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RESUMO 

Os catadores integram uma categoria profissional frequentemente exposta a riscos 

físicos e psicossociais, estando, as condições de trabalho no manejo dos resíduos, associadas as 

perdas na saúde e na qualidade de vida. Apesar de existirem políticas sociais que reconhecem 

a importância do trabalho dos catadores, a maioria desses trabalhadores, ainda atuam em 

condições precárias e insalubres. Os perigos originados a partir do surgimento de novas 

epidemias/pandemias amplamente disseminadas, como é o caso da COVID-19, somam-se a 

essas adversidades na vida desses profissionais, uma vez que eles enfrentaram, na linha de 

frente, uma intensa onda de risco biológico. Diante desse contexto, o presente trabalho 

objetivou identificar e diagnosticar as condições de trabalho, saúde e qualidade de vida dos 

catadores de materiais recicláveis, no período da pandemia da COVID-19, no município de 

Ponta Grossa-PR. Para o desenvolvimento da pesquisa descritiva e exploratória foi utilizada 

uma amostra composta por 83 participantes vinculados a associações de catadores de materiais 

recicláveis. Os catadores responderam a dois questionários, o primeiro construído e subdividido 

em: Dados pessoais; Perfil profissional; Saúde ocupacional e Riscos ocupacionais em período 

de pandemia por COVID-19, o segundo referente à qualidade de vida, a partir da aplicação 

instrumento de qualidade de vida, da Organização Mundial de Saúde, “Whoqol-bref”. Entre os 

achados do estudo, foi observado que o perfil demográfico do catador tende a manter o padrão 

já observado na literatura. A maioria dos catadores que formaram a amostra eram do gênero 

feminino (72,3%). O gênero feminino também demonstrou ter maior número de filhos 

(66,3%). Aproximadamente, 46,9 % da amostra encontrava-se na faixa de 18 a 35 anos, 

solteiros (36,2%), com grau de instrução de ensino fundamental incompleto (48,2%). O perfil 

profissional demonstrou que a maioria dos catadores (60,0%) realizava esse trabalho por 

necessidade ou complemento de renda e apenas 2% por realização profissional, embora 

alguns reconheçam que seu trabalho é uma atividade extremamente vantajosa nas questões 

ambientais (29,0%). Em relação a saúde ocupacional e riscos ocupacionais, em período de 

pandemia, foi identificado que, apesar dos catadores terem desenvolvido estratégias de 

proteção (93,9%) para evitar o contágio por COVID-19, houve o contato com resíduos 

potencialmente infectante (46,0%). A média da qualidade de vida geral na avaliação do 

Whoqol-bref foi de 72 pontos (escala de zero a 100). O domínio do meio ambiente (63,5 pontos) 

e domínio das relações sociais (71,0 pontos) foram os que apresentaram menor escore médio. 

O momento crítico revela a necessidade do desenvolvimento de ações emergenciais de caráter 

preventivo a saúde dos catadores, em situações de epidemias/pandemias. A partir desse 

diagnóstico, é possível concluir que a pandemia da COVID-9 causou diversas alterações na 

vida do catador, algumas na esfera profissional e outras relativas a saúde emocional. Por essa 

razão, sugere-se estudos longitudinais, ao fim da pandemia, para nortear a elaboração de 

estratégias que possam ser adotadas em outras situações epidêmicas de ampla disseminação, 

semelhantes às vivenciadas no período da COVID-19. 

Palavras-chave: Condições de trabalho, condições de saúde, qualidade de vida, COVID-19. 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 Waste pickers are part of a professional category that is often exposed to physical and 

psychosocial risks, and their working conditions in waste management are associated with 

losses in health and quality of life. Despite the existence of social policies that recognize the 

importance of the work of waste pickers, most of these workers still work in precarious and 

unhealthy conditions. The dangers originated from the emergence of new epidemics/pandemics 

widely disseminated, as is the case of COVID-19, add to these adversities in the lives of these 

professionals, since they faced, in the front line, an intense wave of biological risk. Given this 

context, the present work aimed to identify and diagnose the working conditions, health, and 

quality of life of the collectors of recyclable materials, during the pandemic period of COVID-

19, in the city of Ponta Grossa-PR. For the development of the descriptive and exploratory 

research we used a sample composed of 83 participants linked to associations of collectors of 

recyclable materials. The collectors answered two questionnaires, the first constructed and 

subdivided into: Personal Data; Professional Profile; Occupational Health and Occupational 

Risks in the period of the COVID-19 pandemic, the second referring to the quality of life, from 

the application of the World Health Organization's quality of life instrument, "Whoqol-bref". 

Among the findings of the study, it was observed that the demographic profile of the waste 

picker tends to maintain the pattern already observed in the literature. The majority of the waste 

pickers who formed the sample were female (72,3%). The female gender also proved to have a 

greater number of children (66,3%). Approximately, 46,9% of the sample was between 18 and 

35 years old, single (36,2%), with incomplete elementary school education (48,2%). The 

professional profile showed that most of the collectors (60,0%) did this work out of necessity 

or to supplement income and only 2% for professional fulfillment, although some recognize 

that their work is an extremely advantageous activity in environmental issues (29,0%). 

Regarding occupational health and occupational risks, during the pandemic period, it was 

identified that, although the waste pickers had developed protective strategies (93,9%) to avoid 

contamination by COVID-19, there was contact with potentially infectious waste (46,0%). The 

average overall quality of life on the Whoqol-bref assessment was 72 points (scale of zero to 

100). The environment domain (63,5 points) and the social relations domain (71,0 points) had 

the lowest mean scores. The critical moment reveals the need for the development of emergency 

actions of preventive character to the collectors' health, in situations of epidemics/pandemics. 

From this diagnosis, it is possible to conclude that the pandemic of COVID-9 caused several 

changes in the lives of the waste pickers, some in the professional sphere and others related to 

emotional health. For this reason, longitudinal studies are suggested, at the end of the pandemic, 

to guide the development of strategies that can be adopted in other epidemic situations of wide 

dissemination, similar to those experienced in the period of COVID-19. 

Keywords: Working conditions, health conditions, quality of life, COVID-19. 
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1 INTRODUÇÃO 

O crescimento exponencial da população, aliado aos seus desenfreados hábitos de 

consumo, reflete uma ameaça ao meio ambiente e a saúde humana. Como resultado desse 

evento apresenta-se a alta geração de resíduos nos centros urbanos. Apesar desse tipo de 

crescimento ser comum em todo o mundo, destaca-se consideravelmente como característica 

de países pobres e em desenvolvimento, como é o caso do Brasil. 

A consequência de um maior consumo implica numa maior exigência quanto à 

destinação final do produto, sendo o serviço de coleta e triagem etapas fundamentais no 

gerenciamento adequado dos resíduos. Nesse sentido, é notória a nobre função dos catadores 

nas esferas social e ambiental, uma vez que ao servirem a sociedade no manejo dos resíduos, 

estão contribuindo para a preservação da natureza. O protagonismo do catador intensifica-se 

ainda mais quando se considera o senso comum de que a sociedade ainda não coleta, segrega 

ou trata adequadamente seus resíduos, provocando sérios danos à saúde humana e ao meio 

ambiente. Além disso, os resíduos coletados pelos catadores somam parte dos materiais que 

chegam as indústrias de reciclagem, sendo esses profissionais os responsáveis pela inserção 

desses materiais em novos ciclos produtivos. Vale destacar que, a eficiência administrativa 

desse setor possibilita maior valorização dos resíduos, gera emprego, promove inserção e a 

formalização dos catadores no mercado de trabalho. 

No contexto de formalização, evidencia-se o papel das cooperativas e associações de 

catadores. Esses sistemas de organização são comuns no Brasil, muitos municípios já adotaram 

essas modalidades de trabalho. A organização entre catadores tem por objetivo o aumento na 

produtividade e a promoção de melhores condições de trabalho. Esse seria o cenário ideal, caso 

o sistema operasse de maneira adequada, entretanto, não é raro encontrar lacunas nos estudos 

relacionados a essa temática, principalmente, no que diz respeito às más condições de saúde e 

trabalho dos catadores, nesses ambientes. 

 A literatura usualmente traz a problemática relativa às condições insalubres de trabalho, 

explanando os diversos problemas dos riscos, das doenças e dos acidentes. Diversos estudos 

também apresentam resultados associados aos problemas de caráter físico, porém, as questões 

psicossociais são pouco observadas por parte dos pesquisadores.  

De acordo com os estudos de Ziaei et al. (2019), as pesquisas têm estudado 

separadamente os temas que abordam os desafios dos sistemas de coleta, dos problemas físicos 

e psicológicos dos catadores e que nisso há um desvio, uma vez que as duas realidades estão 

relacionadas. Para melhorar o desempenho de qualquer sistema de trabalho de catadores devem-
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se considerar as principais fontes desse sistema que são as demandas físicas e psicossociais dos 

trabalhadores, visto que esses aspectos estão diretamente atrelados com a qualidade de vida. 

 Após a publicação da Política Nacional dos Resíduos Sólidos (PNRS) foi possível obter 

grandes conquistas no setor, contudo, os catadores de materiais recicláveis ainda seguem em 

processos de exclusão perante a sociedade. A falta de amparo social e as precariedades de 

trabalho tornam os catadores vulneráveis a diversas situações. Moura, Dias e Junqueira (2018), 

reforçam que saúde e o trabalho dos catadores precisam estar regulamentados nas normas de 

segurança, uma vez que, no ambiente de trabalho eles estão frequentemente expostos a 

incidentes de risco. 

Com o advento da Doença do Vírus Corona 2019 (COVID-19), o panorama brasileiro 

de condições de trabalho e saúde dos catadores obteve maior atenção em muitos municípios 

brasileiros, devido às possibilidades de contaminação dos resíduos por eles gerenciados, 

particularmente os de risco biológico.  

Ocorre que essa nova realidade mudou os padrões da geração de resíduos infectantes. 

Os resíduos gerados nos locais de saúde ou nos domicílios produzidos por pacientes com 

COVID-19, segundo Takayanagui, Santos e Souza (2020) deviam passar por critério de 

avaliação de risco para o devido gerenciamento. 

É importante destacar que, nesse período, os resíduos sólidos domiciliares (RDO) 

poderiam conter Resíduos de Serviço de Saúde (RSS), originados de pacientes infectados. 

Conforme a Lei nº 11.445, atualizada pelo Marco Legal de Saneamento Básico, a 

responsabilidade pela etapa final de resíduos infectantes, quando gerados em domicílio são de 

responsabilidade do serviço público de limpeza urbana (BRASIL, 2007; 2020a). Os 

responsáveis por esse serviço, na maioria das vezes, são catadores de materiais recicláveis que 

nem sempre utilizam Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s) para realizá-lo, fato que 

potencializa o perigo quanto à contaminação e por consequência os acidentes de trabalho. 

De acordo com Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental (ABES), a 

pesquisa “ABES Covid-19 e Limpeza Urbana nas Capitais Brasileiras”, reforça essa exposição 

aos riscos, ao demonstrar que os trabalhadores das unidades cooperativas e aterros sanitários 

somaram 14% dos casos testados positivo para a COVID-19, ainda na fase inicial da 

propagação da doença. Para Jucá et al. (2020), a limpeza urbana é uma atividade indispensável 

para a proteção da saúde pública, e em períodos de pandemia tornam-se ainda mais essencial, 

razão pela qual as ferramentas de proteção desse setor devem receber cuidado especial (JUCÁ 

et al., 2020). 



17 

 

Os catadores de materiais recicláveis podem ficar expostos a grande risco devido à 

pandemia da COVID-19 e também outras doenças similares. O contato diário com os diversos 

tipos de resíduos que, como já mencionado, boa parte da população não separa corretamente, 

aumenta consideravelmente esse risco. Nesse contexto, é possível que os RDO provenientes de 

pacientes infectados pela COVID-19, podem não estar identificados como “resíduo infectante”. 

Reforçando que os catadores representam um segmento vulnerável da sociedade e que, por essa 

razão, faz-se necessário a implantação de ações que se comprometam com sua segurança, no 

que diz respeito às condições de trabalho, saúde e qualidade de vida. 

Outro problema, que surgiu no cotidiano dos catadores, relativo à essa nova realidade, 

consiste na instabilidade da renda familiar. Mesmo quando existe algum tipo de auxilio 

emergencial financeiro, por parte da administração pública, frequentemente, o serviço de 

coleta é sua única fonte renda do catador, sendo que a coleta seletiva e o sistema de triagem 

não foram interrompidos em muitos municípios, mesmo no início da pandemia, período que 

havia pouco conhecimento e muitas incertezas sobre a propagação desse vírus. 

Nesse contexto, a presente pesquisa buscou abordar diferentes aspectos da vida dos 

catadores, como social, ambiental e econômico, a fim de levantar informações relevantes que 

possam auxiliar na elaboração de planos de gestão de resíduos e na elaboração de políticas 

públicas que contemplem o setor.  

Evidencia-se que, em períodos como o enfrentado nos dias atuais, os hábitos de 

higiene devem ser redobrados. O diagnóstico quanto às condições de trabalho e saúde dos 

catadores, no decorrer da pandemia da COVID-19, também busca saber de que forma esses 

trabalhadores podem ter sidos afetados. 

Devido a COVID-19 tratar de um tema, com estudos ainda muito incipientes, em uma 

realidade complexa e de muitas incógnitas sem respostas, o estudo também pode contribuir 

com o avanço de pesquisas nessa temática. É evidente que a humanidade terá que se adaptar 

cada vez mais a situações epidêmicas de ampla disseminação e a função da ciência consiste, 

justamente, em buscar soluções assertivas e eficientes para esses problemas emergentes como 

é o caso da COVID-19. 
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2 OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GERAL 

Elaborar um diagnóstico quanto às condições de trabalho, saúde e qualidade de vida dos 

catadores, no decorrer da pandemia da COVID-19, no município de Ponta Grossa-Pr. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Levantar dados relativos à salubridade no trabalho dos catadores, no período de 

pandemia da COVID-19; 

 Identificar as condições de saúde dos catadores, no período de pandemia da COVID -

19; 

Analisar os indicadores de qualidade de vida dos catadores nos domínios físico, 

psicológico, social e ambiental, no período de pandemia da COVID -19. 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

3.1 RESÍDUOS SÓLIDOS  

O avanço populacional, somado a forma de consumo da sociedade contemporânea, 

impactou no aumento da geração de resíduos, que se tornou um fator preocupante no que diz 

respeito aos cuidados com o meio ambiente e a saúde da população. Um dos grandes desafios 

gerados desse evento de geração excessiva de resíduos, consiste em desenvolver soluções 

eficientes para o tratamento final (JACOBI; BESEN, 2011). 

A produção de resíduos é inerte à maioria das atividades humanas, todavia existe uma 

diversidade em sua composição, que o caracteriza conforme o processo gerador, isso significa 

que cada resíduo possui uma característica específica. Ocorre que boa parte das pessoas não 

sabe identificar essa variação. Dessa concepção é que surgem um dos gargalos da disposição 

final ambientalmente adequada dos resíduos, pois não é incomum identificar pessoas que 

acreditam que dispor meramente os resíduos na coleta pública resolve o problema (SILVA, 

2008).  

Os RDO, os resíduos de serviço de limpeza urbana, os resíduos comerciais e os resíduos 

de serviços de pequenos geradores constituem os Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) que consiste 

num dos tipos de resíduos mais gerados. Entretanto, esse comportamento de alta geração reflete 

em relevantes custos para os cofres públicos, além de uma variedade de efeitos negativos em 

relação a escassez do espaço urbano para a correta destinação final. Por essa razão, os impactos 

ambientais e de saúde relativos ao aumento da geração e destinação dos resíduos, estão dentre 

as indagações mais preocupantes entre os especialistas ambientas e administradores públicos 

(TAKAYANAGUI, 2004). 

3.1.1 Definição e classificação dos resíduos sólidos 

De acordo a associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) os resíduos são gerados 

de distintas fontes que podem apresentar ricos a saúde humana além dos riscos ambientais 

desencadeados do gerenciamento inadequado (ABNT, 2004a). 

A NBR-10.004/04 da ABNT define os resíduos sólidos como sendo os: 

Resíduos nos estados sólidos e semissólidos que resultam das atividades domésticas, 

de origem industrial, hospitalar, comercial, agrícola, de serviços de variação. São 

ainda, os lodos provenientes de sistemas de tratamento de água, aqueles gerados em 

equipamentos e instalações de controle de poluição, bem como determinados líquidos 
cujas particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede pública de esgotos 

ou corpos de água. Os resíduos sólidos urbanos são classificados a partir de suas 

características físicas, químicas e biológicas (ABNT, 2004a, p.13). 
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Quanto ao grau de periculosidade a referida norma classifica os resíduos conforme 

mostra a Figura 1. 

Figura 1 - Quadro com a classificação de resíduos sólidos à periculosidade. 

Classe Definição 

 Resíduos classe I  
Perigosos: são classificados quanto ao seu grau de Inflamabilidade, 

Corrosividade, Reatividade, Toxicidade, Patogenicidade. 

Resíduos classe II A  

Não perigosos e não inertes: são os resíduos que não se enquadram 

na classificação de resíduos classe I ou resíduos classe II B. 

Contem propriedade de Biodegradabilidade, Combustibilidade ou 

Solubilidade em água. 

Resíduos classe II B  

Não perigosos e inertes: são quaisquer resíduos que, quando 

submetidos a um contato com água destilada ou deionizada, a 

temperatura ambiente não em nenhum de seus constituintes 

solubilizados a concentrações superiores aos padrões de 

potabilidade. 

FONTE: Adaptado de ABNT NBR (2004a). 

De acordo com a lei 12.305/2010, entende-se por resíduo sólido: 

Material, substância, objeto ou bem descartado resultante de atividades humanas em 

sociedade, a cuja destinação final se procede, se propõe proceder ou se está obrigado 

a proceder, nos estados sólido ou semissólido, bem como gases contidos em 

recipientes e líquidos cujas particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede 
pública de esgotos ou em corpos d’água, ou exijam para isso soluções técnica ou 

economicamente inviáveis em face da melhor tecnologia disponível. (BRASIL, 

2010a, p. 2). 

 

Quanto a origem a lei nº 12.305, classifica os resíduos em diferentes classes de acordo 

com a Figura 2. 

Figura 2 - Quadro com a classificação de resíduos sólidos à origem. 

Classe Origem 

Resíduos domiciliares Os originários de atividades domésticas em residências urbanas 

Resíduos de limpeza urbana 
Os originários da varrição, limpeza de logradouros e vias públicas e 

outros serviços de limpeza urbana 

Continua 
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Figura 2 – Quadro com a classificação de resíduos sólidos à origem. (Continuação) 

Classe Origem 

Resíduos sólidos urbanos Os englobados nas alíneas “a” e “b; 

Resíduos de estabelecimentos 

comerciais e prestadores de serviços 

Os gerados nessas atividades, excetuados os referidos nas alíneas “b”, 

“e”, “g”, “h” e “j; 

Resíduos dos serviços públicos de 

saneamento básico 
Os gerados nessas atividades, excetuados os referidos na alínea “c; 

Resíduos industriais Os gerados nos processos produtivos e instalações industriais; 

Resíduos de serviços de saúde 
Os gerados nos serviços de saúde, conforme definido em regulamento 

ou em normas estabelecidas pelos órgãos do Sisnama e do SNVS; 

Resíduos da construção civil 
Os gerados nas construções, reformas, reparos e demolições de obras 
de construção civil, incluídos os resultantes da preparação e 

escavação de terrenos para obras civis; 

Resíduos agrossilvopastoris 
Os gerados nas atividades agropecuárias e silviculturais, incluídos os 

relacionados a insumos utilizados nessas atividades; 

 Resíduos de serviços de transportes 
Os originários de portos, aeroportos, terminais alfandegários, 
rodoviários e ferroviários e passagens de fronteira; 

Resíduos de mineração 
Os gerados na atividade de pesquisa, extração ou beneficiamento de 

minérios; 

FONTE: Adaptado de BRASIL (2010a). 

Quanto ao grau de periculosidade a lei nº 12.305 classifica os resíduos da seguinte 

forma: 

a) resíduos perigosos: aqueles que, em razão de suas características de 

inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade, patogenicidade, 
carcinogenicidade, teratogenicidade e mutagenicidade, apresentam significativo risco 

à saúde pública ou à qualidade ambiental, de acordo com lei, regulamento ou norma 

técnica;  

b) resíduos não perigosos: aqueles não enquadrados na alínea “a”. (BRASIL, 2010a, 

p.7). 

Essas classificações identificam os possíveis riscos no manejo dos resíduos, além de 

nortear os catadores no adequado gerenciamento dos RSU (GOUVEIA, 2012). 

3.1.2 Cenário geral de resíduos sólidos no mundo 

A população mundial, mais de 7,4 bilhões de habitantes, está produzindo cerca de 2 e 

3 bilhões de toneladas de resíduo por ano. As características de geração e composição de 

resíduos estão relacionadas com o desenvolvimento econômico de cada nação. Países mais 

desenvolvidos geralmente produzem mais resíduos e as taxa de reciclagem também são 

maiores em relação a países menos desenvolvidos. Associado a essa realidade surge a 
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incerteza sobre onde vai parar todo este resíduo. De acordo com o Compromisso Empresarial 

para Reciclagem (CEMPRE), os aterros e lixões são os principais destinos dos RSU na 

maioria dos países (CEMPRE, 2018).  A figura 3 mostra a quantidade de resíduo gerada por 

habitantes em diferentes países nos últimos anos. 

Figura 3 - Gráfico da geração de resíduos urbanos em diferentes países. 

 

FONTE: Adaptado de CEMPRE (2018). 

Um dos motivos dos resíduos sólidos serem inclusos nas agendas políticas é de se 

encontrar soluções ambientalmente corretas para os diversos problemas decorrentes de sua alta 

geração. Para discutir assuntos relativos a adequada gestão e gerenciamento dos resíduos, as 

agendas políticas e administrativas mundiais tem elaborado suas leis, decretos, resoluções e 

portarias, a fim de buscar soluções frente a essa problemática. 

Essa preocupação não é um fato recente. Devido à conscientização, quanto aos cuidados 

com o meio ambiente, que surgia no mundo contemporâneo, os resíduos tiveram inclusão no 

conjunto de assuntos e táticas políticas no final dos anos 1960. A preservação ambiental foi um 

dos temas abordados nas conferências de Estocolmo em 1972, ECO 92 e Tbilisi em 1997, que 

destacou, em nível nacional e internacional, a temática dos resíduos sólidos (VELLOSO, 2008; 

WILSON; VELLS; CHEESEMAN, 2006).  

O aumento na geração de resíduos é uma realidade preocupante, pois a tendência é de 

que o padrão de crescimento seja mantido nos próximos anos. De acordo com o relatório What 

a Waste 2.0 do World Bank, nos dias atuais, aproximadamente, 2,01 bilhões de toneladas de 

resíduo sólidos são geradas anualmente no mundo, e a estimativa para o ano de 2050 é de que 

esse valor chegue a 3,40 bilhões de toneladas, o que corresponde um aumento de 70% na 

geração de resíduo no planeta (WORLD BANK, 2018). 
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3.1.3 Cenário atual de resíduos sólidos no Brasil 

De acordo com o Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil, de 2019, desenvolvido pela 

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

houve um crescimento na geração de RSU de 19%, em 10 anos. Isso se dá ao fato de que a 

população brasileira aumentou nesse período, produzindo diariamente mais de um quilo de 

resíduos por habitante, chegando a um total de 379, 2 quilo por habitante no ano (ABRELPE, 

2020), além disso, pode ser observado também um crescimento na geração per capita em várias 

regiões do Brasil nos últimos anos. 

Em concordância, o mesmo panorama da ABRELPE, para o ano de 2020, apresentou 

um crescimento na geração de resíduos maior que os anos interiores. De acordo com a pesquisa 

isso aconteceu devido a influência direta da pandemia da COVID-19, explicado por um maior 

consumo da população no período. Em 2019 a geração foi de 79 milhões de toneladas de RSU 

passando para a casa de 82, 5 milhões de toneladas, representando um crescimento de 3,5 %, 

somente no primeiro ano da doença (ABRELPE, 2020, 2021). 

Os dados de geração diária por habitante estão muito próximos do que revelou o 

diagnóstico do manejo de resíduos sólidos realizado pelo Sistema Nacional de Informação sobre 

Saneamento (SNIS), obtendo uma quantia de RSU no ano de 2019, de 0,99 quilos por 

habitante/dia. De toda essa quantidade apenas 13,5 milhões de toneladas/ano de resíduos foram 

destinados à reciclagem, e o material recuperado, selecionado por coleta, de aproximadamente, 

1,6 milhões (BRASIL, 2020b). 

A PNRS contempla como um de seus instrumentos a logística reversa com a finalidade 

de aumentar as taxas de resíduos recuperados e prestar apoio às associações e cooperativas de 

materiais recicláveis e catadores (BRASIL, 2010a), assim os importadores e fabricantes, 

comerciantes e distribuidores de produtos e embalagens se propõe a garantir que o produto 

tenha um destino final adequado no pós-consumo.  Nessa perspectiva, foi firmado o acordo 

setorial de 25 de novembro de 2015, contemplando os materiais compostos por papelão e papel, 

vidro, plástico, alumínio, aço e pela junção desses materiais (BRASIL, 2018a). A fase inicial 

do acordo em novembro de 2017, teve como resultado um investimento de R$ 2,8 bilhões nas 

cooperativas de reciclagem. No total foram beneficiadas 802 cooperativas de reciclagem, 858 

indústrias de reciclagem e 2.802 postos de coletas instalados. O resultado desse investimento 

foi o aumento dos índices de reciclagem de embalagens em 26,8% (CEMPRE, 2019). 

