,8% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

GRÁFICO 23. EXISTÊNCIA DE FILHOS, SEGUNDO A IDADE  

 

 

A pesquisa buscou levantar informações sobre a quantidade de filhos, e os dados 

encontram-se apresentados na Tabela 29. Selecionado apenas os Catadores 

Avulsos que informaram ter um ou mais filhos, a média do número de filhos é de 

2,92 filhos por profissional, a mediana é de 2 filhos e a moda é também de 2 filhos. 

Entre os entrevistados que tem filhos, predominam os que têm dois filhos (28,1%), 

seguidos de um filho (27,0%) e três filhos (15,7%).  
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TABELA 29 - NÚMERO DE FILHOS 

Número de filhos n % 

1 148 27,0 

2 154 28,1 

3 86 15,7 

4 60 10,9 

5 32 5,8 

6 30 5,5 

7 15 2,7 

8 11 2,0 

9 5 0,9 

10 7 1,3 

Total 548 100 

Não tem filhos 280 33,6 

NR 6 0,7 

 

GRÁFICO 24. NÚMERO DE FILHOS 

 

 

A pesquisa buscou caracterizar o tipo de vinculação residencial existente entre os 

Catadores Avulsos e seus filhos, utilizando como categorias as respostas: todos os 

filhos moram com o entrevistado, nenhum filho mora com o entrevistado e algum(ns) 

filho(s) mora(m) e outro(s) não. Para a análise dessa variável foram considerados 

apenas os 554 entrevistados que responderam positivamente à pergunta sobre a 

existência de filhos 
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Os dados referentes à vinculação residencial dos filhos, apresentados na Tabela 31, 

indicam que apenas 23,5% dos Catadores Avulsos tem filhos residindo na mesma 

moradia e outros 1,4% tem apenas parte dos filhos residindo com eles.  

 

Tabela 30 - Vínculo residencial com os filhos 

Filhos moram com 
entrevistado n % 

Todos os filhos moram 130 23,8 

Nenhum filho mora 409 74,8 

Vínculo parcial 8 1,5 

Total 547 100,0 

 

GRÁFICO 25. VINCULAÇÃO RESIDENCIAL COM OS FILHOS 

 

 

Os dados referentes à vinculação residencial dos filhos foram analisados a partir da 

condição da moradia, conforme dados apresentados na Tabela 31. A pesquisa 

indica que o percentual de Catadores Avulsos em condição de segurança 

habitacional (residência própria, alugada e cedida) e que tem todos os filhos 

morando na mesma residência representa 93,8%. Por outro lado, apenas 2,3% dos 

que informaram ter todos os filhos morando junto se encontram em situação de rua e 

outros 1,5% se encontram albergados.  
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TABELA 31 – VINCULO RESIDENCIAL, SEGUNDO CONDIÇÃO DE MORADIA 

Filhos moram com 

entrevistado 

Condição de moradia 

Própria Alugada Cedida 
Mora 

na rua 
Albergue NR Total 

Todos os filhos moram 67,7% 16,9% 9,2% 2,3% 1,5% 2,3% 100,0% 

Nenhum filho mora 20,3% 11,7% 4,6% 53,3% 9,0% 1,0% 100,0% 

Vínculo parcial 100% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

NR 28,6% 0,0% 0,0% 71,4% 0,0% 0,0% 100,0% 

Total 32,7% 12,6% 5,6% 40,8% 7,0% 1,3% 100,0% 

 

GRÁFICO 26. VINCULO RESIDENCIAL, SEGUNDO CONDIÇÃO DE MORADIA 

 

 

A pesquisa buscou identificar qual é atual a ocupação dos filhos dos Catadores 

Avulsos. As categorias utilizadas para essa variável foram: trabalha, estuda, trabalha 

e estuda, nem trabalha nem estuda e não respondeu ou não soube responder.  

 

Conforme os dados apresentados na Tabela 32, a maior parte dos filhos dos 

Catadores Avulsos (35,8%) apenas estuda, sendo que outros 21,7% apenas 

trabalham, 16,0% trabalham e estudam e 2,7% não trabalham nem estudam.  

 

O percentual de “não respondeu ou não soube responder” para essa variável foi 

bastante elevado (22,7%), diferentemente do identificado na variável sobre a 

existência de filhos, indicando que os Catadores Avulsos sabem responder sobre a 
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existência dos filhos, mas uma parcela não tem convívio que permita saber informar  

da ocupação dos mesmos. 

TABELA 32 - OCUPAÇÃO DOS FILHOS 

Filhos estudam ou trabalham n % 

Apenas estudam 201 35,8 

Apenas trabalham 122 21,7 

Trabalham e estudam 90 16,0 

Não trabalham e nem estudam 15 2,7 

Não respondeu / Não soube informar 133 23,7 

Total 561 100 

Não tem filhos 273 32,7 

 

GRÁFICO 27. OCUPAÇÃO DOS FILHOS 

 

 

A Tabela 33 apresenta os dados da relação entre a vinculação residencial entre os 

Catadores Avulsos seus filhos e a ocupação dos mesmos. A pesquisa demonstrou 

que nas residências onde moram Catadores Avulsos e seus filhos, 48,2% dos filhos 

não trabalham, ou seja, não contribuem com a composição da renda familiar, 

exigindo uma maior carga de trabalho para garantir o sustento da família. 
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TABELA 33. OCUPAÇÃO DOS FILHOS, SEGUNDO VINCULAÇÃO RESIDENCIAL 

Ocupação dos filhos 
Filhos moram com entrevistado 

Total 
Sim Não Parcialmente NR/NS 

Apenas estudam 45,4% 33,7% 12,5% 42,9% 35,8% 

Apenas trabalham 26,2% 20,3% 62,5% 0,0% 21,7% 

Trabalham e estudam 14,6% 16,6% 25,0% 14,3% 16,0% 

Não trabalham e nem estudam 3,8% 2,4% 0,0% 0,0% 2,7% 

NR/NS 10,0% 26,9% 0,0% 42,9% 23,7% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 

GRÁFICO 28. OCUPAÇÃO DOS FILHOS SEGUNDO VINCULAÇÃO RESIDENCIAL 

 
 

 

Os dados referentes à idade dos filhos foram descartados em função de 

inconsistências no sistema de registro. Em função desse descarte, não foi possível 

relacionar a idade dos filhos com a vinculação residencial ou com a ocupação dos 

mesmos. 

 

A Tabela 34 apresenta os dados referentes aos setores econômicos onde os filhos 

dos Catadores Avulsos que trabalham estão inseridos, considerando apenas as 

entrevistas onde existia informação de que os filhos trabalhavam ou trabalhavam e 

estudavam, totalizando 212 casos. 
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Os dados da pesquisa indicam que o setor do comércio é o que mais absorve filhos 

dos Catadores Avulsos (16,5%), seguido de serviços gerais / vigilante (10,4%). 

Apenas 3,8% dos filhos se tornaram catadores de materiais recicláveis.  

 

O percentual de entrevistados que não soube informar qual o trabalho dos filhos foi 

novamente muito elevado (38,7%), reforçando compreensão de que a falta de 

vínculo residencial impacta negativamente no convívio social entre pais e filhos. 

 

TABELA 34 - ATIVIDADE REMUNERADA DOS FILHOS 

Atividade dos filhos n % 

Comércio 35 16,5 

Serviços Gerais / vigilante 22 10,4 

Serviços 16 7,5 

Construção Civil 15 7,1 

Motoboy / office boy 13 6,1 

Outros 11 5,2 

Catador 8 3,8 

Forças Armadas 4 1,9 

Professor/ Monitor Creche 3 1,4 

Trabalhador rural 3 1,4 

NS/NR 82 38,7 

Total 212 100 

 

GRÁFICO 29. ATIVIDADE REMUNERADA DOS FILHOS 
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6.4 CARACTERIZAÇÃO DA DINÂMICA DA ATIVIDADE 

6.4.1 VINCULAÇÃO COM A ATIVIDADE 

O primeiro aspecto abordado na caracterização da atividade diz respeito ao tempo 

de exercício dos Catadores Avulsos, considerando como data de corte o período da 

coleta de dados (28 de outubro a 14 de novembro de 2014).  

 

Segundo os dados da pesquisa apresentados na Tabela 35, 43,8% dos 

entrevistados informaram que atuam na atividade há mais de 10 anos, 15,8% entre 5 

e 10 anos e 18,7% entre 2 e 5 anos. O percentual de pessoas que ingressaram na 

atividade nos últimos dois anos totalizam 20,7% dos Catadores Avulsos. 

 
TABELA 35 - TEMPO DE ATIVIDADE DE CATADOR 

Tempo na atividade n % 

Até 1 mês 9 1,1 

Mais de 1 a 6 meses 37 4,4 

Mais de 6 a 1 ano 45 5,4 

Mais de 1 a 2 anos 82 9,8 

Mais de 2 a 5 anos 156 18,7 

Mais de 5 a 10 anos 132 15,8 

Mais de 10 anos 365 43,8 

Não respondeu 8 1,0 

Total 834 100 
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GRÁFICO 30. TEMPO DE ATIVIDADE DE CATADOR 

 

 

A Tabela 36 apresenta os dados da variável tempo de atividade com ponderação 

pelo sexo dos entrevistados (totalizando 100% em feminino e 100% em masculino).  

Segundo os dados levantados pela pesquisa, 20,7% dos Catadores Avulsos estão 

na atividade há até dois anos, mas o percentual de mulheres que iniciou a atividade 

nesse período é de 24,6%, enquanto entre os homens esse percentual é de 19,9%.  

 

Nas faixas contidas no intervalo entre 2 e 10 anos de atividade essa distribuição se 

inverte. Entre 2 a 5 anos, para a qual o percentual no universo é de 18,7%, o 

percentual de mulheres é de 17,3% enquanto o de homens é de 19,0%. Na faixa 5 a 

10 anos, para a qual o percentual no universo é de 15,8%, o percentual identificado 

entre as mulheres é de 8,7% e de homens é de 17,4%.   

 

A proporção ponderada de mulheres volta a superar a de homens na faixa de 10 

anos ou mais de atividade, que representa 43,8% do universo da pesquisa, 

representando entre as mulheres 48,7% e entre os homens 42,7%. 
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TABELA 36 - TEMPO DE ATIVIDADE DE CATADOR, SEGUNDO SEXO 

Tempo de atividade 
Sexo 

Total 
Feminino Masculino 

Até 1 ano 13,3% 10,4% 10,9% 

Mais de 1 a 2 anos 11,3% 9,5% 9,8% 

Mais de 2 a 5 anos 17,3% 19,0% 18,7% 

Mais de 5 a 10 anos 8,7% 17,4% 15,8% 

Mais de 10 anos 48,7% 42,7% 43,8% 

NR 0,7% 1,0% 1,0% 

Total 100% 100% 100% 

 

GRÁFICO 31. TEMPO DE ATIVIDADE DE CATADOR, SEGUNDO SEXO 

 

 

Os dados referentes ao cruzamento das variáveis tempo de atividade e idade dos 

entrevistados, ponderados pelas faixas etárias, estão apresentados na Tabela 37. As 

informações coletadas pela pesquisa demonstram que em todas as faixas etárias 

houve ingresso de trabalhadores no último ano, inclusive de idosos – 5,6% dos 

Catadores Avulsos com idade de 60 anos ou mais estão na atividade há até um ano. 

 

Os dados indicam ainda que a fixação dos profissionais na atividade (10 anos ou 

mais) é bastante elevada, atingindo percentuais significativos entre as pessoas com 

50 a 59 anos (55,1%) e entre as pessoas com 60 anos ou mais (64,3%) 
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TABELA 37 - TEMPO DE ATIVIDADE DE CATADOR (%), SEGUNDO IDADE 

Tempo de atividade 

Idade (em faixas) 

Total 
Até 19 

anos 

De 20 a 

29 anos 

De 30 a 

39 anos 

De 40 a 

49 anos 

De 50 a 

59 anos 

60 anos 

ou mais 

Até 1 ano 16,7% 18,1% 12,6% 11,7 6,3% 5,6% 10,9% 

Mais de 1 a 2 anos 0,0% 20,8% 13,1% 10,7 5,7% 4,2% 9,8% 

Mais de 2 a 5 anos 50,0% 27,8% 23,0% 16,8 17,1% 10,5% 18,7% 

Mais de 5 a 10 anos 16,7% 12,5% 18,5% 15,0 15,2% 15,4% 15,8% 

Mais de 10 anos 16,7% 20,8% 30,6% 45,3 55,1% 64,3% 43,8% 

NR 0,0% 0,0% 2,3% 0,5 0,6% 0,0% 1,0% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

GRÁFICO 32. TEMPO DE ATIVIDADE DE CATADOR (%), SEGUNDO IDADE 

 

6.4.2 JORNADA DE TRABALHO E COMPOSIÇÃO DE EQUIPES 

Para compreender a dinâmica da atividade dos Catadores Avulsos, a pesquisa 

buscou descrever o turno e a jornada de trabalho (diária e semanal).  

 

De acordo com os dados levantados na pesquisa e apresentados na Tabela 38, o 

turno de trabalho mais praticado pelos Catadores Avulsos é o exclusivamente diurno 

(57,9%), contra apenas 6,4% de trabalho exclusivamente noturno, enquanto outros 

35,3% dos entrevistados afirmaram que trabalham em ambos os turnos.  
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Alguns fatores favorecem a atividade diurna: durante o dia é mais frequente a 

deposição de resíduos pelos geradores de resíduos residenciais e os depósitos que 

comercializam os materiais recicláveis encerram suas atividades, em geral, às 20 

horas. No entanto, outros fatores podem influenciar a definição do turno de trabalho, 

como segurança, horário de encerramento de entrada de instituições de acolhimento 

e o horário de funcionamento dos restaurantes populares. 

TABELA 38 - TURNO DE TRABALHO 

Turno n % 

Dia 483 57,9 

Noite 53 6,4 

Ambos 294 35,3 

NR 4 0,5 

Total 834 100 

 

GRÁFICO 33. TURNO DE TRABALHO 

 

 

As informações a respeito do turno de trabalho foram cruzadas com o sexo dos 

respondentes e estão apresentadas na Tabela 39. Os dados da pesquisa indicam 

que a maior parte dos Catadores Avulsos do sexo feminino atua no turno diurno 

(70%), enquanto entre os homens esse percentual é de 55,6%.  

 

Os fatores já mencionados que favorecem a escolha pelo trabalho diurno se 

potencializarem quando se trata de pessoas do sexo feminino, especialmente a 

exposição à riscos de violência. A prevalência da condição de segurança 
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habitacional entre as mulheres, assim como um maior comprometimento com os 

filhos e a família também contribuem para que os profissionais do sexo feminino 

optem pelo trabalho diurno. 

 

TABELA 39 - TURNO DE TRABALHO, SEGUNDO SEXO 

Turno de trabalho 
Sexo 

Total 
Feminino Masculino 

Dia 70,0% 55,6% 58,2% 

Noite 6,0% 6,5% 6,4% 

Ambos 24,0% 37,9% 35,4% 

Total  100% 100% 100% 

 

GRÁFICO 34. TURNO DE TRABALHO, SEGUNDO SEXO 

 

 

Em relação ao turno de trabalho e a condição de moradia dos Catadores Avulsos 

(ver Tabela 40), a pesquisa demonstra uma relação bastante significativa entre as 

duas variáveis.  

 

Observa-se que o percentual das pessoas que se encontram em situação de rua e 

que trabalham a noite ou em ambos os turnos é elevado (63,4%). Já entre os que 

possuem residência fixa, a grande maioria trabalha em turno diurno, sendo 82,2% 

para moradia própria, 70,9% para alugada e 62,5% para moradia cedida.  
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A prevalência do trabalho noturno entre os Catadores Avulsos que se encontram em 

situação de rua pode estar relacionada à inexistência de estrutura adequada para 

armazenamento dos materiais coletados e guarda dos equipamentos de transporte. 

Não tendo onde guardar o carrinho, o Catador Avulso em situação de rua 

permanece em atividade durante todo o tempo, não havendo distinção entre o 

horário de trabalho e o horário de outras atividades, como convívio familiar e social, 

o lazer ou mesmo o descanso. 

 

TABELA 40 - TURNO DE TRABALHO, SEGUNDO CONDIÇÃO DE MORADIA 

Turno de 

trabalho 

Condição de moradia 

Total 
Própria Alugada Cedida 

Mora 

na rua 
Albergue NR/NS 

Dia 82,2% 70,9% 62,5% 36,6% 64,7% 54,5% 58,2% 

Noite 3,3% 3,9% 6,3% 8,9% 7,4% 9,1% 6,4% 

Ambos 14,5% 25,2% 31,3% 54,5% 27,9% 36,4% 35,4% 

Total  100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

GRÁFICO 35. TURNO DE TRABALHO, SEGUNDO CONDIÇÃO DE MORADIA 

 

 

Os dados referentes à jornada diária de trabalho estão apresentados na Tabela 41. 

A pesquisa identificou que os Catadores Avulsos trabalham, em média, 8,46 horas 

por dia, tendo como mediana e moda jornadas de 8 horas.  
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A maior parte dos entrevistados informou trabalhar de 5 a 8 horas (55,3%) por dia, 

enquanto outros 22,7% trabalham de 9 a 12 horas e outros 13,0% trabalham até 4 

horas (12,5%). Apenas 9,0% informaram trabalhar mais de 12 horas diariamente.  

TABELA 41 - JORNADA DIÁRIA DE TRABALHO 

Jornada diária  n % 

Até 4 horas 104 13,0 

De 5 a 8 horas 443 55,3 

De 9 a 12 horas 182 22,7 

Mais de 12 horas 72 9,0 

Total 801 100 

Não respondeu 33 4,0 

 

GRÁFICO 36. JORNADA DIÁRIA DE TRABALHO 

 

 

A variável jornada diária de trabalho foi analisada considerando o sexo dos 

entrevistados e os dados estão apresentados na Tabela 42. Enquanto no universo 

da pesquisa o percentual de pessoas que trabalha até 4 horas por dia é de apenas 

13,0%, essa jornada diária representa 21,4% entre as mulheres e entre os homens 

11,1%. O mesmo se observa em relação à jornada diária de 5 a 8 horas: no universo 

da pesquisa esse percentual é de 55,3% e entre as mulheres é de 59,3%.  

 

A situação se inverte nas jornadas diárias de 8 horas de trabalho ou mais, que no 

universo representam 31,7% dos Catadores Avulsos. Entre os homens, o percentual 
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de trabalhadores com jornada de trabalho diária superior a 8 horas corresponde a 

34,5% e entre as mulheres 19,3%. 

 

A prevalência de jornadas de trabalho diária maiores entre os homens podem estar 

relacionadas ao predomínio da condição de segurança habitacional entre as 

pessoas do sexo feminino, fortalecendo vínculos familiares que geralmente vem 

associado a funções domésticas, que comumente se traduz em “segunda jornada de 

trabalho”. 

 

TABELA 42 - JORNADA DIÁRIA, SEGUNDO SEXO 

Jornada diária de 

trabalho 

Sexo 
Total 

Feminino Masculino 

Até 4 horas 21,4% 11,1% 13,0% 

De 5 a 8 horas 59,3% 54,4% 55,3% 

De 9 a 12 horas 15,2% 24,4% 22,7% 

Mais de 12 horas 4,1% 10,1% 9,0% 

Total 100% 100% 100% 

 

GRÁFICO 37. JORNADA DIÁRIA DE TRABALHO, SEGUNDO SEXO 

 

 

As informações referentes ao cruzamento da variável jornada de trabalho diária e 

condição de moradia estão apresentadas na Tabela 43. Os dados da pesquisa 

indicam que entre os que se encontram em condição de segurança habitacional, o 

percentual de trabalhadores com jornada diária de até 8 horas é de 80,5%, enquanto 
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que entre os que se encontram em vulnerabilidade habitacional é de 56,7%.  Na 

situação oposta, entre os Catadores Avulsos que se encontram em condição de 

vulnerabilidade habitacional, 53,2% informaram jornadas de trabalho superior a 8 

horas diárias. 

 

As condições de segurança habitacional, além de representar um local para 

descanso e convívio familiar, podem também impor maior disciplina na jornada diária 

de trabalho. Quando os trabalhadores em condições de vulnerabilidade habitacional 

se expõem a jornadas diárias de 8 horas de trabalho ou mais,  eles agravam ainda 

mais sua condição de saúde, com maior exposição a sobrecarga de peso, exposição 

a riscos de acidentes de trabalho, redução do horário de descanso, etc. 

 

TABELA 43 - JORNADA DIÁRIA, SEGUNDO CONDIÇÃO DE MORADIA 

Jornada diária de 

trabalho 

Condição de moradia 

Total Segurança 

Habitacional 

Vulnerabilidade 

Habitacional 

Até 4 horas 18,0% 8,2% 13,0% 

De 5 a 8 horas 62,5% 48,5% 55,3% 

De 9 a 12 horas 14,4% 30,3% 22,7% 

Mais de 12 horas 5,1% 12,9% 9,0% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

 

GRÁFICO 38. JORNADA DIÁRIA, SEGUNDO CONDIÇÃO DE MORADIA 
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A pesquisa levantou informações sobre a jornada semanal de trabalho, que 

corresponde ao número de dias trabalhados na semana e os dados estão 

apresentados na Tabela 44. Segundo os dados da pesquisa, 21,2% trabalham seis 

dias da semana, enquanto outros 50,4% trabalham todos os dias da semana. O 

percentual de pessoas que trabalham na atividade até três dias semanais é bastante 

reduzido: 8,8%.  

 

TABELA 44 - JORNADA SEMANAL DE TRABALHO 

Jornada semanal de 

trabalho 
n % 

1 dia 4 0,5 

2 dias 12 1,5 

3 dias 56 6,8 

4 dias 27 3,3 

5 dias 133 16,2 

6 dias 174 21,2 

7 dias 413 50,4 

Total 819 100 

Não respondeu 15 1,8 

 

GRÁFICO 39. JORNADA SEMANAL DE TRABALHO 

 

 

As informações referentes à jornada semanal de trabalho foram processadas 

considerando o número de horas trabalhadas diariamente e as informações estão 

apresentadas na Tabela 45. Os dados da pesquisa indicam que entre Catadores 
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Avulsos que trabalham de 9 a 12 horas por dia, 65,4% trabalham os sete dias da 

semana, enquanto os que possuem jornada diária superior a 12 horas, 77,8% 

trabalham os sete dias da semana. 

 

Essa sobreposição de longas jornadas diárias e semanais de trabalho indica uma 

exposição muito significativa a riscos para a saúde dos Catadores Avulsos.  Apenas 

com as informações disponíveis não é possível afirmar que essa excessiva jornada 

de trabalho está relacionada com a baixa rentabilidade da atividade, mas essa é 

uma possibilidade que precisa ser investigada. 

  

TABELA 45 - JORNADA SEMANAL, SEGUNDO A JORNADA DIÁRIA 

Jornada semanal 

de trabalho 

Horas trabalhadas por dia 

Total Até 4 

horas 

De 5 a 8 

horas 

De 9 a 12 

horas 

Mais de 12 

horas 

Até 3 dias 26,2% 8,2% 3,9% 2,8% 9,1% 

4 dias 5,8% 3,6% 1,7% 1,4% 3,3% 

5 dias 21,4% 17,9% 11,2% 9,7% 16,1% 

6 dias 17,5% 26,1% 17,9% 8,3% 21,5% 

7 dias 29,1% 44,2% 65,4% 77,8% 50,1% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 

 

GRÁFICO 40. JORNADA SEMANAL, SEGUNDO JORNADA DIÁRIA 

 

 

A jornada semanal de trabalho também apresenta diferenças significativas, quando 

analisada considerando o sexo dos Catadores Avulsos (ver Tabela 46). Entre as 
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mulheres, 44,3% trabalham até cinco dias por semana, assegurando o descanso 

semanal, enquanto entre os homens esse percentual é de apenas 24,8%. Por outro 

lado, entre os homens, 53,3% trabalham todos os dias da semana, sem descanso, 

enquanto entre as mulheres esse percentual é de 37,6%. 

TABELA 46 - JORNADA SEMANAL, SEGUNDO O SEXO 

Jornada semanal 

de trabalho 

Sexo 
Total 

Feminino Masculino 

Até 3 dias 20,8% 6,1% 8,8% 

4 dias 5,4% 2,8% 3,3% 

5 dias 18,1% 15,8% 16,2% 

6 dias 18,1% 21,9% 21,2% 

7 dias 37,6% 53,3% 50,4% 

Total 100% 100% 100% 

 

GRÁFICO 41. JORNADA SEMANAL, SEGUNDO O SEXO 

 

 

A relação entre a jornada semanal de trabalho e a condição de moradia dos 

Catadores Avulsos está apresentada na Tabela 47. Entre os entrevistados que se 

encontram em condições de segurança habitacional, 30,4% trabalham todos os dias 

da semana, enquanto entre os Catadores Avulsos em condição de vulnerabilidade 

habitacional esse percentual é de 68,8%. 

 
Esses dados revelam que as condições de segurança habitacional propiciam ao 

trabalhador uma melhor organização do tempo, dividindo com a atividade laboral 

outras práticas e o convívio social e familiar. Por outro lado, os dados demonstram a 
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fragilidade em que se encontram os trabalhadores em condição de vulnerabilidade 

habitacional, que muitas vezes não tem outra opção senão trabalhar todo o tempo 

em prejuízo de outras opções de atividades e convívios.  

 

TABELA 47 - JORNADA SEMANAL, SEGUNDO CONDIÇÃO DE MORADIA 

Jornada diária de 

trabalho 

Condição de moradia 

Total Segurança 

Habitacional 

Vulnerabilidade 

Habitacional 

Até 4 dias 18,4% 6,3% 12,1% 

5 dias 22,7% 10,3% 16,2% 

6 dias 28,6% 14,7% 21,2% 

7 dias 30,4% 68,8% 50,4% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

 

GRÁFICO 42. JORNADA SEMANAL, SEGUNDO CONDIÇÃO DE MORADIA 

 

 

A existência ou não de trabalho em equipe entre os Catadores Avulsos foi 

investigada pela pesquisa e os dados apresentados na  

Tabela 48. As informações coletadas demonstram que 81,7% dos Catadores 

Avulsos trabalham sozinhos, sem equipe, enquanto outros 10,2% trabalham com 

algum membro da família, 7,8% com amigos ou colegas.  
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TABELA 48 - COMPOSIÇÃO DA EQUIPE DE TRABALHO 

Com quem trabalha n % 

Sozinho 681 81,7 

Membros da família 84 10,2 

Com amigos/ colegas 65 7,8 

Dono do depósito 1 0,1 

Não respondeu 3 0,4 

Total  834 100 

 

GRÁFICO 43. COMPOSIÇÃO DA EQUIPE DE TRABALHO 

 

 

A variável composição de equipes de trabalho foi analisada considerando as 

condições de moradia dos Catadores Avulsos (ver Tabela 49) e como apenas um 

respondente informou que trabalha junto com o dono de depósito de comercialização 

de materiais recicláveis, esse caso foi excluído do cruzamento para facilitar a leitura 

dos dados.  

 

A pesquisa demonstra que não existe uma relação entre trabalhar sozinho e a 

condição de moradia dos profissionais, uma vez que em todas as categorias de 

condição de moradia o percentual de quem trabalha sozinho foi superior a 80%. 
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TABELA 49 - COMPOSIÇÃO DA EQUIPE DE TRABALHO, SEGUNDO A 
CONDIÇÃO DE MORADIA 

Composição de 

equipes de trabalho 

Condição de moradia 

Total 
Própria Alugada Cedida 

Mora na 

rua 
Albergue NR/NS 

Com familiares 12,8% 10,7% 8,3% 9,5% 1,5% 30,8% 10,2% 

Sozinho 81,4% 86,4% 85,4% 81,0% 86,8% 46,2% 81,9% 

Com amigos / colegas 5,8% 2,9% 6,3% 9,5% 11,8% 23,1% 7,8% 

Total  100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

GRÁFICO 44. COMPOSIÇÃO DA EQUIPE, SEGUNDO A CONDIÇÃO DE 
MORADIA 

 

6.4.3 LOCAIS DE COLETA DOS MATERIAIS 

A fase de coleta de materiais é a primeira etapa da dinâmica de trabalho dos 

Catadores Avulsos. Essa etapa consiste, no caso desses profissionais, na escolha 

de locais, ruas e estabelecimentos onde os materiais recicláveis são descartados 

pelos geradores, estabelecendo, a partir da observação e experiência empírica, 

rotas individuais de coleta.  

