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RESUMO 

Devido aos tempos atípicos que vivenciamos por causa da crise sanitária, resultante do 

coronavírus, onde, a saúde e a economia sofrem os impactos mais perceptíveis, externa-se a 

preocupação em saber como os catadores de materiais recicláveis, que são considerados um 

grupo desamparado financeiramente, se comportam diante deste evento e quanto aos impactos 

ressentidos por eles. Considerando o potencial de risco dos resíduos domiciliares graças à 

possibilidade de contaminação, houve um salto na preocupação em consequência do contato 

entre catador e resíduo. Desta forma, a pesquisa é caracterizada exploratória e foi realizada por 

meio da aplicação de questionário, com perguntas fundamentadas em temas como: o 

comportamento da renda dos catadores das cooperativas durante a pandemia e a situação de 

saúde dos catadores. Observou-se que os catadores de materiais recicláveis frente a pandemia 

sofreram com redução na produção de recicláveis e com a desvalorização dos mesmos, afetando 

substancialmente a renda de suas famílias, evidenciando uma vulnerabilidade social a mais. 

 

Palavras-chave Cooperativa. Catador. Resíduos Sólidos., Covid-19. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 
Due to the atypical times that we are experiencing because of the health crisis, 

resulting from the coronavirus, where health and the economy suffer the most 

noticeable impacts, there is a concern to know how waste picker, who are 

considered a financially helpless group, behave in the face of this event and the 

impacts felt by them. Considering the potential risk of household waste thanks 

to the possibility of contamination, there was a big concern as a result of the 

contact between waste picker and trash. In this way, the research is 

characterized as exploratory and was carried out through the application of a 

questionnaire, with questions based on topics such as: the income behavior of 

waste pickers from cooperatives during the pandemic and the health situation 

of the waste pickers. It was observed that recyclable pickers in the face of the 

pandemic suffered from a reduction in the production of recyclables and their 

devaluation, substantially affecting the income of their families, evidencing an 

extra social vulnerability. 

 
 

Keywords: CO-OP/Cooperative. Waste picker. Solid waste. Covid-19. 
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INTRODUÇÃO 

No cenário de emergência sanitária decorrente da Pandemia do novo coronavírus 

(COVID-19), estima se, que devido as determinações de quarentena, isolamento e 

distanciamento social, se observará um notável aumento na geração de resíduos 

domiciliares de (15% - 25%), e um notório crescimento de resíduos oriundos da saúde de 

10 a 20 vezes (ABRELPE, 2020). 

Nesse contexto extraordinário, a diversidade e quantidade de resíduos 

contaminados, sem manejo adequado, podem apresentar riscos ainda maiores para o meio 

ambiente e à saúde pública. De acordo Kampf et al. (2020) o coronavírus pode sobreviver 

em materiais como: (metais, vidro e plástico) por cerca de até nove dias. 

Diante disso, países em desenvolvimento como é o caso do Brasil, indicam 

maiores vulnerabilidades suscitavas ao vírus no que tange o gerenciamento de resíduos, 

devido que, ainda uma boa parte de seus resíduos são dispostos a céu aberto e em aterros 

não administrados corretamente, onde, ainda, existem catadores de materiais recicláveis que 

vasculham sem a proteção adequada, não fazendo o uso de Equipamentos de Proteção 

Individual (EPI’s), no qual fazem para garantir sua sobrevivência. 

Ante o exposto, os catadores de materiais recicláveis requerem maior atenção, 

pois, são um dos mais suscetíveis as ameaças do vírus e outras enfermidades dentro da 

temática de resíduos, (ARAÚJO et al., 2021). É sabido que possuem um papel fundamental 

na efetividade da Política Nacional dos Resíduos Sólidos (PNRS) e são considerados no 

meio científico, agentes ambientais nos processos de reciclagem. 

Apesar de sua importância na sociedade, ainda não possuem reconhecimento, 

valorização e o apoio que necessitam para exercer suas atividades de trabalho com 

condições dignas (TEIXEIRA, 2015). 

Segundo a estimativa do Movimento Nacional dos Catadores de Materiais 

Recicláveis (MNCR), o número de catadores de materiais recicláveis chegava a 800 mil no 

Brasil (MNCR, 2019). De acordo com a Norma Regulamentadora n° 15, o trabalho 
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exercido por eles é classificado como insalubre de grau máximo. Esses trabalhadores 

possuem uma certa vulnerabilidade que pode ser explicada em situações de crise por se 

tratar de um trabalho de carência legal que está alinhado ao consumo e descarte 

(AMAZONAS e NASCIMENTO, 2021). 

Deste modo, externa se ainda mais a preocupação quanto à saúde e o bem-estar da 

comunidade de catadores e catadoras de materiais recicláveis nesse período pandêmico. O 

presente trabalho busca explanar o panorama da situação dos catadores de materiais 

recicláveis das cooperativas da zona de influência de Ji-Paraná e identificar as 

vulnerabilidades mais recorrentes desse grupo. 

 

 
 

1 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

1.1 A GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO BRASIL 

 
 

Nos últimos tempos, os resíduos sólidos se tornaram uma preocupação crescente 

no mundo em razão da complexidade das demandas sociais, econômicas e ambientais da 

atualidade causadas pela rápida industrialização (CASAIS et al., 2020). 