Quanto aos resíduos orgânicos, foram coletadas em 2018, 65,11 milhões de toneladas, 

dessa quantia apenas 305 mil toneladas foram recicladas por processo de compostagem em 73 

instalações no Brasil (BRASIL, 2020b), contudo, a parte biodegradável representa apenas 50% 
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dos RSU (MASSUKADO, 2016).  

A participação nos programas de doação, por parte dos doadores de sobra de alimentos, 

tem sido cada vez menos aderida, uma vez que, o Código Civil e Penal Brasileiro responsabiliza 

o doador por doenças que possam ser causadas pelo consumo dos alimentos doados (ZAGO; 

BARROS, 2019). Todavia, a crise econômica derivada da doença COVID-19 motivou a 

aprovação da Lei nº 1.194, em 23 de junho de 2020, pela Câmara dos Deputados. Esta lei dispõe 

sobre o combate ao desperdício de alimentos e a adoção de excedentes de alimentos para 

consumo humano (BRASIL, 2020c). 

Devido à baixa parcela de reciclagem e valorização da matéria orgânica, o aterro segue 

sendo a alternativa mais acessível. No Brasil a disposição em aterro é considerada como 

ambientalmente adequada (BRASIL, 2010a), assim sendo 95% dos RSU tem seu destino nesses 

locais (WORLD BANK, 2018). Uma das metas da PNRS consistia em fechar todos os lixões 

existentes no Brasil até o ano de 2014, porém cerca de 40% dos RSU ainda são descartados de 

forma irregular nos lixões existentes em 3.001 municípios (ABRELPE, 2019). 

O estudo de Iyamu, Anda e Ho (2019), sobre a gestão de RSU do agrupamento entre 

Brasil, Rússia, Índia e China (BRIC), traz o resumo da atual situação brasileira frente à gestão 

de resíduos sólidos, revelando a falta da adesão quanto aos requisitos propostos pela PNRS. 

Os autores trazem os principais pontos limitantes dos países de realidade de gestão de resíduos 

semelhantes ao Brasil (Figura 4). 

Figura 4 – Quadro constando os pontos limitante na gestão de resíduos no Brasil. 

Pontos limitantes  

Descarte impróprio de resíduos; 

Falta de campanhas de educação eficazes sobre prevenção de resíduo, redução, reutilização e 

reciclagem, incluindo compostagem; 

Desvio de resíduo realizado pelos atravessadores; 

Comprometimento com o desenvolvimento da gestão de resíduos no Brasil que varia muito entre as 

cidades devido às diferentes condições locais; 

Inconsistência nos dados estatísticos relacionados a gestão de resíduos no Brasil; 

Falta de estratégias de longo prazo relacionadas a responsabilidades de consumidores e apoio aos 

catadores; 

Licenciamento; e  

Quadro estratégico. 

FONTE: Adaptado de IYAMU; ANDA; HO (2019). 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921344920304699#bib0057
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921344920304699#bib0057
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De acordo com o World Bank (2018), essas limitações podem estar relacionadas com 

a ineficiência e até mesmo ausência de planos de gerenciamento, onde vários municípios 

brasileiros dirigem-se a consultorias privadas para elaboração de Planos Municipais de 

Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS) que não contemplam a realidade local, 

embora em alguns casos, esses planos são feitos por cópia e colagem de documentos de outros 

locais antes elaborados.  

Tendo em vista a importância dos PMGIRS no cumprimento da proposta da PNRS, 

esses documentos devem ser elaborados considerando a participação efetiva das partes 

interessadas e com dados atualizados de resíduos que levem em consideração as 

particularidades locais. Os planos devem compilar os aspectos social, econômico, jurídico, 

tecnológicos e ambientais, que variam entre os diferentes municípios brasileiros e somente 

assim poderão servir de base consistente para elaboração dos PMGIRS. 

3.2 POLÍTICA NACIONAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 

O ser humano tem por direito um meio favorável, benéfico a sua a saúde. A Constituição 

Federal de 1988, no capitulo VI, consolida o processo legal e enfatiza a proteção ao meio 

ambiente e ao direito garantido a todo cidadão em habitar em um ambiente saudável.  De acordo 

com o artigo 225 da Constituição Federal: 

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de 

uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder 

Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras 

gerações. (BRASIL, 1988, p.117).  

Visando-se a preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental, foi 

instituída a PNRS pela Lei nº 12.305, regulamentada pelo decreto nº 7.404, vigorada no ano 

de 2010 (BRASIL, 2010a; 2010b). Novo decreto que surge, publicado no ano de 2022, foi o 

decreto nº 10.936, que regulamenta a PNRS, apresentando algumas mudanças, substituindo 

algumas legislações e trazendo algumas alterações na PNRS (BRASIL, 2022). 

Uma das mudanças mais importantes trata da elaboração do Programa Nacional de 

Logística Reversa, com o intuito de fazer com que todos os departamentos da economia 

apresentem seus dados em um sistema único padronizado. Dessa maneira, as informações 

estão mais acessíveis para se mensurar a situação da logística reversa no país. Espera-se que 

essa inovação desenvolva melhorias no setor social e ambiental ao proporcionar uma redução 

dos resíduos que são encaminhados aos aterros, trazer melhorias quanto a infraestrutura das 

unidades de tratamento de resíduos e o aumento de renda dos catadores de materiais 

recicláveis (BRASIL, 2022). Quantos aos cidadãos, a obrigação em que estão sujeitos pela 
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lei, segue a mesma, que é a de separar e destinar corretamente todos os resíduos gerados. 

Os sujeitos à observância da lei (Figura 5) são os responsáveis direta e indiretamente 

pela geração dos resíduos sólidos e os envolvidos nas ações relacionadas à gestão integrada 

ou ao gerenciamento desses resíduos. Pessoas físicas ou jurídicas (públicas ou privadas), ou 

seja, todos os setores da sociedade que produzem resíduos (BRASIL, 2010a). 

Figura 5 - Quadro constando os sujeitos à observância da PNRS. 

Sujeitos à observância da lei Sujeitos à observância da lei 

Pessoas Físicas 
Produzem resíduos devido ao consumo ou na realização de suas 

atividades; 

Pessoas Jurídicas Privadas 

Indústrias produzem os produtos que vão se tornar resíduo e 

geram resíduos sólidos no processo. Ex: Distribuidores, 

Comerciantes, Importadores, Empresas que geram resíduos 

sólidos; 

Pessoas Jurídicas Públicas 
Responsáveis diretos pela gestão/gerenciamento a nível local. 

Ex: Municípios. 

FONTE: Adaptado de BRASIL (2010a). 

A PNRS para ser aplicada na sua integralidade depende também da aplicação de outras 

leis. Primordialmente, a PNRS está inserida, dentro da Política Nacional do Meio Ambiente 

(PNMA) (Lei nº 6.938) e se articula com outras políticas, sendo a Política Nacional de 

Saneamento Básico (PNSB) (Lei nº 11. 445), a Política Nacional de Educação Ambiental 

(PNEA) (Lei nº 9.795), e o novo Marco Legal de Saneamento Básico (Lei nº 14.026), entre 

outras (BRASIL, 1981; 1999; 2007; 2010a; 2020a). 

Entretanto, a PNSB estabelece apenas a necessidade do gerenciamento dos RSU, 

enquanto que a PNRS abrange, além dos RSU, todos os demais resíduos. A PNSB tem como 

objetivo a manter das condições mínimas, visando à saúde da população e a qualidade do 

ambiente, já a PNRS estabelece como deve ser feita a gestão integrada e o gerenciamento dos 

resíduos sólidos. Além disso, determina como a gestão e o gerenciamento deve ser pensado 

de maneira ambientalmente mais sustentável possível (BRASIL, 2007; 2010a), deve-se 

ressaltar ainda que algumas questões foram atualizadas pelo novo Marco Legal do 

Saneamento Básico (BRASIL, 2020a). 

Todavia o marco regulatório que prevê a gestão integrada e o gerenciamento de 

resíduos sólidos é oficialmente Lei nº 12.305. Esta lei contém importantes instrumentos e 

diretrizes para o enfrentamento de problemas relativos ao manejo inadequado dos RSU no 

país e estabelece uma hierarquia obrigatória para a gestão de resíduos. Em ordem de prioridade 

apresenta a não geração, a redução, a reutilização, e reciclagem/tratamento dos resíduos, 

somente depois, a disposição dos rejeitos em aterro. Além disso, instituí a responsabilidade 
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compartilhada dos geradores por parte de fabricantes, comerciantes e sociedade civil. A 

PNRS cria metas que visam à eliminação de lixões e instituí instrumentos de planejamento 

das diferentes esferas, nacionais, estaduais e municipais na elaboração de Planos de 

Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) (BRASIL, 2010a). 

Mesmo tendo passado mais de uma década da promulgação da lei ainda existe uma 

complexidade quanto ao cumprimento do conjunto de normas estabelecidas pela PNRS. 

Embora tenha expirado o prazo inicial de quatro anos para que os municípios se adequassem 

à legislação, de acordo com a ABRELPE, nas regiões norte, nordeste e centro-oeste, 2.020 

das cidades brasileiras ainda não cumpriram as determinações da lei de acabar com os lixões. 

Dos RSU gerados no ano de 2019, 40,5% foram despejados em locais inadequados, em média 

29,5 milhões de toneladas (ABRELPE, 2020).  

Dentre as alterações da Lei nº 14.026, de 15 de julho de 2020, estão novos prazos para 

que os municípios revisem os PMGIRS, assim sendo cada município terá dez anos para 

revisar sua situação. A disposição final ambientalmente adequada deverá ser implementada 

até 31 de dezembro do ano de 2020. O prazo não se aplica a municípios que, até essa data, 

tenham elaborado plano intermunicipal ou plano municipal de gestão integrada de resíduos 

sólidos e os que possuam sistemas de cobrança que garantam seu desenvolvimento 

econômico, nos termos do art. 29 da Lei nº 11. 445 (BRASIL, 2007, 2010a, 2020a).  

Os prazos alterados foram estabelecidos por dois critérios: inicialmente as capitais e 

cidades de regiões metropolitanas e na sequência os municípios, a depender de seu número 

de habitantes (Figura 6) (BRASIL, 2020a). 

Figura 6 - Quadro com os novos prazos para disposição adequada dos rejeitos. 

Novos prazos 

I - até 2 de agosto de 2021, para capitais de Estados e Municípios integrantes de Região Metropolitana (RM) 

ou de Região Integrada de Desenvolvimento (Ride) de capitais; 

 II - até 2 de agosto de 2022, para Municípios com população superior a 100.000 (cem mil) habitantes no 

Censo 2010, bem como para Municípios cuja mancha urbana da sede municipal esteja situada a menos de 20 
(vinte) quilômetros da fronteira com países limítrofes; 

III - até 2 de agosto de 2023, para Municípios com população entre 50.000 (cinquenta mil) e 100.000 (cem mil) 

habitantes no Censo 2010; e 

IV - até 2 de agosto de 2024, para Municípios com população inferior a 50.000 (cinquenta mil) habitantes no 

Censo 2010. 

FONTE: Adaptado de BRASIL (2020a). 

Os autores Iyamu, Anda e Ho (2019), demonstraram em seu estudo que as limitações 

que ainda existem na gestão de resíduos sólidos no Brasil são relativas à falta da adesão dos 

pontos propostos pela PNRS por parte do poder público. Porém, embora se saiba da 
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importância dos gestores frente a essa situação, os problemas que envolvem o mau 

gerenciamento dos resíduos não resultam somente desse setor. Vale ressaltar que, para se criar 

uma modelo ideal de gerenciamento de resíduos, é imprescindível, sim, o comprometimento do 

poder público, mas também a participação de toda a sociedade na dinâmica da gestão dos 

resíduos, por meio da responsabilidade compartilhada estabelecida pela PNRS (BRASIL, 

2010a; COSTA, 2014). 

3.2.1 Gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos 

Os termos Gestão e Gerenciamento podem ser interpretados de forma similar, 

entretanto precisa-se conhecer alguns conceitos para a correta definição.  

Encontra-se no dicionário Figueiredo (1998, p. 952 e 953), a seguinte definição para 

o termo Gestão “Acto ou efeito de gerir, gerência, administração”. Por sua vez, o termo 

Gerência é definido pelo “Acto de gerir; funções de gerente; administração. Exercícios de 

funções administrativas”.  

Nesta linha, o termo gestão propõe o gerenciamento. De acordo com Chiavenato 

(2001), gestão é compreendida como um processo de organização para um determinado 

propósito enquanto que gerenciamento são as ações voltadas ao planejamento e controle dos 

recursos de uma determinada organização.  

Alguns autores definem que “Gestão de Resíduos Sólidos” compreende o conjunto de 

leis, abrange atividades referentes à tomada de decisões estratégicas e as normas elaboradas 

para esta área. Já o conceito “Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos” é entendido 

como as operações acerca dos resíduos e referem-se aos aspectos tecnológicos e operacionais 

da gestão (LIMA, 2001; LOPES, 2003). 

O documento-base, organizado para o Workshop Internacional Gestão Integrada de 

Resíduos Sólidos de 2005, realizado na Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São 

Paulo (USP), onde estiveram presentes representantes da América Latina, Caribe, Canadá e 

Itália, traz uma definição ampla do termo:  

Gestão integrada pressupõe a articulação de ações normativas, financeiras, de 

planejamento, administrativas, operacionais, sociais, educativas, de avaliação e 

controle e de saúde, em todas as etapas do gerenciamento dos resíduos sólidos 

urbanos, a fim de alcançar benefícios ambientais e de saúde, otimização econômica 

do manejo e aceitação social, respondendo às necessidades e especificidades locais. 

Deve também considerar e interagir as políticas públicas setoriais, nas diferentes 

esferas de governo (WORKSHOP INTERNACIONAL GESTÃO INTEGRADA 

DE RESÍDUOS SÓLIDOS, 2005 apud LOPES, 2006, p. 38). 

 

 No Brasil, a partir da publicação da PNRS, gerenciamento e gestão de resíduos foram 

diferenciadas, sendo definidas, no capítulo II, art.3º, como: 
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X - gerenciamento de resíduos sólidos: conjunto de ações exercidas, direta ou 

indiretamente, nas etapas de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação 

final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos e disposição final 

ambientalmente adequada dos rejeitos, de acordo com plano municipal de gestão 

integrada de resíduos sólidos ou com plano de gerenciamento de resíduos sólidos, 

exigidos na forma desta Lei;  

XI - gestão integrada de resíduos sólidos: conjunto de ações voltadas para a busca 

de soluções para os resíduos sólidos, de forma a considerar as dimensões política, 

econômica, ambiental, cultural e social, com controle social e sob a premissa do 

desenvolvimento sustentável (BRASIL, 2010a); 
 

Desta forma, associando os termos, pode-se compreender a Gestão como a forma de 

planejar (O que fazer?) de modo que o Gerenciamento seja as ferramentas necessárias para se 

fazer (Como fazer?), como mostra a figura 7 (MASSUKADO, 2004). 

Figura 7 - Quadro das diferenças entre gestão e gerenciamento de resíduos sólidos. 

Gestão Gerenciamento 

O que fazer Como fazer 

Visão ampla Implementação dessa visão 

Decisões estratégicas Aspectos operacionais 

Planejamento, definição de diretrizes e 

estabelecimento de metas 

Ações que visão implementar e operacionalizar as diretrizes 

estabelecidas pela gestão 

Conceber, planejar, definir e organizar Implementar, orientar, coordenar, controlar e fiscalizar 

FONTE: adaptado de MASSUKADO (2004). 

Reforçando ainda, sobre as considerações da PNRS, de acordo artigo 9º, a gestão e o 

gerenciamento de resíduos sólidos devem observar a seguinte ordem de prioridade: não 

geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento e destinação final. Considera-se que 

algumas dessas prioridades somente são possíveis através das operações realizadas a partir da 

coleta seletiva. Em se tratando de gerenciamento, adentra-se no legítimo conceito de coleta 

seletiva, que consiste na correta segregação dos resíduos, de acordo com sua composição, que 

é um fator indispensável para o eficiente gerenciamento dos resíduos sólidos (BRASIL, 2010a). 

3.2.2 Coleta seletiva: modalidades e contexto nacional 

A NBR-12.980 define a coleta seletiva sendo: “coleta que remove os resíduos 

previamente separados pelo gerador, tais como papéis, latas, vidros e outros” (ABNT, 1993). 

Nesse sentido, entende-se por coleta seletiva a separação dos resíduos na fonte realizada pela 

população e que são coletados separadamente dos demais resíduos.  

  Existem diferentes modalidades de coleta seletiva, sendo as principais: porta-a-porta 

(feita a domicílio), pontos/locais de entrega voluntária (PEV ou LEV), postos de trocas e por 

catadores (CEMPRE, 2018). 

A coleta seletiva porta-a-porta é realizada por veículos coletores em dias e horários 
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específicos. Muito parecida com a coleta tradicional de resíduos, porém, nesta modalidade, 

os geradores depositam os resíduos na calçada, acondicionado os materiais em locais distintos 

(IKURA, 2011). 

Os PEV’s e LEV’s fazem uso de pequenos contêineres distribuídos em pontos fixos e 

estratégicos nos municípios. Usualmente, esses recipientes são distinguidos pelas cores: verde 

(vidro), azul (papel), vermelho (plástico), amarelo (metais), seguindo a padronização 

estabelecida pela Resolução nº 275 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) nº 

275 (BRASIL, 2001). Os PEV’s e LEV’s não devem ser confundidos com os “pontos de 

troca”. Esse tipo de coleta seletiva consiste na troca de materiais por algum benefício, por 

exemplo, vale-transporte, vale-refeição, descontos, alimentos, entre outros (CEMPRE, 2018). 

A coleta seletiva por meio dos catadores é realizada em galpões de triagem, locais em 

que são feitos diversos processos de beneficiamento, os materiais são segregados, prensados 

ou picados, enfardados ou embalados. O modo de coleta seletiva desenvolvida pelos catadores 

destaca-se das demais já citadas, pois passou por diversas transformações nos últimos anos 

no Brasil. Isso se deve ao fato do investimento do governo federal e da criação de políticas 

públicas que envolvem essa modalidade, porém, o âmbito municipal e estadual ainda precisa 

entrar nesse processo de evolução (BESEN, 2011). 

Dentre tantas vantagens ambientais resultantes da coleta seletiva, evidenciam-se a 

redução da extração da matéria-prima virgem, valorização das matérias-primas secundárias e 

a economia de recursos naturais. Enfatiza-se, ainda, a grande vantagem ambiental que é a 

redução dos resíduos que acabam sendo dispostos nos aterros sanitários (WAITE, 1995).  

Quanto à adesão da coleta seletiva no Brasil, em 2019, pelo menos 73,1 % dos 

municípios brasileiros revelaram possuir alguma iniciativa de coleta seletiva (ABRELPE, 

2019). Entretanto, vale ressaltar que o indicador que refere-se a iniciativa é muito diferente 

do indicador de taxa de cobertura, sendo que em outra pesquisa foi apresentado que apenas 

17% da população brasileira é atendida pelo serviço de coleta seletiva (CEMPRE, 2018).  

De acordo com Santos (2011), isso pode estar ligado com o fato de que muitos 

municípios não compreendem exatamente o que são iniciativas de coleta seletiva e que para 

a efetiva gestão de resíduos esses termos precisam ser melhores definidos. Para isso, devem 

ser elaborados indicadores consistentes para levantamento de informações sobre a coleta 

seletiva.  

A sociedade deve fazer a sua parte de forma responsável, se colocando como parte 

integral na proposta de gestão de resíduos (SISINNO, 2002). Sendo assim, a coleta seletiva 

pode ser um ótimo instrumento para viabilizar a gestão de resíduos sólidos no país. 
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Vale ressaltar que o bom funcionamento da coleta seletiva está atrelado a investimentos 

que devem ser feitos a fim de sensibilizar e conscientizar a população, uma vez que, “[...] quanto 

maior a participação voluntária em programas de coleta seletiva, menor é seu custo de 

administração” (CEMPRE, 2018, p. 79), e quanto maior for o comprometimento da sociedade, 

melhores resultados serão obtidos para a formalização das cooperativas e inserção dos catadores 

no mercado de trabalho. 

3.2.3 Catadores de materiais recicláveis e inclusão PNRS 

O modelo capitalista estruturado na sociedade contemporânea fundamenta a 

concepção de que “Os catadores são produto do atual estágio do capital que exclui, seleciona 

e tria os trabalhadores de acordo com os ditames e necessidades da reprodução ampliada dos 

lucros” (COSTA, 2014, p. 57).  

Por muito tempo a figura do catador foi a de “pessoa oculta”, invisível, no cenário 

social. Seu trabalho era resumido, basicamente, por suas atividades em lixões.  Atualmente, 

com a ascensão do desenvolvimento sustentável, os catadores de materiais recicláveis têm tido 

papel fundamental na gestão dos resíduos sólidos e na indústria de reciclagem do país (COSTA, 

2014; GOUVEIA, 2012).  

Se consideradas as variáveis escolaridade, gênero, idade e renda, resultantes dos 

diversos estudos e pesquisas, torna-se possível traçar o perfil do catador de material reciclável 

brasileiro. Castilhos Junior et al. (2013), em seu estudo, com 236 catadores de materiais 

recicláveis do Sul, Sudeste e Nordeste do Brasil, numa análise das condições de trabalho e 

infraestrutura operacional, delineou o seguinte perfil: Mulher (56%), entre 31 e 40 anos (32%), 

de ensino fundamental incompleto (84%), 31% ganhando entre R$ 401,00 e R$600,00 (31%). 

Os resultados para gênero diferem-se para outros autores, porém, a média de idade, a baixa 

escolaridade, e a renda inferior a 1 salário mínimo, tendem a seguir o mesmo padrão 

(ALENCAR; CARDOSO; ANTUNES, 2009; GALON, 2015; LAZZARI; REIS, 2011). 

De acordo com os dados do SNIS, o setor de RSU tem gerado diversos empregos diretos 

e indiretos, num total de 335 mil no ano de 2019. Dentro desse quadro de trabalho estão 

inseridos os catadores de materiais recicláveis (BRASIL, 2020b). Ao se considerar todas as 

modalidades de trabalho dos catadores no país, tem sido uma tentativa complexa obter dados 

exatos referentes a esses trabalhadores (MOREIRA, 2017). O Movimento Nacional dos 

Catadores de Materiais Recicláveis (MNCR), traz um dado muito mais significativo, 

contemplando a estimativa de 800 mil catadores em atividade. Freitas e Fonseca (2012), em 

suas análises, sugeriram um intervalo entre 400 mil e 600 mil catadores atuantes no Brasil. No 
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entanto, o número de catadores vinculados a associações e cooperativas varia entre 31,5 a 40 

mil (BRASIL, 2020b; MNCR, 2009). 

Sant’ana e Metello (2016) corroboraram que para uma efetiva inclusão dos catadores de 

materiais recicláveis, como frente de trabalho, foi necessária à criação e alteração de 

normativas, que contribuíram significativamente para reconhecimento do setor. O registro da 

atividade dos catadores no Código Brasileiro das Ocupações (CBO), em 2002, foi um grande 

passo para o reconhecimento formal da profissão. 

Outra conquista anterior, entre os catadores de materiais recicláveis, foi o surgimento 

do MNCR.  O 1º Encontro Nacional de Catadores de Papéis, no ano de 1999, deu origem ao 

grupo que posteriormente foi fundado em 2002. O movimento desenvolve ações sociais, atua 

em eventos sobre o meio ambiente e no processo de elaboração políticas públicas, além de 

desenvolver reivindicações fundamentadas no difícil cotidiano vivenciado pelos catadores 

(BESEN, 2011). 

Todavia, o grande marco normativo para todo o setor consistiu na aprovação da PNRS, 

onde foram estabelecidas diretrizes, instrumentos, responsabilidades e metas para a eliminação 

e recuperação de lixões, associadas à inclusão social, tanto na logística reversa quanto na coleta 

seletiva, e à emancipação econômica de catadores de materiais recicláveis (BRASIL, 2010a). 

Além disso, menciona a inserção das organizações de catadores nos sistemas municipais 

de coleta seletiva, nas medidas indutoras e linhas de financiamento que prioriza as iniciativas 

de implantação de infraestrutura física, aquisição de equipamentos para cooperativas e outras 

formas de organizações de catadores de materiais recicláveis (BRASIL, 2010a). 

No texto da lei, os catadores são mencionados diversas vezes, estando descritas a palavra 

“catadores” em seus instrumentos, princípios e objetivos, obrigações dos estados, municípios e 

união (BRASIL, 2010a; SANT’ANA; METELLO, 2016), sendo fundamental essa legislação 

para amparar a regulamentação das associações e cooperativas. 

3.2.4 Associações e cooperativas de catadores 

Para elucidar sobre os benefícios do trabalho feito em sistemas de associações e 

cooperativas de catadores antes se faz necessário trazer algumas das precariedades do 

cotidiano dos catadores de materiais recicláveis que trabalham na informalidade. 

Trabalho informal ou autônomo é entendido, na forma jurídica, pelos trabalhos 

realizados por cidadãos que não possuem registro formal, com carteira de trabalho assinada, 

não possuindo direitos legais sujeitos de seu trabalho. No caso dos catadores, o trabalho 
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autônomo, normalmente, é realizado nas ruas, nos lixões ou aterros, entre outros (MAGNI, 

2011; UDDIN; GUTBERLET, 2018). 

Quando o trabalho é feito nessa modalidade, na maioria das vezes, os catadores são 

explorados, em várias dimensões, pelos chamados “atravessadores”, que são as pessoas que 

intermediam as compras entre catadores e indústria.  De acordo com o Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada (IPEA), geralmente, esses intermediários acabam lucrando em cima do 

trabalho do catador, pois são eles que impõem o preço a ser pago pelo resíduo (IPEA, 2017).  

