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Resumo 
A transformação dos recursos naturais em bens e serviços de consumo combinado com o descarte 

contínuo e veloz, característico do avassalador processo de consumo de bens industrializados da 

atualidade, tem acarretado a acelerada geração de resíduos sólidos de diferentes naturezas. Tal 

fenômeno nos permite (re)pensar o processo de produção, uso e descarte de mercadorias na 

contemporaneidade. Partindo dessa perspectiva, o presente texto apresenta as reflexões, ainda 

embrionárias, oriundas da construção da tese de Doutorado e visa discutir de maneira breve a questão 

dos resíduos sólidos e o atual projeto de organização em rede dos catadores de materiais no sertão da 

Bahia. Com base no materialismo histórico geográfico proposto por Havey (2006, 2010), no território 

e rede enquanto categorias geográficas centrais, a metodologia adotada baseia-se em três etapas: 

pesquisa teórica (bibliográfica); documental e pesquisa de campo. Faz-se mister, o acompanhamento e 

discussão dos dados a nível nacional a fim de compreender a (in)evolução do mercado de reciclagem a 

partir das exigências e recomendações legais. Neste sentido, a proposta é congregar esforços teóricos 

para o entendimento da temática em tela, posto que a ciência geográfica tem a possibilidade de ser um 

importante aporte à obtenção de subsídios de intervenção e proposição de ações que potencializem a 

eficiência dos modelos de gerenciamento de resíduos sólidos urbanos. 
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Introdução 

O tema resíduos sólidos tem ganhado cada vez mais visibilidade pública e política e, na 

atualidade, dois pontos principais marcam a discussão em torno desse assunto: de um lado, é 

entendido como grave problema socioambiental, um desafio colocado aos municípios e à sociedade 

contemporânea; e, de outro, em uma perspectiva de cunho econômico-político, posto que é 

compreendido como solução ou, em outras análises, como alternativa e/ou possibilidade de geração de 

emprego, renda e negócio. Neste sentido, a coleta seletiva e a inclusão dos catadores de materiais 

recicláveis têm sido destaque no cenário político, econômico e social nas últimas décadas no Brasil, 

repercutindo incisivamente na criação e adoção de programas municipais de gerenciamento de 

resíduos sólidos urbanos com a participação ativa de catadores de materiais recicláveis. 

Desse modo, a partir das considerações iniciais postas, a problemática dos resíduos sólidos 

urbanos tornou-se alvo de interesse de pesquisas geográficas sob diferentes perspectivas teóricas 

enriquecendo o debate acerca dos aspectos sociais e ambientais inerentes à temática diante do desafio 

colocado à sociedade urbana, em especial, dado o grau de complexidade e a mudança na quantidade, 

qualidade e composição das escórias provenientes das atividades humanas. Coloca-se como desafio 

por envolver diferentes atores/sujeitos da organização social (Estado, empresas e sociedade civil), ou 

seja, perpassando por diferentes contextos da vida cotidiana: político, administrativo, educacional, 

tecnológico, econômico, ambiental, portanto, social. 

No bojo dessa discussão e na atual conjuntura, os resíduo sólidos se (re)inserirem na lógica de 

produção capitalista e visto como mercadoria de valor de uso e de troca e com o alvorecer das 

cooperativas de catadores e usinas de reciclagem novos destinos e alternativas se delineiam frente aos 

desafios da questões/problemas socioambientais devido à geração de resíduos sólidos, no entanto, 



contraditoriamente, ainda há pouca atenção dada à destinação ambientalmente adequada dos resíduos 

sólidos urbanos diante das recomendações técnicas e legais nos municípios que compõem o Sertão 

Produtivo, uma vez que ainda prevalece a adoção e permanência de modelo simples limpeza pública, 

constituída por coleta, transporte e deposição à céu aberto (lixões), pouco incentivo à formação de 

organizações coletivas de catadores com vistas a integração social no gerenciamento dos resíduos 

gerados e entraves políticos e administrativos no que tange à formação de consórcios intermunicipais 

de aterro sanitário. 