 Nesse sentido, um dos fatores que contribui para tal preocupação é o formato atual 

do uso demasiado dos recursos naturais que expõe uma produção indutiva de resíduos 

sólidos no qual nem sempre se tem uma destinação adequada para eles e em consequência 

causa impactos ambientais negativos (COSTA, 2020). A gestão adequada dos resíduos 

sólidos é uma importante estratégia para a proteção do meio ambiente (CYRNE et 

al.,2020). 

Soliani et al. (2019), considera que a gestão dos Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) 

mostra se como um mecanismo facilitador com finalidade de realizar melhores práticas 

para a disposição e destinação dos RSU. 

No Brasil um dos maiores desafios na gestão de resíduos sólidos atualmente é 

extinguir a disposição inadequada (KLEIN et al., 2018). A maior parte das cidades 

brasileiras ainda encaminha seus resíduos para lixões e aterros controlados totalizando 

35,8% de disposição inadequada no país (ABRELPE, 2021). 

Perante o exposto, alguns governos, sociedade civil e o setor privado vem se 

induzindo em adotar uma nova postura quanto ao seu comportamento, em relação por 

exemplo, aos novos padrões de consumo com a intenção de reduzir a geração de resíduos 
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na procura de preservar o meio ambiente e elevar a qualidade de vida (COSTA et al., 

2017). 

Diante disso, é notório que a partir das adoções de padrões de produção e 

consumo sustentáveis e a gestão correta dos resíduos sólidos é possível minimizar 

significativamente os impactos ao ambiente e na saúde (JACOBI e BE, 2011). 

No Brasil o correto gerenciamento de RSU nas cidades com implementação de 

Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PGRS) e adoção de soluções 

consorciadas intermunicipais, a partir da execução dos mesmos, recursos financeiros são 

disponibilizados pelo governo para este fim, de forma que resulta em um incentivo para 

realizar a gestão de resíduos (SANTIN et al., 2017). 

 
1.2 ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTAIS: RESÍDUOS SÓLIDOS EM FOCO 

 
 

De acordo com Sánchez (2008) aspectos ambientais são elementos capazes de 

interagir com o meio ambiente. 

Ainda, conforme a ISO 14.001:2015: 

Um aspecto ambiental pode causar impacto (s) ambiental (is). Um 

aspecto ambiental significativo é aquele que tem ou pode ter um ou mais 

impactos ambientais significativos. Aspectos ambientais significativos 

são determinados pela organização, aplicando um ou mais critérios. 

 
O impacto ambiental é definido como qualquer modificação das propriedades 

físicas, químicas e biológicas do meio ambiente que sejam causadas por qualquer forma de 

matéria ou energia, por meio das atividades humanas que afetam tanto a saúde, quanto a 

segurança e o bem-estar da população, as atividades sociais e econômicas, a biota e as 

condições estéticas e sanitárias do meio ambiente e a qualidade dos recursos ambientais, de 

formas direta ou indireta (CONAMA nº 001 de 1986). 

Deste modo, os aspectos ambientais representam os mecanismos ou processos 

consequentes de atividades, ou seja, são as causas, em decorrência os impactos 

consistem em efeitos (LIMA, 2018). A concentração de aspectos em âmbito econômico, 

social, cultural e político resulta em impactos nocivos a natureza o que contribui na 

degradação do meio ambiente, e em consequência reflete no bem-estar dos seres humanos 

(SOLINIANI et al.,2019).  

Segundo Santiago e Dias (2012), os resíduos causam impactos significativos ao 
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meio ambiente e para a saúde pública, consequentemente devido que a tecnologia que 

teve seu avanço não acompanhado das formas de tratamento necessária às modificações 

dos resíduos em relação a quantidade e qualidade.  

Resíduos sólidos são definidos como sobras consequentes de atividades humanas 

que são descartados como insignificantes ou sem valor. Esses materiais correspondem tanto 

à quantidade produzida nas áreas urbanas quanto à qualidade da agricultura, resíduos 

minerais e da indústria (RAMACHANDRA et al., 2018). 

Um exemplo disso é que devido o maior uso de produtos com embalagens 

descartáveis, a geração de resíduos aumentou e em decorrência reduziu-se a vida útil dos 

aterros sanitários, causando impactos ambientais de grande magnitude (ROCHA, 2012). De 

acordo Oliveira et al (2020), a intensa geração de resíduos compõe um dos maiores 

impactos enfrentados na atualidade. 

No entanto, o resíduo também tem uma perspectiva econômica. Tullio (2019) 

acrescenta que, a atividade de reciclagem proporciona a redução significativa de impactos 

ambientais e econômicos. 

 
1.3 O

 PAPEL DOS CATADORES E O CICLO DE VIDA DOS PRODUTOS 

 
 

No decorrer da história, o catador é conhecido como o trabalhador que através do 

lixo retira o seu sustento (NETO, 2019). Nessa perspectiva, o que diz ser lixo é o material 

reciclável, que também são resíduos sólidos. Dessa forma, os trabalhadores que coletam os 

materiais recicláveis se denominariam catadores de lixo. Porém, esse ofício de catador de 

lixo não existe. Visto que, nenhuma pessoa vive de forma digna do, e no, lixo (SEVERO, 

2018). 