Outra adversidade da informalidade está associada com as condições precárias de 

trabalho.  Os catadores disputam seus lugares de trabalho nas ruas, circulam pelo trânsito, 

muitas vezes em horários noturnos, expostos a todo tipo de violência. Os catadores informais 

atuam em elevado tempo de trabalho, transportando grandes cargas, desprovidos de EPI’s, 

constantemente expostos a diversos tipos de doenças (MAGERA, 2005; UDDIN, 

GUTBERLET, 2018). 

Devido a essa problemática que envolve os riscos ocupacionais, as doenças, as 

fragilidades sociais e econômicas, comum no trabalho dos catadores informais, às associações 

e cooperativas surgem com solução para o problema. O sistema estruturado possibilitou 

grandes conquistas entre os catadores e o surgimento de diversas iniciativas ao longo da 

história (BESEN, 2011). 

No Brasil, a primeira concepção de organização entre catadores surgiu no ano de 1988. 

A Associação de Recicladores do Rio Grande do Sul (FARRGS) foi fundada com o objetivo 

de tratar dos direitos sociais e econômicos dos catadores. (BESEN, 2006).  Três décadas 

depois, o número de associações e cooperativas vem aumentando consideravelmente. De 

acordo com os dados SNIS, no ano de 2019, atuaram no país 1.480 associações distribuídas 

em 994 municípios (BRASIL, 2020b). 

Embora sejam conhecidas as vantagens da participação em associações e cooperativas 

em relação ao trabalho informal, muitos catadores têm dificuldade para se entender como 

parte da organização e essa falta de percepção gera algumas dificuldades no sistema 

(BRAGA; LIMA; MACIEL, 2015; FEITOSA, 2011; TEIXEIRA, 2015). 

É fundamental que os trabalhadores mudem essa concepção e assimilem os benefícios 

advindos dos sistemas organizados. As associações e cooperativas fornecem melhores 

condições de trabalho, quando comparadas às demais modalidades de trabalho. Além disso, 

inserem o trabalhador no mercado e estimulam as autoridades para o desenvolvimento de 

políticas públicas voltadas a esse setor (GALON, 2015). 
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3.3 CONDIÇÕES DE TRABALHO E SAÚDE DOS CATADORES 

As condições precárias de trabalho dos catadores de materiais recicláveis trazem 

grandes consequências para sua saúde. Os trabalhadores são expostos, constantemente a fatores 

de riscos, que podem desencadear acidentes e diversos tipos de doença (MOURA; DIAS; 

JUNQUEIRA, 2018; SILVA, 2006). 

As atividades diárias dos catadores exigem esforço físico ou movimento repetitivo, e 

por ficarem em posições não ergonômicas, acabam por desenvolverem doenças como hérnia de 

disco, problemas do sistema muscular, sistema articular, doenças reumáticas, entre outras 

(VELLOSO; SANTOS; ANJOS, 1997). 

O estudo de Malmros, Sigsgaard e Bach (1992), na Dinamarca, revelou que 53% dos 

trabalhadores de triagem de resíduos desenvolveram doenças pulmonares nos primeiros meses 

de produção, devido as doenças no trato respiratório serem causadas, muitas vezes, pela 

exposição a poeiras orgânicas e microrganismos.  

Os EPI’s são uma importante ferramenta de proteção para evitar acidentes de trabalho e 

a contaminação, entretanto, nem sempre são utilizados. Os catadores relataram que usos 

contínuos desses equipamentos geram desconforto no manejo do resíduo (SILVA, 2006; 

VELLOSO; SANTOS; ANJOS, 1997). Outro problema causado pelo trabalho está presente nos 

hábitos alimentares característicos no processo de trabalho dos catadores.  A alimentação é 

bastante irregular em relação aos horários e qualidade quanto aos alimentos consumidos, 

duvidosa (LIMA, et al., 1997). 

Embora se constate diversos danos à saúde do catador e os sofrimentos originados no 

ambiente de trabalho, nos países latino-americanos, os dados de doenças relacionadas ao 

trabalho de catadores de materiais recicláveis são mínimos e não existem informações 

sistematizadas sobre o tema (FERREIRA, 1997; PORTO, 2000).  

A escassez de dados relativos às doenças justifica, cada vez mais, a necessidade da 

realização de novos estudos voltados às condições de saúde e trabalho dessa frente trabalhadora, 

diversas vezes desamparada, fato esse que gera inseguranças e desconfortos no cotidiano de seu 

trabalho e afetam diretamente sua qualidade de vida. 

3.3.1 Qualidade de vida: conceito 

A temática qualidade de vida vem sendo priorizada nas diversas áreas de estudo como 

medicina, psicologia, economia, história, geografia, sociologia e filosofia. Os conceitos e 

definições de qualidade de vida são tão divergentes quantos aos métodos desenvolvidos para 

sua avaliação. Essa priorização em relação a esse tipo de estudo ocorre pela busca de 
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compreender e buscar soluções para que os indivíduos vivam de forma mais plena, além trazer 

bases consistentes para a correta elaboração de políticas públicas e para o tratamento de saúde 

das pessoas (FARQUHAR, 1995). 

Mediante a etimologia, o termo qualidade de vida, deriva de “qualis” [latim] que pode 

ser traduzido como a maneira própria de ser de alguma coisa tanto considerado em si próprio 

quanto a relação a outros grupos, atribuindo-se, então, características tanto positivas quanto 

negativas. Entretanto, é muito comum que o termo qualidade de vida seja atrelado a 

sentimentos bons, positivos (SANTIN, 2002).  O grupo de qualidade de vida, da Organização 

Mundial da Saúde (OMS), define qualidade de vida como: "[...] a percepção do indivíduo de 

sua posição na vida no contexto da cultura e sistema de valores nos quais ele vive e aos seus 

objetivos, expectativas, padrões e preocupações" (WHOQOL GROUP, 1998, p. 1570). 

Outras discussões em relação a esse tema são relevantes, por exemplo, a compreensão 

de que certos aspectos da vida do indivíduo, como felicidade, amor, liberdade, bem como, a 

própria qualidade de vida, embora sejam expressados em sentimentos difíceis de serem 

compreendidos, possuem grande importância. Devido a essas incompreensões dar uma 

definição prática de qualidade de vida é algo considerado complexo em relação a um 

adequado conceito. Entretanto, qualidade de vida, tem sido difundida amplamente na 

sociedade atual, tendo muitas vezes um sentido equivocado. Nesse sentido, a temática 

qualidade de vida pode ser utilizada de forma oportunista, como é o exemplo de políticos que 

se aproveitam do tema para prometer a melhorias a população no que diz respeito a saúde, 

emprego, economia, entre outros. Em compensação, se existe a utilização oportunista do 

conceito, por outro lado, o entendimento correto do mesmo remete uma nobreza a ser seguida, 

tendo como produto a preservação de seu íntegro significado (TANI, 2002). 

Embora exista a contrariedades quanto o conceito de qualidade de vida, três 

características imprescindíveis em relação ao tema foram descobertas por um grupo de 

especialistas de culturas diferentes, são eles, subjetividade, multidimensionalidade, presença 

de dimensões positivas (mobilidade) e negativas (dor) (WHOQOL, 1998). 

Levando em consideração a qualidade de vida geral de um indivíduo, são identificados 

diversos elementos que sustentam a compreensão teórica do conceito. De acordo com Silva 

(1999), a qualidade de vida pode ser dividida em 6 domínios: físico, emocional, social, 

profissional, intelectual e espiritual. Ele enfatiza que apesar dessa divisão teórica, na prática, 

a vida não pode ser separada por compartimentos e sim, de forma dinâmica, ou seja, todas as 

dimensões se misturam e influenciam-se de forma mútua, todas interferindo em conjunto na 

qualidade de vida.  
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De acordo com Day e Jankey (1336), as pesquisas sobre qualidade de vida podem ser 

agrupadas de maneira ampla e em quatro abordagens fundamentais: biomédica, psicológica e 

geral ou holística. Ainda, sobre a abordagem qualidade de vida, Minayo et al., (2000) entende 

que compreensão relativa do conceito é concebida de três prerrogativas de referências: 

histórico, cultural e estratificações ou classes sociais. A última prerrogativa citada, onde são 

identificados os fortes traços de desigualdades e heterogeneidades, presentes na sociedade, 

revelam que as compreensões de bem-estar são estratificadas, ou seja, a classes superiores.  

3.3.2 Avaliação da qualidade de vida 

Em relação as métricas de qualidade de vida, são diversas as formas de avaliação não 

existindo um uma medida considerada “perfeita” que possa ser utilizada como referência 

única (FARQUHAR, 1995). Para Laurenti (2003), os instrumentos que tem sido utilizados 

para tratar a avaliação da qualidade de vida de determinado grupo, normalmente, tem tido 

suas traduções falhas, pois não tem consideradas as diferentes culturas dos indivíduos 

entrevistados, necessitando serem validados novamente. 

A maioria dos instrumentos de pesquisa validados, desenvolvidos para avaliar a 

qualidade de vida, foram criados na Europa e nos Estados Unidos da América, e por essa 

razão a aplicação torna-se complicada para outros países (FLECK, 2000).  Muitas vezes a 

tradução literal não fica fiel às obras originais, outro ponto a ser considerado é de que a 

tradução tem interferência cultural em diferentes países.  Além disso, a compreensão de 

qualidade de vida, difere-se de pessoa para pessoa e de grupos para grupo (CARR, GIBSON, 

ROBINSON, 2001; NORA; ZOBOLI; VIEIRA, 2017). 

É importante considerar que os instrumentos desenvolvidos para avaliação da 

qualidade de vida variam de acordo com o objetivo da pesquisa. Um dos instrumentos, de 

mais destaque na atualidade, para avaliação da qualidade de vida, organizado pelo OMS, é o 

World Health Organization Quality of Life-100 (WHOQOL-100). Esse instrumento permite 

ao pesquisador detectar maiores particularidades da qualidade de vida dos participantes 

devida as suas medidas que abordam aspectos gerais e aplicáveis a diferentes grupos e 

culturas. Para essa métrica seja alcançada o instrumento possui 100 questões que se dividem 

6 diferentes domínios: físico, psicológico, nível de dependência, relações sociais, ambiente e 

aspectos espirituais/crenças/religiões (FLECK, 2000).  

No entanto, devido à necessidade de um instrumento mais curto e de mesma 

credibilidade, o modelo Whoqol-100 ganhou uma nova versão, desta vez na forma abreviada, 

sendo desenvolvida a versão World Health Organization Quality of Life-bref (Whoqol-bref), 
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cuja versão final ficou composta por 26 questões: 2 questões relativas à qualidade de vida, 

num aspecto geral, e 24 questões, são divididas em 4 domínios: físico, psicológico, das 

relações sociais e meio ambiente. Essa versão permite a comparação de populações 

consideradas saudáveis e populações com algum agravo (FLECK et al., 2000). 

A parte interessante da versão abreviada é que ela apresenta melhores peculiaridade 

psicométricas em relação a versão longa. Dantas, Sawada e Malerbo (2003), em seus estudos, 

identificaram que o Whoqol-bref tem uma outra vantagem, a de permitir comparar os 

resultados entre diferentes populações. Isso se deve ao fato de que a validação foi feita de 

forma igual em diferentes países e, também, por trazer uma apresentação para culturas 

distintas. No Brasil, a tradução tanto do instrumento longo, quanto do modelo abreviado, foi 

desenvolvida por um grupo de pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

(FLECK et al., 2000).  

3.3.3 Avaliação da qualidade de vida dos catadores pelo método Whoqol-bref 

No estudo de Jesus et al. (2012), foi identificado que entre os fatores que influenciaram 

a percepção negativa da qualidade de vida dos catadores, destacou-se algumas questões: ser 

morador de rua, viver sem companheiro, ser jovem, possuir maior escolaridade e, mesmo 

assim, trabalhar na coleta.  Além disso, o estudo revelou que a qualidade de vida dos catadores 

de materiais recicláveis tem como pior escores os domínios psicológico, o das relações 

sociais. Por essa razão a aplicação do método Whoqol-bref, nesse estudo, apresenta-se de 

forma viável, uma vez que, o instrumento comtempla esses e outros domínios relevantes que 

permeiam a vida do catador. Vale destacar que a realidade complexa da COVID-19 pode 

também ser uma variável influente no domínio psicológico do catador atuante neste período.  

3.4 COVID-19 

A doença emergente, COVID-19, inegavelmente, chamou a atenção de todo o planeta. 

Em poucos dias após as manifestações iniciais, a OMS, declarava o novo coronavírus 

humano, como surto, reconhecia estado de emergência de saúde pública e na sequência 

declarava a situação como pandemia. Vale destacar que, embora, o termo “pandemia” não se 

refere à sua gravidade e, sim, à distribuição geográfica de uma enfermidade (vários países e 

regiões do mundo), a doença se revelou perigosa por vários motivos, sendo: seu alto grau de 

transmissão, ausência de terapias eficazes, baixa imunização da população e pela escassez de 

informações relativas à doença. Razão pela qual, os grupos e agências mundiais 

especializadas em saúde recorreram a única estratégia possível, até o momento, que se 
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fundamentou no desenvolvimento de medidas preventivas para contenção da propagação do 

vírus, medidas que variavam do autocuidado às ações preventivas coletivas (ARAUJO, 2021; 

HISTÓRICO... 2022). 

Com a disseminação da doença, eram contabilizados os inúmeros casos de infecções 

e mortes, fato que causou uma onda de pânico em boa parte da população mundial. Vale 

destacar, que é a sexta vez, na história da humanidade, em que uma emergência de saúde 

pública de importância internacional é declarada. As últimas doenças similares reconhecidas 

a nível mundial foram a pandemia de H1N1 (25 de abril de 2009), a disseminação 

internacional de poliovírus (5 de maio de 2014), o surto de Ebola na África Ocidental (8 

agosto de 2014), o vírus Zika, com decorrente aumento de casos de microcefalia e outras 

malformações congênitas (1 de fevereiro de 2016) e, recentemente, o surto de ebola na 

República Democrática do Congo (18 maio de 2018) (HISTÓRICO... 2022).  

A partir dessas catalogações, nota-se que, em menos de 10 anos, pelo menos cinco 

doenças contagiosas, foram identificadas no mundo, o que remete a pensar que certamente 

essa não será a última vez em que a população mundial terá que aprender a lidar com situações 

de semelhante ameaça e, sobretudo, descobrir formas de sobrevivência diante do surgimento 

de outras doenças análogas à COVID-19.    

3.4.1 Cenário mundial da COVID-19 

Desde sua descoberta inicial na cidade de Wuhan (China) no final de dezembro de 

2019 a Síndrome Respiratória Aguda (SARS), denominada COVID-19, trazida pelo 

Coronavírus 2 da Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARS-COV-2), expandiu-se 

rapidamente, sendo decretada pela OMS em 11 de março de 2020 nível de pandemia devido 

a sua disseminação em vários países (CDC, 2020; OMS, 2021a). 

A última atualização operacional semanal emitida pela OMS, de março de 2022, 

trouxe um considerável número de infectados (481.756.671) e mortes por COVID-19 

(6.127.981). Até a data dessa escrita, 12 de agosto de 2022, o surto global em todo o mundo 

superou o número 588.585.034 de infectados, levando a morte de mais de 6.430.987 pessoas, 

registradas desde o início da pandemia. Em abril de 2021, mais de um ano de pandemia, o  

Brasil já ocupava o terceiro lugar em número de confirmados (13.973.695), depois dos 

Estados Unidos (USA) (31.740.986) e da Índia (15.321.089), e a segunda posição em número 

de mortes (374.682), atrás apenas dos USA (567.755). Atualmente o país é o quarto no 

ranking de confirmado (34.124.579) logo após dos USA (92.719.992), Índia (44.223.557) e 
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França (34.383.344). Quanto ao número de mortes continua a ocupar o segundo lugar 

(681.006) depois dos USA (1.036.3) (JOHN HOPKINS UNIVERSITY, 2022; OMS, 2022a). 

Com o intuito de diminuir a propagação do vírus e número de mortes, algumas 

recomendações foram fornecidas pela OMS, fechamentos de instituições de ensino, interrupção 

de atividades não essenciais, restrição da circulação de pessoas e o isolamento total das pessoas 

em casos especiais. Essas recomendações contribuíram para a preservação de vidas, a fim de 

realizar novos estudos para fornecer conhecimento e tempo para que os sistemas pudessem se 

preparar para uma situação emergencial (OMS, 2021b).  As considerações foram desenvolvidas 

considerando-se um nível situacional, ou seja, dependendo do grau de risco de transmissão e 

incidência de determinada comunidade, entre outros.  

Entretanto, entre as diversas medidas preventivas incentivadas pela OMS, as principais 

e as mais comuns nos diferentes níveis de riscos, são: o uso de máscara, distanciamento físico, 

higiene das mãos, limpeza regular dos locais de trabalho internos e externos, promoção da 

comunicação de risco, treinamento, conscientização e cuidado de pessoas suspeitas ou 

comprovadas infectadas (OMS, 2021c). 

Em âmbito nacional, em decorrência da infecção humana pelo novo coronavírus, foi 

declarada em fevereiro de 2020, Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional 

(ESPIN), considerando o do decreto nº 7.616, de 17 de novembro de 2011. Na sequência, a 

câmara e o senado aprovaram o projeto (PL 23/2020), para regulamentar as medidas que 

deveriam ser adotadas pelas autoridades sanitárias em caso de emergência de saúde pública 

provocada pela COVID-19. Esse projeto foi transformado na Lei 13.979, de 2020, que dispõe 

sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 

internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019. A partir dessa lei que 

surgiram as então as primeiras medidas vinculadas à emergência com a possibilidade de 

isolamento e quarentena, fechamento temporário de portos, rodovias e aeroportos e tratamentos 

médicos específicos. Embora constate-se a formulação de leis e outros instrumentos jurídicos 

relacionados à COVID-19, muitas medidas propostas não ocorrem na prática (BRASIL 

2011,2020f). c 

No final de fevereiro de 2021, foi relatado um novo aumento, 2,6 milhões de novos 

casos, um acréscimo de 7% desde o início do mês, após seis semanas consecutivas de baixa nos 

casos. A elevação global de casos foi impulsionada por aumentos no Mediterrâneo Oriental 

(14%), Sudeste Asiático (9%), Europa (9%) e Américas (6%). Nos dias atuais o número de 

casos segue um padrão estabilidade na primeira semana de agosto de 2022. A nível regional 

houve um aumento de casos na região do Pacífico Ocidental (+29%) e estabilidade nas regiões 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921344920304699#bib0027
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Africana (-46%), Americana (-22%), Mediterrâneo Oriental (-22%), Europa (-7%) e Ásia (-

3%) (OMS, 2021d; OMS, 2022b). 

Na busca pelo controle da doença já foram desenvolvidas algumas vacinas validadas 

pela OMS. O primeiro programa de vacinação em massa teve início em dezembro de 2020. A 

aprovação do uso das vacinas é baseada em dados disponíveis de segurança e eficácia, elas 

precisam atingir os padrões aceitáveis de qualidade exigidos em ensaios clínicos, processo de 

fabricação e controle de qualidade. Entretanto cada nação tem autonomia para emitir 

autorização de uso emergencial desde que estejam sujeitas a aprovação da OMS. Em janeiro de 

2022 as seguinte vacinas obtiveram essa aprovação na listagem de uso de emergência: 

Pifzer/BioNTech Comirnaty (31 dezembro de 2020), SII/COVISHIELD and 

AstraZeneca/AZD1222 vaccines (16 de fevereiro de 2021), Janssen/Ad26.COV2.S vaccine 

developed by Johnson & Johnson ( 12 de março de 2021), Moderna COVID-19 vaccine (mRNA) 

(30 de abril de 2021), Sinopharm COVID-19 vaccine (7 de maio de 2021), Sinovac-CoronaVac 

vaccine (1 de junho de 2021), Bharat Biotech BBV152 COVAXIN vaccine (03 de novembro 

de 2021), Covovax (NVX-CoV2373) vaccine (17 de dezembro) e Nuvaxovid (NVX-CoV2373) 

vaccine (20 de dezembro de 2021) (CORONAVIRUS...2022). 

No momento atual o número total de doses administradas em todo o mundo é de 

12.019.399.817. Entretanto, de acordo com a OMS em maio de 2022 quase um bilhão de 

pessoas em países de baixa renda ainda não tinham recebido a vacina e apenas 57 países 

vacinaram mais que 70% da sua população, quase todos países desenvolvidos. A meta é de que 

todos os países cheguem a 70% de imunização o mais rápido possível, considerando 100% de 

pessoas idosas (mais de 60 anos), trabalhadores da área da saúde e trabalhadores com condições 

desfavorecidas (COVID-19...2022; JOHN HOPKINS UNIVERSITY, 2022). 

Mais de dois anos após a descoberta da infecção por COVID-19, o diretor geral da OMS, 

no relatório da décima segunda reunião do comitê de emergência do regulamento sanitário 

internacional de julho de 2022, transmitiu que o evento segue sendo estado de emergência de 

saúde pública de interesse internacional. A razão pela preocupação é de que nas duas últimas 

semanas, anteriores a reunião, a situação epidemiológica global da COVID-19 aumentou em 

30%. (STATEMENT... 2022). 

Todos os vírus, considerando SARS-CoV-2, que causa a COVID-19, sofre mutação com 

o tempo o que afeta as propriedades do vírus e em consequência o desempenho das vacinas, 

diagnósticos e as doenças associadas. Desde o primeiro relato do contágio já são catalogados o 

surgimento de pelo menos 5 variantes reportadas pelos cientistas do grupo de trabalho de 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921344920304699#bib0027
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evolução do vírus da OMS, são elas: Alfa, Beta, Gama, Delta, Omícron e suas respectivas 

linhagens descendentes (TRACKING... 2022).  

O aumento de casos relatados na supracitada reunião da OMS foi impulsionado pela 

variante Omícron BA. 4, BA.5. o que ainda gera em alguns países pressão no sistema de saúde. 

Entre os problemas encontrados estão à dificuldade de acesso a testes, que prejudicam a 

detecção dos casos e monitoramento do vírus, vacinas e terapias que incluam novos antivirais, 

minoração da proteção natural e vacinal, além de toda crise global pós-COVID-19. A reunião 

considerou algumas pautas em relação às recomendações para atual situação, destaca-se 

reforçar a resposta internacional a pandemia, desenvolver desafios de comunicação e 

principalmente abordar percepções divergentes de risco entre comunidade científica, líderes 

políticos e o público em geral. Isso revela que, embora a pandemia não tenha chegado ao fim, 

parte da sociedade não tem desconsiderado a situação como preocupante e que a desinformação 

pode ser um dos motivos para essa realidade. Razão pela qual a OMS tem apelado à comunidade 

científica de que ora aja nas pesquisas, ora no papel de informante consistente sobre a COVID-

19 (STATEMENT, 2022). 

3.4.2 Riscos associados ao gerenciamento de resíduos domiciliares gerados por 

pacientes de COVID-19 

O resultado da elevação do número de casos da COVID-19 desencadeou uma 

preocupação mundial em relação ao gerenciamento de resíduos sólidos. Os RSS e RSU 

originados de pacientes em isolamento domiciliar emergem como potenciais contagiantes da 

doença (TAKAYANAGUI; SANTOS; SOUZA, 2020). De acordo com Penteado e Castro 

(2020), não se pode desconsiderar o risco do aumento da propagação do vírus por meio dos 

RSU originados de indivíduos contaminados, visto que um acréscimo brusco de resíduo 

infeccioso pode extrapolar a capacidade dos sistemas coleta municipal.  

Essa disseminação do vírus por resíduos infecciosos deve ser levada a sério, uma vez 

que, as pesquisas relativas ao tempo de permanência em objetos ainda são recentes. A revisão 

de Kampf et al. (2020) de estudos relacionados a persistência de coronavírus humanos e 

veterinário em superfícies inanimadas, demonstrou que o vírus pode permanecer infeccioso em 

metais, plásticos, papel, cerâmica, vidro e outros pelo tempo de até 9 dias. De acordo com os 

autores Nghiem et al. (2020), no estudo sobre a vida útil do SARS-CoV-2, em diferentes meios 

e superfícies, o vírus pode permanecer ativo de 2 a 3 dias em aço inoxidável, 3 dias em plásticos 

e esgoto, 3 a 4 dias em fezes sólidas, 24 horas em papelão, 4 horas em cobre e 3 horas em 

aerossóis. 
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No início da pandemia da COVID-19, o uso de máscaras faciais como equipamento de 

proteção individual (EPI) foi direcionado especificamente aos profissionais da área da saúde, 

mas com o aumento da propagação do vírus, a obrigatoriedade estendeu-se a toda população, 

gerando um aumento significativo desse utensílio, chegando ao descarte de milhões de 

máscaras potencialmente contaminadas todos os dias no mundo. Esse problema tende a se 

enfatizar em países onde as boas práticas e o correto gerenciamento de resíduos são contestáveis 

(NZEDIEGWU; CHANG, 2020). 

Pelo fato de não se ter evidências definitivas, quanto ao tempo de propagação do vírus 

nos materiais e sobre o potencial risco de transmissão, essas percepções acabam sendo difusas 

para a sociedade, especialmente entre operadores e trabalhadores, de que esses resíduos 

contagiosos possam apresentar algum risco a sua saúde e que o manejo desses resíduos possa 

aumentar a propagação do vírus (MOL; CALDAS, 2020). 

Para Di Maria et al. (2020), o fato de existir, no atual estado, um desconhecimento sobre 

o potencial de infecção dos resíduos, os países precisaram adotar diferentes procedimentos, e 

recomendações com abordagem baseadas em distintas realidades, considerando os aspectos 

sociais e econômicos de cada cidadão para o risco potencial de disseminação da COVID-19 

através do gerenciamento de resíduos sólidos.  