 

Metodologia 

Partindo dos pressupostos da pesquisa qualitativa, a pesquisa em desenvolvimento está sendo 

executada em três fases principais: pesquisa teórica (bibliográfica), documental e pesquisa de campo. 

No que concerne à pesquisa teórica, esta etapa da pesquisa está em processo de construção 

amparado em diversos autores e pesquisadores de diferentes áreas do saber, mas que tem entre si um 

tronco comum, ou seja, a transformação da natureza em bens e serviços de consumo, a temática do 

gerenciamento dos resíduos sólidos urbanos, coleta seletiva e organização de catadores de materiais 

recicláveis. 

No que tange à pesquisa bibliográfica, os materiais são provenientes de acervos virtuais cujas 

abordagens temáticas subsidiam o escopo da pesquisa. Nesta etapa faz-se consultas em banco de teses 

e dissertações de Universidades brasileiras e estrangeiras, e, por fim, consulta em Diretórios de Grupos 

de Pesquisa cadastrados na base do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

(CNPq). São acrescidas consultas às bibliotecas virtuais como Portal de Periódicos da CAPES, 

Domínio Público, Banco Digital de Teses e Dissertações (BDTD). 

No que concerne ao referencial teórico-metodológico, a priori, serão revisitadas obras de 

Calderoni (2003), Figueiredo (1995), Harvey (2008), Deleuze e Guatarri (2011), Gonçalves (2006), P. 

Gonçalves (2003), Burgos (2008), Rodrigues (2006), Santos (1997, 2008), Martins (2004), Bretel-

Deleuze (2003), Magera (2005, 2012); Leal (2004), Ikuta (2010), Ribeiro [et. Al] (2009), Stroh 

(2009), Araújo e Juras (2011), Mahler (2012), Barros (2012), Albuquerque (2012), Zanin e Gutierrez 

(2011), Neves (2013), Pichat (1995), dentre outros. 

Não obstante, a pesquisa em fontes documentais centra-se em instituições públicas no intuito 

de formar um banco de dados a partir de informações já disponíveis acerca do panorama dos resíduos 

sólidos urbanos e a inserção de catadores para eventuais consultas. Os órgãos públicos selecionados 

para o levantamento de dados serão o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) através 

dos dados publicados da Pesquisa Nacional de Saneamento Básico (2008) e Pesquisa Nacional por 

Amostra de Domicílios (PNAD), prefeituras, secretarias municipais e/ou órgãos gestores responsáveis 

pelo serviço de limpeza urbana; Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI), 

através de suas publicações periódicas; site do Senado Federal via pesquisa de seu acervo virtual do 

arcabouço legal, site e publicações do Compromisso Empresarial com a Reciclagem (CEMPRE) e da 

Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais (ABRELPE), bem como 

Centro Público de Economia Solidária do Território Sertão Produtivo (Cesol), vinculado à Secretaria 

do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre). 

A pesquisa de campo assume lugar de destaque, pois permite a coleta de dados que 

subsidiarão os caminhos trilhados pelo método adotado pelo pesquisador e representa o contato 

imediato do pesquisador com a realidade investigada. As atividades de campo se dão em três fases: 

pré-campo, campo e pós-campo. 

 

Resultados e Discussão 

Acompanhando o debate acerca da temática, os resíduos sólidos tem sido interesse de 

geógrafos de diferentes correntes teóricas nas últimas duas décadas e, consequentemente, tem sido 

interpretado sob diversos interesses analíticos e enriquecendo a discussão à luz da Geografia. Segundo 

Neves (2013), o interesse se deve pela presença e mobilidade dos resíduos no espaço geográfico (pela 

produção, transporte, estocagem e eliminação); pelas consequências socioambientais das estratégias e 



políticas para o setor, assim como, sobre a ação de diferentes atores sociais e a territorialização de suas 

práticas.  