Portanto, tal trabalhador é reconhecido com a denominação profissional de catador 

de material reciclável classificada pela Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) sob o 

número 5192-05 (MNCR, 2020). 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) define os catadores de materiais 

recicláveis como pessoas físicas de baixa renda que exercem o trabalho de coleta, 

segregação, transporte, beneficiamento, processamento, comercialização de materiais 

reutilizáveis, recicláveis e que integram ações que envolvem a responsabilidade 

compartilhada do ciclo de vida dos produtos (BRASIL, 2010a; BRASIL, 2022). 

Entretanto, conforme Neto (2021) atualmente os catadores são identificados em 
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três formas: o que presta serviço regido pela CLT, o que presta serviço por conta própria 

podendo ser denominar cooperado e o individual conhecido como catador avulso. 

Embora as leis e políticas ambientais reconheçam formalmente a natureza 

fundamental das atividades que exercem, as condições de trabalho cotidianas para a grande 

maioria desses profissionais já são bastante precárias, degradantes e estigmatizadas 

(PASQUALETO, 2020). 

A importância das catadoras e catadores no Brasil é indiscutível. Visto que, são 

responsáveis por cerca 90% de todo material reciclado no Brasil (IPEA,2016). E ainda, 

35,2% da coleta seletiva realizada no país é feita por eles (SNIS, 2021). 

Diante disso, se ressalta que a atuação desses profissionais é indispensável 

principalmente quando atuam em cooperativas, visto que o poder público e as empresas 

não atingiriam as metas colocadas para aumentar a reciclagem no país, sem a considerável 

contribuição desses trabalhadores (COSTA, 2018). 

Destarte, os catadores de materiais recicláveis ao exercerem seu trabalho 

contribuem na redução e amenização de custos no que tange a coleta, transporte e 

disposição adequada dos RSU (ROMANSINI, 2005). 

A fase do exposto, o profissional catador ocupa o lugar central na indústria de 

reciclagem (FUTURE PIONEERS, 2020; GLOBALREC, 2020), exercendo seu trabalho 

seja de maneira informal ou organizada, fazendo o, bem antes mesmo das criações de 

políticas públicas para a gestão de resíduos sólidos no país (GOUVEIA, 2012). E assim, 

contribuem consideravelmente para o retorno de 20 a 50% de materiais recicláveis para o 

ciclo produtivo (WIEGO, 2020a), reduzindo o volume de poluentes descartados nas vias 

urbanas, produzindo economia, impedindo que matéria-prima e energia sejam 

encaminhadas a aterros sanitários e lixões (CAVALCANTE et al., 2019). 

De acordo Junior e Homma (2016), o catador é definido como um prestador de 

serviços ambientais porque: 

com o seu trabalho, ele reduz a extração de recursos naturais renováveis 

e não renováveis da natureza, diminui a poluição do solo, da água e do 

ar, ele economiza água e energia, prolonga a vida útil dos aterros 

sanitários, diminui o desperdício e contribui para o desenvolvimento de 

uma consciência ambiental mais saudável [...]. 

 
Mallak e Sakurai (2020) reafirma que, os catadores de materiais recicláveis 

organizados ou informais são atores importantes para o ciclo de vida dos produtos ao 
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reinserir o material reciclado ao ciclo produtivo. 

O ciclo de vida de um produto, se configura uma série de etapas que envolvem a 

concepção de um produto, a obtenção de matérias primas e insumos, o processo de 

produção, o consumo e a disposição final (BRASIL, 2010b).  

Barbieri, et al (2009) discorre que, o ciclo de vida na cadeia produtiva de um bem 

e um serviço acontecem em etapas onde novos recursos são utilizados e consequentemente 

geram novos resíduos, conforme a figura 1. Onde, o transporte durante as etapas, retorno 

dos produtos para reuso, reparação, reciclagem e retirada de resíduos fazem parte do ciclo 

de vida. 

Figura 1 - Ciclo de vida e suas interações com o meio ambiente. 

Fonte: Barbieri et al., 2009. 

 
 

2 METODOLOGIA 

 
2.1 ÁREA DE ESTUDO 

 
 

A presente pesquisa teve como área de estudo a região de influência de Ji-Paraná 

conforme a figura 1, onde segundo IBGE (2007), abrange os municípios de Cacoal, Rolim 

de Moura, Ouro Preto do Oeste. Localizados na porção-centro leste do estado de Rondônia, 

na região norte do país. Estes, se assemelham nas atividades econômicas, na qual são 

voltadas para agropecuária, indústria e serviços de administração, defesa, educação, saúde 

pública e seguridade social (IBGE, 2015). 
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Figura 2 - Localização da região de Influência de Ji-Paraná. 

 
 

A identificação de uma região de influência de uma cidade é realizada por meio 

da classificação dos centros urbanos que possuem determinados equipamentos e serviços e 

que atraem populações de outras localidades (IBGE, 2018). 

 
2.2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 
 

A presente pesquisa se refere a uma abordagem qualitativa. Conforme Neves 

(1996), busca-se entender os fenômenos a partir da perspectiva dos participantes da 

situação analisada. E a natureza da pesquisa caracteriza-se como exploratória, e referente ao 

procedimento adotou- se a aplicação de questionário. 