De acordo com o estudo de Penteado e Castro (2020), as organizações nacionais e 

internacionais, que desenvolveram recomendações de segurança, basearam-se no princípio da 

precaução. Embora se tenha essas orientações o funcionamento depende basicamente da 

conscientização dos cidadãos e da organização dos municípios, que devem movimentar 

campanhas de informação, dar condições e alternativas para a coleta de resíduos infecciosos 

originadas de pacientes da COVID-19 nos domicílios, além de amparar novos estudos relativos 

a essa preocupante temática. 

3.4.3 Classificação dos resíduos de serviço de saúde provenientes de pacientes com 

COVID-19 

O surgimento de epidemias e pandemias, como a COVID-19, mudam os padrões da 

geração de resíduos infectantes, dos resíduos gerados nos locais de saúde ou nos domicílios 

produzidos por pacientes contaminados com a doença, por essa razão, devem passar por critério 

de avaliação de risco para uma destinação adequada (TAKAYANAGUI; SANTOS; SOUZA, 

2020). 

A PNRS classifica os resíduos originários das atividades domésticas como RSU, assim 

como os originados nos locais de assistência à saúde classificados RSS (BRASIL, 2010a). 
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Segundo a NBR-10.004, da ABNT, os RDO originados na assistência à saúde da pessoa ou 

animal serão classificados segundo os critérios de patogenicidade. Um resíduo é identificado 

como patogênico (código de identificação D004) se uma amostra representativa dele, obtida 

segundo a NBR-10.007, contiver ou se houver suspeita de conter, microrganismos patogênicos, 

proteínas virais e outros organismos que podem desencadear doenças no ser humano. Os RSS 

podem ser classificados ainda como Resíduos Perigosos, Classe I, por apresentarem Risco 

Biológico e características de patogenicidade (ABNT, 2004a; 2004b). 

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), por meio da Resolução da 

Diretoria Colegiada, RDC nº 222, inclui o serviço de assistência domiciliar como gerador de 

RSS. Além disso, regulamenta as boas práticas no manejo e gerenciamento de RSS que deve 

ser realizado no local produzido (BRASIL, 2018b). 

De acordo com a Nota Técnica nº 04 da Gerência de Vigilância e Monitoramento em 

Serviços de Saúde/Gerência Geral de Tecnologia em Serviços de Saúde 

(GVIMS/GGTES/ANVISA) da ANVISA, os RSS, provenientes de pacientes com COVID-19, 

estão sendo enquadrados como de Risco 3, que inclui agentes biológicos com alto risco 

individual e moderado risco para a comunidade (BRASIL, 2020d). Seguindo a classificação de 

risco, esses resíduos devem ser enquadrados na Categoria A1, conforme as Resoluções nº 358, 

do CONAMA e a RDC n° 222 da ANVISA (BRASIL, 2005; 2018b). 

Sabendo-se que a fase final de gerenciamento dos resíduos infecciosos gerados em casa 

é de responsabilidade do serviço de limpeza pública e que os catadores trabalham numa das 

etapas desses serviços, existe um risco associado não somente à COVID-19, mas também para 

outras doenças que podem ser transmitidas em condições precárias de trabalhos (BRASIL, 

2007; 2020a). 

3.4.4 Vulnerabilidade do catador frente à COVID-19 

Para Santiago e Barros (2020), a pandemia da COVID-19 apenas evidenciou a realidade 

que está contida na sociedade marcada por tensões políticas e culturais, grande desigualdade 

econômica e o grave panorama de injustiça social. Realidade, que na maioria das vezes, atinge 

aqueles que estão mais vulneráveis.  

Ao considerar o território brasileiro, o cenário da desigualdade social e econômico e as 

diferentes formas da gestão dos resíduos nas diversas regiões, demonstram a necessidade de 

adotar medidas especiais para a gestão de resíduos em uma situação de pandemia, sendo esse 

um grande desafio. Não existe um único padrão a ser adotado para todo o país, a alternativa que 

melhor se enquadra deve adotar um conjunto de medidas preventivas ponderadas para cada 
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caso, considerando as especificidades de cada região. No caso de indivíduos mais fragilizados, 

como os catadores, devem ser considerados os diversos riscos associados ao seu trabalho no 

planejamento da gestão dos resíduos (PENTEADO; CASTRO, 2020). 

Para uma melhor concepção sobre a vulnerabilidade relacionada à saúde, é necessário 

conhecer a situação geral das condições que colocam um indivíduo em condições de fragilidade. 

Para isso é importante identificar os aspectos da sua vida pessoal, coletiva e socioambientais 

em que vivem e trabalham (AYRES et al., 1999), a fim de levantar informações que subsidiem 

a implantação de melhorias e que possibilitem melhores condições de trabalho e de qualidade 

de vida.
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4 METODOLOGIA 

4.1 DELINEAMENTO DO ESTUDO  

Essa pesquisa tem uma abordagem quantitativa de caráter descritivo e exploratório, a 

fim de diagnosticar os desafios enfrentados pelos catadores de materiais recicláveis, no período 

de pandemia da COVID-19, no município de Ponta Grossa, Paraná.  

Segundo Marconi e Lakatos (2003), os estudos desenvolvidos a partir do método 

descritivo e exploratório, em que se utilizam formulários, entrevistas e questionários, podem 

empregar artifícios quantitativos tendo por finalidade a coleta de dados sobre determinada 

população, programas, ou amostras desse público.  

De acordo com Köche (2011), uma pesquisa exploratória é muito útil nas abordagens 

das ciências sociais, como o proposto nesse estudo. O objetivo fundamental de uma pesquisa 

exploratória consiste em caracterizar a estrutura das variáveis que se pretende conhecer. A 

referida metodologia permite a inclusão do pesquisador no cotidiano dos entrevistados, bem 

como uma maior concepção de sua realidade (GIL, 2010). 

Para a construção desta pesquisa foram levantados os dados e as informações primárias 

de forma analítica a partir da revisão da literatura, e assim delimitou-se o tema do estudo. 

Delineado os limites do tema, foram elaborados e definidos os instrumentos de pesquisa para 

posterior aplicação e análise dos dados (Figura 8).  

Figura 8 - Fluxograma do delineamento do estudo. 

 

FONTE: O autor (2022). 

Embora exista um consenso geral sobre o papel fundamental dos catadores de material 

recicláveis no gerenciamento dos resíduos, boa parte da sociedade e muitos gestores municipais 

ainda desconhecem o seu cotidiano, as suas fragilidades e os desafios por eles enfrentados. 

Durante a COVID-19, todos esses eventos, tendem a sofrer diversas alterações e as condições 

de segurança dos catadores devem ser avaliadas.    

Através da presente metodologia buscou-se diagnosticar as condições de trabalho, saúde 

e qualidade de vida dos catadores que atuaram nas atividades de coleta/triagem de materiais 

recicláveis, no decorrer da pandemia da COVID-19, no município de Ponta Grossa-Pr. 
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4.2 CARACERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

4.2.1 Descrição do local 

A cidade de Ponta Grossa (Figura 9), está localizada na região dos Campos Gerais a 115 

km de capital Curitiba, com uma área territorial de 2.054,732 km². De acordo com os dados do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) dispõe de uma população de 311.611 mil 

habitantes (IBGE, 2010). 

Figura 9 - Localização da cidade de Ponta Grossa no mapa do estado do Paraná. 

 

FONTE: O autor (2022). 

A Secretaria Municipal do meio ambiente da cidade de Ponta Grossa (SMMA-PG, 

2021) vem desenvolvendo importantes atividades de educação ambiental para seus munícipes 

com a criação de oficinas, palestras, exposições, orientação comunitária e capacitações. O 

município tem a organização do serviço de coleta através do mapa de coleta seletiva (ANEXO 

I), elaborado com a localização setorial dos PEV, Ecopontos de descartes de resíduos e os 

pontos de troca do programa Feira-verde, dispostos pela cidade. No mapa (ANEXO 1) também 

estão inseridas as quatro associações de coleta e segregação de resíduos ativas no município 

(SMMA-PG, 2021). 

4.2.2 Associações estudadas  

De acordo com a SMMA-PG, as associações de catadores de materiais recicláveis, 

atualmente, contam com a participação de 110 catadores (Figura 10), distribuídos em quatro 

associações que estão localizadas em quatro zonas da cidade de Ponta Grossa-PR (ANEXO 

II) (SMMA-PG, 2021).  
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A Associação de Catadores de Materiais Rei do PET do Bairro da Chapada (ARREP) 

foi fundada no dia 06 de junho de 2011 e está localizada na Avenida Souza Naves, no bairro 

Borato, possui uma área de 24.200 m² e um barracão de reciclagem, onde atuam 24 associados 

(SMMA-PG, 2021).   

A Associação de Catadores de Materiais Recicláveis do Bairro de Uvaranas 

(ACAMARUVA) foi inaugurada no dia 16 de março de 2006 e está localizada na Rua 

Clycema Kossatz Carvalho, no bairro San Martin, possui uma área de 1.500 m² e um barracão 

de reciclagem e conta a participação de 31 associados (SMMA-PG, 2021). 

A Associação de catadores de Materiais Recicláveis do Bairro de Nova Rússia 

(ACAMARU), inaugurada no dia 12 de abril de 2006, está localizada na Rua João Felde, no 

Jardim Monte Carlo, possui uma área de 247,5 m² e um barracão de reciclagem, com atuação 

de 22 associados (SMMA-PG, 2021). 

A última associação participante do estudo é a Associação de catadores de Materiais 

Recicláveis do Bairro de Oficinas (ACAMARO), ela está localizada Rua Padre Anchieta, no 

bairro de Oficinas, possui uma área de 15.000 m² e dois barracões de reciclagem onde atuam 

33 associados (SMMA-PG, 2021). 

Figura 10 - Associações e número de catadores da cidade de Ponta Grossa- Pr. 

Associações  Nº de Catadores associados   

ARREP 24 

ACAMARUVA 31 

ACAMARU 22 

ACAMARO 33 

Total 110 

FONTE: Adaptado da SMMA-PG (2021). 

Todos os catadores associados foram convidados a participar do estudo. A abordagem 

do catador para a participação no estudo foi igual em todas as associações; e cada um dos 

catadores recebeu informações sobre o estudo de forma individual ou em pequenos grupos. 

4. 3 COLETA DE DADOS 

Para dar início a coleta de dados, primeiramente, a pesquisadora pediu a autorização 

dos presidentes das associações para realização da pesquisa e agendou a aplicação dos 

questionários. Após essa autorização a pesquisadora foi até cada uma das associações e 

convidou os catadores a participarem do estudo realizado. Com o convite aceito, 83 
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participantes, que aceitaram o convite da pesquisa, assinaram o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE) (APÊNDICE A) e somente assim a pesquisadora aplicou a cada 

participante os dois questionários para a coleta de dados que ocorreu entre o período de 23 de 

Novembro de 2020 à 06 de Setembro de 2021. 

Para a coleta de dados foram usados dois questionários. Um foi elaborado para abordar 

critérios relativos condições de trabalho e saúde dos catadores de materiais recicláveis. O 

segundo instrumento surgiu da necessidade de complementar o estudo em relação a temática 

“qualidade de vida”, uma vez que quaisquer atividades profissionais afetam de uma forma ou 

de outra os diversos domínios do ser humano, o que impacta diretamente em sua qualidade 

de vida. 

4.3.1 Instrumento para diagnóstico das condições de trabalho e saúde dos catadores 

O primeiro instrumento corresponde ao questionário que foi adaptado dos estudos 

realizados por Machado (2016) e Silva (2017). Todavia, devido a questão da abordagem das 

condições de trabalho e saúde desses trabalhadores, em um período de pandemia, situação 

recente no contexto mundial e brasileiro, foram inseridas várias questões de acordo com as 

diretrizes da legislação vigente no Brasil (BRASIL, 2005; 2010a; 2010b; 2018b; 2020d). 

A construção desse instrumento foi realizada por um grupo de estudo e passou pela 

avaliação de 6 juízes, doutores e especialistas em áreas relacionadas à gestão RSU, para 

validação de face e conteúdo. A pesquisadora formulou uma carta convite (APÊNDICE B) e 

um TCLE para juízes (APÊNDICE C) e enviou por e-mail para cada um dos juízes, solicitando 

auxílio na avaliação do instrumento. Depois de aceito o convite, os juízes assinaram o TCLE e 

avaliaram, o instrumento, encaminhando as devidas sugestões para a otimização do conteúdo. 

A partir das contribuições dos juízes, foram realizadas as adaptações no questionário para 

obtenção de sua versão final (APÊNDICE D). 

O questionário foi dividido em 4 partes: 

1- Dados pessoais; 

2- Perfil profissional; 

3- Saúde ocupacional; 

4- Riscos ocupacionais em período de pandemia por COVID -19. 

Ao final de todo esse processo, o primeiro instrumento foi composto por 60 questões, 

algumas de abordagem técnicas contendo perguntas semiestruturadas e questões que utilizaram 

escala Likert. As perguntas de abordagem técnica tiveram como objetivo uma análise com 

medidas estatísticas de média, desvio padrão e porcentagem. As questões onde se utilizou a 
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escala Likert, contemplaram as seguintes análises: concordância (discordo totalmente  – 

concordo totalmente), intensidade (nada vantajosa – extremamente vantajosa; nada suficientes 

– extremamente suficientes), frequência (nunca – sempre) e avaliação (extremamente ruim – 

extremamente bom; extremamente desinformado – extremamente informado; extremamente 

ruim – extremamente boa; extremamente insatisfeito – extremamente satisfeito; extremamente 

inconsciente – extremamente consciente).  

As questões que utilizaram a escala Likert, apresentaram cinco níveis de respostas, 

mensuradas na direção positiva, ou seja, quanto maior for o resultado das respostas dos 

participantes, resultará numa melhor avaliação do item considerado. 

4.3.3.1 Coeficiente alpha de Cronbach 

Para a análise de dados do questionário, instrumento para diagnóstico das condições de 

trabalho e saúde dos catadores (APÊNDICE D), foi realizado um teste de consistência interna 

das questões que compreendem esse instrumento, esse teste de confiabilidade foi obtido por 

meio do coeficiente Alpha de Cronbach. Essa análise foi criada por Lee J. Cronbach no ano de 

1951 (CRONBACH, 1951), tornando-se um dos mais eficientes métodos para pesquisas 

realizadas através de testes, pois a técnica mede o quanto um questionário elaborado para 

determinada pesquisa é confiável, além de avaliar como cada questão interfere no questionário 

(FREITAS; RODRIGUES, 2005).  

O questionário elaborado (APÊNDICE D), é integrado de algumas questões contínuas 

(10, 12, 38, 39, 40 e 41), e por isso assumiram diferentes valores, por essa razão essas questões 

foram agrupadas por classe, assumindo assim a identidade de categórica e possibilitando o teste 

de confiabilidade. As questões demográficas (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8) não foram incluídas nesse 

teste, pois formam as variáveis de caracterização do participante da pesquisa. As questões 16, 

17, 18, 20, 21, 25, 26, 28, 30.1, 32, 40, 46.1, 50.1, 51, 55 e 57 foram excluídas, apenas para 

essa análise, uma vez que, nessas perguntas, não existe uma variação relevante, ou seja, muitas 

respostas são equivalentes. De acordo com Silva, Fernandes e Almeida (2015), essa estratégia 

de agrupamento pode resultar em perda das particularidades do questionário, em contrapartida 

torna possível evidenciar aquilo que é fundamental dos dados e possibilita a realização das 

técnicas estatísticas necessárias para sua aplicação. 

4.3.2 Instrumento Whoqol-bref para avaliar a qualidade de vida 

Para as questões relativas à qualidade de vida dos entrevistados adotou-se o instrumento 

o “Whoqol-bref” (ANEXO III), que é uma forma abreviada do instrumento Whoqol-100. O 

instrumento World Health Organization Quality of Life (WHOQOL) foi desenvolvido pela 
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OMS, a partir da percepção da falta de um instrumento que avaliasse a qualidade de vida sendo 

adaptado com foco em diferentes culturas sobre o mesmo tema (FLECK, 2000). O Whoqol-bref 

é formado por 26 questões, 2 questões gerais (uma trata da avaliação geral da qualidade de vida 

e outra questão relativa à satisfação com a saúde), e outras 24 restantes, que incluem os 

domínios físico, psicológico, social e ambiental, sendo cada domínio formado por facetas 

específicas (Figura 11). 

Figura 11 - Domínios e facetas do Whoqol-bref. 

Domínio 1 –Domínio físico 

1. Dor e desconforto 

2. Energia e fadiga 

3. Sono e repouso 

9. Mobilidade 

10. Atividades da vida cotidiana 

11. Dependência de medicação ou de tratamentos 

12. Capacidade de trabalho 

Domínio 2 -Domínio psicológico 

4. Sentimentos positivos 

5. Pensar, aprender, memória e concentração 

6. Autoestima 

7. Imagem corporal e aparência 

8. Sentimentos negativos 

24. Espiritualidade/religião/crenças pessoais 

Domínio 3 -Relações sociais 

13. Relações pessoais 

14. Suporte (Apoio) social 

15. Atividade sexual 

Domínio 4 -Meio ambiente 

16. Segurança física e proteção 

17. Ambiente no lar 

18. Recursos financeiros 

19. Cuidados de saúde e sociais: disponibilidade e qualidade 

20. Oportunidades de adquirir novas informações e habilidades 

21. Participação em, e oportunidades de recreação/lazer 

22. Ambiente físico: (poluição/ruído/trânsito/clima) 

23. Transporte 

FONTE: Adaptado de FLECK et al. (2020). 

A validação do Whoqol-bref foi realizada a partir de um estudo com 300 indivíduos na 

cidade de Porto Alegre – RS. A supracitada pesquisa investigou a validade concorrente, 

discriminante, de critério e de conteúdo, provando que o instrumento possui excelente validação 

desses itens, além de boa consistência interna e confiabilidade de teste-reteste. Os valores do 



52 

 

 

coeficiente de Cronbach, apresentados na Tabela 1, demonstram essa consistência interna para 

os domínios, de maneira geral, para os domínios individuais e para as questões. Evidencia-se 

que os domínios das relações sociais e meio ambiente são os que apresentam os percentuais 

mais baixos (FLECK et al., 2000). 

Tabela 1 - Coeficientes de Cronbach dos domínios e questões do Whoqol-bref. 

Itens Coeficiente de Cronbach 

Domínios 0,77 

26 questões 0,91 

Domínio 1 0,84 

Domínio 2 0,79 

Domínio 3 0,69 

Domínio 4 0,71 
FONTE: Adaptado de FLECK et al. (2020). 

As questões do Whoqol-bref são apresentadas para uma escala Likert, utilizando-se as 

seguintes análises: intensidade (nada – extremamente), capacidade (nada – completamente), 

frequência (nunca – sempre) e avaliação (muito insatisfeito – muito satisfeito; muito ruim – 

muito bom). Na presente pesquisa, todas as questões do instrumento Whoqol-bref, foram 

medidas na direção positiva, ou seja, quanto maior for o escore melhor é a avaliação da 

qualidade de vida. Apenas as questões 3, 4 e 26 possuem direção contraria e, portanto, serão 

mudadas no momento de avaliação dos domínios, dessa forma, transforma-se as perguntas com 

estrutura negativa em perguntas com estruturas positivas (WHOQOL:... 2012). Os resultados 

obtidos a partir desse instrumento, possibilitou a realização de uma análise descritiva, sendo 

que para a análise dos domínios foram realizadas medidas de tendência central e dispersão. 

Para a avaliação dos escores finais da qualidade de vida foram utilizadas duas escalas, 

uma variando entre um a cinco, e outra de zero a 100. Optou-se por transformar os resultados 

na escala de zero a 100 para facilitar visualização da classificação de qualidade de vida. As duas 

questões gerais, que não envolvem os domínios, também foram tratadas com medidas 

estatísticas de frequências e porcentagens. 

4.3.3 Escala Likert 

Desenvolvida pelo psicólogo e sociólogo, estadunidense, Rensis Likert essa escala 

possibilita medir de forma mais precisa as atitudes e conhecer melhor grau de conformidade do 

entrevistado. Muito utilizada para avaliar crenças, opiniões, valores e atitudes sobre 

determinado fenômeno ou objeto. A escala é muito útil em situações onde se é necessário que 

o participante da pesquisa se expresse de forma mais íntegra, utilizando mais detalhes sobre sua 
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opinião. Nesse sentido as categorias de respostas da escala Likert servem para capturar de 

maneira mais precisa a intensidade dos sentimentos dos respondentes (LIKERT, 1932). 

Essa escala também é bem aplicada quando o pesquisador pretende trabalhar com 

variáveis qualitativas nominais e para tanto necessita criar uma espécie de categorização para 

que a resposta do participante passe a ser mensurável, ou seja, o método permite que, embora 

não se tenha um número associado a questão, ela possa ser mensurada. 

A escala Likert dispõe de alguns tipos de análises, por exemplo, concordância, 

frequência, importância, avaliação (Figura 12). Para cada tipo de análises tem-se as respostas 

que podem ser apresentadas em diferentes níveis de mensuração, são exemplos as escalas de 

níveis 5, 7 e 9. Na elaboração de questionário onde se utiliza uma escala Likert, o pesquisador 

deve considerar sempre simetria e ponto central de neutralidade. Em termos de pesquisa uma 

escala eficiente precisa ser simétrica, ou seja, ela precisa ter o mesmo número de categorias 

positivas e negativas. Entretanto, sempre deve se considerar um elemento neutro para os 

participantes que não concordam nem discordam com a questão. Além disso, elas podem ser 

elaboradas e medidas em direção negativa (ordem decrescente) ou positiva (ordem crescente). 

Usualmente, utiliza-se da direção positiva, isso significa ordenar as respostas da direção 

negativa para positiva. Por exemplo, numa escala de direção positiva de nível 5, contendo 

respostas que variam do “extremamente ruim” à “extremamente bom”, mensura-se 1 para a 

resposta “extremamente ruim” e se mensura 5 para a resposta “extremamente bom”. 

Figura 12 – Quadro com exemplos de análises e níveis utilizados pela escala Likert. 
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CONCORDÂNCIA FREQUÊNCIA IMPORTÂNCIA AVALIAÇÃO 
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 Discordo totalmente  Nunca Muito importante Extremamente ruim 

Discordo Ocasional Importante Ruim 

Indiferente Nem ocasional nem frequente Moderado Nem bom nem ruim 

Concordo Frequente Às vezes importante Bom 

Concordo totalmente Sempre Não é importante Extremamente bom 

FONTE: O autor (2022). 

Ressalta-se que como nesse estudo foram utilizados dois instrumentos para coleta de 

dados, sendo que um deles construídos  para essa pesquisa, considerando o objetivo que era 

avaliar variáveis relacionadas a COVID-19, uma realidade atípica de uma doença emergente 

(APÊNDICE D),  e outro instrumento, já validado e adaptado para a realidade do Brasil, 

referente a qualidade de vida dos trabalhadores (ANEXO II), foi adotado para o questionário 
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construído a escala Likert na direção positiva, na busca por uma coerência para avaliar os 

resultados obtidos a partir da aplicação dos dois instrumentos. 

4.4 ANÁLISE DEDADOS 

A partir da aplicação dos instrumentos os resultados foram organizados em planilhas no 

Microsoft Excel® e a apresentação gráfica elaborada em quadros, tabelas e gráficos do mesmo 

software (MICROSOFT..., 1985). Alguns gráficos relativos às questões onde se utilizou a 

escala Likert foram gerados no programa Rstudio® usando o pacote 

install.packages("likert")(RSTUDIO..., 2021). Todas as representações gráficas foram 

utilizadas para representar a situação levantada para uma análise descritiva. Essa análise 

ocorrerá de acordo com os itens abordados nos questionários, objetivando uma melhor 

visualização dos dados.  

Para a mensuração da fiabilidade do instrumento I (APÊNDICE D) foi realizado o 

cálculo do coeficiente Alpha de Cronbach onde se utilizou o software Statistica® 

(STATISTICA..., 2014). Nessa lógica, justifica-se que o instrumento Whoqol-bref já é um 

instrumento validado portanto a fiabilidade conseguinte do cálculo do Alpha de Cronbach já 

está contida em sua validação assim como outros parâmetros de convalidação. 

4.5 ASPECTOS ÉTICOS 

Este projeto foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da 

Universidade Estadual do Centro-Oeste, segundo a Resolução nº 466 e a Resolução nº 510, 

onde foram cumpridas as exigências éticas das legislações vigentes para estudos na área da 

saúde, envolvendo seres humanos de acordo com o parecer consubstanciado nº 4.464.822 

(ANEXO IV) (BRASIL, 2012; 201 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Com a finalidade de responder os objetivos propostos no trabalho, foram apresentados 

e discutidos os resultados obtidos com a aplicação dos dois instrumentos. Os primeiros 

resultados dissertados são referentes ao questionário utilizado para o diagnóstico das 

condições de trabalho e saúde dos catadores (APÊNDICE D). Depois foram indicados os 

resultados do questionário de avaliação de qualidade de vida dos entrevistados (ANEXO III).  

Ainda sobre o instrumento relativo às condições de trabalho e saúde dos catadores, os 

resultados foram separados por partes, seguindo assim a mesma estrutura utilizada na 

elaboração do questionário. Na primeira parte, foram apresentados os resultados dos dados 

pessoais e assim realizada a caracterização sociodemográfica dos participantes. Na segunda 

parte, foram verificados os resultados referentes ao perfil profissional dos catadores. Na 

terceira, foram discutidas as questões de saúde ocupacional relativas ao trabalho.  Por fim, na 

última parte, interpretou-se os riscos ocupacionais em período de pandemia por COVID -19. 