 

Nesse sentido a pesquisa buscou identificar junto aos Catadores Avulsos as rotas e 

locais onde cada um realiza a etapa da catação. A variável constou no questionário 

de forma aberta, permitindo aos entrevistados informar quantas rotas existissem, no 
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formato que melhor expressasse a realidade da atividade. Segundo os dados 

coletados, a grande maioria dos Catadores Avulsos (mais de 80%) informou 

percorrer três ou mais rotas rotineiramente, além de outras esporádicas. 

 

Uma vez registradas as informações, os dados foram processados, identificando 

para cada rota mencionada o bairro correspondente, de forma que as respostas 

foram codificadas utilizando como unidade de análise o bairro e a Região 

Administrativa.  

 

Com base nos dados obtidos, foi possível elaborar mapas com a apresentação dos 

bairros cobertos pela atividade dos Catadores Avulsos e a intensidade da coleta 

(medida pelo número de catadores que mencionaram atuar nos respectivos bairros). 

Foram elaborados mapas para cada uma das Regionais Administrativas de Belo 

Horizonte.  

 

A Região Centro Sul (ver Figura 13) foi a que apresentou a maior cobertura de coleta 

por meio da atividade dos Catadores Avulsos, assim como também a maior 

intensidade de coleta, medida pelo número de profissionais que informaram atuar 

nesse território.  

 

Embora a atividade dos Catadores Avulsos esteja distribuída em praticamente todos 

os bairros da Regional Centro Sul, existe uma grande concentração na área definida 

como Hipercentro. Essa informação pode ser explicada por se tratar de um território 

com grande concentração de geradores de materiais recicláveis (residências, 

comércio e serviços), pela grande circulação de pessoas em dias úteis e pela alta 

densidade demográfica.  

 

Os demais bairros da Regional Centro Sul tem grande predominância de famílias de 

classes socioeconômicas mais elevadas (Classes A e B), com maior poder de 

consumo, o que permite inferir que a geração de resíduos nesses bairros é maior, 

assim como a concentração de materiais recicláveis com maior valor de mercado. 
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A Região Leste também apresentou perfil de cobertura de coleta por meio de 

Catadores Avulsos semelhantes à identificada na Regional Centro Sul (ver Figura 

14) no que diz respeito à intensidade, mas a distribuição no território se mostra 

concentrada em bairros próximos ao Hipercentro, restando metade do território sem 

cobertura da atividade.  

 

O Bairro Floresta apresentou uma intensidade semelhante à identificada na região 

do Hipercentro e nos bairros Santa Teresa, Sagrada Família e Horto também 

apresentaram intensidade significativa da atividade, ainda que em números 

específicos um pouco inferior ao do Hipercentro.  

 

A Região Nordeste tem praticamente todo o seu território coberto pela coleta dos 

Catadores Avulsos (ver Figura 15), com vários pontos com pequena intensidade de 

coleta. Além da região do bairro Cidade Nova, onde foi identificada a maior 

concentração atividade, outros bairros apresentaram rotas de coleta em número 

significativo, como os bairros Palmares, São Paulo, Santa Cruz, Cachoeirinha, 

Renascença, Nova Floresta, Concórdia e União.  

 

A Região Noroeste apresentou uma grande intensidade da atividade (ver Figura 16), 

especialmente nos bairros Lagoinha e Carlos Prates, que são limítrofes ao 

Hipercentro e onde existe grande concentração de estabelecimentos especializados 

na comercialização de materiais recicláveis. O bairro Padre Eustáquio também 

apresenta uma alta intensidade relativa da atividade, o que pode ser explicado por 

se tratar de uma das centralidades mais importantes do território da Regional. No 

entanto, mais da metade do território da Regional não apresentou cobertura pela 

atividade, ainda que existam várias centralidades menores em outros bairros. 

 

A Região Norte apresenta baixa distribuição e baixa concentração da atividade dos 

Catadores Avulsos (ver Figura 17), sendo que os bairros onde a atividade é 

praticada estão próximos à Avenida Cristiano Machado, local onde existem algumas 

empresas que comercializam os materiais coletados. O bairro Planalto é o que 

apresentou a maior concentração de rotas descritas pelos entrevistados. 
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A Região Oeste apresenta uma distribuição da atividade dos Catadores Avulsos 

desigual, com vários bairros não cobertos pela atuação desses profissionais (ver 

Figura 18). Em relação à concentração da atividade, essa foi identificada nos bairros 

limítrofes à Região Centro Sul.  

 

A Região da Pampulha apresenta baixa concentração da atividade (ver Figura 19), 

mas uma boa distribuição no seu território, embora seja uma região com baixa 

densidade demográfica.  Algumas especificidades dessa Regional podem explicar o 

interesse de Catadores Avulsos pelos resíduos produzidos nessa região: o perfil 

socioeconômico predominante (Classes A, B e C) e a existência de sistema de 

Coleta Seletiva Porta a Porta em funcionamento, condição que atrai os profissionais 

em dias e locais específicos.  

 

No entanto, o fator densidade demográfica parece orientar os trabalhos dos 

Catadores Avulsos, uma vez que em bairros com melhor poder aquisitivo das 

famílias, mas que apresentam baixa densidade, como Bandeirantes e Braúnas, não 

estão cobertos pela atividade dos Catadores Avulsos. Já em bairros como o Céu 

Azul e Copacabana, onde o poder aquisitivo das famílias é menor (Classes C e D), 

com grandes concentrações residenciais e pequenas centralidades, a cobertura é 

praticamente integral. 

 

A Região de Venda Nova apresentou uma boa distribuição da atividade (ver Figura 

20), com a maior parte do território coberto pelos Catadores Avulsos, mas apenas no 

Bairro Venda Nova, onde se encontra as avenidas Padre Pedro Pinto e Vilarinho, 

foram identificadas pontos de concentrações de profissionais.  

 

A Região do Barreiro é que apresenta a menor distribuição de áreas cobertas pela 

atividade do Catador Avulso (ver Figura 21). Em apenas um dos bairros, também 

chamado Barreiro, foi constatada a atividade, embora no território da Região do 

Barreiro residam mais de 200 mil habitantes e existem pelo menos três outras 

centralidades, como as dos bairros Diamante, Cardoso e Milionários. A intensidade 

da catação na Região do Barreiro também é muito baixa. 
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FIGURA 13. ÁREAS COM COBERTURA DE COLETA POR CATADORES AVULSOS: REGIONAL CENTRO SUL. FONTE: MYR, 2015 
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FIGURA 14. ÁREAS COM COBERTURA DE COLETA POR CATADORES AVULSOS: REGIONAL LESTE. FONTE: MYR, 2015. 
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FIGURA 15. ÁREAS COM COBERTURA DE COLETA POR CATADORES AVULSOS: REGIONAL NORDESTE. FONTE: MYR, 2015 
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FIGURA 16. ÁREAS COM COBERTURA DE COLETA POR CATADORES AVULSOS: REGIONAL NOROESTE. FONTE: MYR, 2015 
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FIGURA 17. ÁREAS COM COBERTURA DE COLETA POR CATADORES AVULSOS: REGIONAL NORTE. FONTE: MYR, 2015. 
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FIGURA 18. ÁREAS COM COBERTURA DE COLETA POR CATADORES AVULSOS: REGIONAL OESTE. FONTE: MYR, 2015. 
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FIGURA 19. ÁREAS COM COBERTURA DE COLETA POR CATADORES AVULSOS: REGIONAL PAMPULHA. FONTE: MYR, 2015. 
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FIGURA 20. ÁREAS COM COBERTURA DE COLETA POR CATADORES AVULSOS: REGIONAL VENDA NOVA. FONTE: MYR, 2015. 
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FIGURA 21. ÁREAS COM COBERTURA DE COLETA POR CATADORES AVULSOS: REGIONAL BARREIRO. FONTE: MYR, 2015. 
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6.4.4 TRIAGEM DOS MATERIAIS E DEPOSIÇÃO DE REJEITOS 

O processo de triagem dos materiais recicláveis é um componente importante da 

compreensão da dinâmica da atividade, especialmente entre os Catadores Avulsos que 

não contam com locais adequados para essa etapa do processo. 

 

A pesquisa buscou caracterizar a triagem a partir da existência ou não da prática, do 

local onde é realizada e qual o local de disposição dos rejeitos (matérias que não 

possuem valor comercial no mercado de materiais recicláveis e por essa razão são 

descartados). 

 

Os dados levantados na pesquisa e apresentados na Tabela 50 indicam que 91,6% 

dos Catadores Avulsos precisam realizar a seleção dos materiais recicláveis (triagem). 

A necessidade de triar os materiais está relacionada à prática comum entre os 

geradores e consumidores finais, que ao dispor os resíduos não realizam nenhum tipo 

de separação, descartando matéria orgânica, resíduos sanitários e materiais recicláveis 

de forma conjunta.  

 

A elaboração da PMGIRS – BH deve considerar a necessidade de aprimorar as 

campanhas de conscientização e as atividades de educação ambiental para 

sensibilizar e incentivar a população a separar os materiais recicláveis antes de sua 

deposição. Considerando a possibilidade das ações a serem propostas no PMGIRS – 

BH promover a organização dos Catadores Avulsos (se não todos, ao menos a maior 

parte deles), a situação da destinação adequada dos materiais recicláveis descartados 

em Belo Horizonte poderá se agravar demasiadamente.  

 

TABELA 50 - EXISTÊNCIA DA PRÁTICA DE TRIAGEM 

Existência da triagem n % 

Sim 764 91,6 

Não 52 6,2 

Não respondeu 18 2,2 

Total 834 100 
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GRÁFICO 45. EXISTÊNCIA DA PRÁTICA DE TRIAGEM 

 

 

A pesquisa coletou informações sobre o local onde a triagem é realizada pelos 

Catadores Avulsos, conforme os dados apresentados na Tabela 51. Entre os 

entrevistados, 77,0% realizam a triagem nos mesmos locais onde os materiais são 

coletados e no momento da coleta. Apenas 6,8% realizam a triagem em suas 

residências e outros 15,2% a faz nos locais de comercialização.  

 

TABELA 51 - LOCAL DE REALIZAÇÃO DA TRIAGEM 

Local da triagem n % 
No momento da coleta 588 77,0 

Em casa 52 6,8 

No depósito 116 15,2 

Outros 2 0,3 

Não respondeu 6 0,8 

Total 764 100 
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GRÁFICO 46. LOCAL ONDE É REALIZADA A TRIAGEM 

 

 

Os dados relacionados à destinação dos rejeitos estão apresentados na Tabela 62. 

Segundo as informações coletadas na pesquisa, 67,0% dos Catadores Avulsos 

descartam os materiais sem valor de mercado no mesmo local da coleta, 

imediatamente após a triagem, categoria que foi tratada no questionário como “na rua”. 

Outros 21,8% dos Catadores Avulsos fazem o descarte dos rejeitos nos depósitos onde 

os materiais são comercializados. 

 

O uso da categoria “na rua” não apresenta precisão conceitual adequada para que se 

estabeleça uma avaliação em relação ao cumprimento ou não do Decreto Nº 

13.378/2008 que veda a destinação dos rejeitos em vias públicas. Ao informar que 

descarta os rejeitos na rua, os entrevistados podem estar se referindo à inexistência de 

um local específico, o que não implica automaticamente dispor os rejeitos nas vias 

públicas. Esses rejeitos podem estar sendo devolvidos aos sacos e contêineres onde 

os geradores de resíduos armazenam os materiais.  

 

No entanto, ainda que sem precisão adequada, o percentual de 67,0% de destinação 

dos rejeitos “na rua” indicam a necessidade de investigar a forma como essa prática 

vem sendo conduzida pelos Catadores Avulsos.  
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TABELA 52 - DESTINO DO REJEITO 

Local da sobra da triagem n % 
Na rua 511 67,0 

No depósito 166 21,8 

Na cooperativa/ associação 5 0,7 

Em casa 27 3,5 

Outros 8 1,0 

Não respondeu 46 6,0 

Total 763 100 

 

GRÁFICO 47. DESTINO DO REJEITO 

 

6.4.5 MATERIAIS COLETADOS 

Uma vez definidas as rotas a serem percorridas, as formas e locais da triagem de 

materiais e a destinação dos rejeitos pelos Catadores Avulsos, é possível identificar 

quais os tipos de materiais essa categoria de trabalhadores privilegia em sua atividade. 

 

O questionário utilizado na pesquisa apresentou a variável “materiais coletados” em 

questão de resposta múltipla, permitindo aos entrevistados citar um ou mais materiais, 

de forma que o total de menções (n) é superior ao número de entrevistas. As opções 

de respostas apresentadas no questionário se restringiram aos seguintes grupos de 

materiais: latinha, papelão, plástico, vidros e ferro, com uma opção aberta (outros) para 

complementação das informações. 
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A diversidade de materiais recicláveis com valor comercial é bastante extensa e 

existem diferenciações dentro de um mesmo grupo de materiais. A descrição 

metodológica do processo de elaboração do questionário e os documentos referentes 

ao treinamento dos pesquisadores não deixa claro se a categoria “papelão” englobaria 

ou não outros tipos de papel, assim como ocorreu com a categoria “plástico”, não 

possibilitando distinguir alguns materiais com a garrafa Pet dos demais tipos de 

plásticos. 

 
Conforme os dados apresentados na Tabela 53, a Latinha foi o material mais 

mencionado pelos Catadores Avulsos, representando 88,2% dos entrevistados, 

seguida de Plástico (72,9%), Papelão (57,7%), Ferro (46,2%), Vidros (16,2%) e Cobre 

(6,8%). Os principais materiais mencionados na categoria aberta “outros” foram: cobre, 

alumínio, papel branco, jornal, madeira, bronze e sucata (genérico). 

 

TABELA 53 - TIPOS DE MATERIAIS COLETADOS 

Materiais n % 

Latinha 736 88,2 

Papelão 481 57,7 

Plástico 608 72,9 

Vidros 135 16,2 

Ferro 385 46,2 

Outros 161 19,3 

 

GRÁFICO 48. TIPOS DE MATERIAIS COLETADOS 
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As informações referentes aos tipos de materiais coletados foram analisadas 

considerando o local de coleta (codificados por Bairro e Região Administrativa) e 

apresentadas na Tabela 54. A Região Administrativa Centro Sul foi dividida em duas: 

Centro Sul e Hipercentro. Essa opção analítica se justifica pelas especificidades da 

região do Hipercentro, identificadas desde os estudos prévios. Os dados foram 

analisados, considerando o número de Catadores Avulsos que mencionaram coletar 

cada tipo de material e a Região Administrativa onde a coleta é realizada. 

 

Não foram levantadas informações sobre o valor de mercado praticado na 

comercialização dos materiais recicláveis durante a fase de coleta de dados, de forma 

que não é possível estabelecer relações que considerem atratividade comercial e a 

escolha, por parte dos Catadores Avulsos, dos materiais coletados. 

 

A coleta da latinha, material que apresentou o maior percentual de Catadores Avulsos 

envolvidos em sua coleta, apresenta percentuais de coleta superiores a 90% entre os 

profissionais que atuam nas Regiões Centro Sul, Leste, Oeste, Pampulha e Barreiro. 

Apenas nas Regiões do Hipercentro e Norte o percentual de trabalhadores que 

recolhem latinha é inferior a 80%. 

 

As razões para uma distribuição desigual da prática da coleta de latinhas entre as 

Regiões de Belo Horizonte podem estar relacionadas, no caso do hipercentro, a uma 

tendência de maior especialização dos alguns profissionais, que tendo acesso a 

grandes geradores de materiais específicos, como papelão, podem concentrar suas 

atividades nesse tipo de material.  

 

Outros fatores também devem estar atuando para que pouco mais de 10% dos 

profissionais que atuam no hipercentro informarem não trabalhar com esse tipo de 

material. A existência de um grande contingente de pessoas que, mesmo não tendo a 

atividade de catação como principal fonte de renda, recolhem latinhas, reduzindo a 

oferta do material para os Catadores Avulsos pode ser um desses fatores. 

 

O plástico é o segundo material mais coletado entre os Catadores Avulsos. No entanto, 

algumas regiões apresentaram percentual de trabalhadores envolvidos na coleta 
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inferior a 70%, como nas regiões Centro Sul, excluído o hipercentro, Venda Nova e 

Barreiro. É importante ressaltar que o plástico é um material de baixa densidade, ou 

seja, é necessária a triagem de um grande volume para atingir um peso significativo, 

demandando um número muito grande de “viagens” entre os locais de coleta e os 

pontos de venda, para assim garantir uma rentabilidade para os Catadores Avulsos. 

 

O número pequeno (ou inexistência) de empresas que atuam na comercialização do 

plástico em determinadas Regiões pode ser uma explicação para o fato identificado 

pela pesquisa de mais de 30% dos Catadores Avulsos não coletarem plástico em 

algumas Regiões 

 

Em relação ao papelão, o percentual de Catadores Avulsos que pratica a coleta é 

menor que o de latinha e o de plástico, em todas as Regiões de Belo Horizonte. A 

Região Nordeste apresentou o maior percentual de Catadores Avulsos envolvidos em 

sua coleta (75,0%), enquanto que, nas Regiões Noroeste, Pampulha e Venda Nova, o 

percentual de trabalhadores que atua coletando Papelão é inferior a 50%.  

 

A geração e o descarte de papelão estão relacionados com setores específicos da 

economia, como grandes varejistas e lojas de eletroeletrônicos, cuja localização se 

apresenta concentrada em determinadas Regiões da cidade. Essa distribuição desigual 

da oferta do papelão pode explicar o fato de cerca de 70% dos Catadores Avulsos que 

atuam na Região de Venda Nova não praticarem a catação do papelão. 

 

O vidro é o material menos coletado pelos Catadores Avulsos, o que se explicaria pelo 

baixo valor de mercado. Como as indústrias que compram os resíduos de vidros 

exigem grandes carregamentos para efetuar a negociação, são necessários locais com 

grande capacidade de armazenamento e, por isso, não são todos os depósitos de 

compra de recicláveis que atuam na aquisição do vidro. As Regiões Nordeste e Norte 

foram as que apresentaram os menores percentuais de profissionais envolvidos na 

coleta do vidro (6,3%), enquanto a Região Oeste apresentou um percentual de 33,9%. 

 

O último material analisado foi o ferro, que também apresenta uma distribuição 

bastante irregular entre as Regiões de Belo Horizonte. Enquanto 77,8% dos 
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profissionais que atuam na Região do Barreiro informaram coletar ferro, em outras 

Regiões, como a Centro Sul sem o hipercentro, Norte e Venda Nova, o percentual de 

Catadores Avulsos que atuam na sua catação é inferior a 40%.  

 

Essa distribuição desigual da coleta do ferro pode estar relacionada à diferença de 

disponibilidade desse material nas regiões, mas não foram levantadas informações que 

possam subsidiar melhor essa hipótese. 

 

TABELA 54 - TIPOS DE MATERIAIS, SEGUNDO REGIÃO DA COLETA 

Local da coleta 

(Regionais Administrativas) 

Tipos de materiais coletados 

Latinha Papelão Plástico Vidros Ferro 

Hipercentro 78,8% 63,6% 71,3% 16,0% 42,4% 

Centro Sul sem hipercentro 92,2% 54,4% 64,4% 15,6% 33,3% 

Leste 94,9% 59,6% 74,7% 18,5% 40,4% 

Nordeste 87,5% 75,0% 81,3% 6,3% 71,9% 

Noroeste 89,8% 46,6% 76,3% 15,3% 53,4% 

Norte 72,9% 64,6% 77,1% 6,3% 35,4% 

Oeste 98,4% 64,5% 79,0% 33,9% 45,2% 

Pampulha 96,6% 41,4% 82,8% 13,8% 65,5% 

Venda Nova 85,7% 36,7% 65,3% 6,1% 38,8% 

Barreiro 94,4% 83,3% 66,7% 44,4% 77,8% 

 

Os GRÁFICOS 49 a 53 apresentam os dados referentes à coleta dos materiais, 

segundo o percentual de Catadores Avulsos que atuam em cada Região. 

 

GRÁFICO 49. COLETA DE LATINHA, SEGUNDO REGIÃO DE COLETA 
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GRÁFICO 50. COLETA DE PAPELÃO, SEGUNDO REGIÃO DE COLETA 

 

 

GRÁFICO 51. COLETA DE PLÁSTICO, SEGUNDO REGIÃO DE COLETA 
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GRÁFICO 52. COLETA DE VIDRO, SEGUNDO REGIÃO DE COLETA 

 

 

GRÁFICO 53. COLETA DE FERRO, SEGUNDO REGIÃO DE COLETA 

 

 

Para cada tipo de material a pesquisa buscou levantar informações quantitativas do 

resultado médio diário da atividade dos Catadores Avulsos, a partir do peso em Kg. 

Essa informação pode contribuir para a construção de análises que busquem 

compreender a produtividade da atividade, a geração de renda para os trabalhadores e 

a viabilidade econômica da atividade.  
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Após identificar os tipos de materiais que compõem o processo de coleta e triagem, foi 

indagado aos entrevistados o peso correspondente à produção diária, para cada 

material. Os dados da quantificação da produção média diária consideram apenas os 

profissionais que informaram trabalhar com o material analisado, de forma que o total 

de respostas (n) é diferente para cada material.  Os dados referentes à quantificação 

por materiais, em Kg, do resultado diário da atividade dos Catadores Avulsos estão 

apresentados na Tabela 55. 

 

Para facilitar a análise dos dados, os valores em Kg da produtividade média diária 

foram agregados em cinco faixas de grandeza. Essa estratégia apresenta limitações 

em função das diferenças de densidade e valor de comercialização dos materiais, mas 

permitiu agregar em faixas uma variedade muito grande de respostas obtidas nas 

entrevistas. As faixas de grandeza utilizadas nas análises foram: 

 Baixa produtividade: Até 5 kg,  

 Média Baixa produtividade: mais de 5 a 10 Kg,  

 Média produtividade: mais de 10 a 50 Kg,  

 Média Alta produtividade: Mais de 50 a 100 Kg 

 Alta produtividade: Mais de 100 Kg. 

 

Uma informação bastante significativa foi identificada pela pesquisa: o percentual de 

Catadores Avulsos que não sabem precisar, ainda que por aproximação, a produção 

diária da sua atividade é bastante elevada (ver Gráfico 50). Esse elevado percentual 

(superior a 40%) de “não soube responder” foi identificado para todos os materiais 

analisados. 

 

Essa incapacidade de mensuração pode estar relacionada com uma grande 

variabilidade da produção diária, mas também pode indicar a falta ou precariedade de 

instrumentos de controle, acompanhamento e gerenciamento da produção por parte 

dos Catadores Avulsos. 

 

Em qualquer dessas duas possibilidades, o fato de um percentual elevado dos 

Catadores Avulsos não ter controle da sua produção média diária indica que esses 

profissionais não incorporaram em suas práticas posturas e estratégias administrativas.  
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Diante do grande número de entrevistados que não soube precisar a produtividade 

média diária, as informações consistentes dos demais Catadores Avulsos foram 

processadas considerando apenas as respostas “válidas”, ignorando os casos de “não 

soube responder” e “não trabalha com esse material”. 

 

Dentre os materiais analisados, os que atingiram os maiores percentuais de Alta 

produtividade (acima de 100 Kg) foram o papelão e o ferro, representando 19,1% e 

16,5% dos Catadores Avulsos, respectivamente. 

 

Em relação à produção de latinha, a maior parte (55,6%) dos Catadores Avulsos 

apresentou Baixa produtividade, sendo que as duas faixas de produtividade seguintes 

representam quase a totalidade dos demais entrevistados: Média Baixa produtividade 

com 19,4% e Média produtividade com 16,7%. 

 

Para o papelão, os dados indicam uma situação inversa à identificada para a latinha.  A 

maior parte dos catadores apresentou Média produtividade (37,8%) e Média Alta 

produtividade (17,5%). A faixa de Baixa produtividade apresentou o mesmo percentual 

que a faixa de Média Baixa produtividade: 12,7%, enquanto a faixa de Alta 

produtividade correspondeu a 19,1% das respostas válidas.  

 

Os dados da pesquisa referentes à coleta do plástico indicam que a Média 

produtividade representa 37,6% dos Catadores Avulsos, seguida de Média Baixa 

produtividade (24,5%) e Baixa produtividade (23,6%). O percentual de respostas 

válidas que correspondem à Alta produtividade foi de 5,5%, colocando o plástico em 

terceiro lugar dentre os materiais com melhor produtividade. 

 

A coleta do vidro também apresentou concentração nas faixas de produtividade Média 

(31,4%), Baixa (28,6%) e Média Baixa (22,9%), sendo que a pesquisa não identificou 

nenhum Catador Avulso com produtividade Alta para esse material. 

 

O ferro foi o material que apresentou uma distribuição mais equilibrada entre as faixas 

de produtividade, com todas as faixas sendo representadas por pelo menos 15% dos 
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das respostas válidas. Vale ressaltar que entre os profissionais que coletam ferro, 

16,5% informaram produtividade média diária classificada como Alta. 

 

TABELA 55 - PRODUÇÃO MÉDIA DIÁRIA, SEGUNDO OS TIPOS DE MATERIAL 

Faixas de 

produtividade  

Quantidade 

de Latinha 

Quantidade 

de Papelão 

Quantidade 

de Plástico 

Quantidade 

de Vidros 

Quantidade 

de Ferro 

n % n % n % n % n % 

Baixa 240 55,6 32 12,7 78 23,6 10 28,6 35 20,6 

Média Baixa 84 19,4 32 12,7 81 24,5 8 22,9 28 16,5 

Média 72 16,7 95 37,8 124 37,6 11 31,4 48 28,2 

Média Alta 28 6,5 44 17,5 29 8,8 6 17,1 31 18,2 

Alta 8 1,9 48 19,1 18 5,5 0 0,0 28 16,5 

Total 432 100,0 251 100,0 330 100,0 35 100,0 170 100,0 

Não sabe informar 304 41,3 231 47,9 278 45,7 100 74,1 215 55,8 

 

GRÁFICO 54. PRODUÇÃO MÉDIA DIÁRIA DESCONHECIDA PELO CATADOR, 
SEGUNDO TIPO DE MATERIAL 

 

 

Os Gráficos 55 a 59 apresentam o percentual da produção diária de cada material 

coletado, segundo as faixas de produtividade.  
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GRÁFICO 55. PRODUÇÃO MÉDIA DIÁRIA DE LATINHA  

 

 

GRÁFICO 56. PRODUÇÃO MÉDIA DIÁRIA DE PAPELÃO  
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GRÁFICO 57. PRODUÇÃO MÉDIA DIÁRIA DE PLÁSTICO  

 

 

GRÁFICO 58. PRODUÇÃO MÉDIA DIÁRIA DE VIDRO  
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GRÁFICO 59. PRODUÇÃO MÉDIA DIÁRIA DE FERRO  

 

 

Para cada tipo material informado, a produtividade média diária dos Catadores Avulsos 

foi analisada a partir de duas variáveis com compõem a jornada de trabalho: Turno de 

trabalho (dia, noite e ambos) e Jornada diária de trabalho (Até 8 horas, de 9 a 12 horas 

e mais de 12 horas).  

 

O objetivo dessa análise foi buscar identificar a existência de impactos da escolha de 

determinados turnos de trabalho ou mesmo da intensidade da jornada de trabalho (a 

partir do número de horas trabalhas diariamente) nos níveis de produtividade da 

catação. Foram considerados apenas os dados dos Catadores Avulsos que atuam com 

cada tipo de material e que souberam mensurar a produção média diária. 

 

Os dados referentes à produtividade da latinha em relação ao turno e jornada de 

trabalho estão apresentados na  

Tabela 56.  