A pesquisa exploratória, de acordo com Gil (2008): 

 
 

Tem como principal finalidade desenvolver, esclarecer e modificar 

conceitos e ideias, tendo em vista a formulação de problemas mais 

precisos ou hipóteses pesquisáveis para estudos posteriores. De todos os 

tipos de pesquisa, estas são as que apresentam menor rigidez no 

planejamento. 
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E pesquisas exploratórias são elaboradas com intuito de proporcionar visão geral, 

de tipo aproximativo, a respeito de determinado fato. Tal pesquisa é aplicada 

especialmente quando o tema escolhido é pouco explorado e torna-se difícil formular 

hipóteses precisas e operacionalizáveis sobre (Gil, 2008). 

O estudo foi realizado em setembro de 2021, no qual, foi desenvolvido por meio 

de aplicação de questionário. Onde, se compilou perguntas sobre situação de 

funcionamento das cooperativas de catadores durante a pandemia da COVID-19, a 

comercialização e produção de materiais recicláveis no período de junho de 2020 a nove de 

junho de 2021 e sobre a situação da saúde e renda dos catadores. 

O questionário foi adaptado do estudo intitulado Impactos da pandemia de 

COVID-19 sobre reciclagem inclusiva no Brasil realizado por Women in Informal 

Employment: Globalizing and Organizing (WIEGO, 2020b). O questionário da pesquisa 

atual foi composto por nove tópicos dos quais sete foram construídos com alternativa de 

assinalar sim ou não e dois tópicos com a opção descritiva, conforme o quadro 1. O mesmo 

fora aplicado via e-mail, via WhatsApp e por ligação telefônica para os representantes das 

quatro cooperativas dos municípios pertencente a este estudo. Sendo elas a Coocamarji de 

Ji-Paraná, Coopcatar de Cacoal, Coocamarpo de Ouro Preto do Oeste e a Recicooprm de 

Rolim de Moura. 

Tal adaptação foi necessária em virtude de respeitar as recomendações de 

distanciamento social e, ainda, no intuito de preservar a saúde da autora, que no momento 

da pesquisa se encontrava na fase de puerpério, no qual, se enquadra como grupo de risco 

no que tange a Covid-19. 

Ressalta-se que, as cooperativas de catadores de materiais recicláveis são as 

unidades de análise deste estudo e não uma pesquisa individual a cada catador (ra) ou 

associado (a). Deste modo, os resultados que apresentam dados individuais, como por 

exemplo, o número de catadores com casos suspeitos ou confirmados de Covid-19, são 

embasados nas informações preenchidas pelos representantes das cooperativas e não por 

parte de cada cooperado. Sendo assim, pode indicar, que demais casos podem ter ocorrido 

sem a ciência dos representantes, principalmente em casos que as cooperativas tiveram 

suas operações afetadas durante as quarentenas municipais. 
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Quadro 1 - Questionário aplicado nas cooperativas da região de influência de Ji-

Paraná/RO. 
 

Questionário da situação das cooperativas de materiais recicláveis na região de 

Influência de Ji-Paraná-RO na Pandemia do novo coronavírus 

 
1. Situação de operação da cooperativa: 

( ) Funcionamento normal; 

( ) Funcionamento parcial; 

( ) Funcionamento paralisado. 

 

 
 

2. Destinação dos materiais em casos de 

cooperativa paralisada ou em 

funcionamento parcial: 

( ) Encaminhado para aterro sanitário 

ou lixão; 

( ) Acumulado no pátio ou galpão da 

cooperativa; 

( ) Parte do material indo para 

cooperativa parte indo para o aterro 

sanitário ou lixão 

( ) Continua recebendo e triando; 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Protocolos de prevenção de contágio: 

 

Usa-se EPI’s (máscaras, luvas, óculos)? 

SIM ( ) NÃO ( ) 

 
Faz utilização contínuo de antissépticos 

de higiene pessoal? 

SIM ( ) NÃO ( ) 

 
Houve ou Há orientações de prevenção 

aos cooperados? 

SIM ( ) NÃO ( ) 

 
Há lavagem diária de banheiros e 

refeitórios com hipoclorito? 

 

SIM ( ) NÃO ( ) 

Houve afastamento de pessoas de grupos 

de risco? 

 

SIM( ) NÃO ( ) 

Continuação... 
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Continuação... 
 

 
Ocorre limpeza diária de superfícies 

com álcool 70%? 

SIM ( ) NÃO ( ) 

Há quarentena de materiais? 

SIM ( ) NÃO ( ) 

 

 

 

 
4. Casos de Covid-19: 

Houve casos suspeitos? se sim, quantos? 

R:  

Houve casos confirmados? Se sim, 

quantos? 

R:  

Houve acesso a teste do covid-19? Se 

sim, quantos? 

R:  

 

 

 
5. Venda por tipo de material: 

 

 

Houve 

queda no 

valor de 

venda? 

Papelão. SIM ( ) NÃO ( ); 

Pet . SIM ( ) NÃO; 

Pead . SIM ( ) NÃO ( ); 

Alumínio. SIM ( ) NÃO ( 

). 

 

 

 
6. Produção média de matérias 

(Tonelada/ mês): 

Qual foi a produção média mês da cooperativa em 2020? 

R:  

Qual foi a produção média mês da cooperativa até junho de 2021? 