Os resultados estão organizados como ilustra o fluxograma abaixo (Figura 13). 

Figura 13 - Fluxograma da estrutura de apresentação dos resultados da pesquisa. 

 

FONTE: O autor (2022). 
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5.1 INSTRUMENTO PARA DIAGNÓSTICO DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO E 

SAÚDE DOS CATADORES 

O instrumento para diagnosticar as condições de trabalho e saúde dos catadores foi 

elaborado associadamente ao período de pandemia, a fim de observar as alterações sofridas 

no ambiente de trabalho e saúde dos catadores. Para tanto, o instrumento foi estruturado por 

partes. Nos dados pessoais o objetivo foi identificar a idade, gênero, número de filhos, etc. 

As partes seguintes caracterizam as classes de variáveis analíticas apresentadas pelo perfil 

profissional, saúde ocupacional e os riscos ocupacionais em período de pandemia. Além 

disso, algumas questões presentes no instrumento foram constituídas considerando outras 

abordagens quanto a motivação para o trabalho, questões de sustentabilidade e meio 

ambiente. Esse instrumento, contemplando todas as suas medidas, obteve valor de 0,70 no 

teste de confiabilidade através do coeficiente de Alpha de Cronbach que segundo Freitas e 

Rodrigues (2005) é considerada uma confiabilidade satisfatória (α ≥ 0,70). 

5.1.1 Dados pessoais 

A idade média do grupo investigado foi de 37, 41 anos.  A média por grupo foi de 

38,68 anos para o sexo feminino (Dp= 12,53) e 34,17 para o sexo masculino (Dp= 16,06). 

Em relação à semelhança de cada grupo, os participantes do sexo feminino apresentaram um 

desvio padrão menor o que revela que essa amostra possui um perfil mais similar, enquanto 

a amostra de sexo masculino apresenta um perfil mais abrangente.  

Para uma melhor visualização, as variáveis sociodemográficas investigadas, e seu 

respectivo percentual, foram apresentados na Tabela 2. 

Tabela 2 - Número (n) e porcentagens (%) dos participantes de acordo com as variáveis 

sociodemográficas. 

Variáveis   Categorias     n=83 % 

Sexo  Feminino   60 72,29 

  Masculino   23 27,71 

       

Faixa Etária  18 a 35 anos   39 46,99 

  36 a 55 anos   35 42,16 

  56 a 75 anos   9 10,85 

Continua 
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Tabela 2 – Número (n) e porcentagens (%) dos participantes de acordo com as variáveis 

sociodemográficas. (continuação) 

Variáveis   Categorias     n=83 % 

Número de Filhos  Feminino   55 66,27 

  Masculino   13 15,66 

  Não tem filho   15 18,07 

       

Escolaridade  Analfabeto   5 6,02 

  Ens. fun. completo   9 10,84 

  Ens. fun. incompleto   40 48,19 

  

Ensino médio 
completo   14 16,87 

  

Ensino médio 

incompleto   13 15,66 

  Superior incompleto   2 2,42 

       

Estado Civil  Amasiado   23 27,72 

  Casado   14 16,87 

  Divorciado   10 12,05 

  Solteiro   30 36,14 

  Viúvo   5 6,02 

  Outros   1 1,20 

       

Moradia  Alugada   13 15,67 

  Casa dos pais   9 10,84 

  Própria   53 63,86 

  Outros   8 9,63 

       
Classe         Média DP 

Nº de moradores por residência    3,92 1,75 
FONTE: O autor (2022). 

A maioria dos catadores que formaram a amostra são do gênero feminino (72,29%). 

O gênero feminino também demonstrou ter maior número de filhos (66,27%). 

Aproximadamente, 46,99 % da amostra está na faixa de 18 a 35 anos, solteiros (36,14%), com 

grau de instrução de ensino fundamental incompleto (48,19%). Quanto a moradia 63,68% 

possuem casa própria e moram nessas residências em média 4 pessoas.  

 O perfil demográfico encontrado no estudo a partir das variáveis: idade, grau de 

instrução e gênero estão de acordo com a literatura reportada por alguns autores da área 

(CASTILHOS JUNIOR et al., 2013; TEIXEIRA, 2015; NEVES et al., 2017). Isso porque, 

nesses estudos, percebe-se uma maior prevalência de pessoas do sexo feminino que disseram 

ter estudado alguns anos do ensino fundamental e ter idade média de 26 anos. 
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No presente estudo, foi possível observar um maior índice de jovem, que aderiram a 

esta atividade, sendo um fator social que precisa ser mais explorado. O estudo de Jesus et al. 

(2012), relacionado a qualidade de vida, evidenciou que um dos fatores que influenciaram a 

percepção negativa de qualidade de vida dos catadores, é ser jovem e que essa percepção por 

partes deles ocorre ao fato de que, por pertencer a essa faixa etária, é possível que eles tenham 

perspectivas de melhoria nas condições de vida. 

Embora a faixa etária, entre os 18 a 35 anos seja maior, essa pesquisa revelou que pelo 

menos 10, 85% dos associados têm idade entre 56 a 75 anos. Esses dados estão em 

concordância com os achados de outros estudos como o de Rozman et al. (2010), em que 70% 

dos catadores tinham idade superior a 35 anos. A dificuldade de inserção no mercado de 

trabalho por pessoas acima dos 40 anos, de acordo com Jesus et al. (2012), é um dos motivos 

da adesão ao trabalho com resíduos desse grupo etário. 

Outro aspecto que justifica a adesão ao trabalho de catador é a baixa escolaridade que 

se mostrou semelhante aos obtidos dos estudos de Moura, Szul e Sene (2020). Observa-se 

que os catadores não possuem formação profissional e por isso não acreditam ter outras 

opções de emprego (CONCEIÇÃO, 2005). Isso faz com que os catadores aceitem esse 

trabalho para sua subsistência. A alta proporção (48,19%) dos participantes com ensino 

fundamental incompleto, encontrados nesse estudo, está de acordo com o estudo de Silva, 

Goes, Alvarez (2013), que apresentou o panorama nacional de nível de instrução dos 

catadores, sendo que, no Brasil, a média dos trabalhadores que possuem ensino fundamental 

completo é de apenas 24,06%.  

Em relação ao fator renda média dos catadores foi possível perceber que existe 

diferença entre os gêneros. O sexo masculino apresentou renda média de R$ 1.027,73 e (Dp= 

1,15), enquanto o sexo feminino de R$ 902.54 (Dp= 0,92). Os resultados demonstram que, 

nas associações estudadas, a configuração de trabalho ocorre em sua totalidade, pela 

modalidade de lucro total dividido mensal (Tabela 3), logo a renda deveria ser distribuída de 

maneira igual entre os associados. Além disso, vale destacar, o número de participantes do 

gênero feminino, nessa pesquisa, é maior em relação ao número do gênero masculino, 

portanto essa variável mostrou certa divergência (Figura 14). 
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Figura 14 - Gráfico do rendimento mensal entre homens e mulheres. 

 
FONTE: O autor (2022). 

De acordo com Rosa (2014), a identidade feminina foi estruturada a partir da 

identidade masculina. Isso remete ao pensamento que essa diferença de salário se construa 

pelo fato de que, em algumas associações a parte administrativa é realizada exclusivamente 

por homens. O aumento do trabalho feminino é outro fator que faz com que o salário seja 

menor, além disso, existe um acúmulo de atividades domésticas, problemas de saúde, e outras 

tantas privações (HIRATA, 2002). Apesar do expressivo crescimento da participação 

feminina no mercado de trabalho, esse crescimento não ocorre igualmente, pois elas seguem 

separadas em atividades de menor renda e no trabalho com recicláveis ocorre de maneira 

semelhante (LEONE; BALTAR, 2008). Nesse estudo, a renda feminina apresentou-se 12% 

menor em relação a renda do gênero masculino. 

Sobre a renda média geral segue o mesmo padrão observado há alguns anos no 

trabalho dos catadores em outros estudos (ALENCAR; CARDOSO; ANTUNES, 2009; 

LAZZARI; REIS, 2011; CASTILHOS JUNIOR et al., 2013). Levando em consideração o 

valor do atual do salário mínimo do brasileiro de R$ 1.212,00, nessa pesquisa foi detectada 

uma média salarial de R$ 936.54, assim sendo os catadores seguem recebendo salário abaixo 

do mínimo, correlato dos estudos acima citados. 

Um dos fatores que influenciam a remuneração dos catadores é a variação dos valores 

agregados a cada tipo de material. Os catadores participantes dessa pesquisa revelaram que, 

após a implantação do Programa Feira-Verde, pelo poder público, a renda melhorou 

consideravelmente. A partir desse projeto a população realiza a troca de seus recicláveis por 

verduras produzidas por pequenos produtores rurais do município em estudo (LAMP, 2012).  

O resultado do programa consiste em uma segregação mais selecionada por parte da 
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população, por conseguinte uma coleta com recicláveis de maior valor de comércio, como é 

o caso dos pneus inservíveis. 

Uma das formas mais adequada para mudar esse cenário social de baixa renda dos 

catadores pode estar fundamentada nas diretrizes da legislação vigente. A PNRS tem como 

um dos seus princípios o reconhecimento do resíduo sólido reutilizável e reciclável como um 

bem econômico e de valor social, gerador de trabalho e renda, e promotor da cidadania. A 

referida lei tem, ainda, como objetivo, o incentivo a indústria da reciclagem por parte do poder 

público e como instrumento o incentivo à criação e ao desenvolvimento de cooperativas ou 

de outras formas de associação de catadores (BRASIL, 2010a). O cumprimento desses 

objetivos propostos pela política poderá, além de melhorar a renda dos catadores, minimizar 

da marginalização recorrente entre eles (MAGNI; GÜNTHER, 2014). 

5.1.2 Perfil profissional 

Vale destacar que o município de Ponta Grossa-PR dispõe de 4 associação de 

catadores de materiais recicláveis em atividade: ACAMARO, ACAMARO, ACAMARU e 

ARREP. Todos os participantes da pesquisa estavam associados à alguma dessas associações, 

sendo compilados os resultados relativos ao perfil profissional dos participantes da pesquisa 

na Tabela 3. 

Tabela 3 - Resumos dos resultados do perfil profissional dos catadores. 

Classe Variáveis Frequência % 

Vínculo de trabalho Associação 83 100% 
    

Modalidade de salário Lucro total dividido 83 100% 

    

Veículo utilizado no  Carrinho elétrico 2 2,41% 

 trabalho Não utiliza 81 97,59% 

    

Materiais coletados  
Todos 2 2,41% 

Não coleta, apenas separa 81 97,59% 
 

   
Outros familiares que Sim 39 46,99% 

trabalham com recicláveis Não 44 53,01% 

Classe   Média Desvio Padrão 

Anos de trabalho na 

associação  3,71 4,22 
    

Anos de trabalho com recicláveis 5,89 5,98 

    

Horas de trabalho diário   7,85 0,55 
FONTE: O autor (2022). 
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Conforme já mencionado, nas associações estudadas a configuração de trabalho ocorre 

em sua totalidade, pela modalidade de lucro total dividido. Dessa forma, o lucro e os possíveis 

prejuízos originados desse trabalho são igualmente divididos entre os membros que fazem 

parte da associação. Esse tipo de remuneração é comum em associações de catadores como 

foi identificado no estudo de Galdino, Malysz e Martins (2015), sobre as condições de 

trabalho dos catadores de materiais recicláveis em associação de Mamborê-PR. 

Em relação ao veículo utilizado no trabalho, os participantes disseram não usar. Isso 

porque quase todos os catadores trabalham somente na associação, não realizando coleta na 

rua. Nas associações estudadas, a entrada do material é feita pelos carrinhos e caminhões de 

coleta e são levados diretamente para o armazenamento e posterior triagem. Esse fluxo de 

trabalho encontra-se correlato com os achados de Arantes, Santos e Moreira (2020) em seu 

estudo de autogestão em uma associação de catadores de matérias recicláveis.  Dessa forma, 

não se utiliza no processo interno das associações veículos como caminhão, carro, bicicleta, 

carrinho de mão, moto, entre outros.  

Dos participantes que trabalham nas associações e também realizam coleta nas ruas 

por meio do trabalho autônomo, um participante afirmou que o veículo utilizado no trabalho 

é leve e de fácil manuseio e o outro disse ser pesado, mas de fácil manuseio. O veículo citado 

por esses catadores nas atividades de coleta trata-se do carrinho elétrico.  Em 2007 o Parque 

Tecnológico de Itaipu (PTI), em parceria com empresas privadas, apresentou um protótipo de 

veículo elétrico para catadores de materiais recicláveis ao presidente. Posteriormente, em 

2009, pelo menos 50 protótipos de Veículo Elétricos para Catadores (VEC), foram entregues 

as cooperativas de vários municípios afim de que os catadores validassem o projeto e o 

adequassem às condições das ruas, com o intuito aumentar a sua resistência e reduzir de seus 

custos. O relato do uso do VEC, nessa pesquisa, evidencia que o projeto desenvolvido pelo 

PTI obteve o sucesso que pretendia que era de melhorar as condições de trabalho dos 

catadores uma vez que o modelo apresenta: vantagem ergonômica em relação aos veículos de 

tração humana, permite o aumento significativo de produtividade, e principalmente promove 

a valorização do trabalho do catador (ITAIPÚ... 2007). 

Os participantes foram questionados sobre quais materiais eram coletados. Apenas 

dois participantes desenvolvem a atividade de coleta nas ruas e afirmam coletar: papelão, 

metal, plástico, vidro, tetra pak, entre outros materiais recicláveis. A identificação, nessa 

pesquisa, de participantes trabalhando como associado e de forma autônoma ao mesmo tempo 

é similar ao estudo de Varela e Assad (2015), os autores justificam esse cenário pelas 
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vulnerabilidades sociais existentes na vida dos catadores e pela dificuldade de adaptação à 

rotina de trabalho nas organizações. Além disso, alguns catadores necessitam mesclar o 

trabalho na associação com outras atividades para complementar sua renda (GALDINO; 

MALYSZ; MARTINS, 2015). Entretanto, essa realidade confronta com um dos principais 

objetivos da PNRS que preconiza o incentivo à criação e ao desenvolvimento de cooperativas 

ou outras formas de associação para que os catadores sejam inseridos, exclusivamente, no 

trabalho organizado (BRASIL, 2010a).  

Outra questão levantada corresponde à participação no trabalho com resíduos dos 

demais familiares dos participantes. A maioria respondeu que outros membros da família não 

trabalham com recicláveis. Isso pode estar relacionado com os resultados dos trabalhos de 

Varela e Assad (2015), onde os entrevistados afirmaram que apesar de sentirem orgulho da 

função socioambiental que exercem, não tem interesse que os filhos tenham a mesma 

profissão que eles, reforçando a hipótese de que a tendência é que ocorra uma diminuição da 

catação como profissão familiar com o passar do tempo. Ou então, esse fato pode ocorrer por 

que a renda familiar não depende somente do trabalho com os recicláveis (MACIEL et al., 

2011). 

De acordo com os dados levantados, o período médio em que atuavam no trabalho 

com materiais recicláveis era de 5 anos, e pelo menos 3 anos trabalhando como profissionais 

associados. A média de anos de trabalho na associação e outro achado dessa pesquisa estão 

conforme o encontrado por Machado (2016) que demonstrou, na associação por ela estudada, 

que havia uma evidente rotatividade. Enquanto alguns participantes atuavam por 7 anos 

outros unicamente um dia. Na presente pesquisa houve o relato de catadores que trabalhavam 

há 15 anos na associação e outros apenas um dia, fato que expõe a dificuldade que os tem 

catadores de aderirem ao regulamento interno imposto nas organizações. 

 Quanto às horas trabalhadas, a média foi de 7 h diárias (Dp=0,55). Essa média de 

horas de trabalho está muito aproximada do resultado de outros estudos em associações 

(MACHADO, 2016; TEIXEIRA, 2015). Apesar dos catadores não possuírem direito 

trabalhista a jornada de trabalho dos participantes, achados desse estudo, encontra-se de 

acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), que deve ser de 8 h por dia 

(BRASIL,1943). Nesse sentido, observa-se que o trabalho de forma organizada, como é o 

caso das associações do estudo, caracteriza, de certa forma, em melhores condições de 

trabalho para os catadores.  

Os catadores foram questionados sobre o principal motivo que despertou o interesse por 

trabalhar com materiais recicláveis, dentre as principais respostas, foi relatada a necessidade 
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(34%) e o complemento de renda (26%) (Figura15). Alguns justificaram mais de um motivo 

para a realização desse trabalho: única oportunidade agregado a necessidade.  

Figura 15 - Gráfico identificando o principal motivo pela escolha do trabalho com materiais 

recicláveis pelos catadores. 

 

 

FONTE: O autor (2022).  

Os resultados desse estudo em relação aos motivos pela escolha do catador a atividade 

de coleta apresentam semelhança com outros estudos.  De acordo com Galdino, Malysz e 

Martins (2015), a falta de oportunidade de emprego e a necessidade de sustentar a família é 

uma das principais razões que leva o catador ao trabalho com materiais recicláveis. Outra 

pesquisa revelou que o motivo para o catador se engajar nessa modalidade de trabalho, consiste 

no desemprego e na falta de qualificação (SILVA, 2017). O presente estudo também corrobora 

com os resultados investigados por Neves et al. (2017), onde os catadores afirmaram que “com 

certeza” deixariam a atividade de coleta caso tivessem uma oportunidade diferente de 

trabalho. Nesse sentido, e compilando os resultados dos diferentes estudos apresentados, 

entende-se que o ofício de catador não é concebido como uma realização profissional pela 

maioria dos catadores (98%). 

Embora a escolha de trabalhar na atividade de coleta não seja encarada de maneira 

positiva pelos catadores, vale ressaltar que os entrevistados relataram alguns motivos 

otimistas em relação ao trabalho, entre eles estão à profissão familiar e a realização 

profissional. 

O sentimento em relação ao trabalho e a vida atual, o relacionamento com os colegas 
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de trabalho e o retorno financeiro, foram alguns dos fatores de maior destaque (Figura 16). 

Ratificando que as respostas dos participantes que relataram que determinada situação “não 

se aplica” a eles, não serão apresentados no seguinte modelo de apresentação gráfica.  

Figura 16  - Gráfico do sentimento em relação a algumas situações vivenciadas no trabalho. 

 

FONTE: O autor (2022). 

Os achados de Miura e Sawaia (2013) corroboram com resultados obtidos nesse 

estudo. Os catadores entendem que o trabalho com resíduos proporciona uma vida digna, pois 

supre suas necessidades básicas e por isso existe esse sentimento positivo em relação à 

atividade exercida.  

Em relação ao tratamento que recebe da sociedade, diariamente, o sentimento é 

considerado moderado (Figura 16). Outros estudos como o de Sidegum et al. (2015) e Amate, 

Carneiro e Hoefel (2017), sobre a percepção dos catadores em relação ao trabalho com 

resíduos, demonstraram que os aspectos sociais do trabalho são considerados negativos. A 

discriminação e a exclusão social em que são submetidos são fatores que justificam esse 

sentimento. Os catadores manifestam a necessidade de melhorias no trabalho e na vida, 

contudo existe um receio em reivindicar essas melhores condições em uma sociedade, muitas 

vezes, preconceituosa e excludente. Nesse sentido, a sociedade também tem um papel 

fundamental na inserção social do catador, que só será possível por meio da formalização de 

sua profissão, do respeito e do reconhecimento da relevante função que desempenha este 

trabalhador. 

Na concepção dos participantes desta pesquisa, o trabalho com recicláveis é considerado 

uma atividade vantajosa (Figura 17). Embora existam alguns pontos negativos relacionados à 
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atividade da catação, os catadores no têm dúvida sobre a sua importante função em relação ao 

cuidado com o meio ambiente. 

Figura 17 - Gráfico identificando o nível de vantagem referente à atividade com materiais 

recicláveis. 

 

FONTE: O autor (2022). 

Os aspectos encontrados referente a essa questão também é encontrado em outros 

estudos em que os catadores acreditam que seu trabalho é importante para outras pessoas 

porque evitam o acúmulo de grandes quantidades de resíduos nas ruas. Além disso, 

consideram o seu trabalho valioso para o meio ambiente, uma vez que a reciclagem diminui, 

consideravelmente, a quantidade de resíduo que vai para o aterro (GALDINO; MALYSZ; 

MARTINS, 2015; SIDEGUM et al. 2015). 

5.1.3 Saúde ocupacional 

Com o intuito de investigar os hábitos que tem influência sobre a vida do catador, foi 

realizada uma abordagem referente à saúde ocupacional no que diz respeito ao nível de 

informação sobre aos problemas de saúde que podem ser causados pelo trabalho. Assim, os 

catadores foram questionados sobre à importância do uso de EPI’s e sobre os encontros que 

as associações realizam com o objetivo de informar os catadores a respeito das medidas de 

proteção de doenças relativas às atividades desenvolvidas nas associações (Figura 18 e 19). 
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Figura 18 - Gráfico com o nível de informação em relação ao uso de EPI’s e sobre as doenças 

do trabalho. 

 

FONTE: O autor (2022). 

Os participantes demonstraram estar informado em relação à importância do uso de 

EPI’s, fato significativo para a saúde dos catadores, uma vez que a principal causa dos 

acidentes de trabalho, nesse meio, ocorre pela falta de informação (SILVA, 2006).  

Em relação aos riscos de doenças existentes no trabalho com recicláveis e, sobre as 

medidas de segurança que podem ser adotadas para diminuir sua exposição, a maioria dos 

participantes, disseram que estão informados. Esses dados divergem dos achados de Machado 

(2016) que, em sua pesquisa sobre a importância do uso de EPI’s, observou que 58% dos 

catadores não receberam qualquer tipo de informação em relação aos riscos de doenças e 

sobre as medidas de proteção. 

Sobre às doenças, os participantes foram questionados sobre a frequência de 

capacitações, que poderiam estar sendo realizadas, a fim de explanar os diversos tipos de 

doenças passíveis do trabalho com recicláveis e sobre as medidas de proteção adotadas para 

evitar tal contágio (Figura 19). 
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Figura 19 - Gráfico com a frequência de capacitações para discutir doenças do trabalho e 

medidas de proteção. 

 

FONTE: O autor (2022). 

Os catadores, dessa pesquisa, apontaram que esse tipo de capacitação ocorre com 

frequência moderada na associação. Esse resultado difere de outro estudo, também realizado 

no estado do Paraná, onde 82% dos entrevistados afirmaram que não eram promovidas 

reuniões com este fim e quando eram realizadas tratavam apenas dos assuntos internos da 

associação (MACHADO, 2016). Isso pode ser uma característica própria do município 

estudado. 

Os participantes, desta pesquisa, também foram questionados sobre algumas questões 

que envolvem o ambiente de trabalho, a utilização e controle de EPI’s (Tabela 4). 

Tabela 4 - Resumos dos resultados referentes à saúde ocupacional e EPI’s. 

Classes   Média Média DP 

Horas de descanso diárias  1,73 1,73 0,55 

  Variáveis 

Nº de 

respostas Frequência % 

Posição de trabalho na 

maior parte do tempo 

Sentado   4 4,82% 

Em pé  37 44,58% 

Andando  10 12,05% 

Andando e carregando peso  32 38,55% 

Continua 
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Tabela 4 - Resumos dos resultados referentes à saúde ocupacional e EPI’s. (Continuação) 

Classes 
Variáveis 

Nº de 

respostas Frequência % 

Situação do veículo 

utilizado no trabalho 

Leve e fácil manuseio   1 1,20% 

Não utiliza  81 97,59% 

Pesado, mas de fácil manuseio  1 1,20% 

Frequência de utilização 

de EPI's 

Às vezes   12 14,46% 

Não utilizo  1 1,20% 

Sempre  70 84,34% 

Motivo para não utilizar 

EPI's 

Incomoda   1 1,20% 

Pois, às vezes, trabalha na cozinha  1 1,20% 

Utiliza  81 97,59% 

EPI's utilizados 

Luvas 78   93,98% 

Botinas 78  93,98% 

Óculos de Proteção 9  10,84% 

Protetor Auricular 14  16,87% 

Protetor Solar 2  2,41% 

Roupa de manga comprida 5  6,02% 

Máscara 2  2,41% 

Avental 17  20,48% 

Uniforme 1  1,20% 

Responsáveis pelo 

fornecimento de EPI's 

Prefeitura 23   27,71% 

Comprou com seu dinheiro 3  3,61% 

A associação 67  82,72% 

Doações 7  8,43% 

Parcerias e convênios 5  6,02% 

Há fiscalização/controle 

quanto ao uso de EPI’s 

Não há fiscalização   7 8,43% 

Há fiscalização  73 87,95% 

Não soube responder  3 3,61% 

Responsável pela 

fiscalização/controle 

O resp. pela associação   40 48,19% 

Pref. Munic. de Ponta Grossa-PR  32 38,55% 

Não existe fiscalização  7 8,43% 

Sem resposta   4 4,82 

Que condições se 

encontram os EPI's 

Extremamente boa  17 20,48% 

Boa  46 55,42% 

Nem boa nem ruim  18 21,69% 

Ruim  1 1,20% 

Não utiliza   1 1,20% 
FONTE: O autor (2022). 

Em relação à posição em que trabalham, 44,58% dos catadores disseram que passam 

em pé a maior parte do tempo. Resultados equivalentes foram encontrados no estudo realizado 
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por Silva (2006), em que as posições de: postura estática, levantamento frequente, e vibração 

foram todas, consideravelmente, mais prevalentes no trabalho dos catadores que nos demais 

grupos estudados. 

