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PRA SER CATADOR  

Pra ser catador  

Em primeiro lugar 

Tem que ser trabalhador  

Pra ser catador  

Tem que ser um sonhador  

Ser catador também é sentir dor  

Pra ser catador  

Tem que ter orgulho de ser catador  

Pra ser catador  

Tem que ser respeitador principalmente da natureza  

Pois ela é a mais beneficiada com o seu trabalho  

Pra ser catador  

Tem que ser superior ao tempo  

Porque chova ou faça sol, ele vai trabalhar  

Pra ser catador  

Mesmo sem curso superior  

Já é ser um economista, porque com o seu trabalho  

Se economiza milhões em energia 

Pra ser catador, antes de tudo,  

Tem que respeitar o outro catador  

Ser catador é ser brasileiro!  

 

(Nilson José dos Santos – Catador de Jardim Gramacho) 

Fundação Oswaldo Cruz. Cardozo (2009). 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUMO 

A atividade de coleta seletiva tem se mostrado uma importante etapa para o gerenciamento 

dos resíduos sólidos. Por esse motivo, as cooperativas de catadores de materiais recicláveis 

têm ganhado grande destaque no cenário atual do Brasil, visto que conferem vantagem 

socioeconômica e promovem o desenvolvimento sustentável. Dessa forma, os objetivos do 

presente trabalho consistem em descrever o modelo e organização do trabalho da cooperativa 

de resíduos, observar as práticas adotadas pela cooperativa em relação à segurança do 

trabalho e avaliar as necessidades de aperfeiçoamento da cooperativa. A pesquisa foi 

desenvolvida como exploratória e descritiva. Para isso, foram realizadas análises documentais 

com o programa Atlas.Ti, com o auxílio do IRAMUTEQ. A aplicação de um questionário aos 

cooperados foi também meio para atingir os objetivos da proposta, bem com o uso da planta 

da cooperativa, para que fosse possível fazer o mapa de risco e o levantamento dos principais 

riscos aos quais os trabalhadores estão expostos. Os resultados demostraram que a maior parte 

dos catadores estão associados à cooperativa no período de um mês a seis anos e, a maioria 

considera-se reconhecida socialmente e que possuem renda adequada às suas atividades. 

Além disso, acreditam que houve melhorias nas condições de trabalho com a estruturação da 

cooperativa, e consequente, que houveram vantagens em ser cooperado. Constatou-se ainda 

que, devido à falta de apoio, surgiu uma série de dificuldades na COOCAMARJI. Ao avaliar 

ações de capacitação dos mesmos, observou-se que eles não passaram por nenhuma ao longo 

do tempo em que atuam na cooperativa. Concluiu-se, portanto, que são necessárias ações de 

apoio, caso contrário há forte tendência dos trabalhadores retornarem para a informalidade. O 

incentivo à coleta seletiva deve ser prioridade na gestão municipal, bem como a capacitação 

dos catadores como forma de apoio. Ressalta-se também a importância de se propor o uso do 

mapa de risco na área de trabalho da COOCAMARJI, alertando sobre riscos aos quais estão 

expostos de forma dinâmica e ilustrativa.  A partir de tais ações, tornam-se possível 

melhorias, tendo a vista a importância socioambiental que as cooperativas possuem. 

 

Palavras-chave: Coleta seletiva. Gerenciamento de resíduos sólidos. Riscos ocupacionais. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

The selective collection activity has been shown to be an important step for solid waste 

management. For this reason, cooperatives of recyclable material pickers have gained 

prominence in Brazil's current scenario, since they confer socio-economic advantage and 

promote sustainable development. Thus, the objectives of this paper are to describe the model 

and organization of the work of the waste cooperative, to observe the practices adopted by the 

cooperative in relation to work safety and to evaluate the improvement needs of the 

cooperative. The research was developed as exploratory and descriptive. For this, 

documentary analyzes were carried out with the Atlas.Ti program, with the assistance of 

IRAMUTEQ. The application of a questionnaire to the cooperative was also a means to reach 

the objectives of the proposal, as well as the use of the cooperative's plan, so that it would be 

possible to make a risk map and survey the main risks to which the workers are exposed. The 

results showed that most collectors are associated with the cooperative in the period from one 

month to six years, and most are considered socially recognized and have adequate income for 

their activities. In addition, they believe that there were improvements in the working 

conditions with the structuring of the cooperative, and consequently, that there were 

advantages in being cooperated. It was also noted that due to lack of support, a number of 

difficulties arose in COOCAMARJI. When evaluating actions of capacity building, it was 

observed that they did not go through any of them during their time in the cooperative. It was 

concluded, therefore, that support actions are necessary, otherwise there is a strong tendency 

for workers to return to informality. The incentive to selective collection should be a priority 

in municipal management, as well as the qualification of the collectors as a form of support. It 

is also important to propose the use of the map of risk in the work area of COOCAMARJI, 

warning about the risks to which they are exposed in a dynamic and illustrative. From these 

actions, improvements are possible, taking into account the socio-environmental importance 

that cooperatives have. 

 

 

Keywords: Selective collection. Solid waste Management. Occupacional risks. 
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INTRODUÇÃO 

 

Atualmente, as práticas de consumo excessivas e a busca desenfreada do capitalismo 

para diversificar e tornar os produtos cada vez mais descartáveis tem acarretado sérios 

problemas no gerenciamento dos resíduos sólidos. Um dos maiores desafios que a sociedade 

moderna vem enfrentando nos últimos anos é a geração descontrolada de resíduos e a sua 

correta destinação. Por sua vez, diversos impactos ambientais e sociais são causados 

principalmente pela disposição inadequada dos mesmos no meio, sendo alguns resíduos de 

difícil decomposição. Ademais, os impactos ao meio ambiente ocasionam problemas à saúde, 

como por exemplo o desencadeamento de doenças de veiculação hídrica (FERRAZ et al., 

2012). 

Desta forma, surge a necessidade de gestão e gerenciamento dos resíduos e deve-se 

levar em consideração uma ordem de prioridade, tais como a não geração, redução, 

reutilização, reciclagem, tratamento e disposição final. Pode-se observar que estes são 

objetivos da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), Lei nº 12.305 de 2010 (BRASIL, 

2010), a qual dispõe sobre a prevenção e a redução na geração de resíduos, tendo como 

proposta a prática de hábitos de consumo sustentável e um conjunto de instrumentos para 

propiciar o aumento da reciclagem e da reutilização dos resíduos sólidos (aquilo que tem 

valor econômico e pode ser reciclado ou reaproveitado). Destaca-se também a destinação 

ambientalmente adequada dos rejeitos (aquilo que não pode ser reciclado ou reutilizado).  

Nesse sentido, a forma de gerenciamento utilizada atualmente para amenizar o 

problema do descarte inadequado e que possui grande destaque é a coleta seletiva, que merece 

destaque enquanto instrumento de gestão ambiental, por meio da recuperação do material para 

fins recicláveis. Além disso, é uma forma de fortalecer o papel socioeconômico dos catadores 

pois desenvolvem um importante trabalho, através da manutenção da saúde pública e limpeza 

das cidades, entre outros diversos benefícios (FRANÇA et al., 2017). 

De acordo com a ABRELPE – Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública 

e Resíduos Especiais, em 2009, foram gerados 57.011.136 toneladas/ano de resíduos sólidos 
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urbanos no Brasil e, em 2010, 60.868.080 toneladas/ano (OLIVEIRA e OLIVEIRA, 2015). 

Em virtude do aumento significativo dos resíduos gerados nos centros urbanos, ganha 

destaque o papel das cooperativas de material reciclável, que são compostas por catadores, 

responsáveis por contribuir na minimização dos resíduos a serem descartados. O trabalho 

realizado consiste em recolher, separar, transportar, acondicionar e, por vezes, melhorar o 

material dos resíduos sólidos utilizados, ainda com valor de mercado, podendo ser vendido 

para reutilização ou reciclagem (OLIVEIRA, 2011). 

Além de propiciar benefícios para o meio ambiente, reduzindo a quantidade de 

material disposto no meio, verifica-se também a importância das cooperativas de catadores na 

geração de emprego e renda, promovendo a homens e mulheres, uma forma de subsistência, 

como é o caso da Cooperativa de Catadores de Material Reciclável em Ji-Paraná 

(COOCAMARJI).  

Embora crescente o número de catadores nas atividades de coleta, os mesmos 

enfrentam algumas dificuldades no âmbito de trabalho. Ainda é muito comum a falta de 

reconhecimento por parte das autoridades e até mesmo da própria população, proporcionando 

descaso, discriminação, exclusão social, entre outras séries de problemas. Outro fator 

importante a ser observado é a falta de segurança no trabalho, visto que os riscos aos quais os 

trabalhadores ficam expostos são vários, tal como a contaminação através do contato direto 

com os resíduos, devido à ausência de equipamentos de proteção individual. Oliveira e 

Oliveira (2015) corroboram quando abordam que os catadores laboram em péssimas 

condições de trabalho, pois manuseiam os resíduos sem utilizar qualquer tipo de equipamento 

de proteção individual, estando vulneráveis a todos os tipos de doenças, seja através de pragas 

que se desenvolvem ou por meio de materiais que não são descartados adequadamente. 

A administração pública municipal tem a responsabilidade de gerenciar os resíduos 

sólidos, desde a sua coleta até a sua disposição final, que deve ser ambientalmente segura 

(JACOBI e BESEN, 2011). Verifica-se, no entanto, que os municípios ainda precisam 

avançar nos planos de gestão integrada, promover a erradicação dos lixões, operacionalizar ou 

ampliar a coleta seletiva, realizar a compostagem e a efetiva integração dos catadores de 

materiais recicláveis (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2014). Esses mecanismos 

conferem apoio às cooperativas e aos trabalhadores, pois dessa forma garantem maior 

confiabilidade e segurança aos mesmos. 

Assim, o presente trabalho objetivou verificar a forma de trabalho utilizada, o papel 

socioeconômico e as práticas adotadas a respeito da segurança no trabalho pela 

COOCAMARJI, visando preencher uma lacuna acerca do entendimento destas questões, de 
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modo a conhecer a realidade da cooperativa de catadores e propor medidas que possam 

conferir melhorias à mesma. 

O estudo foi desenvolvido atendendo os seguintes objetivos específicos: 

a) Descrever o modelo e organização do trabalho da cooperativa; 

b) Observar as práticas adotadas pela cooperativa em relação à segurança do trabalho;  

c) Avaliar as necessidades de aperfeiçoamento da cooperativa. 