R:  

 

 

7. Situação dos catadores cooperados 

entre junho de 2020 a junho de 2021: 

Houve diminuição no quadro de 

cooperados? 

SIM ( ) NÃO ( ); 

Houve oferta de vaga para

 novos cooperados? 

SIM ( ) NÃO ( ); 

 
8. Alteração na renda dos catadores: 

Aumentou?  

SIM ( ) NÃO ( ); 

Continuação... 
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Conclusão 

 

Fonte: Adaptado de WIEGO, 2020b. 

 
 

2.3 DELIMENTAÇÃO DOS OBJETIVOS 

 
 

O questionário foi dividido, com intuído de construir dois objetivos 

que são discorridos a seguir. 

 

2.3.1 Identificar as Vulnerabilidades dos Catadores de Materiais Recicláveis Frente a 

Situação Pandêmica 

Os dados utilizados para realizar esse objetivo serão extraídos do quadro 1, 

mais  precisamente nos itens: 3-Protocolos de prevenção de contágio; 4- Casos de 

Covid-19; e 9- Tipo de assistência às catadoras e aos catadores durante pandemia do 

 Diminuiu? 

SIM ( ) NÃO ( ); 

Não alterou? 

SIM ( ) NÃO ( ); 

Interrompeu? 

SIM ( ) NÃO ( ). 

 

 

 

 

 

 

 

 
9. Tipo de assistência às catadoras e aos 

catadores durante pandemia do novo 

coronavírus: 

Houve doação de cestas básicas

 aos catadores? 

SIM ( ) NÃO ( ); 

 
Houve doação de EPIs e Álcool em 

gel/70%? 

SIM ( ) NÃO ( ); 

Houve algum auxílio financeiro 

temporário? 

SIM () NÃO ( ); 

Houve campanhas de solidariedade em 

prol dos catadores? 

SIM ( ) NÃO ( ). 
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coronavírus. Eles serão utilizados para descrever parte da realidade do estado de 

salubridade e verificação do exercício das medidas de prevenção contra o coronavírus dos 

catadores e catadoras da região do estudo. 

 
 

2.3.2 Identificar os Impactos Econômico e Social em Tempos de Pandemia 

 

 

Para construir esse objetivo se utilizara os itens 1- Situação de operação da 

cooperativa; 2- Destinação dos materiais em casos da cooperativa paralisada ou em 

funcionamento parcial; 5-Venda por tipo de material; 6-Produção média de matérias 

(Tonelada/ mês); 7- Situação dos catadores cooperados entre junho de 2020 a junho de 2021; 

e 8- Alteração na renda dos catadores. A fim, de explainar a perspectiva da real atualidade 

dos catadores deste estudo. 

Posteriormente os dados foram agrupados de acordo com seus objetivos e 

organizados em gráfico utilizando o software Excel 2016. 

 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 
3.1 VULNERABILIDADES DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS 

FRENTE A SITUAÇÃO PANDÊMICA 

 
Os catadores no exercício de seu trabalho estão comumente expostos a riscos 

físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e de acidentes. Com o advento da pandemia do 

Sarvs-coV- 2 faz surgir um novo risco biológico (SANTOS e JOAQUIM, 2021). 

Nesse contexto o item 3- Protocolos de prevenção de contágio, do quadro 1, 

possibilitou avistar o cenário do comportamento das cooperativas quanto a implementação 

dos protocolos de prevenção para seus cooperados contra a covid-19. Nesse item se 

contempla subitens como: a utilização de Equipamentos de Proteção Individual (IPI’s), 

práticas de distanciamento social, como afastamento de pessoas consideradas do grupo de 

risco, prática de higiene tanto pessoal como no ambiente de trabalho, entre outros, conforme 

o gráfico 1. 
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Gráfico 1: Protocolos de prevenção de contágio. 

 
 

De acordo com o gráfico 1, quase todas as cooperativas responderam afirmando 

que fazem o uso de EPI’s, exceto a cooperativa Coopcatar. De acordo com a Norma 

Reguladora nº 6, os EPI’s são todos os dispositivos ou produtos de uso individual utilizados 

pelo trabalhador, destinado à proteção aos riscos suscetíveis de ameaça a segurança e a 

saúde no trabalho e, é obrigação do empregador fornecer todos os EPI’s aos seus 

empregados independentemente do tipo de risco que o trabalhador esteja exposto (BRASIL, 

2022b). Santos et al. (2019) afirma que, o uso de EPIs tem que ser obrigatório, pois visa, 

uma maior segurança em relação as atividades que os profissionais estão expostos e, em 

consequência, reduz os riscos de acidentes. Além disso, as cooperativas que declararam 

fazer o uso dos equipamentos (EPI’s), disseram que fizeram a adesão do uso de máscaras, 

mas não utilizam os óculos devido à falta de recurso para aquisição de tal equipamento. 

Maia et al (2020) declara que, em época de covid-19, luvas e botas não são suficientes na 

segurança laboral, devendo assim, em virtude de como o vírus pode penetrar no corpo 

humano, acrescentar óculos e máscaras como fatores protetores. Ademais, em um estudo 

similar de Dias et al. (2020), no qual abrangeu 150 cooperativas, as que responderam que 

não fazem o uso de todos os EPI’s justificaram que foi devido, à falta de recurso financeiro 

e por falta dos EPI’s adequados no mercado, em razão da alta demanda na procura e o 

aumento no preço. 