Quanto ao uso de EPI’s, a minoria disse nunca utilizar (1,20%). Esse pequeno 

percentual de catadores manifestou como justificativa, para não utilização dos EPI’s, ser 

incômodo, fato identificado também no estudo de Barboza et al. (2015), onde os catadores 

disseram não usar por não servir, ficarem apertados e por considerá-los desconfortáveis.  

Outro motivo para não usar os EPI’s, encontrado nessa pesquisa, refere-se à diversidade 

de atividades desenvolvidas nas associações que participaram do estudo, como, por exemplo, 

o serviço de cozinha e por isso não se considera necessário o seu uso. Identificou-se que o 

uso frequente de EPI’s é bastante comum entre os catadores, conforme demonstrado na 

pesquisa de Castilhos Junior et al. (2013), que fez uma análise das condições de trabalho e 

infraestrutura operacional em três grandes regiões brasileira, onde constatou que 53% dos 

catadores disseram sempre utilizar os equipamentos de proteção.  

Ainda sobre a utilização de EPI’s, nesse estudo, pôde-se verificar quais os 

equipamentos estão mais utilizados, sendo eles: luva, botina e avental. Ainda no trabalho de 

Barboza et al. (2015), sobre utilização de equipamentos de proteção individual e riscos 

ocupacionais, a luva e a botina, seguido do avental, foram os EPI’s mais citados. De acordo 

com Hernandes et al. (2009), num estudo sobre a percepção dos catadores de uma unidade de 

triagem de RSU, quanto a fatores epidemiológicos e o incentivo ao uso de EPI’s, os próprios 

trabalhadores consideravam que apenas as luvas e as botas tinham grande relevância o seu 

uso. Nesse contexto, os estudos demonstram que ainda falta muita informação quanto à 

utilização de EPI’s para a proteção individual do catador. 

A maioria dos catadores relataram que os EPI’s, por eles utilizados, estão em boas 

condições (55,42%) ou extremamente boas (20,48%) e que a responsável pelo fornecimento 

dos equipamentos é a própria associação em 82,72% dos casos. Além disso, informaram que 

existe uma fiscalização quanto do uso desses EPI’s (87,95%) e que esse o controle é realizado, 

na maioria das vezes, pelo responsável da associação (48,19%). 

 As condições, o fornecimento, bem como a fiscalização dos EPI’s estão de acordo com 

a Norma Regulamentadora 6 (NR 6) (BRASIL, 1978a), que prevê que cabe ao empregador 

fornecer, instruir, reivindicar e fiscalizar o uso dos EPI’s e, também, treinar adequadamente os 

funcionários quanto sua utilização. Embora o responsável pela associação seja um dos 

integrantes, eleito como presidente da comissão dirigente, sendo então um catador comum 

como os demais, este é o responsável pela vinculação dos catadores com a associação e, 
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portanto, assume esse papel de empregador. Todas essas práticas, abordadas no questionário, 

revelaram estar de acordo com a referida norma. 

Outro ponto abordado, de forma sucinta, na parte de saúde ocupacional, trata-se dos 

acidentes de trabalho e da realização de treinamento para as atividades, estando esses dados 

apresentados na Tabela 5. 

Tabela 5 - Resumos dos resultados referentes aos acidentes de trabalho e treinamentos. 

Classes Variáveis 

Nº de 

respostas Frequência % 

Houve treinamento ao ser 

admitido na Associação 

Não houve   43 51,81% 

Houve  40 48,19% 

Responsável pela realização do 

treinamento 

O responsável pela 

associação   8 9,64% 

Os colegas  29 34,94% 

O gerente de produção  1 1,20% 

Pref. Munic. de Ponta 
Grossa-PR  2 2,41% 

Não houve treinamento  43 51,81% 

Sofreram algum acidente de 

trabalho 

Não sofreram   51 61,45% 

Sofreram  32 38,55% 

Tipos de acidentes de trabalho 

sofridos 

Queimaduras 3   3,61% 

Cortes 29  34,94% 

Picadas de inseto 4  4,82% 

Intoxicação 3  3,61% 

Queda 10  12,05% 

Perfurações 14  16,87% 

Atropelamentos 1  1,20% 

Perda da visão 1   1,20% 

Existência de algum 

procedimento na associação 

Sim   49 59,04% 

Não  24 28,92% 

Não soube responder   10 12,05% 
FONTE: O autor (2022). 

A maioria dos catadores relatou que não foram treinados para realizar as atividades ao 

serem admitidos na associação (51,81%).  Esses achados estão de acordo com o estudo de 

Machado (2016) sobre a importância da utilização de EPI’s, onde 91% dos seus entrevistados 

disseram que não receberam treinamento para iniciar suas atividades. Entretanto, um número 

relevante de colaboradores (48,19%), dessa pesquisa, informou que houve treinamento e que o 

responsável por esse treinamento foram os próprios colegas de trabalho.  

Dos participantes, 38,55% afirmaram ter sofrido algum tipo de acidente de trabalho, 

mas que na associação existe um procedimento em casos desses acidentes (59,04%). De acordo 
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com Medeiros e Macedo (2006), num estudo qualitativo sobre as percepções dos catadores em 

relação ao seu trabalho, foi identificado que, em geral, os catadores não consideravam os cortes, 

as perfurações e as escoriações, como acidentes de trabalho, sendo somente situações mais 

extremas, como o de impedimento de trabalhar, identificado como acidente de trabalho. 

Embora a maioria dos catadores ter relatado não ter sofrido acidente de trabalho e, ainda, 

não considerarem grande parte dos itens apresentados como acidente de trabalho, estes eventos 

são comuns na rotina de trabalho e revelam que o uso de EPI’s não é frequente, pois os dados 

levantados na pesquisa mostram um alto índice de cortes (34,94%), perfurações (16,87%) e 

quedas (12,05%), além da perda de visão da visão de um dos participantes. As categorias de 

acidentes relatadas nesse estudo, coincidem com as mais identificadas nos estudos de Machado 

(2016) e Castilhos Junior et al. (2013). 

A falta de informação dos catadores acaba resultando no uso ineficaz dos EPI’s. Barboza 

et al. (2015) reforçam que para uma maior adesão quanto ao uso dos equipamentos, é de suma 

importância, além de promover uma maior conscientização dos trabalhadores, que sejam 

disponibilizados EPI’s de tamanho adequado e de boa qualidade.  

Salienta-se que, nessa parte da pesquisa, foram abordados apenas os riscos mecânicos 

(cortes, perfurações, queimaduras, quedas, atropelamentos) e químicos (intoxicação), os 

riscos biológicos (contato com agentes patológicos) e sociais (incapacitação para o ofício, 

falta de reconhecimento e baixa remuneração) foram abordados, posteriormente, nesse 

estudo. 

Tendo uma rotina de insalubridade, os catadores estão expostos a fatores de risco que 

podem levar aos acidentes e o desencadeamento de doenças ocupacionais. Em boa parte do 

tempo eles estão expostos a radiação solar, calor, umidade, chuva (variações climáticas), 

ruídos, quedas, atropelamentos, cortes. Também estão em contato com vetores de doenças 

(moscas, ratos, barata), além dos maus odores e dos riscos ergonômicos como, por exemplo, 

a sobrecarga de trabalho, o levantamento de peso e a contaminação a partir do contato com 

resíduos químicos e biológicos (OLIVEIRA, 2011). 

Devido aos inúmeros riscos apresentados, na rotina de trabalho dos catadores, é 

imprescindível que as organizações determinem um Programa de Prevenção de Riscos 

Ambientais (PPRA), com o objetivo de prevenir a saúde e integridade dos trabalhadores. A 

Norma Regulamentadora 9 (NR-9) propõe essas medidas de controle episódios de riscos 

existentes no ambiente de trabalho (BRASIL, 1978b). 
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5.1.4 Riscos ocupacionais em período de pandemia por COVID -19 

O cenário atípico da pandemia da COVID-19 trouxe mudanças para toda a sociedade, 

entre elas, evidenciam-se as mudanças relativas ao setor profissional. Embora o surgimento 

da pandemia tenha trazido a possibilidade de outras modalidades de trabalho, como por 

exemplo, o trabalho remoto e o modelo híbrido, muitos trabalhadores precisaram dar 

continuidade, exclusivamente, as atividades presenciais, situações em que modelo virtual não 

é possível. É o caso das atividades de coleta e triagem de resíduos onde, em muitos 

municípios, os catadores seguiram com suas atividades em todo o período de pandemia.  

Nesse contexto, o presente estudo, buscou identificar algumas peculiaridades do 

ambiente de trabalho dos catadores que possam ter relação com a contaminação por 

COVID-19 e as prováveis alterações sofridas por esses trabalhadores, durante a pandemia 

no que diz respeito a rendimento financeiro, fluxo de trabalho, entrada de materiais, 

medidas de proteção adotadas e, ainda, sobre possíveis riscos ocupacionais que podem ter 

surgido nesse período. 

Um resumo dos resultados relativos à suspensão do trabalho, horas de trabalho, 

renda e motivações para o trabalho, no município de Ponta Grossa-Pr, no período de 

pandemia da COVID-19, são apresentados na Tabela 6. 

Tabela 6 - Resultados referentes a suspensão do trabalho, horas de trabalho, renda e 

motivação para o trabalho em período de pandemia da COVID-19. 

Categorias Variáveis Frequência % 

Houve a suspensão do 

trabalho na associação 

Sim 14 16,87% 

Não 69 83,13% 

Continuidade do trabalho 
Sim 72 86,75% 

Não 11 13,25% 

Dias de afastamento 

Até 15 dias 6 7,24% 

Mais de 15 dias 5 6,01% 

Seguiu trabalhando 72 86,75% 

Motivação para seguir 

com o trabalho na 

Pandemia 

Complementação de renda 10 12,05% 

Necessidade 58 69,88% 

Para não ficar em casa 1 1,20% 

Não houve influência  1 1,20% 

Não teve alteração na 
rotina 1 1,20% 

Se afastou 11 13,25% 

Não soube responder 1 1,20% 

Continua 
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Tabela 6 - Resultados referentes a suspensão do trabalho, horas de trabalho, renda e 

motivação para o trabalho em período de pandemia da COVID-19. (Continuação) 

Classe   Média 

Desvio 

Padrão 

Horas de trabalho diária 

durante a pandemia 

Renda 

 7,86 1,02 

 R$ 1.198,15 R$ 384,91 

Categorias Variáveis Frequência Percentual 

Receberam algum auxílio 

mensal do governo na 

pandemia 

Sim 64 77,11% 

Não 19 22,89% 

Classe   Média 

Desvio 

Padrão 

Messes de recebimento de 

auxílio do governo 
  4,78 1,00 

Categorias Variáveis Frequência Percentual 

Considera que as ações de 

auxílio do governo foram 

suficientes 

Totalmente suficientes 19 22,89% 

Suficientes 28 33,73% 

Nem suficientes nem 

insuficientes 13 15,66% 

Insuficientes 6 7,23% 

Não se aplica 17 20,48% 

Sentimento com relação ao 

retorno financeiro durante 

a pandemia 

Extremamente satisfeito 7 8,43% 

Satisfeito 48 57,83% 

Nem satisfeito nem 

insatisfeito 20 24,10% 

Insatisfeito 6 7,23% 

Não se aplica 2 2,41% 
FONTE: O autor (2022). 

Em relação ao questionamento referente a suspensão dos trabalhos na associação, 

16,87 % dos participantes disseram que ocorreu paralisação, entretanto as atividades foram 

suspensas apenas para aqueles com idade avançada (16,87%), que precisaram ser afastas por 

15 dias (7,24%). Diante disso, constatou-se que, a maior parte dos catadores seguiu 

normalmente com o trabalho no município de estudo (86,75%), embora muitas cidades 

brasileiras tenham suspendido os programas de reciclagem como medida para evitar a 

transmissão da COVID-19 (URBAN; NAKADA 2021). 

Os catadores do presente estudo trabalharam em média 8 horas por dia durante a 

pandemia, isto significa que houve um aumento na carga horária diária em relação ao período 

anterior, onde os catadores disseram trabalhar, em média, 7 horas diárias. Isso pode ter ocorrido 

devido ao aumento da produção de resíduos no país durante a pandemia da COVID-19 (SILVA 

FILHO, 2022). 

A circunstância adversa de crise sanitária ocasionada pela COVID-19 desenvolveu um 
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relevante impacto socioeconômico e no mercado de trabalho em todo mundo. Vale ressaltar, 

que o brasileiro sofreu com cenário da crise econômica e a lentidão no desenvolvimento de 

políticas de auxílio emergencial para enfrentamento da pandemia, sobretudo as populações 

mais carentes. Essa demora, nas ações de políticas emergências, pode estar atrelada ao fato 

de que o governo federal teve posicionamento contrário em relação ao valor e durabilidade 

do auxílio (MARINS et al., 2021). 

Toda essa situação estimulou diversos movimentos, sociedade e parlamentares a 

pressionaram o governo que então aprovou a Lei 13.982/2020, para disponibilizar uma renda 

básica emergencial. Os valores propostos para o auxílio foram de R$ 600,00 ou R$ 1.200,00 

para mães-solo, na situação de trabalhadoras informais, autônomas ou   individuais, pelo 

prazo de três meses, com a proposta de se estender a depender do desenvolvimento da 

pandemia. Além desses, os demais critérios foram: obter idade de 18 anos (exceto mães 

adolescentes); renda familiar mensal total de até três salários mínimos ou renda familiar per 

capita de até meio salário mínimo; não ter emprego formal e não receber outros benefícios 

previdenciários ou assistenciais do governo federal, exceto do Bolsa Família (BRASIL, 

2020e).  

Em relação às alterações na esfera econômica na vida dos catadores, conforme a 

terceira pesquisa da ABES, sobre o impacto da pandemia pela COVID-19, na gestão dos RSU 

situação das capitais brasileiras, houve uma redução de 16.736 toneladas na coleta de resíduo, 

o que representa uma minoração de R$ 6.694.400,00 de rendimentos para as associações e 

cooperativa de catadores de materiais recicláveis. Seguindo esse mesmo critério a 

equivalência foi de R$ 80.332.800,00 a menos por ano (REICHERT et al., 2020). 

Embora tenha ocorrido esse explícito panorama de instabilidade econômica, durante a 

pandemia, de acordo com esta pesquisa, a renda média salarial dos catadores, aumentou em 

21,8% em relação ao período anterior. Isso pode estar atrelado a dois fatores: ao aumento da 

geração de resíduo nesse período que pode ter ocasionado em melhorias no mercado de 

recicláveis e ao auxílio emergencial disponibilizado pelo governo federal que se somou a 

renda fixa (JUNIOR; FEITOSA; SANTOS, 2020; BRASIL, 2020e). Observa-se que a maior 

parte dos entrevistados atendeu aos critérios exigidos pela supracitada lei. Dos catadores 

entrevistados, 77,11% receberam algum auxílio durante esse período, pelo período de 5 meses 

contados até a data da coleta de dados do estudo. 

O aumento da renda pode ser uma das razões pelas quais os participantes dessa 

pesquisa consideram que as ações de auxílio emergencial do governo foram suficientes 

(33,73%) e, ainda, por relatarem, estar satisfeitos em relação ao retorno financeiro no período 
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de pandemia (57,83%). Esse último achado refuta os resultados da pesquisa de Rocha et al. 

(2021), onde os catadores relataram estar insatisfeitos com a renda que diminuiu durante a 

pandemia, relacionando esse fato a minoração do comércio de “latas de alumínio” que ocorreu 

devido ao fechamento dos estabelecimentos que comercializam esse material.  

Outra evidência sobre o fator econômico foi identificada na pesquisa Impactos da 

pandemia de COVID-19, sobre reciclagem inclusiva no Brasil realizada pela Women in 

Informal Employment: Globalizing and Organizing (WIEGO), onde as organizações 

manifestaram não haver compradores para alguns tipos de materiais, resultado do baixo 

consumo de preço dos commodities.  A queda chegou a 20% no valor por quilograma a depender 

do material acentuando-se a baixa nos materiais: Polímero Termoplástico (PET’s) (-21,50%), 

Papel branco tipo II (-16,28) e Alumínio (-14,54%), fator que pode ter causado alteração na 

renda dos catadores (DIAS et al., 2020). 

Quanto ao estímulo para seguir com trabalho em tempo de pandemia, 69,88% dos 

participantes relataram manter as atividades por necessidade e outros 12,05% para 

complementação de renda. A necessidade e a complementação da renda seguem como 

motivações principais para o trabalho com recicláveis, antes e durante a pandemia. Entretanto, 

no período anterior à pandemia, na questão sobre a motivação para trabalhar com recicláveis, 

a “necessidade” apresentou o índice de apenas 34%. Esse aumento remete ao pensamento de 

que, antes da pandemia da COVID-19, existissem outras motivações para o trabalho com 

recicláveis, mas que agora uma das únicas motivações é de fato a necessidade. Essa 

comparação também reforça que, embora exista o medo da infecção por COVID-19, a 

necessidade pelo trabalho se sobrepõe.   

Os participantes da pesquisa responderam a questões voltadas ao uso dos EPI´s 

durante a pandemia, sendo os resultados compilados e apresentados na Tabela 7. 

Tabela 7 - Resultados relativos ao uso de EPI's durante a pandemia da COVID-19. 

Categorias Variáveis 

Nº de 

respostas Frequência % 

Houve o fornecimento de 

algum EPI diferente  

Sim  65 78,31% 

Não  17 20,48% 

Sem resposta    1 1,20% 

EPI diferentes dos 

habituais 

Máscara   65 78,31% 

Não houve EPI diferente   18 21,69% 

Responsáveis pelo 

fornecimento de EPI's 

Prefeitura 19  22,89% 

Comprou com seu dinheiro 25  30,12% 

A associação 41  49,40% 

Doações 9   10,84% 

Continua 
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Tabela 7 - Resultados relativos ao uso de EPI'S durante a pandemia da COVID-19. 

(Continuação) 

Categorias Variáveis 

Nº de 

respostas Frequência % 

Motivo para não utilizar 

EPI's em período de 

pandemia 

Utiliza   82 98,80% 

Porque não foi fornecido   1 1,20% 

Houve algum treinamento 

específico nesse período 

Sim  31 37,35% 

Não   52 62,65% 

Responsáveis pela 

realização do treinamento 

Pref. Munic. de Ponta 

Grossa-PR   12 14,46% 

O responsável pela 
associação  18 21,69% 

Não houve treinamento  52 62,65% 

Sem resposta    1 1,20% 
FONTE: O autor (2022). 

     
Os participantes relataram que foram fornecidos outros EPI’s, diferentes dos usuais 

(78,31%), sendo a máscara o equipamento mais citado na pesquisa como diferentes dos já 

utilizados (78,31%). Dos catadores entrevistados, 49,40% disseram que esse equipamento foi 

fornecido pela própria associação, 30,12% adquiriram o próprio equipamento, 22,89% 

receberam os EPI’s da prefeitura de Ponta Grossa-PR e apenas 1,20% disse que não utilizou 

EPI’s, porque não foi fornecido. Esse resultado corrobora com os dados levantados na 

pesquisa realizada pela Dias et al. (2020) que identificou que entre os hábitos realizados 

durante a pandemia, para prevenção da doença, o uso de EPI’s foi a prática mais citada, 

estando a máscara, a luva e os óculos, entre os EPI’s mais utilizados.  

Em relação a pauta sobre os treinamentos que poderiam ter sidos realizados durante a 

pandemia da COVID-19, 62,65% informaram que não houve nenhum tipo de prática. Os 

participantes que relataram ter algum tipo de treinamento (37,35%), afirmaram que quem 

realizou esse treinamento foi o responsável pela associação (21,69%). Com efeito, no 

contexto geral, não foi identificado um protocolo específico que orientasse o setor em relação 

a prevenção da doença da COVID-19. O que ocorreu foi que as associações e cooperativas 

desenvolveram suas próprias estratégias de prevenção de contágio (DIAS, et al., 2020). Por 

esse motivo, é possível que alguns catadores compreenderam essas práticas, implantadas na 

central de triagem, como um treinamento de segurança, enquanto outros  não tiveram a mesma 

percepção. 

É na rotina de trabalho que os riscos ocupacionais ocorrem, por consequência, existe 

a possibilidade de que esses sujeitos estiveram expostos a risco biológico em razão do contato 

com resíduos potencialmente infectantes. A luz algumas respostas, foi possível observar que 
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alguns participantes relataram a possibilidade de risco no ambiente de trabalho (Tabela 8). 

Tabela 8 - Orientações, procedimentos, acidentes de trabalho, contágio e diferenças 

observadas durante a pandemia da COVID-19. 

Categorias Variáveis 

Nº de 

respostas Frequência % 

Houve orientações para casos 

de contato com resíduos 

infectantes 

Sim   32 38,55% 

Não  51 61,45% 

    

Houve contato com algum 

material potencialmente 

infectante 

Sim   39 46,99% 

Não  44 53,01% 

        

Foram adotados 

procedimentos diferenciados 

de segurança 

Sim   78 93,98% 

Não  5 6,02% 

        

Procedimentos adotados de 

segurança 

Hig.freq. Das mãos com água e 

sabão 74   89,16% 

Uso de máscara 79  95,18% 

Uso de álcool 70% 71  85,54% 

Distanciamento social 53   63,86% 

Sofreu algum acidente de 

trabalho nesse período 

Não sofreu   82 98,80% 

Sofreram  1 1,20% 

Tipo de acidente  
Não sofreu   82 98,80% 

Não mencionado   1 1,20% 

Contraíram Covid-19 
Contraíram   82 98,80% 

Não contraíram   1 1,20% 

Dias de afastamento do 

trabalho 

Não contraíram   82 98,80% 

Quando contraiu não trabalhava a associação 1 1,20% 

Observaram alguma 

diferença quanto aos resíduos 

recebidos 

Sim  57 68,67% 

Não  25 30,12% 

Não observou   1 1,20% 

Diferenças observadas 

O núm. de res. rec. aumentou e a sep. 

continuou igual 31 37,35% 

O núm. de res. rec. aumentou e a sep. 

melhorou 17 20,48% 

O núm. de res. rec. aumentou e a sep. piorou    5 6,02% 

O núm. de res. rec. diminuiu e a sep. 

continuou igual 1 1,20% 

O núm. de res. rec. diminuiu e a sep. 

melhorou 2 2,41% 

O núm. de res. rec. diminuiu e a sep. piorou 1 1,20% 

Sem reposta   26 31,33% 

Houve algum procedimento 

de "quarentena" dos resíduos 

Sim  15 18,07% 

Não  65 78,31% 

Sem reposta   3 3,61% 

FONTE: O autor (2022). 
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Foi identificado que 46,99% dos participantes disseram ter tido contato com material 

potencialmente infetante durante o trabalho em período de pandemia. Mas embora tenha 

existido esse contato com esses resíduos eles relataram que não houve na associação 

orientações com objetivo de informar sobre os cuidados em caso de contato com resíduos 

infectantes (61,45%). 

Esses resultados ilustram um cenário preocupante e que coloca em risco a saúde do 

catador. As máscaras, alguns RSS e RDO gerados por pacientes da COVID-19 nas 

residências, se enquadram como materiais potencialmente infectantes e que muitas vezes são 

destinadas a coleta seletiva. A presença de resíduos infectante na coleta seletiva se confirma 

a partir de alguns estudos que relatam que o surgimento da COVID-19 gerou um aumento do 

uso de máscaras faciais e RSS e em consequência disso houve um maior número de descarte 

desse resíduo de maneira inadequada no meio ambiente (NZEDIEGWU; CHANG, 2020; 

ASIM; BADIEI; SOPIAN, 2021; AMUAH et al.,2022).  

A evidência da presença desse tipo de resíduo na coleta seletiva também é identificada 

por Rocha et al. (2021), na pesquisa COVID-19 e os catadores de materiais recicláveis: riscos, 

medos e angústias de uma profissão esquecida. O autor solicitou aos catadores que relatassem 

a pior situação vivenciada relacionada às ameaças à saúde, o relato foi que a pior situação de 

medo ocorreu ao se depararem com RSS, ademais foi observado na pesquisa do autor um 

aumento de situações de riscos durante a pandemia. 

 Isso aconteceu como já antes mencionado, devido ao grande número de máscara que 

passou a ser utilizada para prevenção do contágio da doença. De acordo com estudo de 

Sangkham (2020), o número de máscaras faciais usadas como proteção individual e RSS 

gerados pelos casos de COVID-19 em países desenvolvidos e em desenvolvimento, até julho 

de 2020, foi de 2.228.170.832, somente no continente asiático. No Brasil a realidade foi 

semelhante, segundo o instituto Akatu (2021), após um ano de pandemia estima-se que houve 

no país o descarte de 12,7 bilhões de máscara de tecido. 

Quanto aos procedimentos de segurança adotados, 93,98% dos participantes da pesquisa 

disseram que existiram algumas estratégias de segurança, sendo as mais citadas: uso de máscara 

(95,18%), higiene frequente das mãos com água e sabão (89,16%), uso de álcool 70% (85,54%) 

e distanciamento social (63,86%). Esses resultados demonstram similaridade com outra 

pesquisa onde foi identificado que os catadores aderiram a todos esses procedimentos de 

segurança acima citados, além disso, uma rápida adaptação aos protocolos desenvolvidos 

(DIAS et al., 2020). 

Embora 38,55% dos participantes terem relatado o contato com resíduo infectante, os 
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catadores disseram não ter sofrido nenhum acidente trabalho durante a pandemia (98,80%), o 

único participante que relatou ter sofrido não quis identificar qual foi o acidente. Isso ocorre 

porque na maioria das vezes os catadores não sabem identificar que os riscos ocupacionais são 

os riscos de acidente (MEDEIROS; MACEDO, 2006). Subentende-se que eles não 

compreendem que o contato com um agente biológico patogênico seja identificado com um 

risco. 