 

1 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

1.1 A PRODUÇÃO DE RESÍDUOS SOLIDOS URBANOS 

Os hábitos de consumo excessivo e o crescimento demográfico são alguns dos fatores 

que contribuem para o crescimento de acúmulo de lixo em todo o mundo e para a degradação 

do meio ambiente, tornando-se necessária a implementação de medidas que priorizem a 

redução no ritmo do processo de deterioração ambiental (MARTINHAGO, GOMES e 

LUCENA, 2014). 

Para Venanzi, Martos e Silva (2015), a população que reside em cidades tornou-se 

muito maior e dessa forma maior geração de volumes de lixo. Observa-se também a evolução 

de processos de desenvolvimento industrial capazes de produzirem cada vez mais tipos de 

lixo considerados não biodegradáveis. 

Segundo Soares (2014), a preponderância desse lixo deve-se ao uso de embalagens de 

produtos descartáveis, considerados de fácil uso e descarte pela população. Uma das maiores 

dificuldades da atualidade está no alcance do desenvolvimento sustentável e na adequada 

gestão de resíduos sólidos, constituindo-se como grandes desafios para os gestores locais 

(GAUDÊNCIO et al., 2015). 

As características dos rejeitos variam de cidade para cidade, até mesmo de um bairro 

para outro, em função dos tipos de atividade desenvolvidas, dos hábitos alimentares dos 

habitantes, do clima, entre outros diversos tipos de fatores (SILVA, 2007). 

Brito (2016) destaca que no Brasil, observa-se uma média de 1,05 kg/hab.dia de 

resíduos sólidos urbanos (RSU) recolhidos, havendo uma prevalência de maiores valores per 

capita em regiões mais desenvolvidas economicamente no país. Essas regiões podem até 

produzir mais lixo, porém possuem mais recursos para dar destinação adequada aos mesmos 

em relação as menos desenvolvidas (OLIVEIRA, 2003). 

Dessa forma, os resíduos têm sido um obstáculo na gestão ambiental de diversas 

cidades, principalmente em países que estão em desenvolvimento (SABEDOT e NETO, 
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2017). Ribeiro e Besen (2006) apontam que segundo dados do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), essa situação ainda se agrava continuamente devido a maior 

parte desses resíduos estarem dispostos de maneira inadequada em lixões a céu aberto e em 

aterros irregulares.   

Outro fator que tem contribuído de forma negativa para o acúmulo de lixo é o 

incentivo dado ao consumo, proveniente do capitalismo. Dessa forma, aumenta-se ainda mais 

a produção dos mesmos com consequente disposição inadequada (LEAL et al., 2002). 

Observa-se essa problemática no dia a dia de pessoas principalmente em grandes cidades, pois 

há a valorização de produtos práticos e descartáveis. Os duráveis, perderam espaço em virtude 

da baixa praticidade (HISATUGO e JÚNIOR, 2007). 

Além de problemas ambientais e de saúde pública, observa-se também que a geração 

crescente de resíduos tem outras consequências negativas, tais como custo cada vez mais 

elevados para coleta e tratamento, como também a obtenção de áreas para disposição dos 

mesmos (PRADO e MATTOS, 2014).  

É imprescindível salientar, portanto, que através da utilização correta das formas de 

tratamento de resíduos, teríamos uma diminuição brusca em sua quantidade, e, 

consequentemente, melhoria no sistema de gerenciamento integrado dos mesmos (BACKES 

et al., 2017). Para Mota et al. (2009), ainda há um percentual alto de resíduos que possuem 

como destino os lixões, com cerca de 30% dos mesmos; em aterros sanitários, em torno de 

47%. Para atividades como compostagem e triagem em que visa o reaproveitamento, há um 

baixíssimo percentual. 

Tendo em vista os danos que a utilização de lixões podem causar ao ambiente, é 

necessário utilizar técnicas que sejam viáveis e adequadas. No caso de resíduos orgânicos por 

exemplo, podem ser reciclados por meio do processo de compostagem. Além de se constituir 

como um método barato, observa-se que é eficaz na diminuição de material depositado em 

aterros sanitários, aumentando sua vida útil e reduzindo possíveis contaminações (SANTOS 

et al., 2014). 

 

1.2 A COLETA SELETIVA E A GESTÃO EFICIENTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

Uma das alternativas no gerenciamento dos resíduos sólidos é a coleta seletiva, 

definida como um conjunto de processos de recolhimento diferenciado dos resíduos sólidos 

recicláveis que podem ser reaproveitados ou reutilizados. É uma atividade reconhecida como 

capaz de reduzir o descarte no meio ambiente dos materiais úteis que podem ser 

reintroduzidos no processo produtivo (OLIVEIRA, 2011). 
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A PNRS se apresentou como instrumento de conquista, uma vez que amplia as 

oportunidades de inclusão social e econômica dos catadores de materiais recicláveis a partir 

da expansão da coleta seletiva de resíduos sólidos (MARQUES e SANTOS, 2016) 

Ribeiro e Besen (2006) destacam que a separação de recicláveis cumpre um papel 

estratégico na gestão eficiente de resíduos, pois além de promover a separação dos mesmos na 

fonte geradora, pode-se induzir também a educação ambiental voltada para a redução do 

consumo e desperdício, bem como auxilia na melhora da qualidade da matéria orgânica para 

compostagem. Ressalta-se também a economia de recursos naturais renováveis e não 

renováveis, principalmente quando diz respeito a energia para reprocessamento de materiais 

em relação a produzir novamente desde a matéria prima, e a redução da disposição de lixo em 

aterros e decorrentes impactos ambientais 

Conforme aborda Galbiati (2005), a segregação dos resíduos na fonte geradora é de 

extrema importância para o processo da coleta seletiva, tendo em vista que aumenta a 

qualidade dos recicláveis. A falta de campanhas educativas e de um programa de coleta 

seletiva continuado podem ser interpretados pela sociedade como ações que não tenham 

utilidade prática para a construção da cidadania. Ressalta-se, portanto, que nessa etapa é 

fundamental a participação de toda a sociedade, todos em prol de um objetivo comum. 

Hisaturgo e Júnior (2007) corroboram quando destacam que a educação ambiental é uma 

forma de promover a sensibilização da população em relação ao problema, pois assim podem 

demonstrar disposição em ajudar. 

Segundo Jacobi e Besen (2011), somente 8,2 % dos municípios brasileiros 

desenvolvem políticas de coleta seletiva e consequente apoio às cooperativas. Percebe-se, 

dessa forma, o quanto essa prática ainda é desenvolvida lentamente na sociedade.  

 O essencial da segregação de resíduos na fonte é separar os orgânicos dos inorgânicos, 

em especial os plásticos, papéis, metais, tendo em vista que quando são depositados no meio 

demoram muito tempo para se decomporem. Além disso, alguns materiais podem liberar 

substâncias tóxicas nocivas principalmente ao solo (DONATO, BARBOSA e BARBOSA, 

2015). 

 Segundo Moreira (2017), estudos apontam que 90% dos RSU originados podem ser 

reaproveitados. Desse total, 60% correspondem a resíduos orgânicos e, dessa forma, poderiam 

ser compostados, de maneira que 38% são resíduos passíveis de reciclagem, tais como papéis, 

plásticos, vidros, metais, entre outros tipos de embalagens. 
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 Entretanto, as ações de coleta seletiva praticadas por todas as cooperativas existentes 

no país enfrentam problemas como a falta de conscientização da população para separação 

correta dos resíduos (VENANZI, MARTOS e SILVA, 2015). 

 

1.3 A POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

Conforme ressalta Neto (2011), o ano de 2010 foi um ano de grande importância para 

a gestão de resíduos sólidos, pois foi sancionada no Brasil a Política Nacional de Resíduos 

Sólidos, que determina as diretrizes políticas em todo o território Nacional. A referida lei é 

regulamentada pelo Decreto Federal 7.404 de 2010. Dessa forma, a mesma contempla a 

inclusão dos catadores de materiais recicláveis nos sistemas de gestão dos resíduos como 

forma de inclusão social e econômica. 

Conforme abordam Cruz, Gomes e Blanco (2017), a PNRS no seu Art. 17, inciso V, 

sugere que nos planos estaduais de gerenciamento de resíduos devem existir metas para a 

eliminação e recuperação de lixões, vinculadas à inclusão social e econômica de catadores. 

A PNRS reúne também conjuntos de princípios e diretrizes para facilitar o 

gerenciamento ideal dos resíduos sólidos. A destinação dos mesmos inclui a reutilização, a 

reciclagem, a compostagem, a recuperação e o aproveitamento energético ou outras 

destinações, de forma a verificar as normas de operação específicas, evitando assim danos ou 

riscos à saúde pública, a segurança e a minimização de impactos ambientais decorrentes 

(SOARES, 2014). 

Outro fator de extrema importância abordado na PNRS é a de responsabilidade 

compartilhada. Em seu Art. 7º, inciso XII, a mesma ressalta como um de seus objetivos a 

integração dos catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis nas ações que envolvam a 

responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos. Ou seja, cada parcela da 

sociedade tem sua responsabilidade diante da disposição e destinação dos resíduos (NETO, 

2011). 

Além disso, a PNRS confere à União e aos Municípios a responsabilidade pela 

integração das cooperativas de catadores que possuem poucos recursos à coleta seletiva 

pública, destacando também o compromisso do poder público de fornecer melhores condições 

de trabalho aos cooperados (MAGNI e GUNTHER, 2014). 
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1.4 FORMAÇÃO DE COOPERATIVAS DE CATADORES 

No Brasil, a prática de catar resíduos sólidos configura-se em um trabalho 

caracterizado como uma ocupação regulamentada, embora informal (AMATE, CARNEIRO e 

HOEFEL 2017). 

De acordo com Martinhago, Gomes e Lucena (2014), a responsabilidade pelos altos 

índices de reciclagem no Brasil é do catador de lixo. O Movimento Nacional de Catadores 

estima mais de 800 mil catadores de materiais recicláveis em todo território nacional (IPEA, 

2010).  

As primeiras iniciativas de organização de catadores estavam ligadas ao apoio 

prestado por entidades que estavam vinculadas à igrejas, que tinham como objetivos 

primordiais o resgate da dignidade de pessoas, tais como moradores de rua que utilizavam da 

prática como atividade econômica. Era uma maneira de elevar a autoestima e contribuir para a 

convivência social dos mesmos (RIBEIRO e BESEN, 2006). 

Atualmente, os trabalhadores da atividade de coleta ainda convivem com ausência de 

contratos e garantias trabalhistas, precárias condições de trabalho, adoecimento, morte, 

discriminação, exploração de mão de obra, baixo rendimento e não reconhecimento, por parte 

da sociedade em geral, das contribuições ambientais e sociais advindas de sua atividade 

(OLIVEIRA, 2011).  