Na utilização contínua de antissépticos de higiene pessoal, todos responderam que 

fazem o uso. Conforme Silvino et al. (2020), a higienização com água e sabão ou com 

álcool em gel, são igualmente efetivas na eliminação do SARS-CoV-2, desde que, sejam 

realizadas de forma frequente e adequadamente. Enfatiza-se que na impossibilidade de 
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lavar as mãos com água e sabão a higienização com álcool em gel 70% é o ideal, e destaca 

que deve se evitar o líquido, pois é altamente combustível (ORIS, 2020). 

Quanto a orientação de prevenção contra a Covid-19, a única cooperativa que não 

recebeu orientação foi a Coocamarji. No qual a mesma, relatou que buscou por conta 

própria as orientações via internet. Miolo et al. (2021), em seu estudo realizado com 

catadores na cidade Erechim-RS, demonstra que por meio de mecanismos de orientação de 

prevenção para catadores quanto, para a população em geral geram impactos positivos, 

como o empoderamento dos catadores quanto as medidas de prevenção contra a covid-19 e 

a diminuição de descarte incorreto de máscaras junto com os recicláveis pela população. 

No que tange a limpeza diária de superfícies com álcool 70% das cooperativas, 

quase todas responderam que não fazem, exceto, a Coopcatar que não respondeu. As 

cooperativas que responderam alegaram que o produto não se demonstra suficiente para a 

limpeza e, bem como, não possuem quantidades suficientes para realizar tal procedimento. 

Além disso, informaram que não fazem a limpeza diariamente, mas quando fazem usam 

água e sabão, pois é a alternativa de produto mais acessível economicamente. Segundo a 

Organização Mundial da Saúde (OMS), uma das formas de reduzir o contágio do vírus 

SARS-COV-2 (COVID-19), é a utilização do álcool etílico 70% em forma de gel, bem 

como, a utilização de água e sabão comum ou detergente para higienização de superfícies e 

objetos, assim como assepsia das mãos (OPAS, 2020). E o Instituto Nacional de Controle 

de Qualidade em Saúde (INCQS), enfatiza que existe três tipos de álcool em gel, no qual, o 

do tipo saneante é o destinado à limpeza ou desinfecção de superfícies inanimadas 

(FIOCRUZ, 2020). De acordo com Fava (2021), os produtos de biossegurança como: 

máscaras, luvas e álcool em gel, durante a pandemia aumentaram os preços, houve 

aumento de 663% em alguns estabelecimentos no estado do Mato Grosso (CENTRO 

AMERICA, 2021). 

Em relação a lavagem de banheiros e refeitórios, todas as cooperativas fazem 

diariamente, não necessariamente com o uso de hipoclorito. Conforme a nota técnica Nº 47 

de 24 do junho de 2020 da Agencia Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), o 

hipoclorito de sódio é uma alternativa de desinfetante para objetos e superfícies que pode 

substituir o álcool 70%, deste modo, é eficiente para eliminar a covid-19 (BRASIL, 2020) . 

Sobre o afastamento de pessoas do grupo de risco, houve afastamento de 

cooperados nas cooperativas Recicooprm e na Coocamarpo, porém, não houve na 

Coocamarji, e a Coopcatar não respondeu. Nas cooperativas que ocorreram afastamento 
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relataram que houve resistência por parte de alguns catadores em fazer o afastamento. 

Conforme Oliveira (2011), o afastamento por motivo de saúde traz prejuízos financeiros aos 

catadores e visando aumentar a lucratividade, mesmo em situação de riscos muitos protelam 

em buscar tratamento. 

No que refere-se a quarentena de materiais, a Recicooprm e a Coocamarpo 

responderam que fizeram ou fazem a quarentena, no entando, a Coocamarji e Coopcatar 

responderam que não fazem. Observando que a metade das cooperativas do estudo não 

fazem a quarentena dos materiais, o que sinaliza o aumento de risco em contrair o 

coronavírus. Dado que, estudos como da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e 

Ambiental (ABES), traz que o vírus pode permanecer até 72 horas em alguns materiais 

descartáveis (ABES, 2020). Fidelis et al (2020) pondera que, o plástico e o papel/papelão 

totalizam 64,6% dos materiais reciclados por meio de programas de reciclagem no Brasil e 

a maior parte desses materiais resulta da triagem manual. Bastos (2021) salienta que, uma 

das motivações de algumas cooperativas de não fazerem a quarentena dos materiais, são 

que elas não possuem condições em suas infraestruturas para fazer higienização, 

armazenamento e nem orçamento para que os materiais passem pelo período de 

descontaminação. 

A respeito do item 4- Casos de Covid-19, as cooperativas Coocamarji e a 

Coopcatar responderam que ambas ocorreram um caso suspeito, no entanto, não houve 

nenhum caso suspeito na Coocamarpo e nem na Recicooprm e casos confirmados apenas 

na Coopcatar. Na Coocamarji 47 cooperados fizeram o teste do covid-19, a Coocamarpo e 

Recicooprm foram 3 cooperados e a Coopcatar não respondeu. Os representantes das 

cooperativas que responderam explicaram que os testes realizados foram tanto em 

laboratórios particulares quanto na testagem rápida oferecida gratuitamente pelo Sistema 

Único de Saúde (SUS). Em virtude em requerer tempo para ter acesso a testagem rápida e 

por ter dispor de recurso para fazer a testagem paga, as testagens não foram feitas de forma 

frequente, podendo assim ter havido mais casos, que não foram notificados para os 

representantes. 

