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Introdução 

• Ao longo da sua história a sociedade sempre 
produziu resíduos na realização de suas atividades 
diárias, entre os quais se encontram os lixos 
orgânicos (alimentos, papéis, têxteis; que se 
decompõem em semanas ou meses) e os lixos 
inorgânicos (metais, vidros, plásticos; que se 
decompõem depois de muitos anos). Quando 
dispostos a céu aberto denominam-se  lixões ou 
vazadouros.  

• A maior parte dos resíduos sólidos possui 
características de periculosidade, tais como 
toxicidade, inflamabilidade, corrosividade,               
reatividade e patogenicidade. 

 



Situação Nacional 

Pesquisa Nacional de Saneamento Básico - IBGE 
  

Porcentagem de municípios que destinam resíduos 
sólidos para vazadouros a céu aberto (LIXÕES)   
  Ano   Porcentagem 
 1989          88,0%   
 2000         72,3%  
 2008         50,8%    
 

A Política Nacional dos Resíduos Sólidos, aprovada 
em 2010, deu o prazo de 2 agosto de 2014 para o 
fechamento de todos os lixões. 



Objetivo do artigo  
Este artigo descreve a metodologia participativa aplicada  
para uma atividade de ensino, pesquisa e extensão, que 
objetivou investigar a situação do trabalho, a percepção 
do risco à saúde e a segurança alimentar de famílias de 
catadores de material reciclável na Estrutural – DF.  
 

Foram avaliadas as condições higiênico-sanitárias da 
comunidade, as condições de trabalho e a ocorrência de 
trabalho infantil. Foi investigada a percepção de riscos à 
saúde devido ao contato direto com o lixo, além da 
mensuração do grau de insegurança alimentar nesta 
comunidade. Resultados preliminares serão também 
aqui apresentados.  



Mobilização de diversos atores sociais 

Em 2011 professores do Departamento de Saúde 
Coletiva da Universidade de Brasília foram convidados a 
participar de um esforço de instituições governamentais  
e ONGs, no sentido de avaliar as condições de vida e 
saúde e de trabalho infantil em famílias de catadores na 
Estrutural – DF.  
 

Foram promovidas reuniões com técnicos do Ministério 
da Saúde (MS), Secretaria de Desenvolvimento Social e 
Transferência de Renda (SEDEST), Secretaria de Saúde 
(SES), Conselho Tutelar, prefeitos de quadra, lideranças 
comunitárias e a empresa de coleta de lixo, com os  
professores e alunos de graduação e pós da UNB.  



Pactuação com diversos atores sociais  

Nestas ocasiões foi acordada a coleta de dados na    
manhã de domingo, por ser o dia e horário mais    
propício para encontrar os catadores em suas casas, 
sendo o único dia da semana que o lixão é fechado.   
 

Os técnicos, prefeitos e lideranças locais indicaram as 
quadras 4, 5, 12, 15 e 16 como prioritárias por haver 
maior concentração de catadores de material reciclável. 
(a comunidade rejeita ser “catador de lixo”)    
 

As lideranças da comunidade comprometeram-se  a 
divulgar a pesquisa nas quadras selecionadas de modo a 
facilitar o acesso dos estudantes e professores. 



Pactuação da UNB com a comunidade  

A UNB assumiu o compromisso de não fotografar, 
filmar, nem divulgar resultados da pesquisa na mídia, 
evitando constrangimentos aos moradores.  
 

A UNB foi demandada e pactuou com a comunidade a 
devolução imediata de parte dos resultados da 
pesquisa.  
 

As situações de extrema vulnerabilidade social ou 
sanitária detectadas aos domingos foram relatadas na 
segunda feira seguinte para os técnicos da SEDEST, SES 
e Conselho Tutelar, encaminhando-as para assistência 
imediata.  



Responsabilidades dos atores sociais 

O Conselho Tutelar disponibilizou veículo utilitário e 
conselheiros acompanharam a visita de reconheci-
mento em campo.  

A SEDEST forneceu transporte de ônibus para a 
Estrutural e lanche para os estudantes todos os 
domingos.  