Os benefícios sociais, principalmente a disponibilização de emprego e renda para uma 

parcela de pessoas e uma categoria de trabalho anteriormente negligenciadas, constituem os 

principais pontos que justificam uma política pública em favor dos catadores, tendo em vista 

que inúmeros catadores poderiam ser beneficiados (FREITAS e FONSECA, 2012). 

A possibilidade de participação de associações ou cooperativas no gerenciamento dos 

resíduos, conforme a PNRS, é um importante mecanismo para potencializar a criação e a 

expansão de modelos de economia solidária (PINHEIRO e FRANCISCHETTO, 2016). Dessa 

forma, ainda conforme os autores citados, é uma forma de promover a inclusão de indivíduos, 

que devido aos avanços dos mecanismos de produção, foram excluídos do mercado de 

trabalho por não conseguirem se enquadrar no sistema vigente. 

 

1.5 SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO DOS CATADORES 

A exclusão social dos catadores ocorre por diversos motivos, pelo nível de 

escolaridade, que geralmente é baixo, pela classe socioeconômica que estão inseridos e 

principalmente pela profissão que exercem (SOARES, 2014). 
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Os ambientes e condições insalubres de trabalho são os principais responsáveis pela 

incidência, cada vez maior, de doenças ocupacionais entre os trabalhadores da coleta de 

materiais recicláveis. Mas, vale ressaltar que a exposição do indivíduo a situações que podem 

ocasionar acidentes e lesões sofrem interferência do contexto, do comportamento e medidas 

de prevenção tomadas. A percepção do risco, a sensação e condições de segurança, a auto-

gestão e o conhecimento também podem influenciar nas ações de controle adotadas pelos 

trabalhadores (OLIVEIRA, 2011). 

Hoefel et al. (2013) apontam que os principais acidentes que ocorrem nos ambientes 

de trabalho dos catadores acontecem comumente em decorrência da precarização e falta de 

condições adequadas de trabalho, acarretando em ferimentos e perdas de membros por 

atropelamentos e prensagem em equipamentos de compactação e veículos automotores, como 

também mordidas de animais e picadas de inseto. 

Ainda de acordo com os autores supracitados, a prevalência de agravos à saúde do 

trabalhador que atua com coleta seletiva é grande devido à vulnerabilidade as quais estão 

expostos no meio de trabalho. Observa-se que acidentes como cortes, queimaduras, 

perfurações, dermatites, como também a incidência de doenças parasitárias e intoxicações são 

recorrentes. 

 Oliveira (2013) aborda que os riscos aos quais os trabalhadores estão expostos 

relacionam-se com os diversos tipos de resíduos que manuseiam e a falta de segregação, 

sendo os de natureza doméstica, industrial, hospitalar, entre outros. Os riscos de acidentes de 

trabalho, contaminação ou infecção ocorrem em qualquer etapa da rotina do trabalho do 

catador (SOUZA et al., 2016). 

Muitas vezes os acidentes de trabalho não são considerados acidentes, por terem 

causado pequenos danos imediatos à saúde do catador, mas que podem ocasionar 

consequências futuras à saúde destes indivíduos (SOARES, 2014). 

Os catadores de lixo se expõem com frequência aos riscos envolvidos com a 

manipulação dos resíduos sólidos, por desinformação dos mesmos, pelo uso de equipamentos 

de proteção individual (EPI) inapropriado e ainda pelo seu não uso (MOREIRA, 2017). 

Diante dessa problemática, torna-se primordial o uso de EPI’s. A norma 

regulamentadora (NR) 6 preconiza que os equipamentos de proteção individual “constituem 

de todo dispositivo ou produto, de uso individual utilizado pelo trabalhador, destinado à 

proteção de riscos suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde no trabalho”. Nota-se, 

portanto, que a principal forma de prevenir contra diversos tipos de acidentes que causem 

danos a segurança e a saúde dos catadores é através do uso dos mesmos. Outra NR que possui 
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extrema importância para a segurança e saúde do trabalhador, principalmente os da coleta de 

materiais recicláveis é a NR 17 que “visa estabelecer parâmetros que permitam a adaptação 

das condições de trabalho às características psicofisiológicas, de forma a proporcionar um 

máximo de conforto, segurança e desempenho eficiente”. Logo, para avaliar o que é 

necessário mudar em relação a ergonomia no trabalho, é importante que se faça uma análise 

para verificar quais são as principais práticas que podem desenvolver riscos aos trabalhadores 

e assim seja possível tomar medidas de prevenção. 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1 ÁREA DE ESTUDO 

O estudo foi realizado no município de Ji-Paraná, situado na porção centro-leste do 

estado de Rondônia, região norte do país (Figura 1). Segundo estimativa do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE (2010), o município de Ji-Paraná possui 

aproximadamente 131.560 habitantes para o ano de 2016. 

 
Figura 1 -  Localização do município de Ji-Paraná – RO. 

 

A Cooperativa de Catadores de Material Recicláveis de Ji-Paraná (COOCAMARJI) 

contava em maio de 2016 com 52 cooperados, destes, cerca de 42 estavam atuantes. Vale 

ressaltar que a cooperativa teve início no ano de 2010, totalizando seis anos. A infraestrutura 

da cooperativa existente é um barracão onde são realizadas as atividades de segregação do 
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material, contendo uma prensa e dois caminhões de coleta. Estima-se, ainda, que 60 toneladas 

de resíduos são recuperadas por mês. A Figura 2 demonstra a localização da COOCAMARJI. 

 

             
Figura 2 -  Localização da Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis no município de Ji-

Paraná. 

 

 A COOCAMARJI encontra-se na área do aterro controlado de Ji-Paraná. Dessa forma, 

o aterro localiza-se nas proximidades da Polícia Rodoviária Federal, na BR 364, km 11 e linha 

11 com saída para a capital do estado, Porto Velho.  

 

2.2 LEVANTAMENTO E ANÁLISE DOS DOCUMENTOS 

Inicialmente, realizou-se levantamento bibliográfico sobre a temática e, 

posteriormente visitas in loco para observação da estrutura organizacional da cooperativa, 

bem como a coleta de documentos da fundação e funcionamento da COOCAMARJI. Para 

isso, foi solicitado ao presidente da mesma para que fossem disponibilizados tais documentos, 

que se constituem em atas, licitações, concessões, relatórios de coleta, contratos, despesas, 

entre outros. Dessa forma, foram escolhidos os que se enquadravam na temática da pesquisa. 

Para a realização das análises dos documentos, a metodologia a ser utilizada foi 

orientada segundo a perspectiva de Bardin (1977). Trata-se de procedimentos sistemáticos 

que consistem na descrição do conteúdo das mensagens nos textos analisados. Estes 

procedimentos foram realizados em três etapas: i) pré-análise; ii) exploração do material; e iii) 

tratamento do material, inferência e interpretação.  
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A preparação do material foi facilitada pelo programa Atlas.Ti, sendo cada grupo de 

documentos armazenado em pastas que fazem referência às diferentes temáticas encontradas, 

que foram posteriormente sistematizadas por meio de Análise Hierárquica, com uso do 

programa Action, versão de experimentação. 

Foi utilizado também o programa Iramuteq, considerado um software gratuito 

desenvolvido sobre a ótica do open source.  Viabiliza diferentes tipos de análise de dados 

textuais, bem como organiza a distribuição do vocabulário de forma clara e compreensível. 

Dessa forma, veio para completar o Atlas. Ti através da geração de gráficos. 

 

2.3 QUESTIONÁRIO COM OS COOPERADOS 

Foi aplicado um questionário com 24 catadores, que eram os que estavam presentes no 

dia, com o intuito de avaliar as opiniões e perspectivas dos cooperados em relação ao trabalho 

realizado na cooperativa. Ressalta-se que o questionário foi aplicado em uma sala, para que 

entrasse um catador de cada vez e dessa forma ter certa discrição quanto as respostas dos 

mesmos. O Quadro 1 contém a relação das questões abordadas.  

Após a aplicação do questionário com os cooperados, foi feita uma entrevista com o 

presidente da COOCAMARJI Celso Moulais. Celso tem 42 anos e estudou até a 6ª série. A 

entrevista durou cerca de 18min30s, e a relação das questões estão descritas no Quadro 2. 

 

Quadro 1. Questionário aplicado aos cooperados, por temática. 

Temática Questionário aplicado 

 

Papel socioeconômico dos catadores 

de material reciclável 

 

1. O (A) senhor (a) considera que seu 

trabalho é reconhecido socialmente?  

2. O (A) senhor (a) considera ser bem 

remunerado o trabalho que faz? 

 

 

 

Modelo e organização do trabalho 

da cooperativa de resíduos 

 

3. O (A) senhor (a) acredita que as 

condições de trabalho melhoraram 

com a estruturação da cooperativa? 

4. O (A) senhor (a) acredita que ser 

catador cooperado tem mais 

vantagens que trabalhar por conta 

própria? 

 

 

Práticas adotadas pela cooperativa 

em relação à segurança do trabalho 
 

5. O (A) senhor (a) utiliza acessórios de 

proteção pessoal, tais como luvas, 

máscaras, entre outros? 

6. Estes equipamentos são fornecidos 

pela cooperativa? 
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Quadro 2. Questões orientadoras da entrevista com o presidente da COOCAMARJI. 

  
Questões orientadoras durante a entrevista 

 
1. O senhor considera que trabalho dos cooperados da COOCAMARJI é 

reconhecido socialmente? 

2. Como avalia o incentivo e apoio dado por outras instituições? 

3. O senhor poderia descrever o modelo organizacional de trabalho na 

cooperativa? 

4. Informe sobre as práticas adotadas pela cooperativa em relação à segurança do 

trabalho. Já houve algum tipo de acidente de trabalho? Se sim, como foi? 
 

Vale ressaltar que esta pesquisa é caracterizada também como exploratória e 

descritiva, que utiliza como método de abordagem dedutivo (do geral para o particular), tendo 

como método de procedimento o estudo de caso na qual a análise de dados possui uma 

abordagem qualitativa e quantitativa com o objetivo principal de auxiliar na compreensão da 

problemática (MALHOTRA, 1998 apud FRANÇA et al., 2017). 

  Ainda de acordo com os autores citados, os meios de investigação podem ser 

identificados como pesquisa de campo, podendo ser realizados através de pesquisa 

bibliográfica que resulta em estudo de caso, em que são observados os fenômenos atuais 

baseados em um contexto da vida cotidiana. 

Foi realizado um levantamento dos principais riscos ocupacionais aos quais os 

cooperados estão expostos, através de um mapa de risco feito a partir da planta baixa da 

COOCAMARJI. Para identificar e avaliar os riscos, foi realizada uma coleta documental 

(pesquisa bibliográfica) e usadas informações obtidas em visitas técnicas realizadas. 