 

As informações coletadas na pesquisa demonstram que nas três categorias de turno de 

trabalho predominam a Baixa produtividade, com percentuais iguais ou superiores a 

50% (ver Gráfico 52). No entanto, entre os que trabalham a noite, 45,8% apresentaram 

Média produtividade, percentual significativamente superior ao detectado entre os que 

trabalham durante o dia.  
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Em relação à jornada de trabalho e a catação de latinhas (ver Gráfico 53), apenas na 

faixa de Média Baixa produtividade o aumento do número de horas trabalhadas 

implicou em aumento da produtividade, passando de 16,7% para os trabalhadores com 

jornada diária de até 8 horas para 29,4% para trabalhadores com jornada de 9 a 12 

horas. 

 

TABELA 56 - PRODUÇÃO DE LATINHA, SEGUNDO O TURNO E JORNADA DIÁRIA  

Turno de trabalho 
Quantidade de Latinha 

Baixa Média Baixa Média Média Alta Alta 

Dia 56,6% 18,2% 15,5% 7,8% 1,9% 

Noite 50,0% 4,2% 45,8% 0,0% 0,0% 

Ambos 54,7% 24,0% 14,0% 5,3% 2,0% 

Jornada diária de trabalho Baixa Média Baixa Média Média Alta Alta 

Até 8 h 58,0% 16,7% 16,3% 6,6% 2,4% 

De 9 a 12 h 50,0% 29,4% 17,6% 2,9% 0,0% 

Mais de 12 h 51,0% 22,5% 17,6% 7,8% 1,0% 
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GRÁFICO 60. PRODUÇÃO DE LATINHA, SEGUNDO TURNO 

 
 

GRÁFICO 61. PRODUÇÃO DE LATINHA, SEGUNDO JORNADA DIÁRIA  

 
 
 

Os dados referentes à produtividade do papelão em relação ao turno e jornada de 

trabalho estão apresentados na Tabela 57. As informações coletadas na pesquisa 

demonstram que a jornada diurna apresenta melhores resultados em todas as faixas 

de produtividade (Ver Gráfico 54).  

 

Em relação à jornada de trabalho, os dados indicam que o aumento do número de 

horas trabalhadas implica em ganhos de produtividade apenas em faixas superiores.  

Na faixa de Média Alta produtividade os trabalhadores que atuam por até 8 horas 
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diárias representam 17,1% enquanto entre os que trabalham de 9 a 12 horas o 

percentual corresponde a 26,9%. O mesmo acontece entre os Catadores Avulsos que 

apresentaram Alta produtividade, com 16,5% para jornada de até 8 horas e 34,6% para 

9 e 12 horas de trabalho por dia (ver Gráfico 55). 

 

TABELA 57 - PRODUÇÃO DE PAPELÃO, SEGUNDO O TURNO E JORNADA DIÁRIA  

Turno de trabalho 
Quantidade de Papelão 

Baixa Média Baixa Média Média Alta Alta 

Dia 9,3% 12,7% 42,7% 20,7% 14,7% 

Noite 0,0% 6,7% 33,3% 0,0% 60,0% 

Ambos 20,9% 14,0% 30,2% 15,1% 19,8% 

Jornada de trabalho Baixa Média Baixa Média Média Alta Alta 

Até 8 h 11,6% 14,0% 40,9% 17,1% 16,5% 

De 9 a 12 h 7,7% 0,0% 30,8% 26,9% 34,6% 

Mais de 12 h 19,6% 14,3% 32,1% 14,3% 19,6% 

 
 

GRÁFICO 62. PRODUÇÃO DE PAPELÃO, SEGUNDO O TURNO DE TRABALHO 

 
 

 



 

Página: 142/279 

Arquivo: 126-DOC-INVENTARIO-R05-151123 

GRÁFICO 63. PRODUÇÃO DE PAPELÃO, SEGUNDO JORNADA DIÁRIA  

 
 

Os dados referentes à produtividade do plástico e sua relação com o turno e jornada de 

trabalho estão apresentados na Tabela 58. As informações coletadas na pesquisa 

demonstram que a jornada noturna apresenta melhores resultados nas faixas de Baixa 

e Média produtividade, essa última a mais representativa entre os Catadores Avulsos 

que coletam plásticos (Ver Gráfico 56).  

 

Em relação à jornada de trabalho, os dados indicam que o aumento do número de 

horas trabalhadas implica em ganhos de produtividade apenas na faixa de Média 

produtividade. Entre os Catadores Avulsos que apresentam Média produtividade, 

36,2% trabalham até 8 horas diárias e 57,6% atuam por 9 a 12 horas (ver Gráfico 57). 

 

TABELA 58 - PRODUÇÃO DE PLÁSTICO, SEGUNDO O TURNO E JORNADA DIÁRIA  

Turno de trabalho 
Quantidade de Plástico 

Baixa Média Baixa Média Média Alta Alta 

Dia 17,3% 26,4% 40,6% 9,6% 6,1% 

Noite 33,3% 14,3% 47,6% 0,0% 4,8% 

Ambos 33,0% 23,2% 30,4% 8,9% 4,5% 

Jornada diária de trabalho Baixa Média Baixa Média Média Alta Alta 

Até 8 h 22,9% 28,6% 36,2% 7,6% 4,8% 

De 9 a 12 h 18,2% 15,2% 57,6% 6,1% 3,0% 

Mais de 12 h 27,2% 17,3% 34,6% 12,3% 8,6% 
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GRÁFICO 64. PRODUÇÃO DE PLÁSTICO, SEGUNDO TURNO  

 
 

GRÁFICO 65. PRODUÇÃO DE PLÁSTICO, SEGUNDO JORNADA DE TRABALHO 

 
 
 

Os dados referentes à produtividade do vidro em relação ao turno e jornada de trabalho 

estão apresentados na Tabela 59. As informações coletadas na pesquisa demonstram 

que a jornada diurna apresenta melhores resultados nas faixas de Média Baixa e Média 

produtividade. A faixa de Alta produtividade está representada por 26,3% dos 

trabalhadores que atuam no turno diurno e 7,7% dos trabalhadores que atuam em 

ambos os turnos (Ver Gráfico 58). 
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Em relação à jornada de trabalho, os dados indicam que 100% dos trabalhadores que 

coletam vidro e que atuam no turno noturno se encontram na faixa de Média 

produtividade e entre os que atuam em ambos os turnos, o percentual corresponde a 

37,5% (Ver Gráfico 59). 

 

TABELA 59 - PRODUÇÃO DE VIDRO, SEGUNDO O TURNO E JORNADA DIÁRIA  

Turno de trabalho 
Quantidade de Vidro 

Baixa Média Baixa Média Média Alta Alta 

Dia 31,6% 10,5% 31,6% 26,3% 0,0% 

Noite 0,0% 66,7% 33,3% 0,0% 0,0% 

Ambos 30,8% 30,8% 30,8% 7,7% 0,0% 

Jornada diária de trabalho Baixa Média Baixa Média Média Alta Alta 

Até 8 h 32,0% 24,0% 24,0% 20,0% 0,0% 

De 9 a 12 h 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 

Mais de 12 h 25,0% 25,0% 37,5% 12,5% 0,0% 

 

 

GRÁFICO 66. PRODUÇÃO DE VIDRO, SEGUNDO JORNADA DE TRABALHO 
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GRÁFICO 67. PRODUÇÃO DE VIDRO SEGUNDO JORNADA DIÁRIA 

 
 

 

Os dados referentes à produtividade do ferro, em relação ao turno e jornada de 

trabalho estão apresentados na Tabela 60. As informações coletadas na pesquisa 

demonstram que a jornada noturna apresenta melhor resultado apenas na faixa de 

Média produtividade. Entre os trabalhadores que atuam em ambos os turnos de 

trabalho, apenas 11,7% apresentam Alta produtividade (Ver Gráfico 60). 

 

Em relação à jornada de trabalho, os dados indicam que entre os que trabalham até 8 

horas por dia, predominam Catadores Avulsos com Média produtividade. Entre os que 

atuam por mais de 12 horas diárias, no entanto, o maior percentual de trabalhadores se 

encontra na faixa de Baixa produtividade (Ver Gráfico 61). 

 

TABELA 60 - PRODUÇÃO DE FERRO, SEGUNDO O TURNO E JORNADA DIÁRIA  

Turno de trabalho 
Quantidade de Ferro 

Baixa Média Baixa Média Média Alta Alta 

Dia 18,4% 11,7% 31,1% 19,4% 19,4% 

Noite 0,0% 14,3% 57,1% 14,3% 14,3% 

Ambos 26,7% 25,0% 20,0% 16,7% 11,7% 

Jornada diária de trabalho Baixa Média Baixa Média Média Alta Alta 

Até 8 h 21,4% 17,0% 29,5% 17,9% 14,3% 

De 9 a 12 h 5,0% 15,0% 30,0% 20,0% 30,0% 

Mais de 12 h 27,0% 16,2% 21,6% 18,9% 16,2% 
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GRÁFICO 68. PRODUÇÃO DE FERRO, SEGUNDO JORNADA DE TRABALHO 

 
 

GRÁFICO 69. PRODUÇÃO DE FERRO, SEGUNDO O TURNO DE TRABALHO 

 
 

Os dados referentes à produtividade de cada material foram analisados também 

considerando o sexo e a idade dos Catadores Avulsos, novamente considerando 

apenas as informações fornecidas pelos profissionais que trabalham com cada tipo de 

material e que souberam mensurar a quantidade média coletada diariamente (em Kg). 

O objetivo dessa análise foi verificar a existência ou não de relação direta entre o sexo 

e/ou idade na produtividade da atividade. 
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Os dados referentes à coleta de latinha e o sexo dos catadores estão apresentados na 

Tabela 61. A pesquisa indica que entre os profissionais que apresentaram Baixa 

produtividade, predominam mulheres, enquanto nos demais níveis de produtividade 

predominam os homens.  

 

TABELA 61 - PRODUÇÃO DIÁRIA DE LATINHA, SEGUNDO SEXO 

Produtividade diária 
Sexo declarado 

Total 
Feminino Masculino 

Baixa 66,7% 53,4% 55,6% 

Média Baixa 11,6% 20,9% 19,4% 

Média 13,0% 17,4% 16,7% 

Média Alta 7,2% 6,3% 6,5% 

Alta 1,4% 1,9% 1,9% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

 

GRÁFICO 70. PRODUÇÃO DIÁRIA DE LATINHA, SEGUNDO SEXO 

 

 

Os dados referentes à coleta de latinha e a idade dos catadores estão apresentados na 

Tabela 62. Embora em todas as faixas etárias predominem níveis Baixos de 

produtividade, entre os Catadores Avulsos com idade igual o superior a 30 anos 

observa-se um aumento do percentual das faixas de Média Alta e Alta produtividade, 

demonstrando uma pequena tendência na influencia da idade na produtividade. 
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Esse possível ganho de produtividade entre os trabalhadores com mais idade pode 

estar relacionado com o maior tempo de atividade e consequentemente uma maior 

rede de relacionamentos, que permitiria conhecer melhores locais de coleta e a 

fidelização de potenciais geradores desse material.  

 

TABELA 62 - PRODUÇÃO DIÁRIA DE LATINHA, SEGUNDO IDADE 

 
Produtividade 

diária 

Idade  
Total 

 Até 19 
anos 

De 20 a 
29 anos 

De 30 a 
39 anos 

De 40 a 
49 anos 

De 50 a 
59 anos 

60 anos 
ou mais 

Baixa 33,3% 55,3% 57,9% 54,2% 54,8% 56,9% 55,6% 

Média Baixa 33,3% 28,9% 19,8% 19,6% 14,3% 18,1% 19,4% 

Média 33,3% 13,2% 14,9% 16,8% 21,4% 16,7% 16,7% 

Média Alta 0,0% 2,6% 6,6% 6,5% 8,3% 5,6% 6,5% 

Alta 0,0% 0,0% 0,8% 2,8% 1,2% 2,8% 1,9% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

GRÁFICO 71. PRODUÇÃO DIÁRIA DE LATINHA, SEGUNDO IDADE 

 

 

Os dados referentes à coleta de papelão e o sexo dos catadores estão apresentados 

na Tabela 63. Os dados da pesquisa indicam que a produtividade das mulheres é 

superior em quase todas as faixas de produtividade. Vale ressaltar que na faixa de Alta 

produtividade, o percentual de mulheres é de apenas 6,1% enquanto entre os homens 

é de 21,1%. 
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TABELA 63 - PRODUÇÃO DIÁRIA DE PAPELÃO, SEGUNDO SEXO 

Produtividade diária 
Sexo declarado 

Total 
Feminino Masculino 

Baixa 21,2% 11,5% 12,7% 

Média Baixa 15,2% 12,4% 12,7% 

Média 36,4% 38,1% 37,8% 

Média Alta 21,2% 17,0% 17,5% 

Alta 6,1% 21,1% 19,1% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

GRÁFICO 72. PRODUÇÃO DIÁRIA DE PAPELÃO, SEGUNDO SEXO 

 

 

Os dados referentes à coleta de papelão e a idade dos catadores estão apresentados 

na Tabela 64. A faixa de Média produtividade dos Catadores Avulsos é a mais 

significativa para o papelão, e nessa faixa de produtividade, destacam-se os 

trabalhadores com 50 anos ou mais (46,8%) e com 60 anos ou mais (43,9%). Já na 

faixa de Alta produtividade, observa-se que os trabalhadores com idade entre 20 e 49 

anos são os que se destacam. 
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TABELA 64 - PRODUÇÃO DIÁRIA DE PAPELÃO, SEGUNDO IDADE 

Produtividade 
diária 

Idade 

Total Até 19 
anos 

De 20 a 
29 anos 

De 30 a 
39 anos 

De 40 a 
49 anos 

De 50 a 
59 anos 

60 anos 
ou mais 

Baixa 0,0% 10,7% 11,1% 13,4% 10,6% 17,1% 12,7% 

Média Baixa 50,0% 3,6% 15,9% 13,4% 6,4% 17,1% 12,7% 

Média 0,0% 39,3% 31,7% 35,8% 46,8% 43,9% 37,8% 

Média Alta 50,0% 21,4% 17,5% 14,9% 21,3% 14,6% 17,5% 

Alta 0,0% 25,0% 23,8% 22,4% 14,9% 7,3% 19,1% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

GRÁFICO 73. PRODUÇÃO DIÁRIA DE PAPELÃO, SEGUNDO IDADE 

 

 

Os dados referentes à coleta de plástico e o sexo dos catadores estão apresentados na 

Tabela 65. Os dados indicam que a produtividade das mulheres é maior nas faixas de 

Baixa, Média e Alta produtividade, mas como nas faixas intermediária a produtividade 

dos homens é maior, não é possível estabelecer relação direta entre as duas variáveis. 

TABELA 65 - PRODUÇÃO DIÁRIA DE PLÁSTICO, SEGUNDO SEXO 

Produtividade 
diária 

Sexo declarado 
Total 

Feminino Masculino 

Baixa 34,0% 21,8% 23,6% 

Média Baixa 12,0% 26,8% 24,5% 

Média 42,0% 36,8% 37,6% 

Média Alta 6,0% 9,3% 8,8% 

Alta 6,0% 5,4% 5,5% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 
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GRÁFICO 74. PRODUÇÃO DIÁRIA DE PLÁSTICO, SEGUNDO SEXO 

 

 

Os dados referentes à coleta de plástico e a idade dos catadores estão apresentados 

na Tabela 66. Analisando todas as faixas de produtividade não foi possível identificar 

qualquer impacto significativo da idade dos trabalhadores sobre níveis de produtividade 

dos Catadores Avulsos que atuam na catação do Plástico. 

 

 

TABELA 66 - PRODUÇÃO DIÁRIA DE PLÁSTICO, SEGUNDO IDADE 

Produtividade 
diária 

Idade   

Total Até 19 
anos 

De 20 a 
29 anos 

De 30 a 
39 anos 

De 40 a 
49 anos 

De 50 a 
59 anos 

60 anos 
ou mais 

Baixa 50,0% 25,7% 25,8% 26,4% 17,5% 19,6% 23,6% 

Média Baixa 0,0% 22,9% 25,8% 19,5% 29,8% 28,3% 24,5% 

Média 0,0% 40,0% 32,0% 39,1% 43,9% 41,3% 37,6% 

Média Alta 50,0% 8,6% 10,3% 6,9% 8,8% 6,5% 8,8% 

Alta 0,0% 2,9% 6,2% 8,0% 0,0% 4,3% 5,5% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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GRÁFICO 75. PRODUÇÃO DIÁRIA DE PLÁSTICO, SEGUNDO IDADE 

 

 

Os dados referentes à coleta de vidro e o sexo dos catadores estão apresentados na 

Tabela 67. Os dados demonstram que não há mulheres na faixa de Média alta 

produtividade, enquanto 18,8% dos homens atingem esse nível de produtividade.  Já 

em relação à faixa de Baixa produtividade, as mulheres apresentam um percentual 

superior ao identificado entre os homens. 

 

TABELA 67 - PRODUÇÃO DIÁRIA DE VIDRO, SEGUNDO SEXO 

Produtividade diária 
Sexo declarado 

Total 
Feminino Masculino 

Baixa 66,7% 25,0% 28,6% 

Média Baixa 0,0% 25,0% 22,9% 

Média 33,3% 31,3% 31,4% 

Média Alta 0,0% 18,8% 17,1% 

Alta 0,0% 0,0% 0,0% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 
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GRÁFICO 76. PRODUÇÃO DIÁRIA DE VIDRO, SEGUNDO SEXO 

 

 

Os dados referentes à coleta de vidro e a idade dos catadores estão apresentados na 

Tabela 68. Os dados da pesquisa indicam que existe uma resistência entre os mais 

jovens para atuar na catação desse material, e mesmo entre os que atuam, as faixas 

de produtividade predominantes são a Baixa e a Média Baixa. Os dados apontam 

também que existe um impacto significativo do aumento da idade na redução da 

produtividade. Entre os Catadores Avulsos com idade entre 30 e 39 anos 55,6% se 

encontram na faixa de Média produtividade e outros 11,1% na faixa de Média Alta. A 

somatória desses dois percentuais cai significativamente entre os Catadores Avulsos, 

na medida em que a idade aumenta, chegando a representar 37,5% entre os com 60 

anos ou mais de idade. 

 

TABELA 68 - PRODUÇÃO DIÁRIA DE VIDRO, SEGUNDO IDADE 

Produtividade 
diária 

Idade   

Total Até 19 
anos 

De 20 a 
29 anos 

De 30 a 
39 anos 

De 40 a 
49 anos 

De 50 a 
59 anos 

60 anos 
ou mais 

Baixa 100,0% 0,0% 22,2% 33,3% 28,6% 25,0% 28,6% 

Média Baixa 0,0% 100,0% 11,1% 22,2% 14,3% 37,5% 22,9% 

Média 0,0% 0,0% 55,6% 33,3% 28,6% 12,5% 31,4% 

Média Alta 0,0% 0,0% 11,1% 11,1% 28,6% 25,0% 17,1% 

Alta 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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GRÁFICO 77. PRODUÇÃO DIÁRIA DE VIDRO, SEGUNDO IDADE 

 

 

Os dados referentes à coleta de ferro e o sexo dos catadores estão apresentados na 

Tabela 69. Segundo os dados da pesquisa, o percentual de homens é maior nas faixas 

de melhor produtividade (Média Alta e Alta), enquanto a prevalência de mulheres se 

apresenta de forma mais significativa nas faixas de Baixa e Média produtividade. 

 

TABELA 69 - PRODUÇÃO DIÁRIA DE FERRO, SEGUNDO SEXO 

Produtividade diária 
Sexo declarado 

Total 
Feminino Masculino 

Baixa 30,8% 18,8% 20,6% 

Média Baixa 7,7% 18,1% 16,5% 

Média 38,5% 26,4% 28,2% 

Média Alta 11,5% 19,4% 18,2% 

Alta 11,5% 17,4% 16,5% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 
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GRÁFICO 78. PRODUÇÃO DIÁRIA DE FERRO, SEGUNDO SEXO 

 

 

Os dados referentes à coleta de ferro e a idade dos catadores estão apresentados na 

Tabela 70. Segundo as informações coletadas na pesquisa, existe uma relação inversa 

entre produtividade e a idade dos trabalhadores, de forma que a produtividade diminui 

na medida em que a idade aumenta. Esse impacto pode ser observado principalmente 

entre os Catadores Avulsos com produtividade Alta, para os quais o percentual de 20 a 

29 anos é de 27,8% enquanto entre os com 60 anos ou mais é de 6,3% 

 

TABELA 70 - PRODUÇÃO DIÁRIA DE FERRO, SEGUNDO IDADE 

Produtividade 
diária 

Idade   

Total Até 19 
anos 

De 20 a 
29 anos 

De 30 a 
39 anos 

De 40 a 
49 anos 

De 50 a 
59 anos 

60 anos 
ou mais 

Baixa 100,0% 11,1% 19,1% 21,3% 8,3% 31,3% 20,6% 

Média Baixa 0,0% 11,1% 19,1% 19,1% 8,3% 18,8% 16,5% 

Média 0,0% 27,8% 27,7% 23,4% 41,7% 28,1% 28,2% 

Média Alta 0,0% 22,2% 17,0% 14,9% 29,2% 15,6% 18,2% 

Alta 0,0% 27,8% 17,0% 21,3% 12,5% 6,3% 16,5% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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GRÁFICO 79. PRODUÇÃO DIÁRIA DE FERRO, SEGUNDO IDADE 

 

 

6.4.6 ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS 

Dentre as etapas do processo produtivo da catação de materiais recicláveis, o 

armazenamento e o transporte até os locais de comercialização são importantes 

componentes para se compreender a dinâmica da atividade, principalmente entre os 

Catadores Avulsos.  

 

Segundo os dados levantados pela pesquisa e apresentados na Tabela 71, a maior 

parte dos entrevistados (71,2%) não possui estrutura ou espaço para armazenamento, 

comercializando os produtos coletados no mesmo dia, enquanto outros 26,3% guardam 

o material para comercialização futura.  

 

TABELA 71 - PROCESSO DE ARMAZENAGEM 

Guarda o material ou vende 
no mesmo dia? 

n % 

Vende no mesmo dia 594 71,2 

Guarda o material 219 26,3 

NR 21 2,5 

 Total 834 100 
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GRÁFICO 80. PROCESSO DE ARMAZENAGEM 

 

 

Os dados referentes à dinâmica do armazenamento foram analisados considerando a 

condição de moradia do profissional (ver Tabela 72). Com base nas informações, é 

possível identificar que entre os Catadores Avulsos que se encontram em situação de 

rua e albergados o percentual de entrevistados que não realiza armazenamento é 

ainda maior: 79,8% e 86,6%, respectivamente. Os catadores que informaram residir em 

imóveis próprios apresentaram o maior percentual da prática do armazenamento: 

39,8%.  

 

A venda dos materiais no mesmo dia pode estar relacionada à necessidade de aferir os 

rendimentos da atividade diariamente para cobrir os custos imediatos da reprodução da 

força de trabalho (alimentação, por exemplo).  

 

A necessidade de ter que comercializar imediatamente os materiais coloca os 

Catadores Avulsos submetidos ao regime de valores praticados pelos depósitos. A falta 

de condições de armazenamento dificulta ainda a possibilidade de comercialização 

direta dos materiais com os grandes compradores e as indústrias da reciclagem, 

ficando dependentes dos depósitos, que assumem o papel de atravessadores.  

 



 

Página: 158/279 

Arquivo: 126-DOC-INVENTARIO-R05-151123 

TABELA 72 - ARMAZENAGEM, SEGUNDO A CONDIÇÃO DE MORADIA 

Condição de 
moradia 

Armazenamento 

Total Vende no 
mesmo dia 

Guarda o 
material 

Própria 60,2% 39,8% 100,0% 

Alugada 72,3% 27,7% 100,0% 

Cedida 72,3% 27,7% 100,0% 

Mora na rua 79,8% 20,2% 100,0% 

Albergue 86,6% 13,4% 100,0% 

Não respondeu 70,0% 30,0% 100,0% 

Total 73,1% 26,9% 100,0% 

 

GRÁFICO 81. ARMAZENAGEM, SEGUNDO A CONDIÇÃO DE MORADIA 

 

 

A Tabela 73 apresenta os dados referentes ao local onde os catadores armazenam os 

materiais coletados, considerando apenas os entrevistados que responderam 

positivamente à pergunta sobre a realização da armazenagem (n=219).  

 

Segundo os dados da pesquisa, o local mais frequente de armazenamento dos 

materiais é a própria casa do entrevistado (47,0%), seguido de armazenamento na rua 

(31,8%). Os dados indicam ainda que existe algum tipo de arranjo ou acordo entre uma 

parte dos Catadores Avulsos e alguns depósitos, uma vez que 18,0% responderam que 

armazenam nos locais de comercialização. 
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TABELA 73 - LOCAL DE ARMAZENAMENTO 

Local onde guarda o material n % 

Em casa 102 47,0 

Na rua 69 31,8 

No depósito 39 18,0 

Cooperativa/ associação 1 0,5 

Outros 7 3,2 

Não respondeu 1 0,5 

Total 219 100,9 

 

GRÁFICO 82. LOCAL DE ARMAZENAMENTO 

 

 

Os dados apresentados na Tabela 74 são referentes às informações sobre os locais de 

armazenamento dos materiais recicláveis e a condição de moradia dos Catadores 

Avulsos. Segundo as informações levantadas pela pesquisa, 87% dos entrevistados 

que se encontram em situação de rua informaram que armazenam os materiais nas 

ruas, e entre os albergados o percentual correspondente é de 33,3%. No entanto, não 

são apenas os trabalhadores que se encontram em situação de vulnerabilidade 

habitacional que armazenam materiais nas ruas. Entre os que possuem moradia 

própria, 5,3% armazenam na rua, entre os que moram em imóveis alugados, 3,6% e 

entre os que residem em moradias cedidas, 7,7%, totalizando 16,6%. 
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TABELA 74 - LOCAL DE ARMAZENAMENTO, SEGUNDO CONDIÇÃO DE MORADIA 

Condição de 
moradia 

Local onde guarda o material 

Total 
Na rua Em casa 

Na cooperativa/ 
associação 

No 
depósito 

Outros 

Própria 5,3% 75,5% 0,0% 18,1% 1,1% 100,0% 

Alugada 3,6% 60,7% 0,0% 32,1% 3,6% 100,0% 

Cedida 7,7% 69,2% 0,0% 23,1% 0,0% 100,0% 

Mora na rua 87,0% 0,0% 1,4% 11,6% 0,0% 100,0% 

Albergue 33,3% 33,3% 0,0% 11,1% 22,2% 100,0% 

NR 33,3% 0,0% 0,0% 33,3% 33,3% 100,0% 

Total  31,9% 47,2% 0,5% 18,1% 2,3% 100,0% 

 

GRÁFICO 83. LOCAL DE ARMAZENAMENTO, SEGUNDO CONDIÇÃO DE MORADIA 

 

 

A fase que antecede a comercialização dos materiais é o transporte, que pode ser 

realizado pelo próprio Catador Avulso ou ficar a cargo dos compradores dos materiais.  

 

Os dados referentes à existência ou não da prática do transporte dos materiais estão 

apresentados na Tabela 75. Segundo as informações coletadas, quase a totalidade 

(95,8%) dos Catadores Avulsos é responsável pelo transporte desse material até o 

comprador, sendo que outros 0,6% informaram que levam os materiais até uma 

cooperativa / associação e apenas 1,2% dos entrevistados possuem tratativas com os 

compradores para que esses se responsabilizem pelo transporte.  
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TABELA 75 - FORMA DE TRANSPORTE 

Forma de comercialização n % 

Leva até o comprador 799 95,8 

Leva até Cooperativa / associação 5 0,6 

Comprador busca 10 1,2 

Não respondeu 20 2,4 

Total 834 100 

 

A pesquisa levantou informações sobre equipamentos utilizados pelos Catadores 

Avulsos, mas não aprofundou na investigação a ponto de permitir verificar o nível de 

adequação dos equipamentos utilizados com os parâmetros definidos no Decreto Nº 

13.378/2008.  