No que se refere ao item 9-Tipo de assistência às catadoras e aos catadores 

durante pandemia do coronavírus, o gráfico 2 representa o resultado extraídos da pesquisa. 
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Gráfico 2: Tipo de assistência às catadoras e aos catadores durante pandemia do 

coronavírus. 

 
 

Conforme o gráfico 2, é possível observar que todas as cooperativas receberam 

doação de cestas básicas, sendo a Coopcatar a única que não recebeu doação de EPI’s e 

Álcool em gel/70%. Contudo, todas cooperativas receberam auxílio financeiro temporário. 

Por fim, apenas nas cooperativas Coocamarpo e Recicooprm aconteceram campanhas de 

solidariedade em prol dos catadores. 

Ainda sobre as cestas básicas recebidas, todas cooperativas informaram que foram 

doações de entidades privadas e da própria população local, que se organizou para 

distribuir. Quanto o recebimento dos EPI’s e álcool em gel, todas as cooperativas que 

receberam disseram que foram doados por entidades privadas, exceto a Coocamarji que 

recebeu tanto de órgãos privados como públicos, destacando-se a prefeitura do seu 

município com a doação de EPI’s e o álcool em gel pelo Instituto Federal de Rondônia- 

Campus de Ji-Paraná. 

Em relação ao auxílio financeiro temporário, todas as cooperativas contaram que 

o único auxílio recebido pelos seus catadores foi o, auxilio emergencial no valor de R$ 

600,00 disponibilizado pelo governo federal por meio da Lei Federal nº 13.982, de 02 de 

abril de 2020, no qual, estabelece medidas excepcionais de proteção social a serem adotadas 

durante o período de enfrentamento da emergência de saúde pública causada pelo 

coronavírus (Covid-19), para diversos segmentos, incluindo o Microempreendedor 

Individual (MEI) e os trabalhadores informais (BRASIL, 2020b), no qual tange os catadores 

formalizados com o MEI, sob o código de Classificação Nacional de Atividades 
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Econômicas 3811-4/00 e os catadores informais que não fazem parte de nenhum grupo 

organizado. 

Contudo, mesmo com a assistência para subsistência nesse período aos catadores, 

segundo eles não se exime os problemas econômicos de manter suas famílias no qual, 

envolvem os gastos com aluguel residencial, contas de luz, água e farmácia, entre outros. 

 
3.2 OS IMPACTOS AMBIENTAL, ECONÔMICO E SOCIAL EM TEMPOS DE 

PANDEMIA 

O Governo do Estado de Rondônia no dia 20 de março de 2020 por meu do 

Decreto nº 24.871, declara Estado de Calamidade Pública em todo o território do estado, 

para fins de prevenção e enfrentamento à pandemia causada pela COVID-19 

(RONDÔNIA, 2020). Em consonância com a data desta, e a contar 20 dias depois as 

cooperativas Coocamarji e Recicooprm ficaram com o funcionamento parcial neste 

período, a Coocamarpo paralisou 20 dias e na Coopcatar permaneceu com sua operação 

normal. Todas as cooperativas que tiveram suas operações alteradas responderam que, a 

partir das datas especificadas por elas retornaram ao funcionamento normal, pois, alegaram 

não ter condições de manter os cooperados em casa pagando salário, nem manter as 

despesas básicas das cooperativas como: energia, água, entre outros. Posto isto, não 

conseguiriam manter as despesas por nenhum período se caso paralisassem. Wiego 

(2020b) discorre que, as cooperativas de catadores materiais recicláveis dificilmente 

possuem amparo financeiro ou capital de giro para manter os seus empreendimentos ou 

pagar seus cooperados, durante o período de diminuição de demanda no mercado de 

recicláveis como em um evento atípico como a pandemia. Juncá (2004) saliente que, 

poucas cooperativas estão registradas legalmente, não se atentam em verificar as 

legislações trabalhista e tributária, e por muitas vezes falta oportunidades e conhecimentos 

para assegurar sua eficiência econômica. 

No que se refere ao item 2- Destinação dos materiais em casos da cooperativa 

paralisada ou em funcionamento parcial, a Coocamarji continuou recebendo e triando os 

materiais recicláveis, quanto a Recicooprm respondeu que uma parte do material foi para a 

cooperativa e a outra foi encaminhada para o aterro sanitário e a Coocamarpo o material se 

acumulou no barracão da cooperativa 

A respeito do item 5- venda por tipo de material, o gráfico 3 ilustra a realidade 

encontrada em relação a variação de preço de venda dos materiais recicláveis. 
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Gráfico 3: Valor de venda por tipo de material. 
 

O gráfico 3 demonstra, que o papelão reduziu seu valor de venda na Coocamarji e 

na Coopcatar. Com relação ao Pet, reduziu o seu preço de venda na Coocamarpo, 

Coopcatar e na Recicooprm. O material Pead reduziu o valor de venda apenas na 

Coopcatar. No que refere, o Alumínio, somente na Coopcatar reduziu o valor de venda. 