Em cenário nacional, em relação ao risco por agente patológico, ou seja, risco 

biológico, foi elaborado a Medida Provisória (MP) 927, de 2020, que visa determinar algumas 

medidas trabalhistas emergenciais de enfrentamento da pandemia da COVID-19. O art.29 da 

MP estabeleceu que “Os casos de contaminação pelo Coronavírus (COVID-19) não serão 

considerados ocupacionais, exceto mediante comprovação do nexo causal” (BRASIL, 2020g, 

Art. 29). Nesse sentido, só poderia ser considerada doença ocupacional se existisse a 

comprovação, por parte do empregado, de que o contágio ocorreu por causa do trabalho. 

Entretanto, vale considerar, que nem mesmo os peritos da área afirmam o local e momento 

exato do contágio por COVID-19, exceto se o ambiente de trabalho seja o foco principal 

da contaminação, como é o caso dos hospitais, laboratórios, entre outros (LANA et al., 

2020; INFECTOLOSGISTA... 2021). 

Devido aos efeitos adversos relativos a essa MP o Supremo Tribunal Federal (STF) 

suspendeu o art. 29 e estabeleceu que considerando a possibilidade do empregado possa 

adquirir a doença em função das condições do ambiente de trabalho, a empresa deve favorecer 

ao mesmo um ambiente de trabalho saudável, pois do contrário a contaminação do trabalhador 

por COVID-19 poderá ensejar o acidente de trabalho (SENADO, 2020). 

Ressalta-se que, embora tenha estabelecido a MP 927 para as medidas trabalhistas 

emergenciais de enfrentamento da pandemia da COVID-19, a legislação que segue vigente, 

nesse tema, é a Lei n. 8.213/1991, que estabelece uma série de requisitos para 

caracterização de doença ocupacional e será a norma regulamentadora para a análise dos 

casos de contaminação da COVID-19 (BRASIL, 1991). 

Apesar do trabalho do catador não estar incluso na CLT, a ocupação deve ser 

estudada para preservar as condições de saúde desses profissionais em possíveis novas 

epidemias. Aliás, deve ser considerada a possibilidade de que as associações e cooperativas 

de catadores de materiais recicláveis se enquadrem como um desses locais considerados 

focos de contágio. Como ainda não é possível assegurar os locais exatos de contaminação, 

é necessário que se investigue quais outros ambientes de trabalho, além dos espaços de 

saúde, podem ser vinculados diretamente ao contágio por COVID-19. 
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Para a realidade dos catadores a Norma Regulamentadora 15 (NR-15) do Ministério 

do Trabalho e Emprego (MTE) classifica a atividade dos catadores de materiais recicláveis 

como grau máximo de insalubridade relativo ao contato dos trabalhadores com agentes 

biológicos, presentes nos resíduos (BRASIL, 1978c). 

Um resultado intrigante desse trabalho foi que 98,80% dos participantes disseram não 

ter contraído a doença, sendo que o entrevistado que contraiu a COVID-19 ainda não 

trabalhava com resíduos quando foi infectado. Isso pode ter ocorrido por algumas razões: nem 

todos os casos suspeitos tiveram acesso a testes para confirmação da doença ou ainda, porque 

nem todos os casos suspeitos procuram o Sistema Único de Saúde (SUS) para a identificação 

da doença. Esse resultado assemelha-se com a pesquisa de Dias et al. (2020), em que foi 

identificado, entre os 4.291 catadores pesquisados, 50 casos suspeitos, apenas 1 caso 

confirmado e nenhum óbito registrado, conforme declarado pelas cooperativas. Também pode 

ter ocorrido entre os entrevistados o receio de comunicar a infecção da doença por medo 

perder o emprego. Outra possibilidade é de que quando foi realizada a coleta de dados os 

picos de contágio da doença ainda não tinha alcançado altos índices.  

Semelhante a pesquisa realizada por Dias, Abussafy e Gonçalves (2022) sobre os 

impactos da pandemia de COVID-19 sobre a Reciclagem Inclusiva nas Cooperativas de 

Catadores no Brasil, numa Análise Comparativa 2020 para 2021, revelou que o número de 

casos confirmados na amostra aumentou 40 % comparado à amostra de 2020. A mesma 

pesquisa trouxe o percentual de vacinados que chegou a 78% da amostra investigada. 

Entretanto, o alto índice de imunização dos catadores não é o fator que justifica a não 

identificação de contágio por COVID-19, na presente pesquisa, já que a vacinação ocorreu 

posteriormente ao período de coleta de dados. Além disso, esse resultado não descarta o fato 

de que os catadores não estiveram expostos ao contágio por COVID-19 devido a presença de 

resíduos infectantes no trabalho ou de que o trabalho com resíduos não tenha contribuído para 

a sua contaminação e das pessoas que dividem residência com eles.  

Se for analisado o perfil epidemiológico do catador de material reciclável, esse é um 

resultado bastante favorável. Diversos estudos apontam para consideráveis números 

diabéticos e hipertensos, entre os catadores. Além disso, existe a participação de muitos 

idosos, onde as comorbidades preexistentes são comuns e estão diretamente relacionadas com 

maior incidência de morte por COVID-19 (AULER, NAKASHIMA; CUMAN, 2014; 

BITTENCOURT; MUTTONI, 2014; MOREIRA, 2017; NETO, 2019; SCHMIDT et al., 

2020; WANG et al., 2020). 

Os catadores foram questionados também a respeito das mudanças observadas em 
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relação ao recebimento dos resíduos, sendo que 68,67% identificaram que houve mudanças 

quando ao recebimento, a resposta mais citada foi que o número de resíduos recebido 

aumentou e separação na fonte geradora continuou igual (37,35%). Houve também aqueles 

que relataram que além de observar um aumento na quantidade de resíduos recebida 

identificaram uma melhora quando a separação na fonte (20,48%).  O resultado do presente 

estudo, em relação aumento do volume de resíduos gerado durante período de pandemia de 

COVID-19, se assemelha com o resultado da pesquisa noticiada pela ABRELPE que 

identificou o aumento de resíduos gerados no Brasil, nesse período (SILVA FILHO, 2022), 

entretanto em outra pesquisa foi identificada uma minoração dessa geração durante a pandemia 

(REICHERT et al., 2020). 

Essa lacuna na pesquisa só poderá ser preenchida após outros estudos que compreendam 

todo o período de pandemia. Ressalta-se que até a data dessa escrita ainda se caracteriza como 

pandemia por COVID-19. Quanto à qualidade da separação pela fonte geradora esperava-se 

uma melhor qualidade da segregação, visto que a população passou mais tempo em casa, nesse 

período, que o habitual. 

Outro ponto abordado nessa pesquisa foi à implantação da quarentena dos resíduos no 

período de pandemia. Os participantes dessa pesquisa relataram que não houve esse 

procedimento nas associações (78,31%).  A quarentena dos resíduos consiste no 

armazenamento do material que chega às centrais de triagem com duração recomendada de 3 a 

5 dias (GOMES et al., 2020) 

De acordo com Kampf et al. (2020) o vírus pode permanecer por até 9 dias nos objetos, 

à vista disso a quarentena dos resíduos é uma excelente estratégia para o controle de contágio 

da COVID-19. Salienta-se que a quarentena dos resíduos pode ser realizada não somente nos 

galpões de triagem, podendo ser também aplicada no transbordo do material e a domicílio, 

dessa maneira o tempo em que o resíduo fica inerte até o início de manipulação pelos catadores 

é maior. 

Durante a pandemia, foram desenvolvidas por diversas instituições, notas técnicas 

direcionadas aos catadores com o objetivo de diminuir as chances de contágio da COVID-19. 

Entres essas orientações, vale destacar a pesquisa desenvolvida pelo Observatório da 

Reciclagem Inclusiva e Solidária (ORIS), que considerou às atividades dos catadores e a coleta 

seletiva durante e após a pandemia da COVID-19. A ORIS, a partir dessa pesquisa, criou um 

manual que traz conjunto de medidas preventivas tanto para os catadores organizados quanto 

para os autônomos. Dentre as medidas, evidencia-se o ciclo de: sanitização, quarentena e 

exposição dos resíduos à temperatura elevada e à luz do sol. Também, fora indicado o uso de 
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EPI’s, Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC’s), distanciamento social, higienização 

individual, implantação de Locais de Entrega Voluntária Assistida (LEVA’s), e o controle do 

material por meio de acumulação em bags, este realizado por catadores autônomos. Além disso, 

foram criadas orientações direcionadas exclusivamente aos grandes geradores de resíduos e 

incentivado a criação de campanhas de comunicação educativas para a colaboração social 

voltadas aos cuidados com os trabalhadores da coleta, nesse período. (TUNES et al., 2020). 

Ainda em relação às ações realizadas para a minimização do contágio da COVID-19, 

foi perguntada aos participantes se houveram mudanças a fim de reforçar as práticas de higiene 

e 53,01% dos participantes disseram que os reforços de higiene na associação foram frequentes 

(Figura 20). 

Figura 20 - Gráfico coma frequência de higienização e sentimento em relação ao trabalho no 

período de pandemia da COVID-19. 

 

FONTE: O autor (2022). 

Esse resultado revela que de fato houve a implantação de novas medidas de higiene, 

pois não é comum relatos entre os catadores de que nas associações existam bons hábitos de 

higienização, o que normalmente se relata é um local com poucas condições de higiene pessoal 

(DALL’AGNOL; FERNANDES, 2007; ARANTES, 2015; MOREIRA, 2017). É notório que 

com a vinda da COVID-19 todos os locais de trabalho adquiriram novas práticas de higiene 

assim como os catadores de materiais recicláveis. A presente pesquisa encontrou, pelo menos 

5 procedimentos, iguais ou que se assemelham com as práticas dos protocolos e estratégias de 

prevenção de contágio, achadas pela pesquisa da Dias et al. (2020), sendo elas: uso de EPI’s 

(máscaras, luvas, óculos); utilização contínuo de antissépticos de higiene pessoal, 
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afastamento de pessoas de grupos de risco, divisão dos grupos para refeição e orientações de 

prevenção aos cooperados/associados. 

Quando questionados sobre os sentimentos que possam ter afetado a saúde mental 

durante a pandemia, 19,28% revelam ter esses sentimentos com frequência e 37,35% com 

frequência moderada. Os estudos como o de Yang et al. (2020), Wang et al. (2020), Duan e 

Zhu (2020) que estudaram os efeitos negativos da pandemia da COVID-19 nos adolescentes e 

idosos e as intervenções psicológicas para pessoas afetadas pela epidemia de COVID-19, 

revelaram problemas de ordem psíquica como ansiedade, depressão, estresse, transtorno do 

pânico, insônia, desencadeados pelo confinamento, medo de infecção, frustração e tédio, 

informação inadequada, falta do contato pessoal, entre outros. Em ambientes insalubres e com 

poucas condições de higiene como é o caso de alguns centros de triagem esse quadro de 

sentimentos negativos causadas por medo de contaminação tende a aumentar. 

O surgimento da COVID-19 também demonstrou a importância da informação e da 

comunicação para toda a sociedade.  No que diz respeito aos resultados referente a 

identificação dos resíduos perigosos, ao nível de informação dos catadores, sentimento, 

consciência e importância do seu trabalho em período de pandemia, estão compilados na 

Tabela 9. 

Tabela 9 - Identificação dos resíduos perigosos, ao nível de informação dos catadores, 

sentimento, consciência e importância do seu trabalho em período de pandemia da COVID-

19. 

Categorias Variáveis Frequência % 

Frequência de contato com 

resíduos com identificação 

“resíduo perigoso” 

Sempre 2 2,41% 

Frequente 1 1,20% 

Moderada 3 3,61% 

Ocasional 2 2,41% 

Nunca 6 7,23% 

Não se aplica 69 83,13% 

Quão informado está sobre os 

riscos de contaminação 

relacionados ao trabalho 

Extremamente 

informado 22 26,51% 

Informado 41 49,40% 

Moderadamente 

informado 16 19,28% 

Desinformado 4 4,82% 

Sentimento com relação ao 

trabalho durante a pandemia 

Extremamente bom 12 14,46% 

Bom 40 48,19% 

Nem bom nem ruim 23 27,71% 

Ruim 5 6,02% 

Extremamente ruim 3 3,61% 

Continua 
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Tabela 9 - Identificação dos resíduos perigosos, ao nível de informação dos catadores, 

sentimento, consciência e importância do seu trabalho em período de pandemia da COVID-

19. (Continuação) 

Categorias Variáveis Frequência % 

Consciência da importância da  

continuidade do trabalho nesse  

período 

Extremamente consciente 32 38,55% 

Consciente 48 57,83% 

Moderadamente consciente 3 3,61% 

Concorda que, após esse 

período, a importância do 

trabalho dos catadores será 

mais reconhecida 

período 

Concordo totalmente 16 19,28% 
Concordo 30 36,14% 

Indiferente 9 10,84% 

Discordo 14 16,87% 

Discordo totalmente 12 14,46% 

Não se aplica 2 2,41% 
FONTE: O autor (2022). 

Foi perguntado aos participantes dessa pesquisa qual foi a frequência de contato com 

material contendo a identificação “resíduo perigoso” durante a pandemia da COVID-19 na 

rotina de trabalho. Eles disseram que essa circunstância não se aplica a eles, visto que grande 

parte não viu nenhuma vez essa identificação em sacos plásticos por parte da sociedade 

(83,13%). Embora, nessa mesma pesquisa, se tenha o relato dos participantes confirmando ter 

tido contato com resíduos potencialmente infetantes, como luvas, seringas, máscara, 

embalagens de remédios, etc. Sabendo-se que houve diversas notas e recomendações 

desenvolvidas pelas instituições da área da saúde e da área ambiental instruindo o devido 

manejo dos resíduos perigosos, nesse período, aparentemente essas orientações não surtiram o 

efeito esperado.  

Os dados levam a interpretação de que a população demonstrou não ter tido uma 

relevante preocupação com os trabalhadores envolvidos no serviço de coleta, visto que no 

boletim oficial COVID-19 de 30/01/2021, período próximo a coleta de dados, o município 

estudado já confirma 17.956 casos da doença, onde possivelmente houve a geração e o descarte 

desse tipo de material e que possivelmente tenha ido, inadequadamente para a coleta a coleta 

seletiva. Na data da presente escrita, julho de 2022, de acordo com o boletim diário COVID-19 

oficial- Informe epidemiológico, a cidade já atingiu 85.952 casos confirmados para a doença 

(FMS-PG, 2022a, b). 

De acordo com a Nota Técnica GVIMS/GGTES/ANVISA nº 04, da ANVISA, todos os 

resíduos produzidos por pacientes em caso de suspeita ou confirmação da infecção por COVID-

19, devem ser dispostos em sacos plásticos vermelhos resistentes e descartáveis, fechados com 

lacre ou com nó quando atingirem 2/3 de sua capacidade ou 1 vez a cada 48 horas, identificados 

pelo símbolo de substância infectante para posterior destinação final adequada (BRASIL, 
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2020d). Semelhante a orientação da ANVISA, em relação aos resíduos perigosos, a ABES lança 

um documento constando as recomendações para a gestão de resíduos em situação de pandemia 

por COVID-19, que traz o correto manejo dos resíduos produzidos especificamente de 

pacientes e cuidadores que estão em isolamento domiciliar. A recomendação é de que esses 

resíduos devem ser segregados e acondicionados em sacos plásticos resistentes e descartáveis, 

fechados com lacre ou com nó quando atingirem 2/3 de sua capacidade. Além disso, o saco 

deve ser colocado em outro saco plástico limpo, de maneira que fiquem acondicionados 

duplamente, fechados e identificados adequadamente para evitar problemas ao meio ambiente 

e ao trabalhador da coleta (ABES, 2020). 

Quando questionados sobre o sentimento com relação ao trabalho, durante a pandemia, 

48,19% dos participantes consideraram bom. É possível que essa percepção entre os catadores 

tenha ocorrido pelo fato de não houve grandes alterações na rotina de trabalho. Conforme 

mencionado, não houve afastamento no trabalho, não foi constatada a infecção entres eles e 

ainda ocorreram melhorias nos quesitos renda e medidas sanitárias.  Outra razão para que o 

sentimento tenha sido considerado bom, em relação a pandemia, é que grande parte dos 

participantes disseram estar informados sobre os riscos de contaminação relacionados ao 

trabalho nesse período (49,40%).  

O fato de os catadores mostrarem ter conhecimento, sobre o surto da COVID-19, revela 

uma característica interessante no setor, de que existe entre eles a disseminação de informação 

referente ao risco de contaminação oriunda do trabalho com recicláveis. O reforço dessa 

compreensão vem da resposta da questão sobre a consciência da importância da continuidade 

do trabalho deles, no período de pandemia, onde 57,83% dos participantes disseram estar 

conscientes e 38,55% extremamente consciente, não havendo nenhum catador que disse estar 

“nada consciente” em relação a importância de seu trabalho na pandemia.   

Ainda nessa linha os participantes foram questionados se eles concordam que após a 

pandemia as pessoas darão mais importância para o trabalho dos catadores. 36,14% disseram 

que concordam e 19,28% concordam totalmente, esse resultado indica que o catador tem 

consciência da importante função social que realiza e que acredita que esse episódio de grande 

ameaça a saúde pública seria uma oportunidade para sociedade se sensibilizar e passar a 

reconhecer esse papel de forma íntegra, uma vez que os catadores estiveram em linha de frente 

na manutenção da limpeza urbana em ambiente hostil. Por outro lado, 16,87% discordam e 

14,46% discordam totalmente que a sociedade passe a valorizar mais o trabalho do catador 

mesmo frente a essa realidade. Foram demonstrados no decorrer da pesquisa os diferentes 

perigos em que foram expostos os catadores na pandemia da COVID-19, portanto entende-se, 
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por esse resultado, que a desvalorização da sociedade frente ao seu trabalho já está tão 

concebida que não existem expectativas positivas em termos de reconhecimento.  

A resposta “indiferente” a essa questão também vale ser tratada, nesse estudo. Apenas 

10,84% disseram ser indiferentes a esse retorno da sociedade. Esse dado remete ao pensamento 

de que a concepção da sociedade possui interferência em suas vidas. De fato, como o catador 

se enxerga interage com essa imagem negativa que a sociedade tem sobre ele. Imagens que se 

revela através da discriminação, do preconceito, da visão estigmatizada do catador (VELLOSO, 

2005; JESUS et al., 2012). 

5.1.5 Qualidade de vida 

A abordagem da qualidade de vida dos catadores disserta sobre um dos objetivos do 

presente estudo. A seguir serão apresentados os resultados das duas questões gerais e das 

questões que envolvem os domínios: físico, psicológico, relações sociais e meio ambiente, 

obtidos a partir da aplicação do instrumento de pesquisa Whoqol-bref (ANEXO III). Todas as 

questões desse instrumento terão uma análise descritiva dos dados. 

Na Tabela 10 estão apresentados os resultados de frequência e porcentagens das 

respostas referentes às duas questões gerais da qualidade de vida. Os resultados das demais 

questões, que abrange os domínios, serão apresentados posteriormente nos gráficos. 

Tabela 10 - Frequências (f) e porcentagens (%) das questões gerais (Q1 e Q2) do Whoqol-

bref. 

Questão Opção de resposta f (%) 

Q1 1- Muito ruim 1(1,20) 

"Como você avaliaria sua 
qualidade de vida?" 

2- Ruim 3(3,61) 

3- Nem ruim nem boa 19(22,89) 

4- Boa 45(54,22) 

5- Muito boa 15(18,07) 

   
Q2 1- Muito insatisfeito 1(1,20) 

"Quão satisfeito(a) você 
está com sua saúde?" 

2- Insatisfeito 3(3,61) 

3- Nem satisfeito nem insatisfeito 17(20,48) 

4- Satisfeito 38(45,78) 

5- Muito satisfeito 24(28,92) 
FONTE: O autor (2022). 

Conforme os resultados apresentados, constata-se que a maioria dos catadores (72,29%) 

avaliam sua qualidade de vida como boa ou muito boa. Em relação à saúde, um a cada dois 

catadores disse estar satisfeito ou muito satisfeito (74,70%). Os resultados ilustrados nas figuras 

21 e 22 corroboram com essas duas percepções pois apresentam o maior percentual em direção 
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positiva para as duas questões. Elucida-se que, nos gráficos seguintes, onde se utilizou a escala 

Likert, a representação cores, faz parte da dinâmica de melhor visualização das análises e sobre 

como essas questões interferem na qualidade de vida positiva ou negativamente. Assim sendo, 

as cores em tons cinza representam as variáveis neutras, verdes são as variáveis que se 

apresentam na direção positiva e as amarelas as variáveis que se apresentam na direção 

negativa. Quanto a estruturação da apresentação gráfica, as questões de igual respostas estão 

compiladas no mesmo gráfico, conforme o tipo de análise (intensidade, capacidade, avaliação, 

frequência). 

Figura 21 – Gráfico com avaliação geral da qualidade de vida. 

 

FONTE: O autor (2022). 

Figura 22 - Gráfico relativo à questão sobre a satisfação com a saúde. 

 

FONTE: O autor (2022).  
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Na Tabela 11 foram apresentados os resultados de tendência central e dispersão dos 

escores da avaliação da qualidade de vida nas escalas de 1 a 5 e zero a 100. A qualidade de vida 

geral, considerando a escala zero a 100, teve média de 72 pontos, e os domínios que 

apresentaram maior diferença com os demais foram “relações sociais” e “meio ambiente”. 

Tabela 11 - Médias e desvios padrões dos escores dos domínios de qualidade de vida. 

Domínios e questões da Qualidade de vida 
Média (desvio 

padrão) * 

Média (desvio 

padrão) ** 

Qualidade de vida geral  3,61 (1,12) 72,06 (22,55) 

Q1   3,84 (0,80) 76,63 (16,67) 

Q2   3,98 (0,86) 79,52 (17,28) 

Domínio físico   3,93 (0,98) 78,59 (19,85) 

Domínio psicológico   3,72 (1,08) 74,42 (21,55) 

Domínio relações sociais   3,54 (1,28) 70,84 (25,53) 

Domínio meio ambiente     3,18 (1,14) 63,52 (22,77) 
*escores de 1 a 5 

*escores de 0 a 100 

FONTE: O autor (2022). 

O escore médio de 72 (pontos) para qualificação de vida dos catadores atuantes na 

cidade de Ponta Grossa- PR, num contexto geral, pode ser considerada como boa. A boa 

qualidade de vida apontada, nessa pesquisa, é confirmada pela metodologia desse instrumento, 

a qual considera que quanto maior a pontuação melhor a qualidade de vida. Não foi identificado 

outros estudos publicados que avaliaram a qualidade de vida geral em amostras de catadores 

que permitisse a comparação desse escore. Entretanto, alguns estudos trazem a percepção 

positiva em relação à qualidade de vida dos catadores (COSTA, 2016; COSTA; BARBOSA, 

2021). 

Quanto à saúde, os catadores mostraram-se satisfeitos (75,0%). Esse resultado 

comprova o senso de que a qualidade de vida, normalmente, é relacionada à saúde, ou seja, 

quanto menos problemas de saúde a pessoa tiver maior é a sua satisfação com a vida (COSTA, 

2016). 

No presente estudo encontrou-se uma maior disparidade nos domínios “meio ambiente” 

e “relações sociais”. Esses resultados estão parcialmente de acordo com a pesquisa de Jesus et 

al. (2012), que na avaliação da qualidade de vida pelos catadores de materiais recicláveis, 

mostrou que os domínios com os piores escores foram o psicológico, o das relações sociais e 

o do ambiente. 

As questões que compreendem o domínio “meio ambiente” remetem a entender que os 
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catadores não se sentem seguros em sua vida diária, que habitam em um ambiente mórbido, 

possuem recursos financeiros insuficientes para satisfazer suas necessidades e as informações 

que precisam para o dia a dia não estão completamente disponíveis a eles. Além disso, não 

estão integralmente satisfeitos com as condições do local onde moram, nem com o acesso aos 

serviços de saúde, nem com o meio de transporte que utilizam. O domínio “meio ambiente” 

que contempla esses indicadores apresentou o menor resultado (63,52 pontos), considerando a 

escala zero a 100.  

Ao discutir alguns desses indicadores foi possível entender o baixo valor encontrado no 

domínio “meio ambiente”. De fato, os catadores consideram que o meio em que habitam é hostil 

e que embora eles tenham relatado, nesse estudo, satisfação quanto à renda é evidente que, 

nessa atividade, existe desvalorização salarial evidenciado em outros estudos que relataram 

renda inferior a 1 salário-mínimo para a função (ALENCAR; CARDOSO; ANTUNES, 2009; 

LAZZARI; REIS, 2011; CASTILHOS JUNIOR et al., 2013; NOGUEIRA; SILVEIRA; 

FERNANDES, 2017). Isso revela que apesar dos catadores estarem gratos quanto ao retorno 

financeiro, ter renda baixa afeta sua qualidade de vida. 

O domínio “relações sociais” foi o segundo domínio com o menor resultado (70,84 

pontos) demostrando que esse quesito afeta sua qualidade de vida. Neste domínio, foram 

investigados os indicadores de relações pessoais, suporte social e atividade sexual. Com efeito, 

os catadores têm revelado a percepção negativa quanto ao tratamento e ao apoio que recebem 

da sociedade (SIDEGUM et al., 2015; AMATE; CARNEIRO; HOEFEL, 2017). 

Quanto aos demais domínios, “físico” e “psicológico”, onde se insere os indicadores dor 

e desconforto, energia e fadiga, sono e repouso, dependência de medicação, sentimentos 

positivos, capacidade para o trabalho, autoestima, imagem corporal, sentimentos negativos, 

espiritualidades, entre outros, estes tiveram os maiores escores. O domínio físico apresentou o 

maior resultado (78,59 pontos) e na sequência o domínio psicológico (74,42 pontos).  