 

As informações coletadas pela pesquisa referentes aos equipamentos de transporte 

foram agregadas em categorias como carrinho de madeira, carrinho de supermercado, 

carrinho de mão, bicicleta, carroça e veículos automotores. Os entrevistados que 

informaram fazer o transporte na mão ou em sacos foram classificados como “sem 

carrinho”, Outros 10 questionários apresentaram informações sobre equipamentos 

improvisados (caixotes, carcaça de geladeira, carrinho de bebe e cangalha) e foram 

agregados como “outros”. 

 

A Tabela 76 apresenta os dados referentes aos equipamentos de transporte utilizados 

pelos Catadores Avulsos. Segundo as informações levantadas, carrinho de madeira é o 

equipamento mais utilizado pelos entrevistados, representando 53,4%. Outros 36,1% 

não possuem qualquer tipo de equipamento para o transporte. Nenhum dos outros 

tipos de equipamentos identificados na pesquisa atingiu 5,0% de citação. 

 

TABELA 76 – EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE DO MATERIAL COLETADO 

Transporte do material coletado n % 

Carrinho de madeira 445 53,4 

Sem carrinho 301 36,1 

Carrinho de supermercado 27 3,2 

Veiculo automotor 16 1,9 

Carrinho de mão 8 1,0 

Bicicleta 7 0,8 

Carroça 6 0,7 

Outros 10 1,2 

Não respondeu 14 1,7 

Total 834 100 
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GRÁFICO 84. TRANSPORTE DO MATERIAL COLETADO 

 

 

A pesquisa levantou informações sobre a propriedade dos equipamentos de transporte 

utilizados pelos Catadores Avulsos, considerando apenas os entrevistados que afirmar 

utilizar equipamentos (n=533) e os dados estão apresentados na Tabela 77. Segundo 

as informações coletadas na pesquisa, 49,9% dos Catadores Avulsos são proprietários 

dos equipamentos, enquanto outros 36,1% utilizam equipamentos de terceiros (donos 

de empresas de comercialização de materiais recicláveis, por exemplo).  

 

A pesquisa não abordou as implicações do uso de equipamentos de terceiros na 

dinâmica da atividade de Catador Avulso. A cessão de equipamentos de transporte 

pode significar que as empresas que comercializam os produtos investem nos 

trabalhadores, estabelecendo uma parceria e proporcionando maior produtividade. No 

entanto, essa mesma situação pode funcionar como uma forma de controle sobre o 

catador, fidelizando a comercialização dos materiais, mesmo que as condições 

comerciais não seja as mais favoráveis. 
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TABELA 77 - EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE PRÓPRIO 

Transporte por equipamento 
próprio 

n % 

Sim 266 49,9 

Não 192 36,0 

Não respondeu 75 14,1 

Total 533 100 

 

GRÁFICO 85. EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE PRÓPRIO 

 

 

Os dados sobre os tipos de equipamentos de transporte utilizados foram analisados 

considerando a condição de moradia, o local de armazenamento e a produtividade 

média diária para os cinco materiais discriminados pela pesquisa, mas não foram 

identificadas relações consistentes entre nenhuma dessas variáveis.  

 

A inexistência de relação entre tipos de equipamentos de transporte e os níveis de 

produtividade não implicam em afirmar que não exista uma correspondência entre 

condições de trabalho e produtividade. A pesquisa não levantou informações a respeito 

da frequência da comercialização, podendo o catador que não dispõe de equipamento 

de transporte adotar como prática rotas de coleta mais próximas aos pontos de 

comercialização e executar várias “viagens“ por dia, de forma a igualar sua 

produtividade com aqueles que contam com equipamento de transporte. 
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6.4.7 COMERCIALIZAÇÃO DOS MATERIAIS 

A última etapa da dinâmica da atividade dos Catadores Avulsos é a comercialização 

dos materiais coletados.  

 

Embora essa etapa seja realizada após todas as outras, ela exerce influencia em todas 

as fases que a precede. Os depósitos que comercializam os materiais recicláveis, ao 

definirem o valor a ser pago por determinados tipos de materiais, orientam a atividade 

de coleta dos Catadores Avulsos, ou seja, os catadores coletam, triam e transportam 

somente os materiais com apresentam valor na relação comercial.  

 

Embora o Inventário de Catadores de Belo Horizonte tenha permitido a identificação 

dos locais onde há maior concentração dos depósitos, um diagnóstico mais 

aprofundado da atividade de comercialização dos materiais recicláveis necessita de 

outras fontes de informação.  

 

Importante ressaltar que, dentre o universo de materiais gerados e descartados em 

Belo Horizonte, um volume significativo de materiais com potencial de reciclagem e/ou 

reuso não é selecionado pelos Catadores Avulsos, uma vez que os depósitos não 

praticam sua comercialização. 

 

Tendo em vista que a grande maioria dos Catadores Avulsos não dispõe de estruturas 

de armazenamento adequadas e que os equipamentos de transporte utilizados são, em 

sua grande maioria, veículos de tração humana, a localização dos depósitos também 

tem impacto direto na definição das rotas de coleta. 

 

Em Belo Horizonte existe uma estrutura bastante consistente de empresas 

especializadas na compra, armazenagem e comercialização de produtos recicláveis. 

Essas empresas estabelecem relações comerciais individualizadas com os Catadores 

Avulsos. Um levantamento no Cadastro Nacional das Atividades Econômicas permitiu a 

identificação de 154 empresas do setor de comercialização de materiais recicláveis em 

Belo Horizonte. As Regiões Administrativas Noroeste, com 35,1%, Nordeste com 
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13,6% e Oeste com 11,0%, apresentaram a maior concentração de depósitos 

especializados na comercialização de materiais recicláveis (ver Tabela 78). 

 

TABELA 78 – DISTRIBUIÇÃO DAS EMPRESAS DE COMERCIALIZAÇÃO, SEGUNDO 
REGIÃO ADMINISTRATIVA 

Região administrativa n % 

BARREIRO 14 9,1 

CENTRO- SUL 8 5,2 

LESTE 5 3,2 

NORDESTE 21 13,6 

NOROESTE 54 35,1 

NORTE 6 3,9 

OESTE 17 11,0 

PAMPULHA 14 9,1 

VENDA NOVA  15 9,7 

Total 154 100,0 

 

 

GRÁFICO 86. DISTRIBUIÇÃO DAS EMPRESAS DE COMERCIALIZAÇÃO DE 
RECICLÁVEIS EM BELO HORIZONTE 

 

 

Para a identificação dos depósitos que compram materiais dos Catadores Avulsos, o 

questionário utilizou uma pergunta aberta, permitindo aos entrevistados informar um ou 

mais locais onde ele comercializa os materiais coletados, de forma que o total de 

resposta supera o número de entrevistas. 
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Os dados obtidos na pesquisa a respeito da localização dos depósitos foram 

submetidos a sistema de Georeferenciamento, juntamente com os locais onde as 

entrevistas foram realizadas. A Figura 22 apresenta a espacialização dessas duas 

informações. 
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FIGURA 22. LOCALIZAÇÃO DOS COMPRADORES DE MATERIAL RECICLÁVEL E DA REALIZAÇÃO DAS ENTREVISTAS. 
FONTE: MYR, 2015. 



 

 

Página: 168/279 

Arquivo: 126-DOC-INVENTARIO-R05-151123 

6.4.8 RENDA PROVENIENTE DA ATIVIDADE 

Considerando que o a fase de planejamento da pesquisa definiu como Catador Avulso 

aquele profissional que não faz parte de quadro social de entidades organizativas de 

catadores e que tem na catação de materiais recicláveis sua principal fonte de renda, 

caracterizar a remuneração decorrente da atividade desses trabalhadores é 

fundamental para compreender a dinâmica da atividade. 

 

A renda do Catador Avulso é aferida na fase de comercialização dos materiais, 

resultados da coleta praticada nas rotas, da triagem e do transporte até os pontos de 

comercialização. O sistema de remuneração praticado é baseado na pesagem de cada 

tipo de material, que tem valores distintos e o pagamento está condicionado aos 

valores praticados no dia da venda dos materiais.  

 

Como o sistema de trabalho desses profissionais está estruturado em uma forma 

semelhante ao dos trabalhadores autônomos, fatores como jornada de trabalho, 

percurso percorrido, maior ou menor disponibilidade dos materiais para triagem não 

são considerados na aferição da renda.  

 

A pesquisa levantou informações sobre renda média diária diretamente ao entrevistado 

utilizando pergunta fechada de resposta única, oferecendo as seguintes opções de 

resposta: 

 Até R$ 10  

 Mais de R$ 10 a R$ 20 

 Mais de R$ 20 a R$ 30  

 Mais de R$ 30 a R$ 40  

 Mais de R$ 40 a R$ 50  

 Mais de R$ 50 a R$ 60  

 Mais de R$ 60 a R$ 70  

 Mais de R$ 70 
 

Para o cálculo de medidas de tendência central da renda diária, o processamento dos 

dados adotou como critério os valores intermediários de cada faixa e o número de 
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respostas em cada faixa de remuneração. Para a faixa “mais de R$ 70” arbitrou-se o 

valor de R$ 85. A média da remuneração diária identificada foi de R$ 30,50, com 

mediana de R$ 25,00 e moda também de R$ 25,00, para um desvio padrão de R$ 

21,93. 

 

A Tabela 79 apresenta os dados referentes à renda média diária informada pelos 

entrevistados. Segundo os dados da pesquisa, a faixa de renda que apresentou maior 

percentual de respostas foi de mais de R$ 20 a R$ 30 (23,6%). Em seguida 

predominam as faixas imediatamente inferiores: mais de R$ 10 a R$ 20 (18,1%) e até 

R$ 10 (16,3%). As faixas de renda superiores a R$ 50,00 foram mencionadas por um 

número pouco significativo de trabalhadores, mas juntas representam a remuneração 

de 13,5% dos Catadores Avulsos. 

TABELA 79 - RENDA MÉDIA DIÁRIA DA ATIVIDADE 

Renda diária n % 

Até R$ 10 136 16,3 

Mais de R$ 10 a R$ 20 151 18,1 

Mais de R$ 20 a R$ 30 197 23,6 

Mais de R$ 30 a R$ 40 81 9,7 

Mais de R$ 40 a R$ 50 118 14,1 

Mais de R$ 50 a R$ 60 30 3,6 

Mais de R$ 60 a R$ 70 22 2,6 

Mais de R$ 70 61 7,3 

Não respondeu 38 4,6 

Total 834 100 

 

GRÁFICO 87. RENDA MÉDIA DIÁRIA DA ATIVIDADE 
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Considerando as informações referentes à jornada semanal de trabalho (número de 

dias trabalhados na semana), os dados referentes à renda média diária de cada 

pesquisador foram processados e transformados em Renda Média Mensal. Como 

padrão de conversão da renda diária em renda mensal, foram considerados meses 

com quatro semanas.  

 

Os valores da renda mensal, identificadas após a conversão, foram agregados em 

faixas de renda e categorizados conforme descrição a seguir: 

 “Baixa” (Até R$ 300),  

 “Média Baixa” (De R$ 301 até R$ 600), 

 “Média” (De R$ 601 até R$ 1.000),  

 “Média alta” (de R$ 1.001 até R$ 1.400) e  

 “Alta” (Mais de R$ 1.400,00). 

 

Segundo os dados levantados pela pesquisa e o processo de conversão adotado, a 

média da remuneração mensal dos Catadores Avulsos é de R$ 756,80, tendo como 

mediana o valor de R$ 600,00 e de moda R$ 700,00, para um desvio padrão de R$ 

513,38. Como os dados originais foram coletados em faixas de renda diária e por terem 

sido utilizados valores intermediários para o cálculo da renda mensal, as informações 

de tendência central tem caráter apenas exploratório e não conclusivo. 

 

A Tabela 80 apresenta os dados referentes à renda média mensal dos Catadores 

Avulsos. Os dados fornecidos pela pesquisa indicam que a 26,0% dos Catadores 

Avulsos recebem de R$ 301,00 a R$ 600,00 por mês. Se considerarmos que 22,1% 

afirmaram receber valores igual ou inferior a R$ 300,00, percebe-se que 46,1% dos 

Catadores Avulsos conseguem remuneração inferior ao salário mínimo em vigência no 

período da coleta dos dados. 

 

É possível considerar que, para a maioria dos trabalhadores, essa situação se agrava 

pelo fato da aferição da renda (através da comercialização dos produtos) ser feita 

diariamente. Essa forma de remuneração (diária) tem impactos significativos na 

capacidade de reservar parte da remuneração para investimentos na atividade (compra 

de equipamento de transporte, por exemplo) ou mesmo de arcar com despesas que 
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são comumente mensais, como aluguel ou prestação de financiamento da casa 

própria.  

 

TABELA 80 - RENDA MÉDIA MENSAL DA ATIVIDADE 

Renda Mensal  n % 

Baixa 184 22,1 

Média Baixa 217 26,0 

Média 202 24,2 

Média Alta 93 11,2 

Alta 85 10,2 

Não respondeu 53 6,4 

Total 834 100 

 

GRÁFICO 88. RENDA MÉDIA MENSAL DA ATIVIDADE 

 

 

A renda média mensal é a variável que consolida a realização da atividade e por esse 

motivo ela foi analisada considerando um conjunto de outras variáveis (turno de 

trabalho, sexo, idade, escolaridade, condição de moradia, posse de documentação 

oficial e pagamento de INSS). 

 

O objetivo da construção desse conjunto de análises é buscar identificar a existência 

ou não de relações entre essas variáveis que possam explicar a distribuição da renda 

mensal entre as cinco faixas de renda estabelecidas. 
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A Tabela 81 apresenta o cruzamento da variável renda média mensal e a variável turno 

de trabalho. As informações coletadas na pesquisa indicam que, embora o turno de 

trabalho predominante no universo dos Catadores Avulsos seja o diurno (57,9%), a 

renda média mensal dos que trabalham a noite alcança percentuais maiores nas faixas 

de melhor remuneração.  

 

Entre os trabalhadores que atuam no turno do dia, 25,4% recebem Baixa remuneração 

e 31,1% recebem Média remuneração, totalizando 56,5%. Já entre os trabalhadores 

que atuam no turno da noite, 37,3% recebem Média remuneração, 19,6% recebem 

Média Alta remuneração e 11,8% recebem Alta remuneração, totalizando 68,7%. 

 

A melhor remuneração do Catador Avulso que atua no turno da noite pode estar 

relacionada com o horário em que grandes geradores dispõem seus resíduos nos 

locais de coleta, mas essa possibilidade explicativa necessita de informações 

complementares.  

 

TABELA 81 - RENDA MENSAL, SEGUNDO TURNO DE TRABALHO 

Renda mensal 
Turno de trabalho 

Total 
Dia Noite Ambos 

Baixa 25,4% 13,7% 22,3% 23,6% 

Média Baixa 31,1% 17,6% 23,8% 27,7% 

Média 23,7% 37,3% 27,5% 25,9% 

Média Alta 11,0% 19,6% 12,1% 11,9% 

Alta 8,8% 11,8% 14,3% 10,9% 

Total  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 



 

Página: 173/279 

Arquivo: 126-DOC-INVENTARIO-R05-151123 

GRÁFICO 89. RENDA MENSAL, SEGUNDO TURNO DE TRABALHO 

 

 

A Tabela 82 apresenta os dados referentes à renda média mensal e o sexo dos 

Catadores Avulsos. Os dados da pesquisa indicam que o percentual de homens com 

renda Média (27,3%), Média Alta (12,7%) e Alta (11,8%) é superior ao de Mulheres, 

que apresentam para as mesmas faixas de remuneração, 19,1%, 8,1% e 6,6%, 

respectivamente. 

 

Essa remuneração melhor para parcela significativa dos homens reflete a maior 

produtividade das pessoas do sexo masculino (ver tópico Materiais Coletados). As 

condições de trabalho características da atividade praticada pelos Catadores Avulsos 

(longas rotas de coleta, transporte em equipamentos de tração humana, exposição a 

riscos de acidentes e violência, entre outros) podem explicar a maior produtividade e 

consequente melhor remuneração dos trabalhadores do sexo masculino. 

TABELA 82 - RENDA MENSAL, SEGUNDO SEXO 

Renda mensal 
Sexo 

Total 
Feminino Masculino 

Baixa 32,4% 21,7% 23,6% 

Média Baixa 33,8% 26,5% 27,8% 

Média 19,1% 27,3% 25,9% 

Média Alta 8,1% 12,7% 11,9% 

Alta 6,6% 11,8% 10,9% 

Total  100,0% 100,0% 100,0% 
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GRÁFICO 90. RENDA MENSAL, SEGUNDO SEXO 

 

 

A Tabela 82 apresenta os dados referentes à renda média mensal e a idade dos 

Catadores Avulsos. Os dados da pesquisa indicam que, para as faixas de Baixa e 

Média Baixa remuneração, quanto maior a idade maior o percentual de trabalhadores. 

Já entre as demais faixas, a situação se inverte e quanto mais jovem maior o 

percentual.  

 

O impacto negativo da idade sobre a remuneração mensal fica mais evidente quando 

se somam os percentuais correspondentes às faixas de Média, Média Alta e Alta 

remuneração, em cada faixa etária.  

 

Entre os trabalhadores com até 19 anos, essa somatória corresponde a 75,0%, entre 

os que têm de 20 a 29 anos corresponde a 67,1%, entre os que têm de 30 a 39 anos 

corresponde a 56,5%, entre os que têm de 40 a 49 anos corresponde a 53,2%, entre os 

que têm de 50 a 59 anos corresponde a 44,5 e entre os que têm 60 anos ou mais 

corresponde a 24,9%. 
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TABELA 83 - RENDA MENSAL, SEGUNDO IDADE 

Renda mensal 

Idade 

Total Até 19 
anos 

De 20 a 
29 anos 

De 30 a 
39 anos 

De 40 a 
49 anos 

De 50 a 
59 anos 

60 anos 
ou mais 

Baixa 25,0% 10,0% 19,0% 19,9% 26,4% 38,2% 23,6% 

Média Baixa 0,0% 22,9% 24,4% 26,9% 29,1% 36,8% 27,8% 

Média 0,0% 25,7% 32,2% 27,9% 23,6% 15,4% 25,9% 

Média Alta 25,0% 25,7% 14,1% 10,9% 10,8% 5,1% 11,9% 

Alta 50,0% 15,7% 10,2% 14,4% 10,1% 4,4% 10,9% 

Total  100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

GRÁFICO 91. RENDA MENSAL, SEGUNDO IDADE 

 

 

A Tabela 84 apresenta os dados referentes à renda média mensal e a escolaridade dos 

Catadores Avulsos. Os dados da pesquisa indicam que, nas faixas de remuneração 

Baixa e Média Baixa, o aumento do número de anos de estudo não implica em ganhos 

na remuneração. Já nas faixas Média, Média Alta, e Alta remuneração, quanto maior a 

escolaridade, maior o percentual de profissionais aferindo esses rendimentos.  

 

O impacto positivo da escolaridade sobre a remuneração mensal fica mais evidente 

quando se somam os percentuais correspondentes às faixas de Média, Média Alta e 

Alta remuneração, em cada faixa etária.  
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Entre os trabalhadores que nunca estudaram, o percentual corresponde a 40,1%, entre 

os que não completaram o ensino fundamental, o percentual corresponde a 47,5%, 

entre os trabalhadores completaram o ensino fundamental, o percentual corresponde a 

51,7%, entre os que não completaram o ensino médio, o percentual corresponde a 

58,2% e entre os que completaram o ensino médio, o percentual corresponde a 62,5%.  

 

TABELA 84 - RENDA MENSAL, SEGUNDO ESCOLARIDADE 

Renda mensal 

Escolaridade 

Total Nunca 
estudou 

Fundamental 
incompleto 

Fundamental 
completo 

Médio 
incompleto 

Médio 
completo 

ou + 

Baixa 30,5% 22,3% 20,4% 20,9% 23,6% 23,6% 

Média Baixa 29,5% 30,3% 28,0% 20,9% 13,9% 27,8% 

Média 22,9% 26,2% 28,7% 14,0% 31,9% 25,9% 

Média Alta 8,6% 11,0% 13,4% 23,3% 13,9% 11,9% 

Alta 8,6% 10,3% 9,6% 20,9% 16,7% 10,9% 

Total  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

GRÁFICO 92. RENDA MENSAL, SEGUNDO ESCOLARIDADE 

 

 

A Tabela 85 apresenta as informações referentes à renda média mensal e a condição 

de moradia dos Catadores Avulsos.  Segundo os dados da pesquisa, a maior parte dos 

trabalhadores que apresenta situação de segurança habitacional recebe remuneração 

Baixa ou Média Baixa. Já entre os trabalhadores que apresentam situação de 
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vulnerabilidade habitacional, a maior parte recebe remuneração Média, Média Alta e 

Alta. 

 

O impacto positivo da vulnerabilidade habitacional sobre a remuneração mensal fica 

mais evidente quando se somam os percentuais correspondentes às faixas de Média, 

Média Alta e Alta remuneração, para cada condição de moradia. Entre os trabalhadores 

que residem em imóveis próprios, o percentual corresponde a 43,1%, entre os que 

moram de aluguel, o percentual corresponde a 46,0%, entre os trabalhadores que 

moram em imóveis cedidos, o percentual corresponde a 42,5%, entre os que se moram 

na rua, o percentual corresponde a 54,2% e entre os que se encontram albergados, o 

percentual corresponde a 49,2%.  

 

A constatação de que entre os trabalhadores em situação de rua os percentuais de 

melhores remunerações são prevalentes está, provavelmente, relacionado com a 

jornada diária de trabalho. Entre os Catadores Avulsos que se encontram em 

vulnerabilidade habitacional, 42,9% trabalham mais de 8 horas diárias, conforme dados 

apresentados anteriormente.  

 

Embora a intensidade da jornada de trabalho possa explicar, em parte, a maior 

remuneração dos trabalhadores em situação de rua, faltam informações para 

esclarecer os motivos pelos quais pessoas com maior remuneração se mantem em 

vulnerabilidade habitacional. 

 

TABELA 85 - RENDA MENSAL, SEGUNDO CONDIÇÃO DE MORADIA 

Renda mensal 
Condição de moradia 

Total 
Própria Alugada Cedida Mora na rua Albergue 

Baixa 27,1% 25,0% 34,0% 18,6% 30,8% 23,6% 

Média Baixa 29,8% 29,0% 23,4% 27,2% 20,0% 27,8% 

Média 17,3% 22,0% 25,5% 32,0% 32,3% 25,9% 

Média Alta 14,2% 9,0% 10,6% 11,7% 12,3% 11,9% 

Alta 11,6% 15,0% 6,4% 10,5% 4,6% 10,9% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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GRÁFICO 93. RENDA MENSAL, SEGUNDO CONDIÇÃO DE MORADIA 

 

 

A Tabela 86 apresenta os dados referentes à renda média mensal e a posse de 

documentação oficial dos Catadores Avulsos.  Os dados da pesquisa não demonstram 

haver relações significativas entre essas duas variáveis. 

 

O nível de informalidade na atividade dos Catadores Avulsos é muito alto e em 

nenhuma das etapas produtivas é necessário apresentar documentos. Esse nível de 

informalidade pode explicar a ausência de relação entre ter posse de documentos e a 

renda média mensal. 

 

TABELA 86 - RENDA MENSAL, SEGUNDO POSSE DE DOCUMENTAÇÃO  

Renda mensal 
Possui documentação 

Total 
Sim Não 

Baixa 23,7% 22,1% 23,4% 

Média Baixa 28,1% 26,5% 27,7% 

Média 24,4% 30,9% 25,9% 

Média Alta 13,3% 7,7% 12,0% 

Alta 10,4% 12,7% 11,0% 

Total  100,0% 100,0% 100,0% 
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GRÁFICO 94. RENDA MENSAL, SEGUNDO POSSE DE DOCUMENTAÇÃO  

 

 

A Tabela 87 apresenta os dados referentes à renda média mensal e contribuição ao 

INSS dos Catadores Avulsos. Os dados da pesquisa indicam que existe uma tendência 

ao pagamento da contribuição ao INSS na medida em que a remuneração da atividade 

melhora.  

 

Essa tendência, no entanto, não se aplica aos trabalhadores que apresentam Baixa 

remuneração, uma vez que entre os Catadores Avulsos desse segmento, os que 

contribuem para o INSS correspondem a 15,8%, superior a todas as faixas excetuando 

a de Alta remuneração. 

 

TABELA 87 - RENDA MENSAL SEGUNDO CONTRIBUIÇÃO AO INSS 

Renda mensal 
Paga INSS 

n % 

Baixa 29 15,8 

Média Baixa 23 10,7 

Média 22 11,2 

Média Alta 12 12,9 

Alta 16 18,8 

Total 102 13,2 
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GRÁFICO 95. RENDA MÉDIA MENSAL, SEGUNDO CONTRIBUIÇÃO AO INSS  

 

 

Uma variável que também pode impactar na renda média mensal é a região onde os 

materiais recicláveis são coletados. No entanto, o número elevado de rotas praticadas 

pelos Catadores Avulsos, bem como a falta de informação a respeito da produtividade 

específica de cada uma dessas rotas inviabiliza o cruzamento dessas duas variáveis.  

 

Embora a metodologia proposta pela pesquisa implique que o Catador Avulso que tem 

na atividade da catação sua principal fonte de renda, outras atividades com 

remuneração podem ser praticadas por esses trabalhadores. A pesquisa buscou 

levantar informações sobre esse tema, permitindo que o entrevistado informasse uma 

ou mais atividade remunerada além da catação de materiais recicláveis. Ao adotar 

esse procedimento, o total de respostas não mais está limitado ao número de 

entrevistados que responderam afirmativamente à pergunta. 

 

A Tabela 88 apresenta os dados da existência ou não de outra atividade remunerada. 

Segundo os dados da pesquisa, a grande maioria (88,2%) dos Catadores Avulsos 

informou desenvolver outra (uma ou mais) atividade remunerada. 
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TABELA 88 - POSSUI OUTRA ATIVIDADE REMUNERADA 

Possui outra atividade remunerada? n % 

Sim 736 88,2 

Não 80 9,6 

Não respondeu 18 2,2 

Total 834 100 

 

GRÁFICO 96. POSSUI OUTRA ATIVIDADE REMUNERADA 

 

 

A Tabela 89 apresenta a relação de atividades que complementam a renda do Catador 

Avulso e os percentuais de citação. Os dados da pesquisa indicam a Construção civil 

(38,5%) e Faxina (9,8%) são as atividades mais frequentes entre esses trabalhadores.  

 

Embora a atividade de Construção Civil no Brasil tenha passado por um intenso 

processo de formalização do trabalho nos últimos anos, uma série de situações, 

ligadas a pequenos reparos (bombeiro, eletricista, etc.) ou a processos construtivos em 

regiões de baixa renda ainda absorvem o trabalhador temporário, sem vínculo formal 

de trabalho.  

 

Em relação aos trabalhadores domésticos, embora já exista legislação para a 

formalização dessa atividade, a própria regulamentação vigente permite que 

trabalhadores com menos de 3 dias semanais de trabalho não sejam formalizados. 
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A atividade de mendicância foi mencionada por apenas 15 respondentes (1,8%),  

embora aparentemente seja uma prática recorrente, especialmente entre pessoas em 

situação de rua que representam 43,0% dos Catadores Avulsos. Esse fato pode estar 

relacionado a constrangimentos impostos por questões culturais ou, por outro lado, 

pelo fato da atividade de catação estar criando uma nova postura entre os moradores 

de rua que, uma vez tendo ingressado na atividade, não mais utilizam da mendicância 

para aferir renda ou alimentação. 