As pesquisas geográficas relacionadas ao tema se justificam também, diante dos problemas 

atuais decorrentes da produção, geração e disposição dos resíduos nos quais repercutem possíveis 

focos de atenção para a Geografia, como a resistência dos citadinos e conflito quanto à instalação de 

equipamentos de tratamento e disposição final dos mesmos. 

Desse modo, a leitura geográfica da temática elencada na pesquisa parte do pressuposto da 

necessidade de entender este fenômeno socioambiental sob a perspectiva dialética do processo de 

produção capitalista do/no espaço e sua interface com a crise ambiental contemporânea, tendo como 

ponto de partida a geração de resíduos sólidos urbanos e os desafios em seu gerenciamento com 

inserção social de catadores de reciclável. 

Partindo do exposto, muitos são os desafios postos à ciência geográfica diante da necessidade 

de construção de instrumentos analíticos comprometidos com a interpretação da realidade 

sócioespacial contemporânea. Neste sentido, é lícito destacar a importância que as categorias 

geográficas assumem na tentativa de entender os fenômenos da realidade. O espaço assume, então, 

destaque como categoria central da pesquisa por esse ser visto e entendido como fator social, um 

constructo social dialético (SANTOS, 1997). Dessa forma, compreender o espaço, a partir dessa 

dinâmica, urge a necessidade de apreendê-lo sob a ótica de sua relação com a sociedade e com o 

tempo, isto é, a organização do espaço se dá a partir das práticas sócioespaciais. 

O espaço é trazido como categoria geográfica fundamental da pesquisa sob os pilares 

cunhados por Santos (op. cit), na qual a dimensão espacial é compreendida enquanto forma (aspecto 

visível), função (tarefa ou atividade que se espera dessa forma), estrutura (o modo organizado ao qual 

pertence a forma, como parte do todo) e processo, isto é, como a ação humana que se manifesta sobre 

esses elementos na produção do espaço (SPOSITO, 2004). 

Neves (2013, p. 31), entende essa problemática sob o viés de duplo aspecto, “[...] pois se trata 

não só de um objeto, mas de um fenômeno, de algo de natureza controvertida e variada [...]”. Para ele, 

parafraseando Bretel-Deleuze (2003), os resíduos podem ser considerados algo inútil em diferentes 

momentos econômicos atrelados ao contexto histórico, porém parceiros da atuação humana na 

perspectiva de serem indissociável das atividades desenvolvidas pelo homem como resultado do 

processo de transformação do meio natural (WALDMAN, 2010). 

Rodrigues (2006) nos ajuda nessa importante compreensão que não é apenas conceitual, mas 

paradigmática. A mudança semântica de “lixo” para “resíduos sólidos” consiste que, segundo a autora, 

ele antes era considerado um simples refugo e agora transforma-se em “mercadoria”. De simples 

“resto” de um valor, adquiriu um novo “valor de troca”, mudando radicalmente a dimensão 

mercadoria “lixo”, mesmo que antes havia a relação venda e troca desses “lixos” (garrafas, 

papéis/papelões, sucatas, entre outros) nos ferros velhos e, hoje, apenas os entregamos e/ou doamos 

aos catadores alterando radicalmente nossa relação com ele. 

Leal et. al.(2002), ao refletirem sobre o processo de reciclagem dos resíduos sólidos, abordam 

a situação da reciclagem de resíduos sólidos na lógica societal do capital. É licito, portanto, a 

provocação dos autores ao questionar sobre a possibilidade de preservação ambiental e estímulo ao 

consumo. 

De olho nesse mercado tido como promissor (lucrativo) inserem-se as cooperativas de material 

reciclável, empreedimentos que coletam, separam, processam e comercializam o material coletado que 

podem ser potencializadas a partir do modelo de gerenciamento adotado pelos gestores municipais. 