 Os indicadores de sustentabilidade propostos por Milanez, constitui uma importante 

ferramenta para a gestão dos resíduos sólidos urbanos. Dessa forma, foi aplicado em uma 

tabela, considerando a realidade do município de Ji-Paraná e os objetivos propostos na 

pesquisa.  Para cada indicador, Milanez definiu três parâmetros de avaliação: (1) MD – 

tendência Muito Desfavorável, (2) D – tendência Desfavorável e (3) F – tendência Favorável 

à sustentabilidade, variando caso a caso (POLAZ e TEIXEIRA, 2015).  

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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3.1 ANÁLISE DOS DOCUMENTOS COLETADOS NA COOPERATIVA 

Os documentos obtidos na cooperativa podem ser agrupados em categorias, conforme 

apresentado na Figura 3.  

 

Figura 3 - Categorias identificadas nos documentos da Cooperativa de Catadores de Material 

Recicláveis de Ji-Paraná (COOCAMARJI). 
 

Em geral, os documentos trazem informações sobre a gestão, o gerenciamento e o 

funcionamento da cooperativa, tais como compra de materiais, licenciamento, contratos e 

apoios.  

Quanto aos apoios externos, a COOCAMARJI possui parceria com o Banco Nacional 

de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), com foco no impacto socioambiental e 

econômico, o qual fornece incentivos financeiros; com a Ecoplast, empresa que compra da 

cooperativa materiais recicláveis como cobre, metal e plásticos (PEAD, PET e PP); além de 

outras parcerias com a Jauru, o Conselho Municipal de Desenvolvimento Ambiental de Ji-

Paraná (COMDEAM), prefeitura municipal, Socialzink, e outras empresas privadas.  

A Jauru Transmissora de Energia desenvolveu um projeto como compromisso social 

com a COOCAMARJI, através de financiamento do BNDS, de forma a dar apoio ao Plano de 

Resíduos Sólidos de Ji-Paraná. Sendo assim, a Socialzink assumiu a coordenação do projeto 

de maneira a identificar as principais problemáticas que envolviam a cooperativa. Logo, foi 

construído um barracão, uma esteira de triagem, entre outras melhorias que possibilitaram 

condições de trabalho mais favoráveis aos cooperados. 

No campo da segurança do trabalho, foi encontrado nas licenças de funcionamento 

que a cooperativa segue as normas vigentes para as questões trabalhistas. Vale destacar, o uso 
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programa Catafácil, enquadrado também na categoria aperfeiçoamento, o qual gerencia e 

registra as horas trabalhadas pelos cooperados, facilitando na organização, principalmente no 

que tange ao recebimento monetário de cada trabalhador, além de diminuir perdas de dados.  

Ademais, a cooperativa possui compensação ambiental, a qual só foi possível com o 

empréstimo obtido no intuito de aperfeiçoar a cooperativa e aprimorar a visão dos catadores 

em relação à sociedade. Esse aperfeiçoamento resultou na implantação do barracão e esteira 

de triagem.  

O decreto 7.404 de 2010 sobre a PNRS, ressalta que a prefeitura municipal deve dar 

prioridade na concessão do terreno para o desenvolvimento das atividades da cooperativa.  

  

3.2 PAPEL SOCIOECONÔMICO DOS CATADORES  

Com a realização do questionário, puderam ser verificados diversos aspectos 

importantes acerca da realidade dos cooperados.  

Primeiramente, foi analisada a faixa etária dos mesmos, podendo os resultados serem 

visualizados na Figura 4. 

 

 
Figura 4 -  Faixa de idade dos cooperados da Cooperativa de Catadores de Material Recicláveis de Ji-

Paraná (COOCAMARJI). 
 

Pode-se perceber que a maior quantidade de cooperados estão no intervalo de 35 a 45 

anos. Logo depois, vem a faixa de 25 anos, e em seguida o mesmo número de trabalhadores 

de 25 a 35 anos e 55 a 65 anos.  

Segundo Ferraz et al. (2012), estudos realizados com populações de catadores 

apresentam um perfil semelhante.  De acordo com o autor supracitado, que compilou vários 

resultados com relação à idade, verificou que o estudo de Medeiros e Macedo (2006) 
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revelaram uma prevalência de sujeitos entre 30 e 60 anos; Ferreira (2007) encontrou 68% de 

trabalhadores com idade superior a 30 anos; Puech (2008), aponta que a faixa etária mais 

observada foi de 30 a 40 anos de idade; e Severo (2008) revelou que a maioria dos catadores 

encontra-se na faixa dos 40 aos 60 anos.  

A escolaridade dos mesmos pode ser verificada na Figura 5. 

 

Figura 5 - Escolaridade dos cooperados. 

 

Pode-se notar que dos 24 trabalhadores que participaram do questionário, a maior 

parcela possui ensino fundamental incompleto. Os que concluíram o ensino fundamental, 

totalizam em seis. Observou-se que os que não possuem nenhuma escolaridade, são os que se 

encontram com mais idade, e os que possuem ensino médio completo e incompleto são os 

mais jovens. Nesse sentido, Medeiros e Macedo (2006) destacam que em um estudo realizado 

com catadores, os mesmos eram predominantemente semianalfabetos ou tinham ensino 

fundamental completo.  

Após isso, foi questionado sobre o tempo de atuação como catador. Na Figura 6 está 

demostrado esse tempo. 
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Figura 6 - Tempo de atuação como catador dos cooperados da Cooperativa de Catadores de Material 

Recicláveis de Ji-Paraná (COOCAMARJI). 
 

Foi possível analisar que a quantidade de trabalhadores que iniciaram há pouco tempo 

a atividade de coleta seletiva é considerável, o que pode ser explicado pela recente 

estruturação da cooperativa. A maior parcela dos mesmos encontra-se na faixa de um mês até 

cinco anos.  

Em seguida, observa-se que os ingressos até um mês possui o mesmo total que os de 

cinco a dez anos. Os que estão a mais tempo nessa atividade, estão entre dez a 20 anos, 

totalizando quatro pessoas, e, com mais de 20 anos de trabalho, somente uma pessoa. 

Sobre o tempo em que os mesmos atuam na cooperativa, 71% dos cooperados estão de 

um mês a seis anos, e 29% são recentes, estando até um mês.  

Posteriormente, foram questionados sobre o papel socioeconômico dos catadores. A 

Figura 7 ilustra suas opiniões acerca do tema. 
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Figura 7 - Papel socioeconômico dos catadores da Cooperativa de Catadores de Material Recicláveis 

de Ji-Paraná (COOCAMARJI). 

 

A quantidade de trabalhadores que responderam sim é notável quando diz respeito ao 

reconhecimento pela sociedade de seu trabalho. São várias as justificativas: alguns 

responderam sim, mas que deveria ser mais divulgado na mídia; outros porque é um trabalho 

importante; outros que poderia ser melhorado. Os cooperados que responderam não, alegam 

que ainda é pouco difundido no meio social e que ainda tem muitas coisas para melhorar.  

Para Trombeta (2012), no que se refere à implantação de sistemas de coleta seletiva 

que tragam em seus objetivos ações educativas, é essencial que haja a participação da 

sociedade em todas as fases de seu desenvolvimento, na qual caberá à população separar os 

resíduos sólidos e os fornecer, de forma voluntária, para os trabalhadores que irão recolhê-los 

dentro do processo do sistema de coleta seletiva. Logo, para que ocorra essa participação da 

sociedade, é necessário reconhecimento dos mesmos para que o trabalho dos cooperados seja 

feito de forma mais eficiente. É uma reação em cadeia, uma ação interfere positivamente na 

outra. 

Ao serem questionados sobre considerar-se bem remunerados, é possível observar que 

cerca de 15 pessoas estão de acordo. Nenhum dos catadores respondeu não e nove 

responderam que depende do dia ou mês; às vezes é melhor, às vezes um pouco menos. Então 

depende muito desse fator dia/mês. 

O presidente da cooperativa relatou que os catadores são reconhecidos por uma 

minoria que possui informação e conhecimento da relevância do trabalho para a sociedade e 

meio ambiente. Para ele, também há falta de divulgação, e apoio dos órgãos públicos do 

município, visto que na avaliação do apoio prestado pela prefeitura em uma escala de zero a 
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dez, o entrevistado escolheu nota dois, em contrapartida deu nota dez para o apoio advindo de 

universidades e empresas privadas. 

 

3.3 MODELO E ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO NA COOPERATIVA 

Para a cooperativa, pode-se dizer que existem dois tempos: o antes da implantação do 

barracão e esteira de triagem, e o depois. Por esse motivo, a percepção das melhorias de 

trabalho aumentou muito após esse tempo de estruturação da cooperativa, podendo ser 

observado na Figura 8. 

 

          
Figura 8 - Modelo organizacional do trabalho na Cooperativa de Catadores de Material Recicláveis de 

Ji-Paraná (COOCAMARJI). 
 

Foi possível observar que mais de 20 cooperados responderam que houveram 

melhorias nas condições de trabalho com a estruturação da cooperativa. Isso se deve a 

implantação do barracão e esteira de triagem, na qual foi a justificativa de praticamente todos 

que responderam sim. Antes, eles trabalhavam expostos às condições climáticas, como sol e 

chuva. Mas, em contrapartida, houve aqueles que, mesmo sendo minoria, disseram que as 

condições não melhoraram. Mesmo com a estruturação, acreditam que as coisas eram 

melhores no início, mas que depois pioraram novamente. 

As vantagens de ser catador cooperado podem ser inúmeras, mas também pode ser 

algo que de início gerem algumas dúvidas e anseios a respeito. Para Trombeta (2012), em seu 

estudo desenvolvido numa cooperativa de trabalhadores de materiais recicláveis em 

presidente prudente, quando abordado sobre os mesmos tornar-se cooperados, houve muitos 

questionamentos, pois eles seriam inseridos em uma perspectiva de trabalho diferente das que 

conviviam diariamente. Porém, quando questionados sobre as vantagens de ser cooperado, 
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cerca de 19 trabalhadores responderam de forma positiva, com argumentos de que passaram a 

ter melhores condições de trabalho; suas carteiras de trabalho foram assinadas, conferindo 

assim direitos trabalhistas, entre outros. Os demais, totalizando em cinco, não concordaram. A 

justificativa foi que o salário trabalhando por conta é significativamente maior. 

O modelo organizacional do trabalho na cooperativa, é feito de forma simples. São 

registradas as horas trabalhadas num sistema da cooperativa, que é o software Cata-fácil, e as 

tarefas são distribuídas de acordo com a necessidade do dia. Nem todo dia serão as mesmas 

equipes. Não há divisão de trabalho por sexo e todos trabalham igualmente.       