 

 Tabela 89 - Outra atividade remunerada 

Ocupações que complementam a renda n % 

Construção Civil 321 38,5 

Faxina 82 9,8 

Ambulante 29 3,5 

Flanelinha / lavador de carro 29 3,5 

Serviços gerais (auxiliar de armazém, estoquista, montador) 23 3,1 

Jardinagem 21 2,5 

Carregador de caminhão 21 2,5 

Trabalhador Rural 19 2,6 

Cozinheiro/ ajudante de cozinha 18 2,4 

Vendedor/ balconista / fiscal de loja/ caixa/ contato 16 2,2 

Mendicância 15 1,8 

Escritório/ atendente/ secretaria / Office boy 14 1,9 

Mecânico / borracheiro - carro| avião 13 1,8 

Segurança/ vigilante 12 1,6 

Barman / garçom 11 1,5 

Porteiro 11 1,5 

Artesão 10 1,4 

Eletricista 10 1,4 

Motorista/ caminhoneiro 10 1,4 

Outras atividades 167 22,7 

 

As respostas enquadradas como “Outras atividades” receberem menos de 10 citações 

e estão descritas na Tabela 90.  
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TABELA 90 - OUTRAS ATIVIDADES REMUNERADAS MENCIONADAS 

Outras atividades remuneradas 

Trabalhador Rural Cortador de Cana Escriturário Porteiro 

Cozinheiro/ ajudante de cozinha Oficial Prensista  Estofador Artesão 

Vendedor / fiscal de loja/ caixa/  Técnico radiológico Laboratório Garçom 

Escritório/ secretaria / Office boy Recepcionista Metroviário Motorista 

Mecânico / borracheiro - carro| avião Carbonizador Militar Marceneiro 

Segurança/ vigilante Costureira Pesquisa Vidraceiro 

Cobrador de ônibus Logística Professor Serralheiro 

Cuidador(a) idosos / crianças Transporte Engraxate Lavadeira 

Fábrica/ indústria/ operador de máquina Padeiro / confeiteiro Tesoureiro Cabeleireiro 

Carreiro/ Carroceiro Entregador Tintureiro Armador 

Frentista / posto de combustível Comerciante Tráfico Estofador 

Prefeitura/ funcionário público Depósito Açougueiro Caseiro 

Ascensorista Freelancer Soldador Gari 

Soldador / Metalúrgico    

 

Quando se analisa a renda de uma atividade e o alcance dessa renda na capacidade 

de consumo e de prover as necessidades humanas, é importante considerar também o 

número de pessoas que dependem dessa remuneração para o seu sustento.  

 

Nesse sentido, a pesquisa procurou identificar a existência ou não de dependentes (ver 

Tabela 91) e o número de dependentes da renda do Catador Avulso. Segundo os 

dados levantados pela pesquisa, 50,2% informaram que existem outras pessoas que 

também dependem da remuneração aferida com a atividade de Catador Avulso. 

 

TABELA 91 - EXISTÊNCIA DE DEPENDENTES 

Existência de Dependentes n % 

Possui Dependentes 419 50,2 

Não possui dependentes 386 46,3 

Não respondeu 29 3,5 

 Total 834 100,0 
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GRÁFICO 97. EXISTÊNCIA DE DEPENDENTES 

 

 

Aos que responderam afirmativamente à questão, foi indagado o número de 

dependentes. Segundo os dados levantados pela pesquisa, o número médio de 

dependentes é de 2,7 pessoas, com mediana de duas pessoas e moda de uma 

pessoa, considerando apenas os entrevistados que responderam afirmativamente à 

existência de dependentes da renda da atividade.  

 

As informações referentes ao número de dependentes foram agregadas em faixas e 

estão apresentadas na Tabela 92. 

 

TABELA 92 - NÚMERO DE DEPENDENTES 

 Número de dependentes n % 

De 1 a 2 dependentes 248 29,7 

De 3 a 5 dependentes 127 15,2 

De 6 a 10 dependentes 39 4,7 

Mais de 10 dependentes 5 0,6 

Total 419 50,2 
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GRÁFICO 98. NÚMERO DE DEPENDENTES 

 

 

As informações sobre a existência de dependentes da renda foram analisadas 

considerando algumas das principais variáveis socioeconômicas (sexo, idade e 

condição de moradia), com objetivo de identificar a existência ou não de perfis 

prevalentes.  

 

A Tabela 93 apresenta os dados da relação entre a existência de dependentes e o 

sexo dos trabalhadores. Segundo os dados da pesquisa, percebe-se que dentre as 

mulheres a existência dependente é bastante superior (72,0%) à detectada entre os 

homens (45,5%).  

 

TABELA 93 - EXISTÊNCIA DE DEPENDENTES, SEGUNDO SEXO 

Existência de 
dependentes da renda 

de catador 

Sexo 
Total 

Feminino Masculino 

Tem dependente 72,0% 45,5% 50,2% 

Não têm dependentes 25,3% 50,9% 46,3% 

Não respondeu 2,7% 3,7% 3,5% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 
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GRÁFICO 99. EXISTÊNCIA DE DEPENDENTES, SEGUNDO SEXO 

 

 

A Tabela 94 apresenta as informações referentes à existência de dependentes e a 

idade dos Catadores Avulsos. Os dados da pesquisa demonstram que em todas as 

faixas etárias os percentuais ficaram próximos de 50%, excetuando a faixa de 60 anos 

ou mais, para a qual o percentual de profissionais com dependentes atingiu 62,2%. 

Esses dados indicam que não existe uma prevalência etária na existência ou não de 

dependentes. 

 

TABELA 94 - EXISTÊNCIA DE DEPENDENTES, SEGUNDO IDADE 

Existência de 
dependentes da 
renda de catador 

Idade 
Total 

 Até 19 
De 20 a 

29 
De 30 a 

39 
De 40 a 

49 
De 50 a 

59 
60 anos 
ou mais 

Tem dependente 50,0% 48,6% 46,4% 48,6% 46,8% 62,2% 50,2% 

Não têm dependentes 50,0% 48,6% 46,8% 48,6% 50,6% 36,4% 46,3% 

Não respondeu 0,0% 2,8% 6,8% 2,8% 2,5% 1,4% 3,5% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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GRÁFICO 100. EXISTÊNCIA DE DEPENDENTES, SEGUNDO IDADE 

 

 

A Tabela 95 apresenta as informações referentes à existência de dependentes e a 

condição de moradia dos Catadores Avulsos. Os dados da pesquisa indicam que a 

condição de vulnerabilidade habitacional implica na redução da possibilidade de 

contribuir no sustento de outras pessoas. Enquanto entre os que informaram ter 

residência própria, a existência de dependentes representa 67,5%, entre os que se 

encontram em situação de rua é de 37,9% e de albergamento é de 29,4%. 

 

TABELA 95 - EXISTÊNCIA DE DEPENDENTES, SEGUNDO CONDIÇÃO DE 
MORADIA 

Existência de 
dependentes da 
renda de catador 

Condição de moradia 
Total 

 Própria Alugada Cedida Mora na rua Albergue 

Tem dependente 67,5% 65,0% 56,3% 37,9% 29,4% 50,2% 

Não têm dependentes 30,5% 33,0% 43,8% 56,3% 69,1% 46,3% 

Não respondeu 2,1% 1,9% 0,0% 5,8% 1,5% 3,5% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 



 

Página: 188/279 

Arquivo: 126-DOC-INVENTARIO-R05-151123 

GRÁFICO 101. EXISTÊNCIA DE DEPENDENTES, SEGUNDO CONDIÇÃO DE 
MORADIA 

 

 

Uma vez descrita a variável renda da atividade dos Catadores Avulsos, a pesquisa 

buscou identificar a satisfação dos profissionais com a renda obtida, através de uma 

pergunta com opções de resposta “sim” e “não”.  

 

A Tabela 96 apresenta as informações referentes à satisfação dos Catadores Avulsos 

com a renda obtida. Os dados da pesquisa indicam que há uma pequena 

predominância da insatisfação entre os Catadores Avulsos em relação à renda obtida 

com a atividade, com 42,2% demonstrando satisfação e 55,3% respondendo 

negativamente à pergunta.  

 

TABELA 96 - SATISFAÇÃO COM A RENDA OBTIDA 

Está satisfeito com a renda obtida 
com catação? 

n % 

Sim 352 42,2 

Não 461 55,3 

Não respondeu 21 2,5 

Total 834 100 
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GRÁFICO 102. SATISFAÇÃO COM A RENDA OBTIDA 

 
 

 

A satisfação dos Catadores Avulsos com a renda aferida pela atividade foi analisada 

segundo o sexo, a idade, a condição de moradia e as faixas de remuneração dos 

profissionais. 

 

A Tabela 97 apresenta as informações referentes à satisfação com a renda e o sexo 

dos Catadores Avulsos. Os dados obtidos pela pesquisa indicam que, entre as 

mulheres, o percentual de pessoas satisfeitas é superior (50,7%) ao de homens 

(41,7%). 

 

Essa informação se confronta com outros levantados pela pesquisa, uma vez que, 

conforme já descrito, é menor o percentual de mulheres em faixas de Média Alta e Alta 

remuneração e entre as mulheres prevalecem as que têm dependentes. 

 

TABELA 97 - SATISFAÇÃO COM A RENDA, SEGUNDO SEXO 

Satisfação com a renda 
da catação 

Sexo Total 
 Feminino Masculino 

Satisfeito 50,7% 41,7% 43,3% 

Insatisfeito 49,3% 58,3% 56,7% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 
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GRÁFICO 103. SATISFAÇÃO COM A RENDA, SEGUNDO SEXO 

 

 

A Tabela 98 apresenta as informações referentes à satisfação com a renda e a idade 

dos Catadores Avulsos. Entre os trabalhadores com idade entre 20 e 29 anos o 

percentual de satisfação com a renda é bastante baixo (33,8%), apresentando uma 

leve tendência de aumentar a satisfação na medida em que a idade aumenta. Os 

dados da pesquisa indicam que apenas entre os mais velhos (60 anos ou mais) 

prevalecem pessoas satisfeitas. 

 

TABELA 98 - SATISFAÇÃO COM A RENDA, SEGUNDO IDADE 

Satisfação 
com a renda 
da catação 

Idade 

Total 
Até 19 

De 20 a 
29 

De 30 a 
39 

De 40 a 
49 

De 50 a 
59 

60 anos 
ou mais 

Satisfeito 50,0% 33,8% 34,3% 48,1% 43,6% 55,9% 43,3% 

Insatisfeito 50,0% 66,2% 65,7% 51,9% 56,4% 44,1% 56,7% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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GRÁFICO 104. SATISFAÇÃO COM A RENDA, SEGUNDO IDADE 

 

 

A Tabela 99 apresenta as informações a respeito da satisfação com a renda e a 

condição de moradia dos Catadores Avulsos. Os dados da pesquisa indicam que 

quanto mais segura é a condição de habitação, maior é a satisfação com a renda. 

Enquanto entre os catadores que possuem imóvel próprio o percentual de satisfação é 

de 60,5%, entre os que têm imóvel alugado é de 50,0% e cedido é de 44,2%. Por outro 

lado, entre as pessoas em situação de rua a satisfação é de apenas 31,4%, embora 

tenham  informado maiores remunerações e entre os albergados é de 34,3%.  

 

TABELA 99 - SATISFAÇÃO COM A RENDA, SEGUNDO CONDIÇÃO DE MORADIA 

Satisfação 
com a renda 
da catação 

Condição de moradia 
Total 

 Própria Alugada Cedida 
Mora 

na rua 
Albergue 

Satisfeito 60,5% 50,0% 44,2% 31,4% 34,3% 43,3% 

Insatisfeito 39,5% 50,0% 55,8% 68,6% 65,7% 56,7% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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GRÁFICO 105. SATISFAÇÃO COM A RENDA, SEGUNDO CONDIÇÃO DE MORADIA 

 
 

Por último, a satisfação com a renda aferida pela atividade de catação entre os 

Catadores Avulsos foi analisada considerando as faixas de remuneração e as 

informações estão apresentadas na Tabela 100. Os dados da pesquisa indicam que 

existe uma relação direta entre aferir mais renda e maior satisfação com a situação 

financeira. Apenas 37,6% entre os que apresentaram remuneração Baixa se 

consideram satisfeitos, enquanto entre os que apresentaram remuneração Alta esse 

percentual representa 53,0%. 

 

TABELA 100 - SATISFAÇÃO COM A RENDA, SEGUNDO RENDA MÉDIA MENSAL 

Satisfação 
com a renda 
da catação 

 

Renda Mensal 
Total 

 Baixa 
Média 
Baixa 

Média Média alta Alta 

Satisfeito 37,6% 41,3% 42,9% 53,3% 53,0% 43,6% 

Insatisfeito 62,4% 58,7% 57,1% 46,7% 47,0% 56,4% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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GRÁFICO 106. SATISFAÇÃO COM A RENDA, SEGUNDO RENDA MÉDIA MENSAL 

 

 

6.4.9 SISTEMAS ORGANIZATIVOS DE CATADORES 

Uma das prioridades preconizadas pela Política Nacional de Resíduos Sólidos diz 

respeito a necessidade dos Planos Municipais, em sua elaboração, considerarem a 

necessidade de fortalecer e privilegiar sistemas organizativos de catadores de 

materiais recicláveis e incluí-los nas políticas ligadas à coleta seletiva.  

 

Nesse sentido a pesquisa buscou levantar, entre os Catadores Avulsos, a existência ou 

não de experiências organizativas na área dos materiais recicláveis, e os dados estão 

apresentados na Tabela 101. Segundo as informações levantadas pela pesquisa, a 

grande maioria (88,9%) dos Catadores Avulsos nunca vivenciou experiências 

associativas ou cooperativadas ligadas à atividade, sendo que outros 5,0% não 

responderam à pergunta. A ASMARE aparece como a entidade com o maior número 

de citação (43), representando 5,1% do universo da pesquisa. A COMARP recebeu 

apenas uma citação.  

 

Essa prevalência da falta de experiências anteriores pode ser considerada uma 

situação favorável ao processo organizativo dos Catadores Avulsos, uma vez que por 
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não ter vivenciado experiências negativas, a resistência ao processo cooperado ou 

associado pode ser menor. 

 

TABELA 101 - RELAÇÃO PREGRESSA COM ENTIDADES DE CATADORES DE 
MATERIAIS RECICLÁVEIS 

Relação pregressa com entidades de 
catadores 

n % 

Nunca fez parte de entidade de catadores 742 88,9 

Fez parte da ASMARE 43 5,1 

Fez parte da COMARP 1 0,1 

Fez parte de entidade em outro estado 6 0,7 

Não respondeu 42 5,0 

 Total 834 99,9 

 

GRÁFICO 107. RELAÇÃO PREGRESSA COM ENTIDADES DE CATADORES DE 
MATERIAIS RECICLÁVEIS 

 

 

Entre aqueles profissionais que informaram ter experiência pregressa em entidades de 

catadores (50 entrevistados), a pesquisa buscou identificar o principal motivo para o 

desligamento da entidade. O questionário apresentou quatro opções de respostas: não 

se adaptou à rotina de trabalho, não ofereceu renda satisfatória, não se adaptou à 

lógica da divisão de lucros e outro motivo. 

 

A Tabela 102 apresenta os dados referentes ao principal motivo de desligamento do 

Catador Avulsos de entidades organizativas de catação de materiais recicláveis. As 
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informações coletadas na pesquisa indicam que 16,0% desligaram-se de entidade por 

não se adaptar à rotina de trabalho, 14,0% porque a renda oferecida não foi satisfatória 

e 6,0% afirmaram que não se adaptaram à lógica da divisão dos lucros.  Dentre os 

entrevistados que responderam à pergunta, 42,0% alegaram outros fatores para o 

desligamento, mas a não foram levantadas informações sobre quais seriam esses 

outros motivos. Outros 22,0% preferiram não responder à pergunta. 

 

TABELA 102 - MOTIVO DA SAÍDA DA ORGANIZAÇÃO 

Por que saiu da entidade n % 

Não se adaptou a rotina de trabalho 8 16,0 

Não ofereceu renda satisfatória 7 14,0 

Não se adaptou a lógica da divisão dos lucros 3 6,0 

Outros 21 42,0 

Não respondeu 11 22,0 

Total 50 100,0 

Não tem experiência anterior 784 94,0 

 

GRÁFICO 108. MOTIVO DA SAÍDA DA ORGANIZAÇÃO 

 

 

A pesquisa buscou identificar, entre todos os respondentes, se existiria ou não 

interesse em fazer parte de entidades organizadas de trabalhadores com reciclagem de 

resíduos, e os dados estão apresentados na Tabela 103. Segundo as informações 

levantadas pela pesquisa, 51,2% manifestam interesse me trabalhar organizado, 39,7% 

responderam negativamente à pergunta e outros 9,1% preferiram não responder. 
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TABELA 103 - INTERESSE EM TRABALHAR EM COOPERATIVAS OU 
ASSOCIAÇÕES DE CATADORES 

Tem interesse em trabalhar organizado n % 

Sim 427 51,2 

Não 331 39,7 

Não respondeu 76 9,1 

Total 834 100 

 

GRÁFICO 109. INTERESSE EM TRABALHAR EM COOPERATIVAS OU 
ASSOCIAÇÕES DE CATADORES 

 

 

Por último, a pesquisa levantou as vantagens e desvantagens, na opinião dos 

entrevistados, de se fazer parte de entidades de catadores. As respostas obtidas foram 

agregadas em grupos temáticos. 

 

A Tabela 104 apresenta os dados referentes às vantagens percebidas pelos Catadores 

Avulsos para o trabalho organizado em entidades. As informações levantadas pela 

pesquisa indicam que a “Remuneração e outros benefícios” é a principal vantagem 

percebida, representando 22,7%. Esse grupo temático corresponde a respostas como 

salário, renda fixa, direitos trabalhistas, segurança financeira, melhores condições de 

comercialização, receber os materiais sem necessidade de deslocamentos em vias 

públicas.  
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A segunda principal vantagem percebida pelos Catadores Avulsos, representando 

10,3% das respostas, está relacionada às “Condições de trabalho”, grupo temático que 

englobou segurança no trabalho, melhores equipamentos, transporte regularizado, 

rotinas de trabalho, acesso a local de trabalho limpo e com banheiro e local para 

banho.  

 

As demais categorias receberam menos menções, mas também são relevantes pelo o 

que seu conteúdo representa: segurança (4,8%), sair das ruas (1,7%), crescimento 

pessoal (1,3%) e reconhecimento social (0,5%). Um percentual bastante elevado 

(46,3%) dos entrevistados não respondeu à pergunta e outros 11,3% afirmaram não 

perceber vantagens em organizar-se como catador de material reciclável. 

 

 

TABELA 104 - VANTAGENS DE COMPOR ENTIDADE ORGANIZADA DE 
CATADORES 

Vantagens em organizar-se n % 

Remuneração e benefícios sociais 227 27,2 

Condições de trabalho 58 7,0 

Segurança 40 4,8 

Sair das ruas 14 1,7 

Crescimento pessoal 11 1,3 

Reconhecimento social 4 0,5 

 Não vê vantagens 94 11,3 

Não respondeu 386 46,3 

Total 834 100,0 
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GRÁFICO 110. VANTAGENS DE COMPOR ENTIDADE ORGANIZADA DE 
CATADORES 

 

 

As informações referentes às vantagens em fazer parte de entidades foram analisadas 

considerando o interesse em associar-se e os dados estão apresentados na Tabela 

105. Os dados da pesquisa indicam que as vantagens são igualmente percebidas (ou 

muito próximas) entre os que têm interesse e os que não têm interesse em fazer parte 

de entidade de catadores. 

 

TABELA 105 - VANTAGENS DE COMPOR ENTIDADE, SEGUNDO O INTERESSE 
EM FAZER PARTE DE ENTIDADES 

Vantagens de fazer parte de  
entidade 

 

Tem interesse em fazer parte de 
entidade 

Sim Não 

Remuneração e benefícios sociais 64,9% 64,3% 

Condições de trabalho 16,2% 16,1% 

Segurança 10,3% 12,5% 

Sair das ruas 3,8% 5,4% 

Crescimento pessoal 3,4% 1,8% 

Reconhecimento social 1,4% 0,0% 

Total 100,0% 100,0% 

 

 

A Tabela 106 apresenta os dados referentes às desvantagens percebidas pelos 

Catadores Avulsos em se organizar em entidades de catadores de materiais 

recicláveis. Segundo as informações levantadas pela pesquisa, 26,5% dos 
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entrevistados afirmou não perceber qualquer desvantagem em compor o quadro de 

entidades de catadores. O grupo temático de desvantagem com maior 

representatividade foi a “perda de autonomia”, que representou 13,4% e diz respeito a 

questões como burocracia, rigidez de horários e dependência do trabalho de outros.  

 

A segunda desvantagem percebida, representando 5,8% de entrevistados foi a 

“redução da remuneração”, seguido de “falta de confiança nas entidades” (3,8%). 

Outros 49,5% não responderam ou não souberam apontar desvantagens para o 

trabalho em entidades organizadas de catadores. 

 

TABELA 106 - DESVANTAGENS DE COMPOR ENTIDADE ORGANIZADA DE 
CATADORES 

Desvantagens em organizar-se n % 

Perda de autonomia 56 13,4 

Menor remuneração 78 5,8 

Falta de confiança nas cooperativas/associações 41 3,8 

Condições precárias de trabalho 34 1,0 

Não vê desvantagem 221 26,5 

Não sabe ou não respondeu 413 49,5 

Total 843 100 

6.4.10 SUGESTÕES PARA MELHORIAS NA ATIVIDADE 

A pesquisa encerrou seu contato com os Catadores Avulsos solicitando que os mesmo 

apresentem sugestões para melhorias na atividade e as respostas compõem a Tabela 

107. Segundo os dados da pesquisa, 38,2% consideram que a atividade precisa de 

mais apoio da SLU / PBH / Administrações Regionais e outros 19,4% sugerem 

fortalecer as ações de educação ambiental para que as pessoas disponham os 

materiais já separados e valorizem os profissionais da catação de recicláveis. Outras 

respostas apresentadas não atingiram 5% de representatividade. 
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TABELA 107 - SUGESTÕES PARA MELHORIAS DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO 
DOS CATADORES 

Sugestão para melhorar as condições de trabalho n % 

Mais apoio da SLU/Prefeitura/Regionais 319 38,2 

Educação Ambiental para população separar o lixo e valorizar o catador  162 19,4 

Regularização da profissão de catador 33 4,0 

Depósitos pagarem melhor/ melhorar o preço/ valorizar material/ tabelar preço 33 4,0 

Melhoria/ ampliação dos “galpões” quanto necessário 22 2,6 

Fornecer bom carrinho/ disponibilizar carrinho/ carrinho à motor 18 2,2 

Garantia de acesso a serviços públicos (Habitação, Saúde, Segurança, 

Educação) 

17 2,1 

Melhores condições de trabalho e outros 11 1,3 

Assistência de programas do Governo 8 1,0 

Mais opções de emprego 7 0,8 

Bolsa Catador 4 0,5 

Melhorar benefícios 3 0,4 

Curso para catador não rasgar saco nas ruas 1 0,1 

Prefeitura comprar os materiais 1 0,1 

Não Respondeu 195 23,4 

TOTAL 834 100 
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7 -  RESULTADOS – CATADORES ORGANIZADOS 

7.1 CARACTERIZAÇÃO DO UNIVERSO 

O Inventário dos Catadores de Materiais Recicláveis adotou como parâmetro de 

universo de pesquisa o número de profissionais constantes nos quadros sociais das 

sete entidades de organização de catadores que mantem sua sede em Belo Horizonte.  

 

Foram identificados nos registros das entidades 262 profissionais que atuam como 

Catadores Organizados, dos quais 203 foram entrevistados. Os dados obtidos junto às 

entidades foram validados pela SLU e pelo Fórum Municipal Lixo & Cidadania.  

 

O levantamento preliminar dos dados identificou que a ASMARE e a COMARP 

possuem duas unidades / estruturas cada.  Os dados dos membros da COMARP foram 

armazenados em uma única entidade e o total de entidades analisadas neste relatório 

passou a ser oito.  

 

A pesquisa não conseguiu realizar entrevistas com a totalidade dos membros em seis  

das entidades, e em outras três o número de entrevistas superou o número de 

membros. Dois entrevistados não foram devidamente identificados em relação ao 

vínculo com as entidades de catadores. 

 

No caso de percentuais inferiores a 100,0%, essa diferença pode estar relacionada a 

ausências de profissionais no período da coleta de dados, especialmente nas 

entidades ASMARE I e II e ASSOCIRECICLE, que ainda mantem um número 

significativo de membros executando a atividade de catação em vias públicas.  

 

No caso de percentuais superiores a 100,0%, as causas da diferença podem estar 

relacionadas a alterações nos quadros sociais das entidades, que por vezes tem 

dificuldades de manter atualizados os dados disponibilizados aos órgãos públicos.  

 

A Tabela 108 apresenta a distribuição do número de membros constantes na 

documentação disponibilizada pelas entidades e as entrevistas realizadas. 
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TABELA 108 - DISTRIBUIÇÃO DAS ENTREVISTAS SEGUNDO A ENTIDADE DE 
ORGANIZAÇÃO 

Nome da entidade de organização 

Número de 
membros 

Entrevistas realizadas 

n % n 
% 

entrevistas 
% do nº de 
membros 

ASMARE Unidade I - Rua Ituiutaba 36 13,7 29 14,3 80,6 

ASMARE Unidade II - Av. do Contorno 50 19,1 36 17,7 72,0 

ASSOCIRECICLE  19 7,3 12 5,9 63,2 

COMARP Unidade I - Av. Antônio Carlos,  11 4,2 
24 11,8 70,6 

COMARP Unidade II – R. Caldas da Rainha 23 8,8 

COOPERSOL VENDA NOVA  6 2,3 7 3,4 116,7 

COOPEMAR OESTE  32 12,2 23 11,3 71,9 

COOPERSOL LESTE 35 13,4 37 18,2 105,7 

COOPERSOLI BARREIRO 50 19,1 33 16,3 66,0 

Não informado   2 1,0   

 Total 262 100,0 203 100,0 77,5 

7.2 PERFIL SOCIOECONÔMICO 

7.2.1 ASPECTOS INDIVIDUAIS 

A Tabela 109 apresenta as informações referentes à distribuição dos Catadores 

Organizados segundo o sexo dos entrevistados. Os dados da pesquisa indicam uma 

predominância significativa de mulheres (66,5%) em relação aos homens.  

 

A maior adesão de mulheres a sistemas colaborativos pode estar relacionada a 

diversos fatores. Aspectos culturais e sociais das relações de gênero, nos quais 

historicamente as mulheres apresentam menor resistência a compartilhamento de 

tarefas podem explicar parte dessa predominância de mulheres. Outra possibilidade 

explicativa pode estar relacionada às condições de trabalho dos processos produtivos 

criados nas entidades de catadores. Por serem as condições de trabalho nas entidades 

de catadores mais adequadas e exigirem menor esforço físico, atraem mais as pessoas 

do sexo feminino.  

 

Estudos complementares junto às equipes técnicas que atuam nas Administrações 

Regionais da Prefeitura de Belo Horizonte e que tiveram papel importante na criação 

das cooperativas de catadores podem indicar outros fatores para compreender a 

predominância de mulheres no universo das entidades.  
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TABELA 109 - SEXO 

Sexo n % 

Feminino 135 66,5 

Masculino 68 33,5 

Total 203 100,0 

 

GRÁFICO 111. SEXO 

 

 

A Tabela 110 apresenta as informações referentes ao sexo dos entrevistados e a 

entidade à qual estão vinculados. A análise dos dados levantados pela pesquisa indica 

que em seis das oito organizações o percentual de mulheres supera o de homens. A 

entidade COOPERSOL VENDA NOVA apresenta a maior proporção de mulheres 

(85,7%), seguida da ASMARE Unidade I (79,3%) e da COOPERSOL LESTE (78,4%). 

A proporção de homens supera a de mulheres apenas nas entidades ASMARE 

Unidade II e ASSOCIRECICLE. 
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TABELA 110 - DISTRIBUIÇÃO POR SEXO, SEGUNDO ORGANIZAÇÃO 

Organização de 

Catadores 

Sexo 
Total 

Feminino Masculino 

ASMARE Unidade I  79,3 20,7 100,0 

ASMARE Unidade II  37,8 62,2 100,0 

ASSOCIRECICLE 41,7 58,3 100,0 

COMARP PAMPULHA 62,5 37,5 100,0 

COOPERSOL VENDA NOVA  85,7 14,3 100,0 

COOPEMAR OESTE 73,9 26,1 100,0 

COOPERSOL LESTE  78,4 21,6 100,0 

COOPERSOLI BARREIRO  72,7 27,3 100,0 

Total 66,2 33,8 100,0 

 

GRÁFICO 112. DISTRIBUIÇÃO POR SEXO, SEGUNDO ORGANIZAÇÃO 

 

 

A Tabela 111 apresenta as informações referentes à cor dos Catadores Organizados, 

informada pelos próprios entrevistados. Os dados da pesquisa indicam que 

predominam pessoas Pardas (59,6%) e Negras (24,1%).  