Não obstante, a Política Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS (Lei n
o
 12.305/2010) é vista 

como uma possibilidade efetiva dos governos – em diferentes esferas – pensarem, mesmo que 

tardiamente, a problemática da gestão dos resíduos sólidos, posto que prevê que os agentes públicos 

especialmente os municipais, trabalhem articuladamente com empreendimentos geradores de resíduos, 

integrem os catadores de materiais recicláveis e conceda às cooperativas/associações de catadores o 

serviço municipal de limpeza urbana. 

A partir da realização da presente pesquisa espera-se obter subsídios de intervenção e 

proposição de ações que potencializem a eficiência dos modelos de gerenciamento de resíduos sólidos 

urbanos identificados de forma que integrem efetivamente a participação de catadores de materiais 

recicláveis e, de igual modo, fomentem a criação e/ou manutenção de empreendimentos econômicos 

solidários (cooperativas/associações de trabalhadores catadores). 



Não obstante, espera-se, também, que esta pesquisa possa contribuir para melhor compreensão 

dos desafios postos aos municípios no gerenciamento de resíduos sólidos e identificar a existência dos 

programas de coleta seletiva com vistas a alcançar o trabalho realizado pelos catadores de materiais 

recicláveis no Território do Sertão Produtivo que, assim como em diferentes realidades brasileiras, há 

a resistência à organização coletiva do trabalho, ficando à mercê da sanha dos atravessadores.  

Pretende-se, dessa forma, entender e analisar o cenário atual dos resíduos sólidos urbanos, a 

territorialidade do trabalho de catação em nível regional e conhecer o relacionamento destes com a 

comunidade local e com os parceiros via identificação das ações dos atores sociais e das instituições 

parceiras envolvidos no trabalho de catação, assim como fomentar a efetivação de ações de 

gerenciamento de resíduos sólidos com inclusão social, prerrogativas da Política Nacional de Resíduos 

Sólidos (Lei nº 12.305/2010), mas distante da realidade de muitos municípios brasileiros. 

No cenário do sertão baiano
1
, os resíduos sólidos e atuação dos catadores tem sido uma 

realidade pouco explorada por pesquisadores, uma vez que a existência de poucos dados, bem como 

de instituições de apoio fazem com que o tema seja silenciado pelas pesquisas regionais. Isso posto, a 

partir de informações obtidas junto Centro Público de Economia Solidária do Território Sertão 

Produtivo (Cesol), órgão vinculado à Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre) do 

Estado da Bahia, mostra a intenção e possibilidade de criação da rede “Recicla Sertão”, composta por 

três munícipios (Guanambi, Caetité e Caculé), cuja rede contemplará diretamente 71 catadores. 

 

Conclusões  

A questão dos resíduos sólidos e a atuação dos catadores de materiais recicláveis ainda 

constitui um imbróglio, uma vez que embora haja experiências bem sucedidas de associações e 

cooperativas no Brasil, em sua grande maioria, muitos empreendimentos solidários da cadeia da 

reciclagem passam por dificuldades da ordem da falta de organização e fortalecimento da mesma. Os 

atravessadores representam um importante elo entre os catadores e as indústrias recicladoras, ao 

mesmo tempo são os causadores da relação perversa de exploração desses trabalhadores e, por vezes, 

geradores de conflitos entre os catadores formais e informais. Portanto, observa que a questão dos 

catadores e dos resíduos sólidos recicláveis é uma problemática que carece de melhores e diferentes 

olhares, uma vez que estes assumem cada vez mais aspectos da ordem social, econômica, politica e 

ambiental instaurando desafios quanto à busca de alternativas integradas. No campo sociopolítico, 

com participação dos governos, sociedade e indústria, adoção de políticas com inclusão social via 

geração de trabalho e renda e de mecanismos de efetivação da logística reversa e responsabilidade 

compartilhada ainda não se efetivou em sua plenitude mesmo com o respaldo legal. Estes são alguns 

dos inúmeros desafios posto à gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos urbanos. 
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