Normalmente é uma faixa de 32 cooperados trabalhando durante o dia e 11 

trabalhando à noite. Segundo o presidente da cooperativa, tentarão remanejar o pessoal, 

diminuindo a quantidade de trabalhadores ao dia e colocando mais pessoas à noite, para que 

não fique com diferença nas atividades desenvolvidas. 

 

3.4 PRÁTICAS ADOTADAS PELA COOPERATIVA EM RELAÇÃO A 

SEGURANÇA DO TRABALHO 

Os ambientes e condições insalubres de trabalho são os principais responsáveis pela 

incidência, cada vez maior, de doenças ocupacionais entre os trabalhadores da coleta de 

materiais recicláveis (OLIVEIRA, 2011).  

Quando abordado sobre a segurança do trabalho, pôde-se perceber que os 

conhecimentos sobre o tema são aqueles que adquiriram ao longo de suas vivências. Porém, 

quando questionados sobre a utilização de acessórios de proteção pessoal e a disponibilidade 

dos mesmos pela cooperativa, as respostas foram muito positivas. Todos responderam que 

sim para o uso dos acessórios e para o fornecimento pela cooperativa, embora alguns tenham 

dito que as vezes precisam comprar itens por conta própria. Além disso, disseram que a 

importância dos mesmos aumentou, devido a ida de muitos resíduos hospitalares para o 

aterro. 

Em relação à segurança do trabalho, o presidente da cooperativa mencionou que não 

houve nenhum curso de capacitação pertinente. Os conhecimentos que eles possuem são os do 

dia a dia. A segurança adotada por eles é utilizar aventais, botas e máscaras, e foi observado 

que muitos não gostam e não tem o hábito de utilizar máscaras.  

De acordo com estudo realizado por Gorni (1998) apud Ramos (2012), em todos os 

resíduos de lixo, a emanação de odores fétidos, e a presença de substâncias tóxicas é uma 

realidade, gerando desconforto e sérios problemas de saúde, sobretudo aos catadores de 
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resíduos, que manuseiam o material, estando suscetíveis à inalação das substâncias voláteis 

presentes no lixo em decomposição. Logo, é de extrema importância a utilização desse 

acessório de proteção pessoal. Até o momento não houve nenhum acidente grave, mas 

destacam-se alguns cortes, algo que é considerado recorrente para o trabalho que fazem.  

Ramos (2012) destaca que cortes com vidros caracterizam o acidente mais comum 

entre trabalhadores de coleta seletiva. Portanto, é algo que deve ser observado de forma 

criteriosa para a segurança de todos. 

 

3.5 SITUAÇÃO DA COOPERATIVA 

A COOCAMARJI tem enfrentado uma série de problemas nos últimos meses. Logo 

quando foi estruturada, muitos cooperados viram uma oportunidade de melhoria de vida, pois 

os benefícios que teriam na formalização do trabalho eram muitos. Pereira (2010) destaca que 

o trabalho informal é realizado habitualmente em condições precárias. Ao passo que os 

trabalhadores que não possuem proteção trabalhista, não participam dos benefícios da 

Previdência Social, do Fundo de Garantia, entre outros. Dessa forma, cerca de 42 cooperados 

atuavam e ainda havia uma lista de espera para que novos pudessem ingressar. A renda não 

era o que gostariam que fosse, mas devido à formalização, estavam contentes com o que 

estava sendo proposto.  

A COOLPEZA teve uma participação bastante significativa para a estruturação da 

COOCAMARJI, pois levou o centro de triagem e o barracão, melhorando o trabalho dos 

trabalhadores que antes ficavam expostos às condições climáticas, como sol, chuva, entre 

outros. A universidade também confere apoio a mesma, contribuindo com pesquisas e 

incentivos. Segundo Pereira (2014), é extremamente importante firmar parcerias com diversas 

entidades civis e poder público. A prefeitura, por exemplo, é a principal responsável pelo 

gerenciamento dos resíduos sólidos municipais, sendo preconizado em seu Plano Municipal 

de Resíduos Sólidos.   

Diante disso, a COOCAMARJI passou a enfrentar diversas problemáticas, 

principalmente no custeio das suas despesas. A prefeitura não estava dando subsídios 

suficientes. Logo, todo o dinheiro arrecadado pela cooperativa era utilizado primeiramente 

para suprir as contas geradas, para posteriormente fazer o pagamento dos empregados. Dessa 

forma, os mesmos passaram a ganhar pouco para o tipo de trabalho que estavam fazendo. No 

questionário aplicado no ciclo do PIBIC anterior, muitos disseram que era mais vantajoso 

trabalhar por conta. E foi isso que fizeram quando perceberam a baixa remuneração que 

estavam recebendo. O presidente entrou em contato com as autoridades solicitando maior 
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apoio, pois caso o mesmo não fosse concedido, seria muito difícil continuar com as 

atividades.  

Dessa maneira, de 42 trabalhadores, apenas 17 estão atuando. O restante, foram para 

outros pontos do aterro controlado e estão trabalhando de forma autônoma. Em visitas in locu, 

foi questionado sobre o porquê da mudança a um grupo. Os mesmos disseram que na 

COOCAMARJI era muito trabalho para pouco salário. Preferiram trabalhar por conta, pois 

estavam recebendo quase o dobro e também podem fazer os próprios horários. 

Em uma segunda etapa de análises de documento, as categorias encontradas podem ser 

observadas na Figura 9. 

 

 
Figura 9 - Categorias encontradas nos documentos. 

 

Os documentos analisados foram os coletados na cooperativa e após a categorização 

dos mesmos, pôde ser utilizado o programa IRAMUTEQ para geração do gráfico. Dessa 

forma, buscaram verificar as temáticas de coleta seletiva, segurança do trabalho e fatores 

econômicos. Percebe-se que 31,6% correspondem aos estudos de implementação da coleta 

seletiva. Para tais, verifica-se que é necessário a integração dos catadores 

socioeconomicamente. É necessário também verificar a análise dos custos para implantação e 

a criação de um projeto piloto que defina os principais pontos referentes à temática, tais como 

metas, tipos de resíduos, entre outros. Em relação à saúde e segurança do trabalho, 29,45% 

abordam sobre o tema. Logo, verifica-se as categorias de Equipamento de Proteção 
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Individual, treinamento, gestão, prevenção, entre outros. Constata-se que tais categorias estão 

relacionadas à prevenção dos riscos aos quais os trabalhadores estão expostos. 

 O Plano de Gestão integrado de Resíduos Sólidos Urbanos leva em consideração o 

Plano de Negócios e os aspectos municipais. O Plano de Negócios é um instrumento para 

traçar um retrato fiel do município ou projeto que irá se desenvolver ou que já está em 

andamento. Dessa forma, aborda a questões econômicas, financeiras, o futuro, as projeções, e 

as etapas para que atendam aos requisitos do Plano de Gestão Integrado de RSU. Ressalta-se 

também a importância dos aspectos municipais nesse processo, pois aborda sobre o 

funcionamento de Ji-Paraná em si, como os dados, os bairros, consumo, projeções, entre 

outros. 

  

3.6 PAPEL SOCIOECONÔMICO DOS CATADORES DE MATERIAIS 

RECICLÁVEIS NA GESTÃO DE RESÍDUOS DO MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ 

A atividade dos catadores é muito importante para a economia de recursos naturais e 

reutilização de produtos, em fim de vida, uma vez que é a maior responsável pelo retorno dos 

resíduos sólidos ao setor produtivo (BOURAHLI et al., 2011).  

A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), fomentada pela lei 12.305 de 2010, 

trouxe um marco estratégico e importante de inclusão socioeconômica dos catadores. Isso 

pode ser verificado em um dos seus objetivos, disposto no artigo 7º, inciso II, no qual aborda 

sobre a não geração, redução, reutilização, reciclagem e tratamento dos resíduos sólidos, bem 

como disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos (PNRS, 2010). 

A PNRS tem se mostrado um instrumento de conquista para catadores de materiais 

recicláveis, pois tem ampliado as oportunidades de inclusão socioeconômica a partir do 

crescimento das práticas de coleta seletiva (MARQUES e SANTOS, 2016). 

Trombeta (2012), ressalta que programas de coleta seletiva municipais, tem por 

objetivo realizar a separação prévia dos resíduos nas fontes geradoras, impreterivelmente, 

entre os que são considerados orgânicos e os inorgânicos, para que dessa forma seja possível 

dar uma destinação ambientalmente correta aos mesmos. 

Dessa forma, é competência dos municípios desenvolver projetos que contemplem a 

PNRS, de forma a atender seus princípios. 

No município de Ji-Paraná, a situação pode ser considerada grave. Os incentivos aos 

catadores estão cada vez menores e as práticas de coleta seletiva estão caminhando 

lentamente. Ainda faltam ações de educação ambiental no âmbito populacional, que 

estimulem os mesmos a separar seus resíduos na fonte, por exemplo. Essa problemática tem 
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afetado de forma negativa até mesmo o trabalho dos cooperados, visto que todo o lixo 

coletado no município, chega à cooperativa sem nenhum tipo de segregação, dificultando todo 

o processo de triagem. Dessa forma, demanda maior tempo para desenvolver o trabalho. 

Nota-se diante dessa situação, que é algo que também está fragilizando a 

COOCAMARJI, tendo em vista que a necessidade de tempo resulta em menos recursos, 

sendo um fator que não seria ideal para o momento em que se encontra. 

Os benefícios sociais e econômicos que os catadores conferem a Ji-Paraná são 

inúmeros. Além de dar um novo ciclo aos materiais através da reciclagem, cuidam da saúde 

pública e limpeza. Isso se torna ainda maior, quando são organizados em cooperativas. A 

formalização pode gerar emprego e renda para uma parcela da sociedade que de certa forma 

se sente discriminada. Logo, é de extrema importância expandir a coleta seletiva. Marques e 

Santos (2016) destacam sobre um Programa de Ampliação da Coleta Seletiva da Cidade do 

Rio de Janeiro, que objetivava estender os serviços a 160 bairros da cidade, promovendo a 

inclusão social de até 1.500 trabalhadores. São através de incentivos como esses que se 

consegue ter avanços e melhorias nos municípios.  

 

3.7 A SEGURANÇA DO TRABALHO NA COOPERATIVA  

Para Soares (2014), as condições de trabalho as quais os catadores estão expostos nas 

cooperativas não são nada favoráveis à saúde e à qualidade de vida dos mesmos, em virtude 

do trabalho ser executado em um ambiente considerado muito barulhento, insalubre, quente e 

de forte odor.  

Dessa forma, é de extrema importância fazer o levantamento dos riscos ocupacionais. 

É possível afirmar que a noção de risco se relaciona com o resultado do produto da 

probabilidade de eventos ou falhas e a magnitude de suas consequências (PORTO e 

FREITAS, 1997 apud BRITO, 2016). 