 

Esses dados foram comparados com o perfil de cor da população de Belo Horizonte, a 

partir do Censo Demográfico de 2010 (IBGE) e percebe-se que a predominância 

dessas duas categorias de cor entre os Catadores Organizados é significativamente 
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maior do que a detectada na população da cidade. Enquanto na população do 

município o percentual de brancos é de 46,7%, no universo de Catadores Organizados 

esse perfil de cor representa apenas 13,3%. 

 

TABELA 111 - COR 

Cor n % 
% população 

Censo Demográfico 
2010 – BH 

Parda 12 59,6 41,9 

Negra 49 24,1 10,2 

Branca 27 13,3 46,7 

Indígena 1 0,5 0,1 

Amarela 2 1,0 1,1 

Não respondeu 3 1,5 - 

Total 203 100 100 

 

GRÁFICO 113. COR DOS CATADORES ORGANIZADOS E DA POPULAÇÃO DE BH 

 

 

A pesquisa levantou dados sobre a idade dos Catadores Organizados, mas a entrada 

das informações no banco de dados foi feita na forma de faixas etárias, 

impossibilitando a identificação das medidas de tendência central (média, mediana e 

moda).  

 

A Tabela 112 apresenta as informações referentes à idade dos Catadores 

Organizados. Os dados da pesquisa indicam uma distribuição etária equilibrada, mas 
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com uma pequena predominância de pessoas com idade entre 40 e 49 anos (23,2%) e 

entre 30 e 39 anos (21,2%). Foi identificado ainda que 6,0% dos Catadores 

Organizados são jovens (até 19 anos) e 12,3% são idosos (60 anos ou mais). 

 

TABELA 112 - DISTRIBUIÇÃO ETÁRIA (EM FAIXAS) 

Idade (em faixas etárias) n % 

Até 15 anos 1 0,5 

De 16 a 19 anos 11 5,4 

De 20 a 29 anos 37 18,2 

De 30 a 39 anos 43 21,2 

De 40 a 49 anos 47 23,2 

De 50 a 59 anos 38 18,7 

Mais de 60 anos 25 12,3 

Não respondeu 1 0,5 

Total 203 100,0 

 

GRÁFICO 114. DISTRIBUIÇÃO ETÁRIA (EM FAIXAS) 

 

 

A Tabela 113 apresenta as informações referentes à idade dos entrevistados e a 

entidade à qual estão vinculados.  Os dados da pesquisa indicam que existe uma 

grande diversificação na composição etária entre as entidades. A COOPERSOL Venda 

Nova, por exemplo, apresenta 42,9% de seus membros com idade igual ou superior a 

60 anos, enquanto 50% dos membros da ASSOCIRECICLE apresentam idade igual ou 
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inferior a 29 anos. Os Gráficos 114 a 121 apresentam a distribuição etária em cada 

uma das entidades de Catadores Organizados. 

 

Considerando que todas as entidades estão em pleno funcionamento, ou seja, 

apresentam capacidades operacionais satisfatórias, essa diversificação etária indica 

que não existem restrições etárias na dinâmica da atividade dos Catadores 

Organizados. No entanto, dados complementares podem contribuir para verificar se a 

composição etária das entidades tem impacto na produtividade de cada entidade. 

 

TABELA 113 - IDADE, SEGUNDO ORGANIZAÇÃO 

Organização de catadores 

Idade em faixas 

Total Até 

19 

De 20 

a 29 

De 30 

a 39 

De 40 a 

49 

De 50 

a 59 

De 60 

ou + 

ASMARE Unidade I 0,0% 13,8% 34,5% 24,1% 13,8% 10,3% 100,0% 

ASMARE Unidade II 8,3% 22,2% 25,0% 13,9% 19,4% 11,1% 100,0% 

ASSOCIRECICLE 16,7% 33,3% 8,3% 25,0% 8,3% 8,3% 100,0% 

COMARP  4,2% 25,0% 20,8% 16,7% 20,8% 12,5% 100,0% 

COOPERSOL VENDA NOVA 0,0% 14,3% 14,3% 14,3% 14,3% 42,9% 100,0% 

COOPEMAR 21,7% 21,7% 4,3% 30,4% 8,7% 13,0% 100,0% 

COOPERSOL LESTE 0,0% 16,2% 21,6% 21,6% 24,3% 16,2% 100,0% 

COOPERSOLI BARREIRO 0,0% 9,1% 21,2% 36,4% 27,3% 6,1% 100,0% 

Total 5,5% 18,4% 20,9% 23,4% 18,9% 12,4% 100,0% 

 

GRÁFICO 115. DISTRIBUIÇÃO ETÁRIA NA ASMARE 1 
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GRÁFICO 116. DISTRIBUIÇÃO ETÁRIA NA ASMARE 2 

 

 

 

GRÁFICO 117. DISTRIBUIÇÃO ETÁRIA NA ASSOCIRECICLE 
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GRÁFICO 118. DISTRIBUIÇÃO ETÁRIA NA COMARP 

 

 

 

GRÁFICO 119. DISTRIBUIÇÃO ETÁRIA NA COOPERSOL VENDA NOVA 
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GRÁFICO 120. DISTRIBUIÇÃO ETÁRIA NA COOPEMAR 

 

 

GRÁFICO 121. DISTRIBUIÇÃO ETÁRIA NA COOPERSOL LESTE 

 

 



 

Página: 211/279 

Arquivo: 126-DOC-INVENTARIO-R05-151123 

GRÁFICO 122. DISTRIBUIÇÃO ETÁRIA NA COOPERSOLI 

 

 

A Tabela 114 apresenta as informações relacionadas à idade e o sexo dos Catadores 

Organizados. Os dados da pesquisa indicam que a faixa etária com maior participação 

entre as mulheres é de 30 a 39 anos (24,6%). Entre os homens a faixa etária com 

maior participação é de 20 a 29 anos (26,5%), com 66,2% dos homens apresentando 

idades entre 20 e 49 anos.  A participação de jovens (até 19 anos) entre as mulheres 

representa 4,5%, enquanto entre os homens essa participação corresponde a 8,8%. A 

participação de idosos (60 anos ou mais) entre as mulheres corresponde a 13,4% e 

entre os homens representa 10,3%. 

TABELA 114 – IDADE, SEGUNDO SEXO 

Idade 

 (em faixas) 

 Sexo  
Total 

Feminino Masculino 

Até 19 anos 4,5 8,8 5,9 

De 20 a 29 anos 14,2 26,5 18,3 

De 30 a 39 anos 24,6 14,7 21,3 

De 40 a 49 anos 22,4 25,0 23,3 

De 50 a 59 anos 20,9 14,7 18,8 

60 anos ou mais 13,4 10,3 12,4 

Total 100,0 100,0 100,0 
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GRÁFICO 123. IDADE, SEGUNDO SEXO 

 

 

A Tabela 115 apresenta as informações referentes à escolaridade dos Catadores 

Organizados. Os dados da pesquisa indicam que a maior parte dos Catadores 

Organizados (57,6%) nunca estudou ou não completou o ensino fundamental. Os 

trabalhadores que completaram o ensino fundamental correspondem a 17,2% do 

universo de Catadores Organizados e apenas outros 13,3% completaram o ensino 

médio. 

 

A relação anos de estudos e idade é um importante indicador social, permitindo 

verificar níveis de defasagem escolar. No caso dos Catadores Organizados, um 

universo de trabalhadores adultos (apenas um indivíduo com idade de 15 anos), a 

conclusão do ensino fundamental é uma condição escolar esperada, mas atingida por 

apenas 41,8%.  

 

TABELA 115 - ESCOLARIDADE 

Escolaridade n % 

Nunca estudou 22 10,8 

Ensino Fundamental incompleto 95 46,8 

Ensino Fundamental completo 35 17,2 

Ensino Médio incompleto 23 11,3 

Ensino Médio completo ou + 27 13,3 

Não respondeu 1 0,5 
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GRÁFICO 124. ESCOLARIDADE 

 

 

A Tabela 116 apresenta as informações referentes à escolaridade e a idade dos 

Catadores Organizados. Os dados da pesquisa indicam que em todas as faixas etárias 

o percentual de trabalhadores que não estudaram ou não completaram o ensino 

fundamental é elevado, superior a 30%. A faixa etária com maior percentual de 

trabalhadores com escolaridade inferior ao fundamental completo é 50 a 59 anos 

(81,6%), seguido de mais de 60 anos (76,0%) e 30 a 39 anos (62,8%). 

 

TABELA 116 - ESCOLARIDADE, SEGUNDO IDADE 

Idade 
Escolaridade 

Total Nunca 

estudou 

Fundamental  

incompleto 

Fundamental 

completo 

Médio 

incompleto 

Médio 

completo ou + 

Até 19 anos 0,0% 36,4% 9,1% 36,4% 18,2% 100,0% 

De 20 a 29 anos 2,7% 29,7% 13,5% 32,4% 21,6% 100,0% 

De 30 a 39 anos 7,0% 55,8% 14,0% 7,0% 16,3% 100,0% 

De 40 a 49 anos 10,6% 38,3% 29,8% 4,3% 17,0% 100,0% 

De 50 a 59 anos 15,8% 65,8% 15,8% 0,0% 2,6% 100,0% 

De 60 ou mais 24,0% 52,0% 12,0% 8,0% 4,0% 100,0% 

Total 10,4% 47,3% 17,4% 11,4% 13,4% 100,0% 

 

Total 203 100,0 
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GRÁFICO 125. ESCOLARIDADE, SEGUNDO IDADE 

 

 

A Tabela 117 apresenta as informações referentes à condição de moradia dos 

Catadores Organizados. Os dados da pesquisa indicam que a quase totalidade (98,0%) 

dos trabalhadores se encontram em situação de segurança habitacional (moradias 

próprias, alugadas ou cedidas). 

 

TABELA 117 - CONDIÇÃO DA MORADIA 

 Condição da moradia n % 

Própria 133 65,5 

Alugada 37 18,2 

Cedida 29 14,3 

Mora na rua 2 1,0 

Albergue 2 1,0 

Total 203 100,0 
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GRÁFICO 126. CONDIÇÃO DA MORADIA 

 

 

Dos quatro Catadores Organizados identificados em situação de vulnerabilidade 

habitacional, dois são ligados à ASSOCIRECICLE (em situação de rua), um é membro 

da COOPERSOL Leste e outro da ASMARE Unidade I, ambos albergados. Esses 

indivíduos são do sexo masculino, com idade entre 30 e 49 anos e apenas um deles 

não completou o ensino fundamental. 

 

A Tabela 118 apresenta os dados referentes ao número de pessoas na moradia dos 

Catadores Organizados. Segundo os dados levantados pela pesquisa, a faixa de 

número de moradores com maior representatividade foi de 3 a 5 pessoas (47,5%). As 

faixas de até 2 pessoas e 6 a 9 pessoas representam, respectivamente, 22,7% e 

23,7%. 

 

TABELA 118 - QUANTIDADE DE PESSOAS NA MORADIA 

Quantidade de pessoas na moradia n % 

Até 2 pessoas 45 22,7 

De 3 a 5 pessoas 94 47,5 

De 6 a 9 pessoas 47 23,7 

10 pessoas ou mais 12 6,1 

Total 198 100,0 
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GRÁFICO 127. QUANTIDADE DE PESSOAS NA MORADIA 

 

A Tabela 119 apresenta as informações a respeito do acesso a programas sociais de 

transferência de renda. Segundo os dados da pesquisa, 39,4% dos Catadores 

Organizados recebem um ou mais benefícios sociais. 

TABELA 119 - ACESSO A BENEFÍCIOS SOCIAIS 

Recebem benefícios sociais n % 

Sim 80 39,4 

Não 123 60,6 

Total 203 100 

 

GRÁFICO 128. ACESSO A BENEFÍCIOS SOCIAIS 
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A pesquisa buscou identificar os tipos de benefícios sociais acessados pelos Catadores 

Organizados. Para tal, foram incluídas perguntas fechadas de resposta única (sim ou 

não) para cada um dos tipos de programas sociais definidos previamente. Os 

benefícios investigados foram: Bolsa Família, Aposentadoria / Pensão, Bolsa Moradia 

(BM) e o Benefício de Prestação Continuada (BPC). Todos esses programas envolvem 

transferência de renda, ou seja, contribuem com a composição da renda total do 

entrevistado. As questões referentes ao acesso aos benefícios sociais foram 

apresentadas separadamente para permitir que o entrevistado pudesse responder 

positivamente a mais de um benefício. 

 

A Tabela 120 apresenta as informações referentes aos tipos de programas sociais 

acessados pelos Catadores Organizados. Os dados da pesquisa indicam que 21,7% 

desses trabalhadores recebem Bolsa Família, 6,9% recebem aposentadoria ou pensão, 

3,4% recebem Bolsa Moradia e um trabalhador recebe o BPC> 

 

TABELA 120 - BENEFÍCIOS SOCIAIS RECEBIDOS 

Tipos de benefícios recebidos n % 

Bolsa Família 44 21,7 

Aposentadoria / Pensão 14 6,9 

Bolsa Moradia 7 3,4 

Benefício de Prestação Continuada 1 0,5 

 

GRÁFICO 129. BENEFÍCIOS SOCIAIS RECEBIDOS 
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O acesso a um conjunto de direitos garantidos pelo sistema de seguridade social 

(Auxílio Doença, Licença Maternidade, entre outros) é garantido apenas ao trabalhador 

que mantem em dia sua contribuição ao INSS.  

 

A Tabela 121 apresenta os dados referentes à situação de segurado do INSS, 

mediante contribuição. Segundo os dados levantados pela pesquisa, 70,4% dos 

Catadores Organizados são contribuintes do INSS, garantindo assim a condição de 

segurados. 

 

O alto índice de segurados do INSS entre os Catadores Organizados pode estar 

relacionado a procedimentos administrativos adotados pelas instituições de catadores. 

Levantamentos complementares podem contribuir para identificar esses 

procedimentos, caso existam. 

TABELA 121 - SEGURADO NO INSS 

Segurado do INSS n % 

Sim 143 70,4 

Não 59 29,1 

Não respondeu 1 0,5 

Total 203 100 

 
GRÁFICO 130. CONDIÇÃO DE SEGURIDADE 
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A posse de documentação oficial é uma condição básica para o exercício da cidadania 

e o acesso a políticas públicas. Segundo informações levantadas no site da Junta 

Comercial de Minas Gerais, é exigida a posse de RG e CPF de todos os membros de 

cooperativas e associações no ato de registro de sua criação. 

 

A Tabela 122 apresenta as informações referentes à posse de documentos oficiais 

entre os Catadores Organizados. Segundo os dados levantados pela pesquisa, 98,0% 

possuem um ou mais documentos oficiais. Os quatro entrevistados que informaram não 

portar nenhuma documentação não são os mesmos que se encontram em situação de 

alta vulnerabilidade habitacional, descritos anteriormente. 

 

A pesquisa não qualificou a situação de não posse de documentação, não sendo 

possível inferir se é decorrente da perda / furto, ou se o entrevistado não está 

registrado nos órgãos de identificação. 

 

TABELA 122 - POSSE DE DOCUMENTAÇÃO 

Possui documentos n % 

Sim 199 98,0 

Não 4 2,0 

Total 203 100 

 

GRÁFICO 131. POSSE DE DOCUMENTAÇÃO 
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A partir da informação sobre a posse ou não de documentação oficial, a pesquisa 

levantou, a partir de uma seleção dos principais documentos existentes no Brasil, quais 

os tipos de documentos que os Catadores Organizados possuem. 

 

A Tabela 123 apresenta as informações referentes aos tipos de documentação oficial 

que os Catadores Organizados possuem. Segundo os dados levantados na pesquisa, 

com exceção da Carteira Nacional de Habilitação, documento específico para a 

condução de veículos automotores, todos os demais tipos de documentos 

apresentaram percentuais de posse superior a 85,0%, sendo que a Carteira de 

Identidade foi mencionada por 96,6% dos entrevistados que possuem algum tipo de 

documentação. 

TABELA 123 - TIPOS DE DOCUMENTOS 

 Tipo de documentos  n % 

Registro Geral (Identidade) 196 96,6 

Certidão de Nascimento 194 95,6 

Cadastro de Pessoa Física (CPF) 192 94,6 

Carteira Nacional de Habilitação (CNH) 41 20,2 

Carteira de Trabalho 178 87,7 

 

GRÁFICO 132. TIPOS DE DOCUMENTOS 
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7.2.2 ASPECTOS FAMILIARES 

Além dos aspectos individuais da caracterização socioeconômica dos Catadores 

Organizados, a pesquisa produziu informações também sobre aspectos familiares, 

sobretudo sobre a existência e número de filhos, se moram ou não com o entrevistado 

e a ocupação dos filhos (se estudam e/ou se trabalham). 

 

A Tabela 124 apresenta as informações referentes à existência ou não de filhos de 

Catadores Organizados. Segundo os dados levantados pela pesquisa, uma parcela 

significativa dos entrevistados informou possuir filhos (82,8%). 

 

TABELA 124 - EXISTÊNCIA DE FILHOS 

Filhos n % 

Tem 168 82,8 

Não tem 35 17,2 

Total 203 100 

 

GRÁFICO 133. EXISTÊNCIA DE FILHOS 

 

 

A Tabela 125 apresenta as informações referentes ao número de filhos dos Catadores 

Organizados. Segundo os dados levantados pela pesquisa, o número médio de filhos é 

de 3,4, com mediana de três filhos e a moda de dois filhos. Entre os Catadores 
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Organizados que responderam ter filhos, o maior percentual informou ter de 3 a 5 filhos 

(45,1%), seguido de 1 a 2 filhos, que representou 42,0%.  

 

TABELA 125 - NÚMERO DE FILHOS 

Número de filhos n % 

De 1 a 2 filhos 68 42,0 

De 3 a 5 filhos 73 45,1 

De 6 a 9 filhos 19 11,7 

10 filhos ou mais 2 1,2 

Total 162 100,0 

Não respondeu 6 3,0 

 

 

GRÁFICO 134. NÚMERO DE FILHOS 

 

 

Os dados referentes à idade dos filhos foram coletados em faixas etárias e os dados 

estão apresentados na Tabela 126. Como a pesquisa não identificou a quantidade de 

filhos em cada faixa etária, o total de respostas não corresponde ao número de filhos 

informados anteriormente. Segundo os dados levantados pela pesquisa, a maior parte 

dos filhos dos entrevistados é adulta, encontrando-se nas faixas etárias de 19 a 30 

anos (48,8%) e de 30 anos ou mais (27,4%). No entanto as faixas etárias que 

expressam a condição de criança e adolescente também são significativas, com os 

filhos de até 5 anos representando 22,0% e os de 6 a 13 anos representando 31,5%. 
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TABELA 126 - IDADE DOS FILHOS 

Idade dos filhos n % 

Até 5 anos 37 22,0 

De 6 a 13 anos 53 31,5 

De 14 a 18 anos 61 36,3 

De 19 a 30 anos 82 48,8 

Mais de 30 anos 46 27,4 

 

GRÁFICO 135. IDADE DOS FILHOS 

 

 

A Tabela 127 apresenta as informações referentes à existência de filhos e o sexo dos 

Catadores Organizados. Os dados levantados pela pesquisa indicam que o percentual 

de mulheres com filhos (89,0%) é superior ao identificado entre os homens (71,0%).  

 

A prevalência de mulheres com filhos pode estar relacionada com uma maior 

segurança da informação fornecida pelas mulheres, uma vez que as pessoas do sexo 

feminino tem conhecimento de todos os filhos que teve, enquanto entre os homens, 

pode ocorrer a não ciência da paternidade. 

 

TABELA 127 - TEM FILHOS, SEGUNDO SEXO 

Sexo Tem filhos 
Não tem 

filhos 
Total 

Feminino 89,0 11,0 100,0 

Masculino 71,0 29,0 100,0 

Total 83,0 17,0 100,0 
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GRÁFICO 136. TEM FILHOS, SEGUNDO SEXO 

 

 

A Tabela 128 apresenta as informações referentes à existência de filhos e a idade dos 

Catadores Organizados. Os dados produzidos pela pesquisa indicam que, entre os 

entrevistados com idade igual ou superior a 40 anos, mais de 90% tem filhos, o que 

corrobora com a informação já analisada que descreveu a maior parte dos filhos como 

adultos. No entanto, é importante ressaltar que entre os Catadores Organizados com 

idade até 19 anos, 45,5% possuem filhos, ou seja, cinco pessoas (três homens e 2 

mulheres), indicando uma proporção elevada de maternidade/paternidade 

relativamente precoce.  

 

TABELA 128 - TEM FILHOS, SEGUNDO IDADE 

Idade Tem filhos 
Não tem 

filhos 
Total 

Até 19 anos 45,5 58,3 100,0 

De 20 a 29 anos 62,2 37,8 100,0 

De 30 a 39 anos 81,4 18,6 100,0 

De 40 a 49 anos 91,7 8,3 100,0 

De 50 a 59 anos 97,4 2,6 100,0 

60 anos ou mais 96,0 4,0 100,0 

Total 82,8 17,2 100,0 
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GRÁFICO 137. TEM FILHOS, SEGUNDO IDADE 

 

 

A pesquisa buscou identificar se os filhos dos Catadores Organizados moram ou não 

com os entrevistados, configurando a situação de vínculo residencial (ver Tabela 129). 

Segundo os dados levantados, apenas 33,3% dos entrevistados informaram que todos 

os filhos moram com os pais. Outros 63,1% informaram que não mantem vínculo 

residencial com os filhos.  

 

O percentual elevado de Catadores Organizados sem vínculo residencial com os filhos 

deve estar relacionado ao fato, já descrito, de prevalecerem filhos em idade adulta, 

embora a forma como os dados foram coletados e inseridos no banco de dados não 

permitam identificar a idade de cada filho e a situação ou não de vínculos residenciais. 

 

TABELA 129 - VINCULAÇÃO RESIDENCIAL ENTRE FILHOS E CATADORES 

Filhos que moram com o 

entrevistado 
n % 

Sim 56 33,3 

Não 106 63,1 

Alguns moram outros não 4 2,4 

Não respondeu 2 1,2 

Total 168 100 
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GRÁFICO 138. VINCULAÇÃO RESIDENCIAL ENTRE FILHOS E CATADORES 

 

 

A Tabela 130 apresenta as informações referentes à ocupação dos filhos dos 

Catadores Organizados. Segundo os dados levantados pela pesquisa, 26,1% dos filhos 

só estudam e 8,9% não estudam nem trabalham, o que condiz com o percentual de 

67,8% que tem idade entre 6 e 18 anos e 22% de filhos com idade até 5 anos. Em 

relação aos filhos que trabalham ou estudam e trabalham, esses representam 45,3% 

do total de entrevistados com filhos.  

 

TABELA 130 - OCUPAÇÃO DOS FILHOS 

Ocupação dos filhos n % 

Apenas estudam 49 24,1 

Apenas trabalham 53 26,1 

Trabalham e estudam 39 19,2 

Não trabalham e nem estudam 18 8,9 

Não informou 9 4,4 

Total 168 82,8 
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GRÁFICO 139. OCUPAÇÃO DOS FILHOS 

 

 

A Tabela 131 apresenta as informações referentes à ocupação laboral dos filhos dos 

Catadores Organizados que trabalham. Segundo os dados levantados pela pesquisa, 

os principais tipos de ocupação mencionados foram: atendente (17,4%), construção 

civil (12,0%) e membros de entidades de catadores (7,6%). Os tipos de ocupação que 

receberam menos de 3 menções foram agrupadas como Outros e apresentados 

discriminadamente na Tabela 132. 

 

TABELA 131 - ATIVIDADE REMUNERADA DOS FILHOS 

Atividade remunerada dos filhos n % 

Atendente/ recepcionista/ caixa /repositor 16 17,4 

Construção civil 11 12,0 

Cooperado/ Trabalha na associação/ cooperativa 7 7,6 

Catador 7 7,6 

Escritório 5 5,4 

Faxina/ serviços gerais 6 6,5 

Ajudante geral 3 3,3 

Estagiário/ Menor Aprendiz 3 3,3 

Funcionário público 3 3,3 

Telemarketing 3 3,3 

Outros 18 19,6 

Não informou 10 10,9 

Total 92 100,0 
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TABELA 132 - DESCRIÇÃO DE ATIVIDADE REMUNERADA (OUTRAS) DOS FILHOS 

Outras atividades remuneradas mencionadas 

Caminhoneiro/ motorista/ taxi Motoboy/ office boy Prostituição 

Carpinteiro / marceneiro Indústria Cobrador de ônibus 

Corretor de imóveis Frigorífico Hospital  

Comerciante/ ambulante Salão de beleza  

Cuidadora crianças/ idosos Mecânico   

7.3 CARACTERIZAÇÃO DA DINÂMICA DA ATIVIDADE 

A dinâmica da atividade dos Catadores Organizados tem como característica intrínseca 

ao processo organizativo um conjunto de aspectos que não podem ser 

individualizados. No entanto outras informações permitem a construção de análises 

utilizando com unidade de análise os entrevistados. Dentre essas, a pesquisa forneceu 

dados sobre o tempo de atividade, o turno e a jornada de trabalho, a renda e a 

participação em atividades de capacitação.  

 

Informações que compõem a dinâmica da atividade, como coleta de materiais (com 

raras exceções), triagem, caracterização dos materiais triados, armazenamento, 

transporte e comercialização são processos operados coletivamente e devem ser 

descritos a partir de outra fonte de dados que não a pesquisa do Inventário de 

Catadores. 

 

Segundo informações coletadas junto às organizações, a maior parte das atividades 

desenvolvidas pelos membros das entidades de catadores inicia-se no processo de 

triagem dos materiais. As atividades de catação em vias públicas e o transporte dos 

materiais, que exigem maior esforço físico, além da exposição maior a riscos laborais e 

à violência urbana, reduziram significativamente após o estabelecimento da parceria 

com a SLU que entrega na sede das entidades os materiais oriundos dos sistemas de 

Coleta Seletiva “Porta a Porta” e “Ponto a Ponto” (LEV). 
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7.3.1 VINCULAÇÃO COM A ATIVIDADE 

A Tabela 133 apresenta as informações referentes ao tempo de atuação na atividade 

dos Catadores Organizados. Segundo os dados levantados na pesquisa, 37,4% dos 

entrevistados atuam na atividade há mais de 10 anos. Apenas 19,7% atuam na 

atividade há menos de um ano e 30,1% têm entre 1 e 5 anos de atuação. 

 

Considerando que todas as cooperativas e associações existentes em Belo Horizonte 

foram criadas há pelo menos 10 anos, essas informações indicam que existe um 

sistema de entrada e de saída de membros. Informações complementares sobre o 

processo e critérios de inclusão e exclusão de membros devem ser levantadas 

posteriormente, para melhor compreensão da dinâmica da participação nas entidades. 

TABELA 133 - TEMPO DE ATUAÇÃO NA ATIVIDADE DE CATAÇÃO 

 Tempo de atuação n % 

Até 1 mês 10 4,9 

Mais de 1 a 6 meses 12 5,9 

Mais de 6 meses a 1 ano 18 8,9 

Mais de 1 a 2 anos 14 6,9 

Mais de 2 a 5 anos 47 23,2 

Mais de 5 a 10 anos 25 12,3 

Mais de 10 anos 76 37,4 

Não respondeu 1 0,5 

Total 203 100 

 

GRÁFICO 140. TEMPO DE ATUAÇÃO NA ATIVIDADE DE CATAÇÃO 
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7.3.2 FONTES DOS MATERIAIS RECICLÁVEIS 

As entidades instaladas em Belo Horizonte possuem basicamente quatro fontes 

principais de materiais recicláveis:  

 

 A primeira fonte de materiais é oriunda do sistema de Coleta Seletiva, existente 

em Belo Horizonte, nos modelos “Porta a Porta” e “Ponto a Ponto” (Local de 

Entrega Voluntária - LEV). Os materiais coletados ou recebidos são 

transportados pela SLU até as estruturas físicas das entidades, que dão 

continuidade ao processo de destinação dos materiais. 

