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A quantidade de resíduos sólidos descartado a “grosso modo” no meio ambiente, fruto do 

modelo de desenvolvimento econômico e dos hábitos de sobrevivência da população, vem 

comprometendo cada vez mais os recursos naturais e afetando a qualidade de vida. Os 

catadores de resíduos recicláveis desenvolvem um papel fundamental no processo da coleta 

seletiva. Em sua grande maioria, são indivíduos desempregados, com baixo nível de 

escolaridade, e encontram nessa atividade a única fonte de sobrevivência. Apear de realizar 

uma ação que favorece o meio ambiente, promove qualidade de vida e bem estar comum a 

toda população, muitas vezes são invisíveis aos olhos da sociedade, tornando-se uma classe 

marginalizada.  Esse estudo tem como objetivo geral analisar o perfil socioeconômico e 

condições de trabalho dos membros da Associação de Catadores de Resíduos Recicláveis do 

Recôncavo Baiano- ACRB, localizada no Município de Santo Antonio de Jesus – BA. Quanto 

aos procedimentos metodológicos, a presente pesquisa caracteriza-se como descritiva 

observacional de abordagem quali-quantitativa. O estudo será realizado na ACRB, tendo 

como participantes do estudo os membros desta associação que estiverem atuantes. Para 

coletar os dados será aplicado um formulário aos membros da associação, além de observação 

in loco no ambiente da pesquisa.  Os dados serão analisados através da estatística descritiva e 

análise de conteúdo segundo Minayo. Como contribuição deste trabalho para a sociedade, 

pretende-se elaborar um relatório técnico com os resultados do estudo, tendo em vistas 

desencadear reflexões, ampliar discussões que promovam ações por parte dos gestores 

públicos para melhorar a qualidade de vida dos catadores. 
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