De acordo com Brito (2016), a Norma OHSAS 18001:2007, que dispõe sobre os 

requisitos para Sistemas de Gestão da Saúde e Segurança Ocupacional, aborda o significado 

de risco como sendo: 

Risco: “Combinação da probabilidade da ocorrência de um acontecimento perigoso 

ou exposição (ões) e da severidade das lesões, ferimentos ou danos à saúde, que 

pode ser causada pelo acontecimento ou pela (s) exposições”. 

 

Diante disso, o Ministério do Trabalho (MT) classifica os riscos ocupacionais como 

físicos, biológicos, químicos, ergonômicos e de acidentes. As cores utilizadas são 
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correspondentes aos tipos de riscos de acordo com o MT. A Figura 10 demonstra como os 

riscos estão distribuídos na cooperativa. 
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Figura 10 - Mapa de risco da área de trabalho da COOCAMARJI. 
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Dentro dessa perspectiva, foram relacionados com os tipos de risco, os 

aspectos/perigos observados na cooperativa, e os riscos que os mesmos podem estar expostos. 

Isso pode ser observado na Quadro 3. 

 

Quadro 3 - Principais aspectos observados na cooperativa e seus riscos ocupacionais. 

Tipos de risco Aspecto/ perigo Riscos ocupacionais 

Físicos  Inalação de poeira; 

 Odores dos resíduos; 

 Exposição ao ruído; 

 Acidentes com objetos 

perfurocortantes; 

 Escorregamento; 

 Contato cutâneo; 

 Exposição ao calor; 

 Doenças respiratórias; 

 Desconforto respiratório; 

 Perda de audição ao longo do 

tempo, cefaleia; 

 Cortes com potencial contração de 

doenças infecciosas; 

 Fratura; 

 Problemas na pele; 

 Desconforto térmico; 

Biológicos  Contaminação por 

microorganismos 

patogênicos; 

 Animais peçonhentos; 

 Material hospitalar; 

 Vetores de doença; 

 Contração de doenças infecciosas 

graves; 

 Envenenamento pela picada; 

 Contração de doenças, tais como 

Leptospirose etc.  

Químicos  Inalação de agentes 

químicos (nocivos, 

tóxicos ou corrosivos); 

 Inalação de gases 

nocivos (CO, CO2); 

 Contaminação por 

metais pesados; 

 Contaminação com 

embalagens industriais; 

 Intoxicação; 

 Dores de cabeças; 

 Náuseas e vômitos; 

 Problemas neurológicos 

dependendo das concentrações a 

que forem expostos; 

Ergonômicos   Postura inadequada; 

 Levantamento de carga; 

 Esforço repetitivo; 

 Excesso de horas de 

trabalho; 

 Trabalho em turnos 

diferentes. 

 Atrofia de músculos; 

 Dores nas articulações; 

 Síndrome do Esforço Repetitivo; 

 Cansaço extremo; 

Acidentes  Incêndios e explosões; 

 Ferramentas 

inadequadas; 

 Máquinas e 

equipamentos sem 

proteção; 

 Esmagamento na 

prensa. 

 Queimaduras, óbitos; 

 Cortes e perda de membros; 
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Os riscos, de forma geral, apresentam grande preocupação e todos os que foram 

mencionados são passíveis de ocorrência. Porém, no caso dos físicos, por exemplo, observa-

se aqueles que ocorrem diariamente, mas que por vezes os cooperados não dão a devida 

atenção. A inalação de poeira dispersa no esvaziamento no início da triagem, juntamente com 

o odor dos resíduos e exposição ao ruído, devem ter destaque, visto que quando um indivíduo 

fica exposto a longos períodos durante dia, pode resultar em doenças respiratórias, 

desconforto e perda de audição com o tempo, respectivamente. Vale ressaltar também a 

presença de materiais perfurocortantes como sinal de alerta para a cooperativa. Em uma visita 

realizada para obtenção de dados, uma trabalhadora mostrou sua insatisfação quanto aos 

resíduos de origem hospitalar, tais como as seringas, que chegam totalmente dispersas, até 

mesmo sem a tampa de proteção, podendo acarretar em perfurações com possíveis 

contaminações por doenças infecciosas. A resolução CONAMA nº 05 de 05 de agosto de 

1993, define sobre as normas mínimas para tratamento de resíduos de serviços de saúde 

(RSS). Preconiza, portanto, que é de responsabilidade dos geradores o acondicionamento, 

coleta, transporte e destinação final dos RSS que são gerados nos estabelecimentos. Dessa 

forma, tais geradores podem contratar empresas especializadas para fazer a destinação 

adequada e evitar consequentes danos aos catadores. 

Em relação aos de natureza biológica, Brito (2016) destaca possíveis contaminações 

por diversos patógenos, principalmente, pelos resíduos oriundos de serviços de saúde, além da 

urina de rato e ratazanas, pulgas de ratos, objetos contaminados por baratas e insetos, entre 

outros. Nesse sentido, os riscos de contrair doenças são inúmeros. Em relação aos animais 

peçonhentos, no caso da COOCAMARJI, podem estar presentes visto que a mesma está 

instalada em um aterro controlado fora do perímetro urbano. 

As embalagens industriais, principalmente as que acometem agrotóxicos, a inalação de 

agentes químicos e a contaminação por metais pesados constituem riscos de natureza química 

aos quais os trabalhadores estão sempre em contato. Dessa forma, deve-se dar total atenção 

aos mesmos, visto as consequências que os mesmos podem trazer a saúde. Levando em conta 

a logística reversa, na qual a PNRS define como: 

Instrumento de desenvolvimento econômico e social caracterizado por um conjunto 

de ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e a restituição dos 

resíduos sólidos ao setor empresarial, para reaproveitamento, em seu ciclo ou em 

outros ciclos produtivos, ou outra destinação final ambientalmente adequada. 
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Muitas embalagens que chegam a cooperativa poderiam voltar para o setor industrial para 

reaproveitamento ou os responsáveis pela geração contratassem uma empresa especializada 

para destinação adequada de tais resíduos. Muñoz (2002) em uma avaliação dos níveis de 

metais pesados na área do aterro sanitário na cidade de Ribeirão Preto- SP, evidencia que a 

contaminação por metais pesados apresenta um amplo espectro de toxicidade, que engloba 

efeitos neurotóxicos, hepatotóxicos, nefrotóxicos, teratogênicos, carcinogênicos ou 

mutagênicos. Esses efeitos se apresentam principalmente de forma aguda, que é quando o 

indivíduo está exposto a concentrações ao longo do tempo, resultando em acumulação do 

mesmo no organismo. 

 Os riscos do tipo ergonômicos são os que mais acometem os trabalhadores. Na 

cooperativa, os mesmos enfrentam várias horas de trabalho, restrição de movimentos 

atrelados a movimentos extremos de membros, como ombro e coluna na atividade de 

segregação de resíduos, por exemplo. Ressalta-se também a questão da postura inadequada, 

resultando em dores nas articulações, entre outros. 

 Os incêndios e explosões aos quais os aterros estão susceptíveis, são em virtude da 

geração de gases. Deve-se ter controle em relação a essa problemática, visto os danos que a 

mesma pode causar. O uso de máquinas e equipamentos sem proteção, bem como o risco de 

esmagamento na prensa caracterizam um dos fatores aos quais os cooperados estão sempre 

expostos e que podem trazer riscos até mesmo de óbito. 

Dessa forma, é de suma importância ações de conscientização de forma a reduzir as 

adversidades aos quais os trabalhadores estão diariamente expostos. 

 

3.8 AVALIAÇÃO DA AÇÃO DE CAPACITAÇÃO DOS COOPERADOS 

A COOCAMARJI ainda não teve a oportunidade de passar por ações de capacitação 

específicas com seus catadores. O que pôde ser observado nos documentos coletados na 

cooperativa, foram os incentivos concedidos a mesma como forma de ampliação no trabalho e 

inclusão social. 

Dessa forma, pode ser citado o programa CataFácil, que veio para informatizar tudo o 

que é feito na cooperativa, ou seja, o cadastro dos trabalhadores, o que é feito no centro de 

triagem, o que foi vendido. Logo, é possível conferir melhoria no trabalho através desses 

meios. 

Outro fator importante foi o contrato de isenção de impostos concedido pela prefeitura 

no ano de 2014, como forma de incentivar o avanço da cooperativa. Além disso, verifica-se 
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também o contrato da prestação de serviços por esses trabalhadores na feira agropecuária do 

município, mediante pagamento de um valor até razoável por esses serviços.  

É de grande valia salientar o que foi feito até então não foram ações de capacitação em 

si, que levassem o catador a ter maior conhecimento ou que pudessem melhorar no modo 

como trabalha na cooperativa. 

O Programa Pró Catador, instituído pelo Decreto nº 7.405, de 23 de dezembro de 

2010, tem por objetivo: 

Promover e integrar ações empreendidas pelo governo federal voltadas aos catadores 

de materiais reutilizáveis e recicláveis, destinadas ao fomento e apoio a organização 

produtiva dos catadores, melhoria das condições de trabalho, ampliação das 

oportunidades de inclusão social e econômica e expansão da coleta seletiva de 

resíduos sólidos, da reutilização e da reciclagem por meio da atuação desse 

segmento. 

 

Vale ressaltar também o Prêmio Cidade Pró-Catador, promovido pela Secretaria-Geral 

da Presidência da República, em parceria com outros órgãos, que tem por objetivo premiar, de 

forma a reconhecer, valorizar, estimular práticas e iniciativas que contemplem a coleta 

seletiva nos municípios (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE). 

 Percebe-se, portanto, que o município de Ji-Paraná carece de tais iniciativas que 

poderiam motivar e incentivar os catadores.  

 

3.9 NECESSIDADES DE APERFEIÇOAMENTO DA COOPERATIVA  

 Um dos principais problemas que a COOCAMARJI tem enfrentando nos últimos 

meses é em consequência das práticas da coleta seletiva no município, que ainda caminham 

de forma lenta e ineficiente. Todo o resíduo que chega ao aterro, não possui nenhuma 

segregação, e isso tem dificultado o trabalho dos catadores. Dessa forma, é imprescindível 

ações de sensibilização por parte da população através da educação ambiental, para que sejam 

incentivados a ter como hábito a separação do lixo em suas residências, de forma a facilitar 

quando os mesmos chegam ao aterro.  