 A segunda fonte de materiais tem origem em Médios e Grandes Geradores 

(entidades, empresas e/ou órgãos públicos), que estabelecem parcerias com as 

organizações de catadores. As formas de transporte desses materiais até aos 

“galpões” variam de acordo com os termos das parcerias firmadas. 

 A terceira fonte de materiais tem como origem um processo de coleta 

individualizada, realizada por alguns membros de associações e cooperativas, 

que ainda mantém a prática de percorrer vias públicas, selecionando e 

transportando os materiais até aos “galpões”. 

 A quarta fonte de materiais está relacionada à geração de resíduos em grandes 

eventos, especialmente em áreas públicas. Experiências recentes de 

planejamento de grandes eventos têm proporcionado a inclusão de entidades de 

catadores, que fica responsável pelo recolhimento dos materiais recicláveis. 

Levantamentos de informações complementares permitirão conhecer melhor a 

forma como essas parcerias são estabelecidas, o nível de formalidade adotado, 

os ganhos adicionais que refletem na remuneração dos Catadores Organizados, 

entre outros aspectos. 

 

As demais etapas da dinâmica da atividade dos Catadores Organizados ocorrem a 

partir do momento que os materiais chegam aos “galpões”. Inicialmente os membros 

das entidades realizam a separação de materiais com potencial de reciclagem ou reuso 

e que possuem viabilidade econômica. Após esse processo de triagem, os materiais 

são pesados separadamente, prensados e armazenados até atingirem o volume 

adequado para a comercialização. 
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A avaliação das condições de adequação e capacidade dos “galpões” e dos 

equipamentos existentes será objeto de estudos específicos, que deverão considerar 

aspectos técnicos operacionais e de infraestrutura. 

7.3.3 JORNADA DE TRABALHO E DIVISÃO DO TRABALHO 

A Tabela 134 apresenta as informações referentes à jornada de trabalho média diária 

dos Catadores Organizados. Segundo os dados da pesquisa, 47,8% dos profissionais 

trabalham entre 5 e 8 horas diárias, sendo que 20,2% informaram jornada de 9 a 10 

horas e 26,6% informaram jornada superior a 10 horas diárias. Apenas 3,0% (seis 

indivíduos) informaram jornada média diária inferior a 5 horas. 

 

Informações referentes às situações específicas, como jornada por turno (12 horas de 

trabalho por 36 horas de descanso) não foram consideradas na coleta de dados. 

 

TABELA 134 - JORNADA DE TRABALHO DIÁRIA 

Jornada média diária n % 

Menos de 2 horas 3 1,5 

De 2 a 4 horas 3 1,5 

De 5 a 8 Horas 97 47,8 

De 9 a 10 horas 41 20,2 

Mais de 10 54 26,6 

Não respondeu 5 2,5 

Total 203 100 
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GRÁFICO 141. JORNADA DE TRABALHO DIÁRIA 

 

 

A Tabela 135 apresenta as informações referentes à jornada semanal dos Catadores 

Organizados, estabelecida pelo número de dias trabalhados em uma semana. Segundo 

os dados levantados pela pesquisa, 39,4% trabalham cinco dias na semana e outros 

35,0% trabalham seis dias na semana. Apenas 13,8% trabalham até 3 dias e 3,9% 

trabalham todos os dias da semana. 

 

A pesquisa não levantou informações sobre as razões pelas quais existem, em uma 

mesma entidade, jornadas diárias e semanais diferenciada entre os membros. 

Relações entre formatos diversos de jornada de trabalho, o volume produzido, a renda 

e a função desempenhada devem ser objetos de investigação posterior. 

 



 

Página: 233/279 

Arquivo: 126-DOC-INVENTARIO-R05-151123 

TABELA 135 - DIAS TRABALHADOS NA SEMANA 

Nº de dias n % 

1 dia 2 1,0 

2 dias 1 0,5 

3 dias 25 12,3 

4 dias 14 6,9 

5 dias 80 39,4 

6 dias 71 35,0 

7 dias 8 3,9 

Não respondeu 2 1,0 

Total 203 100 

 

GRÁFICO 142. DIAS TRABALHADOS NA SEMANA 

 

 

Uma das características que definem a dinâmica da atividade dos Catadores 

Organizados é a divisão social do trabalho.  

 

Os trabalhadores podem desempenhar uma ou mais atividade dentre da estrutura 

produtiva em um galpão de uma entidade de catadores, e a pesquisa buscou identificar 

a principal atividade desempenhada (ver Tabela 136). Os dados da pesquisa indicam 

que 59,6% dos entrevistados têm como principal atividade a Triagem, seguido de 

Prensista (7,9%) e Administrativo (7,4%).  Apenas 3,9% (8 indivíduos – todos ligados à 

ASMARE) informaram que a catação em vias públicas é a principal atividade.  
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TABELA 136 - PRINCIPAL ATIVIDADE DESEMPENHADA DENTRO DA 
ORGANIZAÇÃO 

Principal atividade na organização n % 

Triador 121 59,6 

Prensista 16 7,9 

Motorista 3 1,5 

Administrativo 15 7,4 

Balanceiro 2 1,0 

Catador 8 3,9 

Outros (presidente da cooperativa, contador) 14 6,9 

Desenvolve mais de uma atividade 24 11,8 

Total 203 100 

 

GRÁFICO 143. PRINCIPAL ATIVIDADE DESEMPENHADA DENTRO DA 
ORGANIZAÇÃO 

 

7.3.4 RENDA PROVENIENTE DA ATIVIDADE 

A remuneração da atividade dos Catadores Organizados que atuam em Belo Horizonte 

é composta por mais de uma fonte de renda. Existem os valores aferidos na 

comercialização dos materiais triados e prensados e rateados entre os membros da 

entidade.  Existem ainda os valores oriundos do Governo do Estado de Minas Gerais, 

através do programa chamado Bolsa Reciclagem. Esse programa remunera 

(geralmente a cada trimestre) as entidades pelos serviços ambientais prestados, 
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proporcionalmente ao valor da comercialização dos materiais recicláveis, comprovada 

por meio da apresentação das notas fiscais emitidas. 

 

A pesquisa levantou dados sobre a renda dos Catadores Organizados, a partir de uma 

categoria chamada Renda Mensal, registrada em faixas de renda, que não permite a 

identificação de medidas de tendência central. Não é possível determinar, pela forma 

como as informações foram coletadas, quais as fontes de renda foram consideradas 

pelos entrevistados ao responder à questão. 

 

A Tabela 137 apresenta as informações a respeito da renda média mensal dos 

Catadores Organizados. Segundo os dados levantados pela pesquisa, existe uma 

distribuição da renda bastante equilibrada entre os trabalhadores, com 52,2% 

recebendo entre R$ 601,00 e R$ 1.000,00 e outros 28,6% entre R$ 301,00 e R$ 

600,00. Essas duas faixas de renda juntas representam 80,6% dos Catadores 

Organizados. 

 

TABELA 137 - RENDA MÉDIA MENSAL 

Renda mensal n % 

Até R$ 300 6 3,0 

De R$ 301 a R$ 600 58 28,6 

De R$ 601 a R$ 1.000 106 52,2 

De R$ 1001 a R$ 1.400 9 4,4 

Acima de R$ 1400 14 6,9 

Não respondeu 10 4,9 

 Total 203 100 
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GRÁFICO 144. RENDA MÉDIA MENSAL 

 

 

A Tabela 138 apresenta os dados referentes à renda média mensal, considerando o 

sexo dos Catadores Organizados. Os dados da pesquisa indicam que o percentual de 

mulheres nas faixas de maior renda é bastante inferior ao detectado entre os homens. 

Enquanto apenas 3,1% das mulheres conseguem aferir rendimento entre R$ 1.000,00 

e R$ 1.400,00, o percentual de homens com essa remuneração é de 7,8%.  

 

A desigualdade é ainda maior na faixa de renda acima de R$ 1.400,0, na qual apenas 

3,1% das mulheres obtém essa remuneração enquanto, entre os homens, o percentual 

é de 15,6%.  

 

Essa desigualdade de gênero na remuneração da atividade de Catador Organizado 

pode estar relacionada a uma divisão social do trabalho, indicando haver distinção de 

gênero na distribuição de funções específicas e nas respectivas remunerações. 

Algumas atividades como prensista e motorista podem ser prioritariamente ocupadas 

por pessoas do sexo masculino implicando também em remuneração diferenciada. 
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TABELA 138 – RENDA MENSAL, SEGUNDO SEXO 

Renda Média Mensal 
Sexo 

Feminino Masculino Total 

Até R$ 300 3,9% 1,6% 3,1% 

De R$ 301 a R$ 600 31,0% 28,1% 30,1% 

De R$ 601 a R$ 1.000 58,9% 46,9% 54,9% 

De R$ 1001 a R$ 1.400 3,1% 7,8% 4,7% 

Acima de R$ 1.400 3,1% 15,6% 7,3% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

 

GRÁFICO 145. RENDA, SEGUNDO SEXO 

 

 

A  Tabela 139 apresenta as informações referentes à remuneração mensal e a idade 

dos Catadores Organizados. Os dados levantados pela pesquisa demonstram uma 

distribuição bastante equilibrada da remuneração nas faixas etárias, indicando que a 

relação entre as duas variáveis é pouco significava. 
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TABELA 139 - RENDA MENSAL, SEGUNDO IDADE 

Renda Média Mensal 

Idade 

Até 19 
De 20 a 

29 
De 30 a 

39 
De 40 a 

49 
De 50 a 

59 
60  ou 
mais 

Total 

Até R$ 300 8,3% 2,9% 4,8% 2,2% 0,0% 4,3% 3,1% 

De R$ 301 a R$ 600 25,0% 20,0% 40,5% 26,7% 34,3% 30,4% 30,2% 

De R$ 601 a R$ 1.000 58,3% 62,9% 42,9% 55,6% 54,3% 60,9% 54,7% 

De R$ 1001 a R$ 1.400 0,0% 0,0% 9,5% 6,7% 5,7% 0,0% 4,7% 

Acima de R$ 1400 8,3% 14,3% 2,4% 8,9% 5,7% 4,3% 7,3% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

GRÁFICO 146. RENDA MENSAL, SEGUNDO IDADE 

 

 

A Tabela 140 apresenta as informações relacionadas com a renda média mensal dos 

Catadores Organizados e o tempo de permanência na atividade. Os dados da pesquisa 

indicam que, nas faixas de remuneração de maior significância entre os Catadores 

Organizados (de R$ 300,00 a R$ 1.000,00), existe uma distribuição bastante 

equilibrada em todas as faixas de tempo de atividade.  
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TABELA 140 - RENDA MENSAL, SEGUNDO TEMPO DE ATIVIDADE 

Renda Média Mensal 

Tempo de atividade 

Até 1 

ano 

Mais de 1 a 

2 anos 

Mais de 2 a 

5 anos 

Mais de 5 

a 10 anos 

Mais de 

10 anos 
Total 

Até R$ 300 2,8% 0,0% 6,8% 0,0% 2,7% 3,1% 

De R$ 301 a R$ 600 38,9% 35,7% 22,7% 32,0% 27,4% 30,1% 

De R$ 601 a R$ 1.000 52,8% 42,9% 54,5% 64,0% 56,2% 54,9% 

De R$ 1001 a R$ 1.400 0,0% 14,3% 6,8% 0,0% 5,5% 4,7% 

Acima de R$ 1400 5,6% 7,1% 9,1% 4,0% 8,2% 7,3% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

GRÁFICO 147. RENDA MENSAL, SEGUNDO TEMPO DE ATIVIDADE 

 

 

A pesquisa não levantou informações sobre o tempo de vínculo com a entidade, o que 

impossibilita determinar se existe relação entre o tempo na organização e a renda 

média mensal.  

 

A Tabela 141 apresenta as informações referentes à renda média mensal dos 

Catadores Organizados e a jornada diária de trabalho. A partir dos dados levantados 

pela pesquisa não foi possível identificar uma relação clara entre a remuneração e o 

número de horas trabalhadas. 
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TABELA 141 - RENDA MENSAL, SEGUNDO A JORNADA DIÁRIA DE TRABALHO 

Jornada diária 

Renda Média Mensal 
Total 

 Até R$ 
300 

De R$ 301 
a R$ 600 

De R$ 601 
a R$ 1.000 

De R$ 1001 
a R$ 1.400 

Acima de 
R$ 1400 

Menos de 8 horas 0,0% 16,7% 66,7% 16,7% 0,0% 100,0% 

8 horas 0,0% 16,7% 75,0% 8,3% 0,0% 100,0% 

9 horas ou mais 2,9% 31,6% 53,8% 3,5% 8,2% 100,0% 

Total 2,6% 30,2% 55,6% 4,2% 7,4% 100,0% 

 

GRÁFICO 148. RENDA MENSAL, SEGUNDO A JORNADA DIÁRIA DE TRABALHO 

 

 

A Tabela 142 apresenta as informações referentes à renda média mensal e jornada de 

trabalho semanal dos Catadores Organizados. Os dados levantados pela pesquisa 

demonstram que existe uma relação direta entre as duas variáveis, de forma que a 

maior parte dos que trabalham 5 dias ou mais por semana aferem renda entre R$ 

600,00 e R$ 1.000,00, enquanto a maioria dos que trabalham 3 ou 4 dias recebem 

entre R$ 300.00 e R$ 600,00.  

 

A pesquisa identificou apenas um profissional que trabalha apenas dois dias na 

semana, e como esse individuo informou renda entre R$ 600,00 e R% 1.000,00, a 

tabela apresenta 100% para esse cruzamento específico. 
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TABELA 142 - RENDA MENSAL, SEGUNDO A JORNADA SEMANAL DE TRABALHO 

Jornada 

semanal 

Renda Média Mensal 
Total 

 
Até R$ 

300 

De R$ 301 

a R$ 600 

De R$ 601 a 

R$ 1.000 

De R$ 1001 

a R$ 1.400 

Acima de 

R$ 1400 

1 dia 0,0% 50,0% 0,0% 50,0% 0,0% 100,0% 

2 dias 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

3 dias 0,0% 62,5% 37,5% 0,0% 0,0% 100,0% 

4 dias 7,1% 64,3% 21,4% 0,0% 7,1% 100,0% 

5 dias 2,6% 19,7% 57,9% 6,6% 13,2% 100,0% 

6 dias 4,5% 24,2% 62,1% 4,5% 4,5% 100,0% 

7 dias 0,0% 25,0% 75,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Total 3,1% 30,4% 54,5% 4,7% 7,3% 100,0% 

 

GRÁFICO 149. RENDA MENSAL, SEGUNDO A JORNADA SEMANAL DE TRABALHO 

 

 

A Tabela 143 apresenta as informações referentes à renda média mensal e a entidade 

de vinculação do Catador Organizado. Os dados produzidos pela pesquisa indicam que 

não existe um padrão de remuneração compartilhado pelas entidades. Nas duas 

unidades da ASMARE e na COMARP, o percentual de trabalhadores que recebem 

entre R$ 601,00 e R$ 1.000,00 correspondem a cerca de 60%, enquanto na 

COOPERSOL VENDA NOVA e na COOPEMAR os percentuais se encontram na casa 

dos 80,0%, nessa mesma faixa de remuneração. Na ASSOCIRECICLE o percentual 

dos trabalhadores que recebem acima de R$ 1.400,0 correspondem a 44,4%.  
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TABELA 143 - RENDA MENSAL, SEGUNDO ENTIDADE VINCULADA 

 

Entidade 

Faixas de renda média mensal 

Até R$ 

300 

De R$ 301 

a R$ 600 

De R$ 601 

a R$ 1.000 

De R$ 1001 

a R$ 1.400 

Acima de 

R$ 1400 
Total 

ASMARE Unidade I 3,6% 25,0% 60,7% 10,7% 0,0% 100,0% 

ASMARE Unidade II 2,9% 28,6% 60,0% 0,0% 8,6% 100,0% 

ASSOCIRECICLE  11,1% 22,2% 22,2% 0,0% 44,4% 100,0% 

COMARP  0,0% 13,0% 65,2% 8,7% 13,0% 100,0% 

COOPERSOL  

VENDA NOVA 
0,0% 14,3% 85,7% 0,0% 0,0% 100,0% 

COOPEMAR  0,0% 8,7% 87,0% 4,3% 0,0% 100,0% 

COOPERSOL LESTE 6,1% 33,3% 48,5% 9,1% 3,0% 100,0% 

COOPERSOLI  3,0% 63,6% 27,3% 0,0% 6,1% 100,0% 

Total 3,1% 29,8% 55,5% 4,7% 6,8% 100,0% 

GRÁFICO 150. RENDA MENSAL, SEGUNDO ENTIDADE VINCULADA 

 

 

A Tabela 144 apresenta as informações referentes à existência ou não de outra 

atividade remunerada entre os Catadores Organizados. Os dados da pesquisa indicam 

que a grande maioria dos trabalhadores dessa categoria (87,7%) tem a atividade de 

catação como única fonte de renda.  

 

Essa informação demonstra que os processos de organização de catadores em 

associações ou cooperativas favorecem uma atitude de dedicação exclusiva para a 

atividade. 
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TABELA 144 - OUTRA ATIVIDADE REMUNERADA 

Possui outra atividade 

remunerada 
n % 

Sim 20 9,9 

Não 178 87,7 

Não respondeu 5 2,5 

Total 203 100 

 

GRÁFICO 151. OUTRA ATIVIDADE REMUNERADA 

 

 

Quanto aos Catadores Organizados que possuem outra atividade remunerada, a 

pesquisa buscou identificar quais seriam as atividades realizadas. Foram mencionadas 

ocupações ligadas ao setor de comércio, artesanato, construção civil, limpeza e 

carregador de caminhão. Como essa variável se refere a apenas 20 trabalhadores, não 

foram realizados cruzamentos dessa variável com o perfil socioeconômico ou a renda 

da atividade.  

7.3.1 SISTEMAS ORGANIZATIVOS DE CATADORES 

Em relação ao sistema organizativo de catadores, a pesquisa investigou a satisfação 

dos entrevistados com a atividade e a intenção de permanecer nela, os motivos que o 

levaram a compor o quadro social de organização de catadores, as vantagens e 

desvantagens do trabalho na forma de Catador Organizado e a participação em cursos 

de capacitação. 
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A Tabela 145 apresenta as informações referentes à satisfação Catadores Organizados 

com a atividade e a intenção de permanecer nela. Os dados da pesquisa indicam que a 

grande maioria (88,7%) afirma estar satisfeito com a atividade e 74,4% pretendem 

continuar atuando na catação de materiais recicláveis.   

 

TABELA 145 - SATISFAÇÃO COM A ATIVIDADE E INTENÇÃO DE PERMANÊNCIA 
NA ATIVIDADE 

Resposta 

Satisfação com a 

atividade 

Intenção de permanência 

na atividade 

n % n % 

Sim 180 88,7 151 74,4 

Não 20 9,9 38 18,7 

Não respondeu 3 1,5 14 6,9 

Total 203 100 203 100 

 

GRÁFICO 152. SATISFAÇÃO COM A ATIVIDADE E INTENÇÃO DE PERMANÊNCIA 
NA ATIVIDADE 

 

 

A pesquisa levantou o principal motivo da satisfação com a atividade através de 

pergunta aberta e espontânea (ver Tabela 146), considerando apenas os que 

afirmaram estar satisfeitos, Segundo os dados levantados pela pesquisa, as respostas 

mais frequentes estão relacionadas à qualidade do ambiente de trabalho, a 

possibilidade de geração de renda para o sustento da família e a dignidade e 

honestidade do trabalho cooperado. 
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TABELA 146 - MOTIVOS DA SATISFAÇÃO COM A ATIVIDADE 

Motivos da satisfação n % 

Boa renda/ salário/ dinheiro fixo 31 17,2 

União das pessoas/ um ajuda o outro/ amizades 27 15,0 

Todos são donos/ não ter patrão 19 10,6 

Mais flexível / horários/ faz os horários 13 7,2 

Sustentabilidade/ ajuda a limpar a cidade/ meio ambiente 11 6,1 

Bom ambiente de trabalho/ melhor condição de trabalho 10 5,6 

Benefícios/ diretos trabalhistas 9 5,0 

Tranquilidade 8 4,4 

Trabalho digno/ reconhecimento 6 3,3 

Próximo de casa 5 2,8 

Aceita as pessoas/ não exige instrução/ facilidade do trabalho 4 2,2 

Estabilidade no trabalho 4 2,2 

Trabalhar 12 h e folgar 36 h. 3 1,7 

Segurança 3 1,7 

Tem apoio da prefeitura 2 1,1 

Aprendizagem 2 1,1 

Maior quantidade de material/ não precisa buscar o material 2 1,1 

Bolsa reciclagem 2 1,1 

Todos 2 1,1 

Ser respeitado 1 0,6 

Oportunidade de trabalho 1 0,6 

Encontra objetos de valor 1 0,6 

Não exige escolaridade 1 0,6 

Não soube responder 13 7,2 

Total de respostas válidas 180 100 

 

A pesquisa buscou, através de perguntas abertas e espontâneas, captar dos Catadores 

Organizados a motivação para o ingresso em entidades de catadores (ver Tabela 147).  

As principais menções obtidas dos entrevistados foram: indicação / convite de parentes 

e amigos (25,1%), falta de outras oportunidades profissionais (18,2%), ter conhecido o 

trabalho da cooperativa e gostado (7,9%), possibilidade de complementar a renda e 

indicação de Instituições e/ou da Prefeitura de Belo Horizonte, com 4,9% cada.  

 

Em relação às vantagens de exercer a atividade na forma organizada (ver  

Tabela 148), as respostas mais frequentes foram: a possibilidade de remuneração fixa 

(15,3%), a união entre os membros (13,3%), não ter patrão (9,4%), a flexibilidade dos 

horários (6,4%) e os impactos positivos do ponto de vista da sustentabilidade ambiental 

proporcionados pela atividade (5,4%). 
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TABELA 147 - MOTIVAÇÕES PARA INGRESSAR NA ORGANIZAÇÃO 

 Motivações para o cooperativismo ou associativismo n % 

Indicação / convite de parentes e amigos 51 25,1 

Falta de outras oportunidades/ desempregado 37 18,2 

Gosta de trabalhar com reciclagem/ conheceu a cooperativa e gostou 19 9,4 

Melhor oportunidade / experiência profissional 16 7,9 

Complementar a renda/ pelo dinheiro 10 4,9 

Indicação por programa/ ONG/ Instituição/ Prefeitura 10 4,9 

Ajudou a construir a cooperativa 6 3,0 

Pelos benefícios / direitos trabalhistas 6 3,0 

Estava passando necessidade / era morador de rua 6 3,0 

Trabalho não requer instrução 5 2,5 

Circunstâncias da vida 4 2,0 

Próximo de casa 4 2,0 

Para não ficar parada/ para ter ocupação 4 2,0 

Outros 22 11,0 

Não respondeu 3 1,5 

Total 203 100 

 

TABELA 148 - VANTAGENS DE PERTENCER À ENTIDADES DE CATADORES 

 Vantagens de ser organizado em cooperativa ou associação n % 

Boa renda/ salário/ dinheiro fixo 31 15,3 

União das pessoas/ um ajuda o outro/ amizades 27 13,3 

Todos são donos/ não ter patrão 19 9,4 

Mais flexível / horários/ faz os horários 13 6,4 

Sustentabilidade/ ajuda a limpar a cidade/ meio ambiente 11 5,4 

Bom ambiente de trabalho/ melhor condição de trabalho 10 4,9 

Benefícios/ diretos trabalhistas 9 4,4 

Tranquilidade 8 3,9 

Trabalho digno/ reconhecimento 6 3,0 

Não vê vantagem 5 2,5 

Próximo de casa 5 2,5 

Aceita as pessoas/ não exige instrução/ facilidade do trabalho 4 2,0 

Estabilidade no trabalho 4 2,0 

Trabalhar 12 h e folgar 36h. 3 1,5 

Segurança 3 1,5 

Tem apoio da prefeitura 2 1,0 

Aprendizagem 2 1,0 

Maior quantidade de material/ não precisa buscar o material 2 1,0 

Bolsa reciclagem 2 1,0 

Outras 6 3,0 

Não respondeu 31 15,3 

Total 203 100 

 

Em relação às desvantagens da condição de organizado (ver Tabela 149), 37,4% dos 

entrevistados afirmaram que não existem desvantagens e outros 31,0% não 
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responderam ou não souberam indicar desvantagens. Entre as respostas que atingiram 

maior significância, destaca-se a inexistência de direitos trabalhistas típicos do 

emprego formal, com 10,3% e a falta de valorização da atividade pela sociedade, 

prefeitura e mercado, com 4,4%. 

 

TABELA 149 - DESVANTAGENS DE PERTENCER A ENTIDADES DE CATADORES 

Desvantagens de ser organizado em cooperativa ou 

associação n % 

Não vê desvantagem 76 37,4 

Não tem benefícios de emprego formal  21 10,3 

Trabalho não valorizado pela sociedade/prefeitura/mercado 9 4,4 

Trabalho pesado, braçal, material pesado 5 2,5 

Trabalhar com lixo, insalubridade (moscas, sujeira, ratos, orgânicos) 5 2,5 

Ganha pouco 4 2,0 

Renda varia muito 3 1,5 

Falta de material 3 1,5 

Inimizades / perseguição/ brigas 3 1,5 

Falta de espaço 2 1,0 

Não ter segurança 2 1,0 

Ter que respeitar as normas/ hierarquia/ organização 2 1,0 

Na rua, às vezes, rende mais 5 2,5 

Não respondeu 63 31,0 

Total 203 100 

 

A Tabela 150 apresenta as informações referentes à participação em cursos de 

capacitação. Segundo as informações coletadas na pesquisa 61,6% responderam 

positivamente à participação em cursos de capacitação.  

 

TABELA 150 - PARTICIPAÇÃO EM CURSOS DE CAPACITAÇÃO 

 Participação em processos de capacitação n % 

Não 75 36,9 

Sim 125 61,6 

Não respondeu 3 1,5 

Total  203 100 
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GRÁFICO 153. PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADES DE CAPACITAÇÃO 

 

 

A variável participação em cursos de capacitação, da forma como foi formulada, não 

permite identificar se existe ou não uma vinculação entre a participação em processos 

organizativos de catadores e em cursos de capacitação.  

 

A pergunta que pretendia qualificar as modalidades de capacitação acessadas pelos 

entrevistados não manteve um rigor descritivo, de forma que muitas das respostas não 

foram elucidatórias. Dentre as respostas avaliadas, destacam-se os cursos de seleção 

e triagem de materiais recicláveis, cooperativismo e associativismo, prevenção de 

incêndios e primeiros socorros, gestão ambiental e de pessoas, economia solidária, 

computação e operador de máquinas. 
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8 -  RESULTADOS – VERSÃO COMPARATIVA 

8.1 PERFIL SOCIOECONÔMICO 

A comparação das informações socioeconômicas entre as duas categorias de 

catadores com atuação em Belo Horizonte é muito importante, não apenas para 

identificação e distinção dos perfis, mas principalmente para orientar a formulação de 

políticas públicas no sentido de promover a organização do maior número possível de 

trabalhadores e prever impactos, dificuldades e potencialidade na formulação de 

propostas para o PMGIRS-BH. 

 

A pesquisa identificou distinções bastante significativas entre o perfil socioeconômico 

dos Catadores Avulsos e Catadores Organizados. A seguir serão apresentadas 

algumas dessas distinções e reflexões sobre suas possíveis causas e impactos. 

 

Em relação ao sexo (ver Tabela 151), existe uma predominância de mulheres entre os 

Catadores Organizados (66,5%), enquanto entre os Catadores Avulsos predominam 

trabalhadores do sexo masculino (82,0%). 