Diante disso, o material que reduziu seu valor de venda entre as cooperativas foi o Pet. Maia 

et al (2020) pondera, que uma das possíveis justificativas para depreciação dos recicláveis, 

advém da estagnação econômica global, que afeta diretamente a reciclagem. O mesmo 

autor ainda saliente que o Polietileno (PET), polímero, sob produto do petróleo, durante a 

pandemia alcançou seu mais baixo preço em comparação aos últimos 20 anos. Posto isto 

Bispo e Amorim (2020), comenta que a pandemia intensificou a variação de preços entre o 

plástico advindo da reciclagem e o de origem virgem, pois, em decorrência da queda no 

preço do petróleo, a produção de plásticos de origens recicláveis se tornou mais cara. E 

também alguns países suspenderam a exportação de materiais recicláveis ou passiveis de 

reciclagem, como os Emirados Árabes Unidos, que importava do Brasil (BIR, 2020). 

No que se refere a produção média de materiais (tonelada/mês), o gráfico 4 

explicita os resultados. 
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Gráfico 4: Produção média de materiais (toneladas/ mês). 

 
De acordo com o gráfico 4, a Coocamarji produziu em 2020 entre 70 e 80 

(toneladas/ mês) e até junho de 2021 produziu entre 120 a 130 (toneladas/mês). A 

Coocamarpo, produziu no ano de 2020 por volta de 15 (toneladas/mês) de materiais e em 

2021 produziu entre 30 e 50 (toneladas/ mês). Quanto a Coopcatar, em 2020 produziu 50 

(toneladas/mês) e em 2021 ficou nas 30 (toneladas/ mês). E a Recicooprm em 2020 

produziu 15 (toneladas/ mês) e em 2021 produziu 40 (toneladas/mês). Em síntese, o ano 

que as cooperativas menos produziram recicláveis foi em 2020. Nesse sentido Urbano e 

Nakada (2020), explica que no ínicio da pandemia, devido o, distanciamento social os 

centro urbanos reduziram as atividades nas regiões comerciais e os programas de 

reciclagem foram suspensos e em decorrência a produção de resíduos sólidos caiu. E a 

carência em fornecer instrumentos corretos para a gestão dos resíduos sólidos torna-se um 

dos fatores que contribuem para a queda drástica do percentual de materiais recicláveis 

coletados nesse período (ARDUSSO et al., 2020; RED LACRE, 2020). Monserrate et al 

(2020) explana que, o aumento na geração de resíduos sólidos e a redução de programas de 

reciclagem podem produzirem efeitos que podem repercutir a médio ou longo prazo 

gerando impactos. 

Quanto a alteração na renda dos catadores, apenas na Coocamarji aumentou a 

renda, na Recicooprm e a Coocamarpo tiveram a renda interrompida. Por fim, a Coopcatar 

não respondeu. Contudo, todas as cooperativas expuseram que suas rendas foram afetadas. 

Guimarães e Marchi (2020) explica que, o fechamento provisório das cooperativas 

influenciou diretamente o catador, resultando na ausência de renda para despesas básicas, 
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falda de comida, entre outros. Os catadores por estarem nos extratos mais baixos da 

pirâmide socioeconômica brasileira são os mais afetados em relação as demais classes 

econômicas pelos impactos econômicos na pandemia (DOMINGUES et al., 2020). 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

O estudo averiguou que as cooperativas da região de influência de Ji-Paraná 

mesmo no perdurar da crise sanitária, não paralisaram suas atividades por um período 

longo, permanecendo com o seu funcionamento normal após as datas especificadas. O que 

demonstra que a necessidade de substância é maior que precaução em contrair o vírus sars-

cov-2. 

A grande maioria das cooperativas não fizeram a quarentena dos materiais 

recebidos, apontando assim, deficiência no alcance de orientações de prevenção, 

construídos e disponibilizados por entidades do setor e como também o agravamento do 

aumento de risco a contaminação a esses trabalhadores. 

A questão da utilização e a obtenção de EPI’s sinalizou que mesmo com a 

pandemia não houve melhora no cenário, agravando assim, a precariedade de sempre em 

possuir todos os equipamentos necessários para o resguardo da saúde. 

Foi possível observar a variação na produção dos recicláveis em comparação aos 

anos 2020 e 2021, no qual o ano de 2020 foi o ano que as cooperativas mais sentiram 

impactos na produção de recicláveis. 

O Pet foi o material que mais desvalorizou em relação aos demais, externando a 

depreciação comercial dos materiais recicláveis, potencializando os riscos que os catadores 

estão expostos, devido que, muitos acabam passando cada vez mais horas exercendo o 

labor para tentar recuperar a renda e por conseguinte acabam demonstrando resistência em 

obedecer a protocolos de prevenção. 

Diante disso, pondera-se que o labor dos catadores que estão na área de triagem 

das cooperativas desse estudo necessita abrasivamente do apoio da sociedade civil no que 

tange separar e acondicionar os seus resíduos e irrefutavelmente dos governantes através de 

políticas públicas que ampare e supram as suas necessidades mais recorrentes. 
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