 Outro fator que necessita de atenção urgente é o suporte que a COOCAMARJI precisa 

para supressão das despesas para seu funcionamento. Está difícil mantê-la somente com os 

ganhos atuais, pois primeiramente retira-se o dinheiro para pagar as contas para 

posteriormente fazer o pagamento dos catadores. Isso os tem desmotivado na permanência na 

cooperativa, fazendo com que prefiram ingressar para outros pontos do aterro e trabalhar por 

conta, desprovidos de qualquer formalidade e direitos, mas simplesmente pelo fato da 

remuneração ser maior. 
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 Em relação à segurança do trabalho, é de grande importância propor controle dos 

fatores de risco a saúde e segurança do trabalhador, de acordo com os riscos ocupacionais 

citados anteriormente. Dessa forma, é possível relacioná-los através da Quadro 4.  

 

Quadro 4 - Controle dos fatores de risco a saúde e segurança do trabalhador. 

Forma de controle dos fatores de risco 

elencados 

Descrição 

 

 

 

Conscientização à população  

 Acondicionamento de materiais 

perfurocortantes; 

 Correta destinação dos resíduos de 

saúde; 

 Estimulo à redução de resíduos 

perigosos nos domicílios; 

 Segregação na fonte; 

 Práticas da logística reversa; 

 

 

 

 

Adequações nas edificações 

 Sistema de prevenção e proteção contra 

incêndios; 

 Locais adequados para armazenamento 

de resíduos perigosos; 

 Sistema de coleta de material 

particulado; 

 Evitar excessiva acumulação dos 

resíduos por longos períodos no 

ambiente de trabalho; 

 

 

 

Adequações no maquinário, mobiliário e 

equipamentos 

 Acionamento para paradas de 

emergência; 

 Fornecimento de pinças para a retirada 

de perfurocortantes com possíveis 

infecções; 

 Adequação do mobiliário para cada 

trabalhador; 

 

 

 

Gestão do galpão de triagem 

 Ações de higienização; 

 Programa de Conservação Auditiva; 

 Monitoramento do ruído; 

 Monitoramento da qualidade do ar 

externo; 

 Ações de melhoria da ergonomia dos 

trabalhadores; 

 

 

 

 

Treinamento dos trabalhadores 

 Expor a realidade dos riscos aos quais 

estão expostos diariamente; 

 Remoção dos perfurocortantes do local 

de trabalho; 

 Orientações a respeito de higiene 

pessoal; 

 Operação da prensa hidráulica; 

 Correta utilização de Equipamentos de 
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Proteção Individual; 

 

Equipamentos de Proteção Individual  
 Uso de máscaras, luvas, óculos de 

segurança, protetor auricular; 
Fonte: Adaptado de Brito (2016). 

 

 

3.10 INDICADORES DE SUSTENTABILIDADE 

Em 2002, Milanez propôs 12 indicadores de sustentabilidade para a gestão de resíduos 

sólidos urbanos. Após buscar na literatura nacional e internacional por indicadores vinculados 

aos RSU, geralmente utilizados para monitorar e avaliar o desempenho de políticas 

institucionais, Milanez alcançou uma série de indicadores (POLAZ e TEIXEIRA, 2015). 

Dessa forma, é de extrema importância abordar os indicadores que resumem ou 

simplificam as informações relevantes, de maneira a expor os fenômenos da realidade se 

tornarem mais aparentes. Para o município de Ji-Paraná, os indicadores podem ser observados 

no Quadro 5. 

 

 

 

Quadro 5 - Princípios específicos para RSU e indicadores proposto por Milanez (2002). 

Tema INDICADOR 

Garantia de condições 

adequadas de trabalho 

 

Existência de situações de risco 

 

Geração de trabalho e 

renda 

  

Percentual de pessoas que atuam na cadeia de resíduos que tem 

acesso a apoio ou orientação definidos em uma política pública 

municipal 

 

 

 

Gestão solidária  

Participação da população através de canais específicos para 

gestão dos RSU 

 Existência de parcerias com outras esferas do poder público ou 

com a sociedade civil 

Democratização da 

informação 

Existência de informações sistematizadas e disponibilizadas para a 

população  
Fonte: Adaptado de Polaz e Teixeira (2015). 

 

 Em relação ao indicador existência de situações de risco, o ideal é que não tenha 

catadores trabalhando de forma precária em locais de disposição final nem nas ruas. Portanto, 

o desejável é que trabalhem em um ambiente seguro, salubre e motivador. No caso da 

COOCAMARJI, o ambiente não está totalmente seguro, há insalubridade e não é motivador. 

Esse fato pode ser explicado também pela ausência de capacitação dos cooperados. 
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 O percentual de pessoas que atuam na cadeia de resíduos e que possui acesso a apoio 

ou orientação definidos em uma política pública municipal é pouco. O município de Ji-Paraná 

possui política que pode ser considerada eficiente. Porém, não é colocada em prática nem 

confere apoio às pessoas que trabalham na atividade de coleta, tornando-se assim, ineficiente. 

 A participação da população através de canais específicos de gestão, poderia viabilizar 

o processo de inclusão social dos catadores. Além de ser extremamente importante a 

participação dos diversos agentes da sociedade na tomada de decisão, pode ser um 

instrumento de conscientização sobre o papel dos trabalhadores. A existência de parcerias 

com outras esferas do poder público ou com a sociedade civil pode conceder diversos 

benefícios, principalmente para a cooperativa, que passa por problemas e necessita de 

incentivos para permanecer com suas atividades. 

 É possível afirmar que em relação a existência de informações sistematizadas e 

disponibilizadas à população, que Ji-Paraná não dispõe dessa ferramenta de forma prática e de 

fácil acesso. Logo, é de extrema importância a conscientização do município para que 

desenvolvam ações de melhoria nesses aspectos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Pode-se observar diante do exposto que os resultados obtidos foram de grande 

importância e de certa forma bem positivos. Os documentos encontrados dão credibilidade à 

cooperativa, podendo notar que há vários incentivos e apoios prestados. Isso garante a 

universalização dos serviços, a democratização das informações e preservação dos recursos. 

Pôde ser verificado que o número de trabalhadores aumentou significativamente entre 

2010 e 2016 e que ainda a maioria dos mesmos encontram-se de um mês a 6 anos, desde o 

início da cooperativa, que foi em 2010.  

O modelo e organização do trabalho melhoraram significativamente com a 

estruturação da cooperativa, condicionando assim motivos para que os catadores acreditem 

que ser cooperado possui mais vantagens em relação a trabalhar por conta. Dessa forma, 

garantem condições e geração de trabalho e renda mais adequadas e favoráveis. 

Embora desempenhem uma profissão que conta ainda com pouca visibilidade por 

parte da população, é possível perceber que os cooperados possuem otimismo e que acreditam 

que são reconhecidos socialmente, devendo divulgar mais sobre o trabalho feito pelos 

mesmos na sociedade. Além disso, boa parte considera-se bem remunerados. 

Percebeu-se que as práticas adotadas em relação à segurança do trabalho são do 

conhecimento habitual dos catadores, devendo assim ter uma atenção maior em virtude da 

problemática que as envolvem. Quanto aos equipamentos de proteção, a maioria é 

disponibilizada pela cooperativa. Ademais, precisam comprar por conta e posteriormente são 

ressarcidos.   

Verifica-se também que a situação atual da cooperativa é alarmante. Se nenhum apoio 

for prestado, os catadores de forma geral terão a tendência de migrar para atividade de coleta 

informal, fazendo com que a COOCAMARJI encerre suas atividades. 

A coleta seletiva é considerada o maior meio de apoio socioeconômico dos 

trabalhadores na sociedade. Sem essa ferramenta, torna-se extremamente difícil esse processo. 

Deve-se, portanto, incentivar tal prática no intuito de melhorias. 
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A segurança do trabalho na cooperativa ainda é realizada de forma precária. Pôde-se 

observar que os catadores estão expostos a uma série de riscos e é imprescindível o 

conhecimento dos mesmos pelos trabalhadores. Dessa forma, pode-se expor o mapa de riscos 

na cooperativa, a fim de alertá-los de maneira prática e ilustrativa sobre a problemática. 

Observou-se também a necessidade de capacitação dos cooperados, como incentivo ao 

trabalho realizado. 

Ao adaptar os indicadores de sustentabilidade foi possível verificar sua eficácia na 

exposição da realidade atual dos resíduos sólidos urbanos. 

Dessa forma, o papel das cooperativas de catadores é de extrema importância social e 

ambiental, de forma a promover a reciclagem de resíduos e a destinação adequada para os que 

não possuem mais utilidade. Além de contribuir para a redução de resíduos descartados de 

maneira incorreta, auxilia na sustentabilidade dos municípios e na geração de emprego e 

renda para uma parcela da sociedade que por vezes não dispõe de tais direitos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 
 

 

 

 

 

 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

AMATE, E. M.; CARNEIRO, F. F.; HOEFEL, M. G. L. Percepções dos catadores sobre 

resíduos dos serviços de saúde (rs) no lixão da estrutural. Revista Gestão & Saúde, 

Brasília, vol. 8, n.1, p 1319-1336, jan., 2017. 

 

BACKES, D. et al. Gestão da coleta de resíduos sólidos urbanos no município de Boa 

Vista do Incra – RS. IV Mostra Científica de Sustentabilidade, 2017. 

 

BARDIN, L. Análise de conteúdo. Título original: L’analyse Du contenu, 1977. Tradução de 

Luís Antero Reto e Augusto Pinheiro. Ed. Lisboa: Edições Setenta, 1994. 225 p. 

 

BOURAHLI, A. et al. A Reciclagem como fator de inclusão socioeconômica dos catadores 

de lixo no distrito federal do brasil. Revista Capital Científico - Guarapuava - PR - v.9 n.2 - 

jul./dez. 2011. 

 

BRASIL. Lei 12.305, de 02 de agosto de 2010. Publicada no diário da união em 23 de 

dezembro de 2010. 

 

BRINGHENTI, J. Coleta seletiva de resíduos sólidos urbanos: aspectos operacionais e da 

participação da população. 2004. 317 f. Tese (doutorado em Saúde Ambiental) - Faculdade 

de Saúde Pública. Universidade de São Paulo, São Paulo. 

 

BRITO, D. O. Análise integrada dos impactos ambientais e riscos ocupacionais na 

operação de unidades de triagem do Brasil. Curso de especialização em Engenharia de 

Segurança do Trabalho. Universidade do Vale do Rio dos Sinos, 2016. 

 

CARDOZO, M. Percepção de riscos ambientais de trabalhadores catadores de materiais 

recicláveis em um aterro controlado do município de Duque de Caxias / RJ. Fundação 

Oswaldo Cruz. Ministério da Saúde, 2009. 

 

CRUZ, S. L. F.; GOMES, M. V. C. N.; BLANCO, C. J. C. Trabalho e resíduos: uma 

investigação sobre os catadores de lixo de um aterro controlado na Amazônia. Revista 

Gestão & Sustentabilidade Ambiental, Florianópolis, v. 6, n. 2, p.351-367, jul./set. 2017. 