A SES colocou as instalações do Centro de Saúde à 
disposição nos domingos para servir de ponto de 
apoio ao projeto. Cerca de 20 Agentes Comunitários 
de Saúde (ACS) acompanharam as duplas de 

estudantes e professores em campo.         



Responsabilidades dos professores 

Os professores orientaram a construção do 
projeto, elaboração do questionário, treinaram os 
estudantes na abordagem da comunidade e na 
aplicação do questionário, acompanharam todos 
os dias de coleta, orientaram a máscara e a 
digitação dados.  

Coube também submeter ao Comitê de Ética da 
FS (Registro 151/11 aprovado em 20/10 /2011). 

Um docente obtive doação de recursos para 
confec-cionar camisetas personalizadas (que 
facilitam a identificação em campo) e para financiar 
combustível e os demais custos da pesquisa. 



Pactuação entre professores e estudantes 

Estudantes de Saúde Coletiva, Nutrição, Veterinária,  
Farmácia e da Pós em Ciências da Saúde redigiram o 
projeto de pesquisa, elaboraram o questionário,  
realizaram o pré-teste, coletaram e digitaram  dados, 
como atividades práticas de disciplinas de graduação   
e pós-graduação, sob supervisão.  
 
  

Na pactuação com os alunos, foi definido que os que 
participassem de todas as etapas da pesquisa seriam 
co-autores dos trabalhos publicados.  



Metodologia usada na coleta de dados  

Utilizou-se questionário elaborado e pré-testado por 
estudante da UNB voluntário.  As questões abrangiam   
as condições sócio-demográficas e sanitárias. Quanto à 
avaliação da segurança alimentar foi empregada uma 
escala curta (6 perguntas) validada no Brasil por 
pesquisadores de Pelotas.  

O respondente foi o chefe ou responsável pela compra 
de alimentos no domicílio, como proposto no método. 

A coleta de dados ocorreu em nov. e dez. de 2011. Foi 
realizado um Censo de catadores nas quadras selecio-
nadas,  resultando em 204 domicílios e 835 moradores.  
 



Faixa etária  (N=835)  N  % 

Crianças/ adolescentes até 17 anos  412 49,4 

Adultos de 18 a 59 anos 400 47,9 

Idosos de 60 e mais anos   23   2,7 

Escolaridade dos adultos e idosos (N=423) 

Nunca estudou  22  5,8 

Da 1ª a 4ª série completa 125 32,9 

Da 5ª a 8ª série completa 156 41,1 

Mais do que 8ª série completa  77 20,3 

Estado de origem do chefe do domicílio (N=204) 

Distrito Federal    39   19,1 

Bahia   37   18,1 

Minas Gerais   31   15,2 

Goiás    30   14,7 

Maranhão    39   14,7 

Outros   37   18,1 

Número de moradores no domicílio   (N=204)  

1 a 2 moradores  29 14,2 

3 a 4 moradores  87 42,6 

5 a 6 moradores  51 25,0 

7 e mais moradores  37 18,1 

Tabela 1a. Características sociais e econômicas das famílias e dos domicílios 
                de catadores de materiais recicláveis na Estrutural. Brasília, 2011. 



Tabela 1b. Características sociais e econômicas das famílias e dos domicílios 
                de catadores de materiais recicláveis na Estrutural. Brasília, 2011. 

Água encanada no domicílio   (N=204)             N  % 
Não     14  6,9 

Sim   190 93,1 

Esgotamento sanitário no domicílio  (N=204) 

Não  72 35,3 

Sim 132 64,7 

Luz elétrica no domicílio  (N=204) 

Não    4  2,0 

Sim 200 98,0 

Renda familiar per capita em R$  (N=196) 

Até R$ 272                   (½ SM) 165 84,2 

De R$ 273 a R$ 544     (1 SM)   26 13,3 

De R$ 545 a R$ 1.090  (2 SM)     5  2,6 

Maior que R$ 1.090     0  0 

Avaliação do ambiente de trabalho (N=201) 

Muito perigoso 119 59,2 

Perigoso  72 35,8 

Seguro  10   5,0 

Catador teve acidente de trabalho (N=200) 

Não  89 44,5 

Sim 111 55,5 
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