 

Essa diferença pode indicar que o trabalho dentro das entidades é mais adequado à 

realidade feminina, uma vez que não exige a mesma condição física de força e 

resistência da atividade avulsa e a exposição a riscos de acidente e violência é menor. 

Também pode refletir uma maior adesão de pessoas do sexo feminino a processos 

produtivos em se compartilham tarefas. 

 

 

TABELA 151 - SEXO SEGUNDO CATEGORIA DE CATADOR 

Sexo Organizados Avulsos 
Feminino 66,5% 18,0% 

Masculino 33,5% 82,0% 
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GRÁFICO 154. SEXO SEGUNDO CATEGORIA DE CATADOR 

 

 

A análise dos dados referentes à cor declarada em relação à categoria de catador (ver 

Tabela 152) indica que, tanto entre os Catadores Organizados quanto entre os 

Catadores Avulsos, predominam os que se consideram da cor parda, mas com 

percentuais diferentes: 60,5% dentre os Organizados e 47,5% dentre os Avulsos. 

 

Esses dados indicam que existe um componente muito forte de cor / raça na atividade 

de catador de materiais recicláveis em Belo Horizonte, refletindo as concentrações de 

baixa renda e baixa escolaridade do perfil demográfico de Belo Horizonte e do Brasil, 

mas não foram identificadas diferenças significativas no perfil dos trabalhadores das 

duas categorias de catadores. 

 

TABELA 152 - COR DECLARADA SEGUNDO CATEGORIA DE CATADOR 

Cor declarada Organizados Avulsos 
Parda 60,5% 47,5% 

Negra 24,5% 33,1% 

Branca 13,5% 17,5% 

Indígena 0,5% 0,7% 

Amarela 1,0% 1,1% 
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GRÁFICO 155. COR DECLARADA SEGUNDO CATEGORIA DE CATADOR 

 

 

Esses dados referentes à idade dos trabalhadores (ver Tabela 153) indicam que o 

sistema organizado de catadores permite uma maior inclusão produtiva de jovens. Em 

ambos as categorias de catadores a maior parte dos trabalhadores tem idade entre 30 

e 49 anos. No entanto, observa-se que entre os Catadores Organizados a somatória de 

trabalhadores com idade até 29 anos representa 24,1%, e entre os Avulsos representa 

apenas 9,4%.  

 

TABELA 153 - IDADE SEGUNDO CATEGORIA DE CATADOR 

Faixa Etária Organizados Avulsos 
Até 19 anos 6,1% 0,7% 

De 20 a 29 anos 18,2% 8,6% 

De 30 a 39 anos 21,2% 26,6% 

De 40 a 49 anos 23,2% 25,7% 

De 50 a 59 anos 18,7% 18,9% 

De 60 ou mais 12,3% 17,1% 
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GRÁFICO 156. IDADE SEGUNDO CATEGORIA DE CATADOR 

 

 

Em relação à escolaridade, observa-se que o percentual de trabalhadores que nunca 

estudaram ou que não completaram o ensino fundamental é ligeiramente maior entre 

os Catadores Organizados: 57,9% e 54,6%, respectivamente.  

 

Essa informação indica que o apoio dado pelo poder público à organização dos 

catadores não está refletindo no acesso a sistemas educacionais voltados para Jovens 

e Adultos. Ações no sentido de ampliar a escolarização básica ente os catadores, 

principalmente entre os organizados, mas também extensivamente aos demais, deve 

ser uma das prioridades do PMGIRS BH.  

 

TABELA 154 - ESCOLARIDADE SEGUNDO CATEGORIA DE CATADOR 

Escolaridade Organizados Avulsos 
Nunca estudou 10,9% 14,1% 

Ensino Fundamental incompleto 47,0% 50,5% 

Ensino Fundamental completo 17,3% 20,1% 

Ensino Médio incompleto 11,4% 5,9% 

Ensino Médio completo 12,9% 8,7% 

Superior incompleto 0,5% 0,5% 

Superior completo 0% 0,2% 
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GRÁFICO 157. ESCOLARIDADE SEGUNDO CATEGORIA DE CATADOR 

 

 

Os dados referentes à situação de moradia e as distinções entre as duas categorias de 

trabalhadores são bastante significativos (ver Tabela 155). Enquanto entre os 

Catadores Organizados o percentual de pessoas em situação de segurança 

habitacional é de 97,5%, entre os Catadores Avulsos o mesmo percentual é de 47,1%.  

 

A condição de vulnerabilidade habitacional em que se encontram mais da metade dos 

Catadores Avulsos precisa ser objeto de investigações complementares, uma vez que 

cerca de 50% dos Catadores Avulsos informaram ter rendimento médio mensal 

superior a R$ 600,00 mensais e 90,2% informaram que tem outra fonte de renda. Uma 

vez que a atividade lhes garante esse nível de rendimento (considerando sempre as 

informações coletadas pela pesquisa), outros fatores podem e devem estar 

contribuindo para que parte desses trabalhadores permaneçam em situação de rua. 

 

Uma hipótese a ser investigada é se a falta de local adequado para guardar os 

materiais coletados e os equipamentos de transporte não impõe ao Catador Avulso a 

necessidade de dormir na rua. Outra hipótese, que também precisa ser investigada, é 

se esse Catador Avulso que informa morar na rua não teria residência familiar em Belo 

Horizonte ou outras cidades da região metropolitana, mas o valor do transporte público 
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inviabilizaria o deslocamento pendular diário, impondo-lhes a condição de 

vulnerabilidade habitacional. 

TABELA 155 - SITUAÇÃO DE MORADIA SEGUNDO CATEGORIA DE CATADOR 

Situação de moradia Organizados Avulsos 
Própria 65,8% 29,2% 

Alugada 18,3% 12,1% 

Cedida 13,4% 5,8% 

Mora na rua 1,0% 43,4% 

Albergue 1,0% 7,9% 

Outros 0,5% 1,6% 

 

GRÁFICO 158. SITUAÇÃO DE MORADIA SEGUNDO CATEGORIA DE CATADOR 

 

 

A pesquisa aponta que entre os Catadores Organizados é maior o número de 

profissionais que informa ter filhos (ver Tabela 156).  

 

Essa informação pode estar relacionada ao fato de que existe uma parcela maior de 

trabalhadores jovens entre os Catadores Organizados, aumentando o percentual de 

pessoas em idade reprodutiva. Outros componentes também podem contribuir para 

essa distinção, como maior número de mulheres e melhores condições de vida (grande 

percentual de segurança habitacional entre os Catadores Organizados). 
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TABELA 156 - EXISTÊNCIA DE FILHOS SEGUNDO CATEGORIA DE CATADOR 

Filhos Organizados Avulsos 
Tem 82,8% 67,0% 

Não tem 17,2% 33,0% 

 

GRÁFICO 159. EXISTÊNCIA DE FILHOS SEGUNDO CATEGORIA DE CATADOR 

 

 

A quantidade de filhos também é um diferencial importante entre as duas categorias de 

catadores (ver Tabela 157). Entre os Catadores Organizados que informaram ter filhos, 

42,0% possuem de 1 a 2 filhos, enquanto entre os Catadores Avulsos esse percentual 

é de 55,1%.  

 

Esses dados indicam que, embora os Catadores Organizados tenham melhores 

condições de trabalho, de moradia, de porte de documentos oficiais e assim melhor 

acesso às políticas públicas, esses diferenciais não estão se refletindo no controle de 

natalidade.  

 

Na elaboração do PMGIRS BH pode-se fazer necessário indicar o desenvolvimento de 

ações intersetoriais, em parceria com os setores de saúde e assistência social, para 

ampliar a participação dos catadores em programas de planejamento familiar.  
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TABELA 157 - QUANTIDADE DE FILHOS, SEGUNDO CATEGORIA DE CATADOR 

Quantidade de filhos Organizados Avulsos 
De 1 a 2 filhos 42,0% 55,1% 

De 3 a 5 filhos 45,1% 32,5% 

De 6 a 9 filhos 11,7% 11,2% 

10 ou mais filhos 1,2% 1,2% 

 

GRÁFICO 160. QUANTIDADE DE FILHOS, SEGUNDO CATEGORIA DE CATADOR 

 

 

O acesso a benefícios sociais com perfil de transferência de renda tem grande impacto 

na renda mensal dos catadores e na qualidade de vida das famílias. Nas duas 

categorias de catadores (ver Tabela 158), o percentual de pessoas que recebem Bolsa 

Família é muito semelhante, mantendo-se na faixa de 20% dos entrevistados.  

 

Os dados da pesquisa indicam que, além da renda aferida pela atividade ser baixa, o 

número de filhos é elevado. Considerando que esse programa tem como objetivo retirar 

as famílias da condição de miséria e extrema miséria e considerando ainda que o 

programa considera na avaliação das condicionantes de acesso a renda mensal per 

capta, o percentual de catadores de materiais recicláveis, independente da categoria, 

que tem acesso ao Bolsa Família é bastante reduzido.  
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Ações intersetoriais, envolvendo a os setores públicos da assistência social – 

responsável pela gestão do programa  - devem ser consideradas no sentido de ampliar 

o acesso desses trabalhadores às políticas sociais de transferência de renda. 

 

TABELA 158 - ACESSO A BENEFÍCIOS SOCIAIS QUE IMPACTAM NA RENDA 

Acesso a Benefícios Sociais Organizados Avulsos 

Aposentadoria / Pensão 6,9% 10,2% 

Benefício de Prestação Continuada 0,5% 0,5% 

Bolsa Família 21,7% 20,0% 

Bolsa Moradia 3,4% 1,6% 

Outros 7,4% 2,8% 

 

GRÁFICO 161. ACESSO A BENEFÍCIOS SOCIAIS QUE IMPACTAM NA RENDA 

 

 

Entre os Catadores Avulsos ainda é relativamente muito alto o percentual de 

trabalhadores sem documentação oficial (ver Tabela 159), impactando diretamente na 

possibilidade de acesso a diversas políticas públicas.  

 

A causa dessa ausência de documentação não foi investigada pela pesquisa, mas 

deve ser considerada a necessidade de reverter essa situação quando da formulação 

de propostas para o PMGIRS BH. 
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TABELA 159 - POSSE DE DOCUMENTOS OFICIAIS, SEGUNDO CATEGORIA DE 
CATADOR 

Posse de documentos Organizados Avulsos 
Identidade 98,5% 71,6% 

CPF 96,5% 67,1% 

Certidão de Nascimento 97,5% 67,9% 

Título de Eleitor 92,0% 62,0% 

Carteira de Trabalho 89,9% 53,3% 

Carteira de Habilitação 20,7% 8,0% 

 

GRÁFICO 162. POSSE DE DOCUMENTOS OFICIAIS, SEGUNDO CATEGORIA DE 
CATADOR 

 

 

O último componente socioeconômico analisado comparativamente entre as duas 

categorias de catadores é a condição de segurado do INSS (ver Tabela 160). Entre os 

organizados, 86,3% contribuem e assim têm garantidos direitos como auxílio doença, 

auxílio maternidade e aposentadoria por tempo de trabalho. Já entre os Catadores 

Avulsos o percentual de segurados do INSS é muito baixo e representam apenas 

13,7% dos entrevistados.  

 

Considerando as condições de trabalho dos Catadores Avulsos descritas neste 

relatório, condições essas em que se evidenciam a exposição a riscos de acidentes e à 

violência, a falta de acesso à seguridade social agrava ainda mais a situação desses 

trabalhadores. 
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TABELA 160 - CONDIÇÃO DE SEGURADO DO INSS, SEGUNDO CATEGORIA DE 
CATADOR 

Paga INSS Organizados Avulsos 
Sim 70,8% 13,7% 

Não 29,2% 86,3% 

 

GRÁFICO 163. CONDIÇÃO DE SEGURADO DO INSS, SEGUNDO CATEGORIA DE 
CATADOR 

 

8.2 DINÂMICA DA ATIVIDADE 

A forma como a parceria entre as entidades de catadores e a SLU foi estruturada 

praticamente elimina a necessidade dos Catadores Organizados percorrerem grandes 

distâncias, triando e transportando os materiais recicláveis. Como os materiais são 

entregue diretamente nos “galpões”, a distinção na dinâmica da atividade entre as duas 

categorias de catadores é muito significativa.  

 

As tarefas dos Catadores Organizados se iniciam (na maior parte das situações) na 

triagem dos materiais, passando posteriormente para a atividades de prensagem, 

pesagem e comercialização dos materiais. Já os Catadores Avulsos precisam 

identificar rotas com potencial de disposição de resíduos, percorrer essas rotas nas 

mais adversas condições climáticas, triando os materiais e dispondo os rejeitos (na 
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maior parte das vezes nas vias públicas). Os materiais triados são transportados em 

veículos de tração humana ou mesmo sem a utilização de nenhum equipamento de 

transporte. Após todo esse processo, os Catadores Avulsos precisam negociar a 

comercialização dos produtos com os galpões especializados em materiais recicláveis. 

 

Essas distinções na dinâmica da atividade dos Catadores Avulsos e Organizados faz 

com que as realidades laborais e sociais sejam muito diferentes, comprometendo 

análises comparativas. Alguns outros aspectos, no entanto, permitem analisar essas 

duas categorias de trabalhadores. 

 

O tempo que exerce a atividade de catador é uma variável que permite inferir sobre o 

nível de transitoriedade dessa prática. Os dados da pesquisa (ver Tabela 161) indicam 

que existe um importante contingente de catadores que não se encontram 

temporariamente na atividade, uma vez que entre os Catadores Organizados 50% 

estão na atividade há mais de cinco anos e entre os Catadores Avulsos o percentual 

nessa mesma condição é de 60,2%.  

 

A valorização desses profissionais, assim como o reconhecimento dos serviços 

ambientais prestados por esses trabalhadores se justifica ainda mais, já que é muito 

significativo o número de catadores que se dedicam permanentemente à atividade.  

 

Os dados também indicam que o processo de inclusão de novos membros pelas 

organizações de catadores apresenta bastante vitalidade, uma vez que 19,8% dos 

entrevistados dessa categoria informaram estar na atividade há até um ano, percentual 

mais elevado do que entre os Catadores Avulsos (11,0%).  

 

TABELA 161 - TEMPO DE ATIVIDADE SEGUNDO CATEGORIA DE CATADOR 

Tempo de atividade Organizados Avulsos 
Até 1 mês 5,0% 1,1% 

Mais de 1 a 6 meses 5,9% 4,5% 

Mais de 6 a 1 ano 8,9% 5,4% 

Mais de 1 a 2 anos 6,9% 9,9% 

Mais de 2 a 5 anos 23,3% 18,9% 

Mais de 5 a 10 anos 12,4% 16,0% 

Mais de 10 anos 37,6% 44,2% 
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GRÁFICO 164. TEMPO DE ATIVIDADE SEGUNDO CATEGORIA DE CATADOR 

 

 

A análise comparativa da jornada de trabalho dos Catadores Organizados e Avulsos é 

também um importante componente na avaliação da qualidade das condições de 

trabalho da atividade (ver Tabela 162 e Tabela 163). Entre os Catadores Organizados o 

maior percentual identificado é de jornadas diárias de 5 a 10 horas (68,0%), durante 

cinco a seis dias da semana (75,1%). Já entre os Catadores Avulsos a jornada de 

trabalho é também muito elevada na mesma faixa de horas diárias (61,1%), sendo que 

predomina a jornada semanal de sete dias da semana (50,4%).  

 

As condições de trabalho refletidas por essas informações são bastante preocupantes, 

uma vez que excedem significativamente as jornadas de trabalho regulamentadas pela 

legislação brasileira e comprometem não apenas a saúde desses profissionais como a 

convivência social e familiar.  
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TABELA 162 - JORNADA DIÁRIA, SEGUNDO CATEGORIA DE CATADOR 

Jornada diária Organizados Avulsos 
Menos de 2 horas 1,5%                 0,0% 

De 2 a 4 horas 1,5% 12,5% 

De 5 a 8 Horas 47,8% 53,1% 

De 9 a 10 horas 20,2% 8,0% 

Mais de 10 26,6% 22,4% 

Não respondeu 2,5% 4,0% 

Total 100% 100% 

 

GRÁFICO 165. JORNADA DIÁRIA, SEGUNDO CATEGORIA DE CATADOR 

 

 

 

TABELA 163 - JORNADA SEMANAL, SEGUNDO CATEGORIA DE CATADOR 

Jornada semanal Organizados Avulsos 
1 dia 1,0% 0,5% 

2 dias 0,5% 1,5% 

3 dias 12,4% 6,8% 

4 dias 7,0% 3,3% 

5 dias 39,8% 16,2% 

6 dias 35,3% 21,2% 

7 dias 4,0% 50,4% 
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GRÁFICO 166. JORNADA SEMANAL, SEGUNDO CATEGORIA DE CATADOR 

 

 

A comparação da renda média mensal dos Catadores Organizados e Catadores 

Avulsos demonstra que entre primeiros existe uma maior concentração de pessoas nas 

duas faixas intermediárias de renda (de R$ 301,00 a R$ 600,00 e de R$ 601,00 a R$ 

1.000,00), que somadas correspondem a 85%. Já entre os Catadores Avulsos não é 

possível identificar as predominância de faixas de renda em função de uma distribuição 

bem equilibrada, com as três faixas inferiores de renda apresentando percentuais na 

casa dos 20%. 

 

TABELA 164 - RENDA MÉDIA MENSAL SEGUNDO CATEGORIA DE CATADOR 

Renda Média Mensal Organizados Avulsos 

Até R$ 300,00 3,1% 23,6% 

De R$ 301 até R$ 600 30,1% 27,8% 

De R$ 601 até R$ 1.000 54,9% 25,9% 

De R$ 1.001 até R$ 1.400 4,7% 11,9% 

Mais de R$ 1.400 7,3% 10,9% 
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GRÁFICO 167. RENDA MÉDIA MENSAL SEGUNDO CATEGORIA DE CATADOR 

 

 

Diferentemente dos Catadores Organizados, a maior parte dos Catadores Avulsos 

informou ter outra atividade remunerada (90,2%), mas a pesquisa não produziu 

informações a respeito da importância dessas outras receitas na constituição da renda 

total desses profissionais. 

 

TABELA 165 - EXISTÊNCIA DE OUTRA ATIVIDADE REMUNERADA SEGUNDO 
CATEGORIA DE CATADOR 

Possui outra 

atividade remunerada Organizados Avulsos 
Sim 10,1% 90,2% 

Não 89,9% 9,8% 
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GRÁFICO 168. EXISTÊNCIA DE OUTRA ATIVIDADE REMUNERADA SEGUNDO 
CATEGORIA DE CATADOR 

 

 

Em relação ao número de pessoas que dependem da renda da atividade (ver Tabela 

166), a diferença entre os Catadores Organizados e os Catadores Avulsos é muito 

significativa. Enquanto entre os primeiros apenas 4,1% informaram que não possuem 

dependentes, entre os segundos esse percentual é de 48,0%. 

 

TABELA 166 - NÚMERO DE DEPENDENTES SEGUNDO CATEGORIA DE CATADOR 

Nº de dependentes Organizados Avulsos 
De 1 a 2 dependentes 41,3% 30,8% 

De 3 a 5 dependentes 37,8% 15,8% 

De 6 a 10 dependentes 15,3% 4,8% 

Mais de 10 dependentes 1,5% 0,6% 

Não possui dependentes 4,1% 48,0% 
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GRÁFICO 169. NÚMERO DE DEPENDENTES SEGUNDO CATEGORIA DE 
CATADOR 

 

 

A pesquisa utilizou uma pergunta fechada com apenas duas opções de resposta (sim 

ou não) para verificar a satisfação dos entrevistados, o que impede a avaliação em 

escala de intensidade. Também o enunciado da pergunta não foi mantido de forma 

idêntica nos dois questionários direcionados às duas categorias de catadores. 

Enquanto para os Catadores Organizados foi indagada a satisfação com a atividade, 

para os Catadores Avulsos foi indagada a satisfação com a remuneração da atividade.  

 

Apenas para fins meramente exploratórios deste relatório, foi realizada uma análise 

comparativa entre as percepções dos catadores das duas categorias (ver Tabela 167). 

Entre os organizados, 90,0% se consideram satisfeitos com a atividade, enquanto entre 

os avulsos apenas 43,3% responderam afirmativa à pergunta. 

 

TABELA 167 - SATISFAÇÃO COM A ATIVIDADE, SEGUNDO CATEGORIA DE 
CATADOR 

Satisfação com a atividade Organizados Avulsos 
Sim 90,0% 43,3% 

Não 10,0% 56,7% 
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GRÁFICO 170. SATISFAÇÃO COM A ATIVIDADE, SEGUNDO CATEGORIA DE 
CATADOR 
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9 -  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A construção de diagnósticos situacionais cumpre um papel muito importante na 

formulação de políticas públicas. A elaboração do PMGIRS – BH, além de se orientar 

pela PNRS (que preconiza a importância do fortalecimento dos sistemas organizativos) 

e pela vasta experiência na gestão de resíduos da SLU, deve também considerar as 

informações do Relatório do Inventário dos Catadores de Materiais Recicláveis de Belo 

Horizonte. 

 

A partir da análise das informações contidas no Inventário, é possível identificar na 

realidade atual potencialidades e desafios e assim concentrar esforços e estratégias no 

sentido de garantir o máximo de efetividade das ações e metas do PMGIRS – BH. 

 

Em relação ao perfil socioeconômico dos catadores que atuam em Belo Horizonte, os 

dados do Inventário que merecem mais atenção dizem respeito à idade, à escolaridade 

e a condição de moradia. 

 

Em relação à Idade dos trabalhadores, é importante ressaltar que as entidades de 

catadores demonstraram uma capacidade bastante significativa de inclusão de jovens, 

demonstrando uma potencialidade da atividade na forma organizada. Merece destaque 

ainda o percentual significativo de pessoas com idade igual ou superior a 60 anos em 

atividade. Esse segmento etário deve ser objeto de políticas públicas específicas, 

garantindo que as condições de trabalho da atividade não comprometam sua saúde e 

qualidade de vida. 

 

Em relação à escolaridade, os dados descritos neste relatório indicam que, em ambas 

as categorias de catadores, o percentual de trabalhadores que nunca estudaram ou 

não concluíram o ensino fundamental é muito alto. Esse déficit educacional é um fator 

que pode impactar não somente na produtividade da atividade, mas também na 

efetividade de processos de qualificação e o acesso à cidadania plena.  
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Desenvolver ações intersetoriais, incentivando e garantido o acesso desses 

profissionais a processos educacionais voltados para o público jovem e adulto, deve 

ser considerado como uma prioridade do PMGIRS – BH. 

 

O percentual de trabalhadores incluídos no programa Bolsa Família corresponde a 

cerca de 20%, independente da categoria de catadores. Priorizar a inclusão dessas 

famílias no programa, oferecendo encaminhamento, informações e acompanhamento 

social pode propiciar melhorias significativas na qualidade de vida desses 

trabalhadores e de suas famílias. 

 

O percentual de trabalhadores que não contribuem com o INSS e por esse motivo se 

encontram sem acesso a diversas garantias, como auxílios doença e aposentadoria, é 

bastante elevado, principalmente entre os Catadores Avulsos. Essa condição deve ser 

objeto de ações que promovam condições para reverter esse quadro.  

 

Existe tramitando no Congresso Nacional um Projeto de Lei de nº 6.039/2009 que 

propõe incluir os catadores de materiais recicláveis (sejam Avulsos ou Organizados) na 

categoria segurados especiais do INSS. Se aprovada, a mudança permitirá a 

contribuição de 2,3%, incidente sobre o valor bruto da sua produção. A partir de uma 

avalição aprofundada do texto desse projeto de lei, e identificando que a mudança será 

benéfica para os catadores, o poder público municipal pode promover contatos com 

membros do Congresso Nacional, apoiando a medida. 

 

Os desafios ligados à reversão do atual quadro educacional e de acesso a benefícios 

sociais e a seguridade social, se agravam pela falta de documentos oficiais (23,5%). No 

entanto, a falta de documentação compromete também a intenção de promover a 

organização do maior número possível de catadores, uma prioridade do PMGIRS – BH.  

Uma vez que documentos oficiais e comprovantes de local de moradia são exigidos 

pela Junta Comercial de Minas Gerais no ato da constituição de cooperativas, cabe ao 

PMGIRS-BH desenvolver ações para garantir o acesso a esses documentos. 

 

Em relação à condição de moradia, o percentual elevado de Catadores Avulsos em 

situação de vulnerabilidade habitacional indica um grande desafio para a melhoria das 
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condições de trabalho e de vida desses profissionais. Cabe ao poder público municipal 

realizar estudos complementares para melhor compreender as causas dessa 

prevalência e identificar as medidas que possam reverter a situação. 

 

Uma das possibilidades a ser analisada quando da definição da estrutura das 

entidades organizadas de catadores é a inclusão da oferta de sanitários (inclusive com 

banho) e apoio para estabelecer residência, além de locais para guardar os 

equipamentos de transporte, etc.  

 

Em relação à dinâmica da atividade dos catadores que atuam em Belo Horizonte, os 

dados do Inventário que merecem mais atenção dizem respeito à jornada de trabalho, 

às condições de triagem e os equipamentos de transporte. 

 

Em relação à jornada de trabalho, o dado mais preocupante diz respeito ao percentual 

significativo de trabalhadores que não tem, na sua rotina de trabalho, horário reservado 

para o descanso e o fortalecimento das relações sociais. Trabalhando durante o dia e a 

noite, por sete dias da semana, uma parcela significativa dos Catadores Avulsos terá 

dificuldade de frequentar processos educacionais e mesmo de contribuir nas atividades 

participativas da formulação do PMGIRS– BH. 

 

A necessidade de realização da triagem em vias públicas pelos Catadores Avulsos está 

relacionada com a forma como os geradores (residenciais ou não) dispõem seus 

resíduos, sem a devida separação dos materiais. Processos de conscientização e 

educação ambiental devem ser intensificados e fazer parte do PMGIRS–BH, 

demonstrando a necessidade da disposição adequada dos resíduos. 

 

Embora exista legislação municipal regulamentando os equipamentos de transporte 

para o exercício da atividade de catador de material reciclável, o Inventário descreve 

uma realidade muito distante da previsão legal. As formas de enfrentamento dessa 

situação devem ser objeto de estudos complementares, buscando alternativas para o 

uso de equipamentos de transporte. 
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Com base nas informações e análises do Inventário de Catadores de Materiais 

Recicláveis, algumas possibilidades podem ser consideradas: 

 

 Criação de uma força tarefa multiprofissional para a criação / fortalecimento das 

instituições de catadores, considerando que existem, atualmente, 427 Catadores 

Avulsos com interesse em fazer parte de entidades de catadores; 

 Realização do Cadastro dos Catadores com atuação em Belo Horizonte, 

considerando não apenas as definições do Decreto Municipal n.º 13.378/2008, 

mas também o perfil socioeconômico dos catadores e as condições de trabalho 

descritas neste Inventário; 

 Realização do Cadastro das Empresas que atuam na comercialização de 

materiais recicláveis; 

 Regulamentação dos processos de comercialização dos materiais recicláveis, 

condicionando a compra dos materiais ao comprovante do cadastro de catador e 

criando condições para mensuração do volume de reciclagem na cidade; 

 Criação do Fundo Municipal de Gestão de Resíduos, com dotação orçamentária 

vinculada a impostos cobrados de grandes geradores, funcionando como 

mecanismo de reconhecimento e pagamento pelos serviços ambientais 

prestados por esses profissionais; 

 Regulamentação dos processos de licenciamento de grandes eventos junto a 

PBH, no sentido de fortalecer e formalizar as parcerias com as entidades de 

catadores para a destinação adequada dos resíduos gerados; 

 Criação de equipe técnica responsável por desenvolver estudos e apresentar 

propostas para aumentar o número de materiais reciclados, incluindo resíduos 

que atualmente não tem valor de mercado (ex: material orgânico, pvc, polietileno 

expandido, etc). 

 Criação de mecanismos para atração de empresas especializadas na 

transformação de materiais recicláveis. 
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Anexo I: Questionário de Catadores Avulsos 
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Anexo II – Questionário Catadores Organizados 
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