 

DONATO, L. A.; BARBOSA, M. F. N.; BARBOSA, E. M. Reciclagem: o caminho para o 

desenvolvimento sustentável. Polêm!ca, v. 15, n.2, p. 23-34, jul./set. 2015. 

 

FRANÇA, J. F. et al. Análise socioeconômica de catadores de materiais recicláveis do 

município de sorocaba (sp). Revista Gestão & Sustentabilidade Ambiental, Florianópolis, v. 

6, n. 1, p. 550 - 565, abr./set. 2017. 



45 
 

 

 

FREITAS, L. F. D. S.; FONSECA, I. F. D. Diagnóstico sobre Catadores de Resíduos 

Sólidos. Brasília: IPEA, 2012. 63 p.  

 

GALBIATI, A.F. O gerenciamento integrado de resíduos sólidos e a reciclagem. 

Educação ambiental para o Pantanal. Disponível em: <http: 

//www.redeaguape.org.br/desc_artigo.php?cod=92>. Acesso em: 06 jul. 2017. 

 

GAUDÊNCIO, H. R. S. C. et al. Gerenciamento de Resíduos Sólidos: estudo de caso em 

uma associação de catadores na cidade de Mossoró-RN. Revista Ambiência, Guarapuava, 

v.11, n.3 p. 685 – 698, set./dez. 2015. 

HISATUGO, E.; JÚNIOR, O. M. Coleta seletiva e reciclagem como instrumentos para 

conservação ambiental: um estudo de caso em Uberlândia, MG. Revista Sociedade & 

Natureza, Uberlândia, v. 19, n. 2, p. 205-216, dez. 2007. 

HOEFEL, M. G. et al. Condições de trabalho de catadores de recicláveis do lixão do 

Distrito Federal. XIII Safety, Health and Environment World Congress, Porto, Jul. 2012.  

IBGE. 2010. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. Pesquisa Nacional de 

Saneamento Básico 2010. Rio de Janeiro: IBGE, 2010. 

 

JACOBI, P. R.; BESEN, G. R. Gestão de resíduos sólidos em São Paulo: desafios da 

sustentabilidade. Revista Estudos Avançados 25 (71). Universidade de São Paulo. 2011. 

 

JESUS, M. C. P. et al. Avaliação da qualidade de vida de catadores de materiais 

recicláveis. Revista Eletrônica de Enfermagem. 2012 abr/jun; 14(2):277-85. Disponível em: < 

http://www.fen.ufg.br/revista/v14/n2/v14n2a07.htm>. Acesso em: 10 de fevereiro de 2017. 

 

LEAL, A. C. et al. A reinserção do lixo na sociedade do capital: uma contribuição ao 

entendimento do trabalho na catação e na reciclagem. Revista Terra Livre, São Paulo, v. 

18, n. 19, p. 177-190, jul./dez. 2002. 

 

MAGNI, A. A. C.; GÜNTHER, W. M. R. Cooperativas de catadores de materiais 

recicláveis como alternativa à exclusão social e sua relação com a população de rua. 
Revista Saúde e Sociedade, São Paulo, v.23, n.1, p.146-156, 2014.  

MARQUES, J. G.; SANTOS, R. L. Análise do programa coleta seletiva com inclusão 

social e produtiva dos catadores. ANAIS DO 4º ENCONTRO INTERNACIONAL DE 

POLÍTICA SOCIAL E 11º ENCONTRO NACIONAL DE POLÍTICA SOCIAL. Vitória, 

2016. 

 

MARTINHAGO, M. W.; GOMES, A. S.; LUCENA, E. A. R. M. A reciclagem e os aspectos 

socioeconômicos dos catadores de resíduos sólidos do aterro sanitário de Ilhéus, Bahia. 
Informe Gepec, Toledo, v. 18, n. 2, p.37-50, jul./dez. 2014. 

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. Catadores de Materiais Recicláveis. Disponível em: 

<http://www.mma.gov.br/cidades-sustentaveis/residuos-solidos/catadores-de-materiais-

reciclaveis>. Acesso em: 15 de maio de 2017. 

 

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos. 

Instrumento de Responsabilidade Socioambiental na Administração Pública. Brasília, 2014. 

64 p. 



46 
 

 

 

MOREIRA, A. M. M. Riscos e agravos à saúde do trabalhador em centrais de triagem de 

materiais recicláveis. 2017. 219 f. Tese (Doutorado em Saúde Pública) – Faculdade de Saúde 

Pública. Universidade de São Paulo, São Paulo. 

MOTA, J. C. et al. Características e Impactos Ambientais Causados pelos Resíduos 

Sólidos: uma visão conceitual. Congresso Internacional de Meio Ambiente Subterrâneo, 

2009. Disponível em: 

<http://aguassubterraneas.abas.org/asubterraneas/article/viewFile/21942/14313 >. Acesso em: 

12 de dezembro de 2017. 

 

MUÑOZ, S. I. S. Impacto ambiental na área do aterro sanitário e incinerador de 

resíduos sólidos de Ribeirão Preto, SP: Avaliação dos níveis de metais pesados. 2002. 158 

f. Tese (Doutorado em Saúde Ambiental) – Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto. 

Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. 

 

NETO, T. J. P. A política nacional de resíduos sólidos: os reflexos nas cooperativas de 

catadores e a logística reversa. Revista Diálogo, Canoas, n. 18, jan./jun. 2011. 

NR, Norma Regulamentadora Ministério do Trabalho e Emprego. NR-6 - Equipamento de 

Proteção Individual. 2009. 

NR, Norma Regulamentadora Ministério do Trabalho e Emprego. NR-17 - Ergonomia. 2009. 

OLIVEIRA, D. A. M. Percepção de riscos ocupacionais em catadores de materiais 

recicláveis: Estudo em uma Cooperativa em Salvador-Bahia. 2011. 174 f. Dissertação de 

Mestrado, Faculdade de Medicina da Bahia. Universidade Federal da Bahia, Salvador. 

OLIVEIRA, G. D. A produção de resíduos sólidos e seu gerenciamento em países 

desenvolvidos e em desenvolvimento. Uma visão sobre União Européia e Brasil. 2003. 66 

f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharel em relações internacionais) – Faculdade de 

Ciências Jurídicas e de Ciências Sociais. Centro Universitário de Brasília, Brasília.  

OLIVEIRA, L. M. M. S.; OLIVEIRA, R. C. A inclusão social dos catadores de materiais 

recicláveis. Revista Campo do Saber, vol. 1, n. 1. Jan./jun. 2015. 

OLIVEIRA, T. F. Exposição a substâncias cancerígenas no ambiente de trabalho: 

ameaça a saúde dos catadores de lixo do Brasil. Revista Tempus Actas de Saúde Coletiva, 

v. 7, n. 2, 2013. 

PEREIRA, A. C. L. Os catadores de materiais recicláveis: trajetórias e travessias. 2010. 

136 f. Dissertação (Mestrado em Psicologia e Sociedade) – Faculdade de Ciências e Letras de 

Assis. Universidade Estadual Paulista, Assis. 

 

PEREIRA, A. C. L.; SECCO, L. D. P. D.; CARVALHO, A. M. R. A Participação das 

Cooperativas de Catadores na Cadeia Produtiva dos Materiais Recicláveis: perspectivas 

e desafios. Psicologia Política; v. 14, n. 29, p. 171-186, jan./abr. 2014.     

 

PINHEIRO, P. T.; FRANCISCHETTO, G. P. P. A política nacional de resíduos sólidos como 

mecanismo de fortalecimento das associações de catadores de materiais recicláveis. Derecho 

y Cambio Social, 24 p. fev. 2016. 

POLAZ, C. N. M.; Teixeira B. A. N. Avaliação de Indicadores de Sustentabilidade para a 

Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos. Disponível em: 



47 
 

 

<http://hygeia.fsp.usp.br/siades/documentos/Publicacoes/artigo_6f.pdf>. Acesso em: 10 de 

março de 2017.  

 

PRADO, M. R.; MATTOS, V. M. Diagnóstico da Gestão dos Resíduos Sólidos Urbanos 

Gerados na Cidade de Poxoréu - MT, Brasil. Revista Uniciências, v. 18, n. 1, p. 5-10, Jun. 

2014. 

 

RIBEIRO, H.; BESEN, G. R. Panorama da coleta seletiva no brasil: desafios e 

perspectivas a partir de três estudos de caso. Revista de Gestão Integrada em Saúde do 

Trabalho e Meio Ambiente, v.2, n.4, Artigo 1, ago. 2007. 

SABEDOT, S.; NETO, T. J. P. Desempenho ambiental dos catadores de materiais 

recicláveis em Esteio (RS). Revista Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e 

Ambiental, v.22 n.1, p.103-109,  jan./fev. 2017. 

SANTOS, A. T. L. et al. Aproveitamento da fração orgânica dos resíduos sólidos urbanos 

para produção de composto orgânico. Revista Brasileira de Ciências da Amazônia, v. 3, n. 

1, p. 15-28, 2014. 

SILVA, E. T. Tratamento de lixo domiciliar e sua aplicação na recuperação de áreas 

degradadas. Revista Acadêmica, Curitiba, v. 5, n. 2, p.197-209, abr./jun. 2007. 

SILVA, L. U. Disposição Final de Resíduos Sólidos Urbanos e a Responsabilidade dos 

Geradores e do Poder Público. Monografia (Especialização em gestão ambiental em 

municípios). Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Medianeira, 2015. 

 

SOARES, D. L. C. Análise dos riscos ocupacionais e acidentes de trabalho em catadores 

de resíduos sólidos em Cooperativas de Ceilândia – DF. 2014. 63 f. Trabalho de Conclusão 

de Curso (Bacharel em Saúde Coletiva) – Faculdade de Ceilândia. Universidade de Brasília, 

Ceilândia.  

 

SOUZA, M. F. et al. Indicadores de saúde de catadores de materiais recicláveis: 

elementos para reflexões sobre a temática dos resíduos sólidos. Revista Eletrônica 

Extensão & Sociedade - PROEX/UFRN, v. 7, n. 1. 

 

TROMBETA, L. R. O trabalho dos catadores de materiais recicláveis: da precarização à 

organização do trabalho. Revista Pegada, vol. 13, n.1. Jun. 2012. 

 

VENANZI, D.; MARTOS, H. L.; SILVA, O. R. Estudo do Processo de Operação de 

Reciclagem de Resíduos Provenientes da Coleta Seletiva de Lixo no Município de Itu/SP. 
Revista de Micro e Pequenas Empresas e Empreendedorismo da Fatec, Osasco, v. 1, n.1, jan.-

jun. 2015. 