Os resultados da presente pesquisa diferem do estudo sobre a qualidade de vida dos 

catadores de materiais recicláveis nas associações da prefeitura Municipal de Ponta Grossa- PR, 

realizado por Lamp (2012), onde o autor identificou que as adversidades relacionadas à 

qualidade de vida estavam atreladas justamente a saúde física e psicológica dos catadores. É 

possível que no período de 10 anos muitas mudanças tenham ocorrido no trabalho e também na 

vida pessoal dos catadores e por esse motivo os domínios receberam maior resultado. 

Os gráficos das figuras 23, 24, 25, 26 e 27 apresentados na sequência, compilam os 

resultados das demais questões do questionário sobre qualidade de vida onde domínios estão 

distribuídos de maneira aleatória entre as questões. As questões foram tratadas num panorama 
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geral para discussão das variáveis com maior influência na qualidade de vida, positiva ou 

negativamente.  

Figura 23 - Gráfico com os resultados das facetas de análise de intensidade. 

 

FONTE: O autor (2022). 

Conforme os resultados da figura 23, as variáveis que medem a dor física e a necessidade 

de algum tratamento de saúde demonstraram que esses dois fatores interferem bastante ou 

extremamente na qualidade de vida (63% e 72%). Os resultados relativos a dor física e a 

necessidade de algum tratamento de saúde, estão de acordo do estudo de Alencar, Cardoso e 

Antunes (2009) sobre as condições de trabalhos e sintomas relacionados à saúde de catadores 

de materiais recicláveis em Curitiba, onde se identificou que, a maioria dos catadores, relataram 

a existência de dores musculoesquelética, cansaço físico, dores de cabeça, indigestão, entre 

outras enfermidades físicas.  Todas mazelas encontradas foram percebidas, pelos 

pesquisadores, como uma das principais situações estressora decorrentes dos processos de 

trabalho. 

Embora os catadores manifestem que necessitem de algum tipo de tratamento para os 

males físicos, a falta de acesso aos serviços de saúde e tempo escasso devido a jornada de 

trabalho, faz com eles, muitas vezes, não busquem os tratamentos de saúde necessários 

(ROZMAN et al., 2010). Os resultados encontrados nessas questões, levam a interpretação de 

que as doenças e as dores físicas são fatores que diminuem muito o bem-estar nas suas vidas.  

O ambiente físico mostrou-se neutro, ou seja, de acordo com os entrevistados, as 

condições de clima, barulho, poluição, não influenciam nem positiva e nem negativamente nas 
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suas vidas (41%). Embora o ambiente de trabalho, que envolve manejo de resíduos seja, na 

maioria das vezes, ruim quanto a higienização, para os catadores da presente pesquisa, o meio 

não causa alterações relevantes em seu bem estar.  

O fato de os catadores terem manifestado que o ambiente físico não influencia 

diretamente na sua qualidade de vida também explica outro resultado que é a percepção que 

eles têm em relação a concentração para o trabalho. Os resultados demonstram que eles têm 

conseguido se concentrar nas atividades diárias (72%), apesar de ser um ambiente com barulho 

e aglomeração. Concentração é a atenção focada à uma atividade, nesse sentido, entende-se que 

os catadores têm conseguido manter o foco mesmo com as adversidades proporcionadas pelo 

ambiente físico. 

Os resultados do presente estudo revelaram que a maioria dos participantes aproveitam 

a vida (49%) e que consideram que suas vidas são seguras (58%). Além disso, o resultado 

demonstrou que, para a maior parte deles, a vida tem sentido (83%). As percepções dos 

catadores sobre apreciação da vida, segurança, capacidade de concentração e sentido da vida 

compreendem as questões que pertencem ao domínio psicológico e são pertinentes de serem 

observada, uma vez que, esse domínio envolve as facetas que tratam sobre o sentido existencial 

do indivíduo, sendo que, nesse estudo, o domínio psicológico demonstrou atuar de forma 

bastante ou extremamente positiva na sua qualidade de vida dos participantes.   

Outra pesquisa, onde se relacionou os domínios psicológico, relação social e meio 

ambiente, às variáveis demográficas demonstraram que os fatores que mais afetam de forma 

negativa a qualidade de vida dos catadores consiste em ser morador de rua, ser jovem, possuir 

maior escolaridade e viver sem companheiro (JESUS et al., 2012). Embora nesse estudo não 

tenha feito essa relação infere-se que alguns dos motivos para a boa avaliação dessas questões 

é de que o grupo é integrado por um maior número de adulto onde as perspectivas de vida já 

são bem definidas, por possuírem baixa escolaridade, remetendo ao pensamento de que exista 

uma aceitação da situação quanto vida presente e pela maioria possuir casa própria. 

A baixo estão compilados resultados de outras questões que causam intervenção na 

qualidade de vida dos catadores (Figura 24). 
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Figura 24 - Gráfico com os resultados das facetas de análise de capacidade. 

 

FONTE: O autor (2022). 

De acordo com os resultados apresentados na figura 24, a maioria dos catadores 

revelaram ter muita aceitação quanto a sua aparência física (65%). O aspecto aparência física 

trouxe um resultado curioso se considerado o entendimento que os catadores têm em relação ao 

tratamento que recebem da sociedade e o processo de exclusão em que vivem. Esse resultado 

traz a concepção de que a forma que o outro o vê, embora seja algo considerado desagradável, 

para eles, não causa influência na visão de si mesmo, pois a capacidade para a aceitação da 

aparência física é considera, pela maioria, extremamente boa.  

Os participantes também revelaram que a maior parte deles possuem muita energia para 

o dia a dia (63%) e as que as informações que necessitam diariamente estão completamente 

disponíveis a eles (52%).  Em relação a energia para o trabalho, foi identificado, entre os 

catadores que, apesar de o trabalho com recicláveis, na maioria das vezes, ser exaustivo, não é 

entendido por eles como um ponto negativo na qualidade de vida. As variáveis, acima citadas, 

foram as que mais interferem positivamente na qualidade de vida dos catadores. 

 Já, a realização de atividades físicas (35%) e autonomia financeira para satisfazer as 

necessidades (42%), demonstrou não interferir de forma considerável na sua qualidade de vida. 

A questão econômica apesar de ter demonstrando-se neutra, pela maioria, se apresentou de 

forma mais negativa que positiva, e reforça o pensamento que, apesar deles, revelarem estarem 

satisfeitos com o retorno financeiro, admitem que não possuem autonomia financeira para 

satisfazer suas necessidades (39%). Esse comportamento dos catadores remete ao pensamento 
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de acomodação ou aceitação da vida que têm, não aparentando ter grandes ambições ou 

melhores perspectivas de vida na questão financeiras. 

O gráfico seguinte traz o resultado da questão relativa à capacidade de deslocamento 

dos participantes, questão pertencente ao domínio físico. 

Figura 25 – Gráfico com os resultados das facetas de análise de avaliação – 1. 

 

FONTE: O autor (2022). 

Os participantes relataram ter boa ou muito boa capacidade para se locomover (77%) 

(Figura 25). Essa variável explica o domínio físico ter obtido um alto resultado quando avaliado 

pelos catadores, para eles esta é uma condição de influência positiva na qualidade de vida. 

Realmente, para os catadores, as boas condições físicas apresentam resultados significativos, 

uma vez que, na maioria das vezes, o físico compreende a maior parte do trabalho. Por esse 

motivo movimentar- se bem é indicativo de boa capacidade para o trabalho.  

Outros resultados relevantes para compreensão da qualidade de vida dos catadores 

foram representados graficamente na Figura 26. 
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Figura 26 - Gráfico com os resultados das facetas de análise de avaliação - 2. 

 

FONTE: O autor (2022). 

É possível percebe que a maioria das questões apresentam repostas na direção positiva 

em relação a qualidade de vida.  

Os resultados transmitiram que os catadores estão satisfeitos ou muito satisfeitos com a 

capacidade para o trabalho (83%), para desempenhar as atividades do dia-a-dia (80%). Mais 

uma vez o domínio físico revela influência sobre a qualidade de vida dos catadores, uma vez 

que, as questões que envolvem esse domínio são, na maioria das vezes bem classificadas por 

eles. Resultado que explica o domínio físico ter obtido boa nota (78,59) pelos catadores. 

Os participantes também demonstram estarem satisfeitos consigo mesmo (71%) e com 

o apoio que recebe dos amigos, parentes e colegas (70%). Ainda, estão satisfeitos com situação 

do local onde moram (67%), com a vida sexual (64%), com o meio de transporte (58%) e com 

o seu sono (58%). Apesar do domínio das relações sociais ser o segundo domínio com baixa 

classificação quanto a qualidade de vida (70,84), a satisfação dos catadores em relação ao apoio 

dos amigos e a vida sexual, que fazem parte desse domínio, foi notória. Isso revela que, se o 

engajamento social e a atividade sexual, são considerados agradáveis, de fato, a questão que 

diminui a qualidade de vida, nesse domínio, é o suporte social, que é explicado pela constante 

discriminação relatado pelos catadores constantemente.  

Outros estudos que revelaram satisfação no trabalho pelos catadores, onde eles 

consideraram que o trabalho com recicláveis é divertido e que gera um ambiente de boa 

convivência com os amigos, além de ser um meio de crescimento material (COELHO et al., 
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2016; TEIXEIRA, 2015). Dessa maneira, pelos resultados, pode-se entender que o atual 

momento no trabalho com recicláveis, para esses trabalhadores, tem sido causa de satisfação 

pessoal e que atua de forma favorável na sua vida.  

Em relação ao acesso aos serviços de saúde, predominaram-se as respostas na 

neutralidade (42%), levando a entender que esse quesito não tem influência positiva, nem 

negativa na sua qualidade de vida. 

O último item abordado, e de grande relevância, para avaliar a qualidade de vida dos 

catadores, diz respeito a frequências de sentimentos negativos, o resultado está descrito na 

Figura 27. 

Figura 27 - Gráfico com o resultado da faceta de análise de frequência. 

 

FONTE: O autor (2022). 

Em relação à frequência de sentimentos negativos tais como mal humor, desespero, 

ansiedade, depressão, os participantes disseram nunca sentir isso ou sentir algumas vezes 

(76%). Esse resultado esclarece a veridicidade do domínio psicológico ter sido o segundo 

domínio com melhor avaliação, pelos catadores, em relação a sua qualidade de vida.  

De acordo com Sadir, Bignotto e Lipp (2010), no estudo de sobre stress e qualidade de 

vida, atreladas a outras variáveis, sendo uma delas, a ocupação profissional exercida, que 

revelou que a qualidade de vida dos indivíduos estava sendo prejudicada pelas condições de 

sentimentos negativos, como os sentimentos acima citados. Outro estudo sobre de qualidade de 

vida de Lipp (2005), sobre stress no trabalho, mostrou que, esses sentimentos, agiam de forma 

negativa nos participantes causando uma série de adversidades, como queda da produtividade, 
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desmotivação, dificuldade de relações pessoais, doenças físicas, depressão, ansiedade e 

infelicidade pessoal. Ainda, de acordo com Couto (1987), o esgotamento físico e emocional, 

além de interferir na qualidade de vida, causa alterações em outras esferas da vida do indivíduo. 

Ocorre que, de acordo com os resultados obtidos, para participantes da presente pesquisa, esses 

fatores não têm mostrado tanta interferência na sua qualidade de vida. O fato de os catadores 

não demonstrarem ter sentido, com frequência, depressão, ansiedade, mau humor, pode 

fundamentar o bom resultado da avaliação da qualidade de vida avaliada pelos catadores (72 

pontos). 

De acordo com Arantes (2015), a saúde psíquica dos catadores em relação ao trabalho 

apresenta oscilações relevantes entre efeitos positivos e negativos. Para Braga, Lima e Maciel 

(2015) os efeitos psicológicos relativos ao trabalho com resíduos apresentam diferentes sentido 

na vida dos catadores e de ordem ambígua, assim como nesse estudo, os discursos dos catadores 

vezes presentam bonanças, vezes apresentam adversidades. Nesse sentido, entende-se que, no 

meio científico, essa temática de interferência positiva ou negativa psicológica dos catadores, 

resultante do trabalho com recicláveis, pode ser considerada híbrida.  

Alguns autores trazem um parecer negativo, considerando que as questões psicológicas 

são as que mais afetam a qualidade de vida, em contra partida outros pesquisadores consideram 

que os catadores possuem uma posição bastante positiva em relação aos fenômenos emocionais 

produzidos pelo trabalho (JESUS et al., 2012; LAMP, 2012). 

Entretanto, no presente trabalho os catadores apresentaram um quadro positivo na 

questão psicológica e também percepção geral de qualidade de vida, obtendo um maior número 

de fatores positivos que negativos.  A avaliação da qualidade de vida é relevante quando se 

pretende promover ações voltadas a melhorias quanto a saúde do catador. 

De acordo com a recomendação da OMS a qualidade de vida deve ser investigada de 

maneira global, de forma que os todos os domínios sejam considerados (WHOQOL:... 2012). 

Desta maneira os indicadores que permeiam os domínios que apresentaram maior disparidade 

devem ser priorizados quando se pensar em propostas de melhoria na qualidade de vida dos 

catadores. 
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6 CONCLUSÃO 

O perfil sociodemográfico investigado revelou, entre os catadores do município de 

Ponta Grossa, participantes da pesquisa, a prevalência de mulheres com maior número de 

filhos e menor remuneração em relação aos homens. Ainda, quanto ao fator renda, 

identificou-se que os catadores estão recebendo um salário bem abaixo do valor do salário 

mínimo atual. A variável grau de instrução mostrou-se semelhante ao que traz a literatura e 

assim confirma o senso comum de que muitos indivíduos ingressam na atividade de coleta na 

busca pelos recursos necessários para sua sobrevivência. Esse fato é muito frequente pela 

dificuldade de inserção desses profissionais no mercado de trabalho, que está cada vez mais 

exigente quanto ao nível de escolaridade, sendo que no trabalho com recicláveis essa 

exigência é, em muitas situações, dispensável. Evidencia-se que se identificou, no perfil do 

catador, um maior número de jovens aderindo a esta atividade, sendo um fator social que 

estimula a uma maior exploração em novos estudos. 

Quanto ao perfil profissional, todos os catadores participantes da pesquisa estão 

vinculados a associações, trabalhando de forma organizada. Apenas uma minoria relatou 

trabalhar, simultaneamente, na modalidade associada e na informal. Levando em 

consideração o número de participantes da amostra, isso remete ao pensamento de o 

munícipio estudado têm desenvolvido boas estratégias para a adesão do catador ao trabalho 

organizado, isso porque outros estudos na área apresentam, como um dos grandes empecilhos, 

a aceitação do catador quando a adesão ao trabalho cooperado e organizado. Vale destacar 

que a PNRS apresenta, diversas vezes, a insistência e a exigibilidade de normas quanto ao 

conteúdo do PMGIRS relativo à atuação de cooperativas ou de outras formas de associação 

de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis a fim de promover uma desmarginalização 

desses profissionais.  

Outra questão relevante observada sobre essa profissão foi referente a 

questionamentos relacionados a dimensão social, que afetam negativamente o catador, sendo 

a “exclusão” e “discriminação” as palavras mais descritas para justificar o sentimento 

negativo em relação ao tratamento que recebem da sociedade. Na concepção do catador, o 

trabalho de coleta é uma atividade extremamente lucrativa para o meio ambiente, não 

obstante, para eles é realizado apenas pela necessidade e pela falta de novas oportunidade de 

emprego. Nesse sentido, constata-se que as questões psicossociais devem ser objeto de estudo 

e reforçam que os cuidados que buscam tratar os comportamentos, emoções ou pensamentos 

que trazem sofrimento ao catador são imprescindíveis. Além disso, esse resultado revela a 

necessidade imediata de realização de campanhas informativas periódicas, que fundamente, 
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de forma efetiva perante a sociedade, a importância desse profissional na manutenção da 

limpeza urbana e por consequência para as questões ambientais. 

A percepção das condições de trabalho dos catadores quanto a saúde ocupacional 

apresentou variação dependendo da dimensão analisada. A maioria relatou estar informado 

em relação a importância do uso de EPI’s e sobre os acidentes de trabalho, entretanto, apesar 

de revelarem os acidentes sofridos, não souberam identificar esse acontecimento como sendo 

acidente de trabalho. Além disso, informaram que utilizavam apenas alguns EPI’s, passando 

a concepção de que apenas as luvas, botinas e aventais, possuem relevância o uso.  

Os catadores também relataram que existe fiscalização quanto ao uso dos EPI’s, porém 

não é realizado por um engenheiro ou técnico de segurança do trabalho e sim pelo responsável 

pela associação. Compilando essas informações, entende-se que as percepções dos catadores 

relativas saúde ocupacional ainda não estão bem compreendidas de acordo com que a 

normativa exige e, portanto, estão sujeitos aos riscos recorrentes ao ambiente de trabalho.  

Em relação aos riscos ocupacionais, em período de pandemia por COVID-19, foram 

observados resultados diversos, contudo, não foi investigado, nessa pesquisa, as diferentes 

fases do manejo, para determinar o fluxo exato dos resíduos encaminhado para as associações. 

Algumas pesquisas, realizadas, no mesmo período, revelaram que apesar de haver um 

aumento na geração de resíduos, ocorreu redução na coleta de resíduos em alguns municípios. 

Porém, apesar desse cenário de instabilidade e de crise econômica resultante da pandemia da 

COVID-19, esta pesquisa apresentou certa satisfação quando a renda pelos catadores. Eles 

demostraram que o faturamento, nesse período, foi suficiente, uma vez que maioria recebeu 

algum tipo de auxílio público. 

Quanto as motivações para seguir com o trabalho, durante a pandemia, a necessidade 

pelo trabalho se sobrepôs ao medo da infecção. Isso porque eles identificaram, diversas vezes, 

RSS no material da coleta seletiva, sem quaisquer identificações. Nisso consiste o grande 

risco aos quais os catadores estiveram expostos, uma vez que RSS, originados de pacientes 

com COVID-19, foram enquadrados como resíduos perigosos, que inclui agentes biológicos 

com alto risco individual e moderado para a comunidade. 

Os catadores demonstraram estar informados em relação aos perigos enfrentados no 

período de pandemia e, portanto, desenvolveram suas estratégias para a contenção da 

propagação do vírus. Incialmente, as associações suspenderam o trabalho de pessoas do grupo 

de risco e para os que continuaram reescalonaram os horários de trabalho para evitar o 

acúmulo de indivíduos no mesmo ambiente. Posteriormente, praticaram alguns 

procedimentos de segurança, evidenciando-se o uso de máscara, a higiene frequente das mãos 
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com água e sabão, uso de álcool 70% e distanciamento social. Isso reforça a constatação 

quanto ao nível de informação entre os catadores, no período, uma vez que essas medidas 

preventivas estão entre as principais e mais comuns incentivadas pela OMS.  

Uma das medidas que poderia ser praticada por eles é a quarentena dos resíduos que 

consiste na no armazenamento do material que chega às centrais de triagem. Essa seria uma 

séria medida de segurança, pois entres as diferenças observadas pelos catadores, quanto ao 

recebimento dos resíduos, foi de que o número de material que chegou na associação aumentou 

e que a separação desse material continuou igual. Estes dados demonstram que não houve o 

cuidado da sociedade em relação a segregação correta do resíduo, durante a pandemia da 

COVID-19, reforçado pela identificação de grande número de máscara e outros RSS na coleta 

seletiva. 

Quanto às questões emocionais, os catadores demonstraram que, durante a pandemia 

da COVID-19, com frequência, tiveram sentimentos negativos que afetaram sua saúde metal, 

entretanto quando questionados sobre o sentimento em relação a pandemia eles consideraram 

bom devido ao aumento da renda, sendo observado ainda que, para alguns, não houve grandes 

alterações quanto a rotina de trabalho. Os catadores também manifestaram a conscientização 

em relação a continuidade do seu trabalho nesse período, e que eles acreditam que, após a 

pandemia, as pessoas darão mais importância ao seu trabalho.    

Vale destacar que um dos pontos principais da PNRS dispõe sobre a inclusão social 

do catador de material reciclável, sendo, muitas vezes, um indivíduo marginalizado pela 

sociedade que faz dos resíduos sua fonte de subsistência e de sua família. Esses profissionais 

contribuem, significativamente, com o meio ambiente, pois quando coleta e separa os 

resíduos, reduz o volume do material destinado ao aterro, fato que ajuda a resolver um 

problema ambiental de ordem expressiva. Em período de pandemia como a COVID-19, onde 

os resíduos, quando gerenciados inadequadamente, são um fator de maior risco à população. 

Nesse contexto, o trabalho do catador torna-se ainda mais relevante e reforça a importância 

da categoria ter o seu reconhecimento profissional e a garantia de seus direitos civis. Em 

relação à sociedade o catador deve ser valorizado, uma vez que toda população se beneficia 

diretamente do seu trabalho. 

Em relação a avaliação da qualidade de vida, os catadores apresentaram escore 

considerado bom em sua autopercepção e na qualidade de vida geral. Na avaliação dos 

domínios, o domínio das relações sociais que integra os indicadores das relações pessoais, 

suporte social e atividade sexual, foi o domínio mais relevante e por essa razão as suas 

grandezas devem ser observadas em intervenções e na elaboração de políticas públicas para 
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a classe dos catadores. O outro domínio a ser observado nas ações e iniciativas quanto a 

melhorias no setor é o domínio do meio ambiente que abrange indicadores como proteção, 

segurança física, transporte, recursos financeiros e oportunidades de crescimento. 

Nesta pesquisa, foi possível levantar dados relativos à salubridade e condições de 

saúde, bem como analisar questões nos domínios físico, psicológico, social e ambiental a fim 

de avaliar as variáveis que interferiram, positiva ou negativamente, na qualidade de vida dos 

catadores, no período de pandemia da COVID -19.  

Esses resultados permitiram elaborar um diagnóstico quanto às condições de trabalho, 

saúde e qualidade de vida, dos catadores, do município de Ponta Grossa-Pr. Contudo, é 

importante destacar que a metodologia proposta para este estudo, bem como o instrumento 

construído, pode ser adaptada e utilizada, em outros municípios, em situações epidêmicas de 

ampla disseminação, na busca por melhores condições desses trabalhadores frente a novas 

doenças emergentes que possam ocorrer em nossa sociedade.  
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Sugestões de novos estudos 

A partir dos resultados encontrados, nessa pesquisa, faz-se as seguintes sugestões para 

intervenção e outras investigações necessárias: 

- que se realizem estudos longitudinais e abrangentes, de área específica, relativas a 

saúde do catador para a realização de tratamentos relativos as questões psicossociais;  

- que se façam investigações relacionando as variáveis demográficas e de trabalho com 

a qualidade de vida do catador e; 

- que se elabore um manual de boas práticas com medidas preventivas a serem 

adotadas em períodos de epidemias/pandemias. 
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APÊNDICE A - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido aplicado aos catadores de 

materiais recicláveis atuantes em período de pandemia da COVID-19. 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO-OESTE – UNICENTRO 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO – PROPESP 

COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA – COMEP 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 

Prezado (a) Colaborador (a), 

 

Você está sendo convidado(a) a participar da pesquisa condições de trabalho e 

saúde dos catadores de materiais recicláveis, durante a pandemia de Covid-19, em 

municípios brasileiros, cujo objetivo é diagnosticar as condições de trabalho e saúde dos 

catadores, no sentido de identificar as possíveis alterações sofridas nas atividades diárias 

com o advento da Covid-19. A partir do resultado da pesquisa será elaborado um diagnóstico 

no setor para enfrentamento de situações de epidemias/pandemias. 

Este estudo está sendo desenvolvido pelas alunas Ana Paula Almeida, Maiza Karine 

Barcia e Victória Maria Scremin Corrêa Lima Ferreira da UNICENTRO, sob a orientação da 

Profª Drª Tatiane Bonametti Veiga. 

 

O presente projeto de pesquisa foi aprovado pelo COMEP/UNICENTRO. 

 

DADOS DO PARECER DE APROVAÇÃO 

Emitido Pelo Comitê de Ética em Pesquisa, COMEP-UNICENTRO 

Número do parecer:________________________ 

Data da relatoria:____/____/202___ 

 

1. PARTICIPAÇÃO NA PESQUISA: Ao participar desta pesquisa o(a) Sr.(a) responderá dois 

instrumentos elaborados pelas pesquisadoras, durante seu horário de trabalho e previamente 

agendado, com duração média de 20 minutos, que possui diferentes abordagens relativas às 

condições de trabalho, riscos ocupacionais e qualidade de vida, no período de pandemia. 

Lembramos que a sua participação é voluntária e não gratificada, e que o(a) Sr.(a) tem a 

liberdade de não querer participar, e pode desistir, em qualquer momento, mesmo após ter 

iniciado sua participação sem nenhum prejuízo para o(a) senhor(a). 

2. RISCOS E DESCONFORTOS: As variadas questões apresentadas nos instrumentos da 

pesquisa, supracitada, poderão apresentar um risco mínimo de desconforto como 



121 

 

 

constrangimento, frustração, angústia, entre outros. Caso seja manifestado algum desses 

riscos durante a pesquisa, as questões terão uma abordagem arbitrária, podendo ou não ser 

respondidas. Se os riscos persistirem, será disponibilizada assistência profissional. Levando-

se em conta que é uma pesquisa, e os resultados positivos ou negativos somente serão 

obtidos após a sua realização, ressaltando que a pesquisadora, a partir do diálogo, explicará 

a importância da realização dessa pesquisa; da mesma forma, o participante estará ciente 

que sua privacidade será respeitada, de forma que sua identidade ou qualquer outro dado ou 

elemento que possa identificá-lo, será mantido em sigilo. Se houver ainda a possibilidade dos 

riscos, o participante poderá recusar a participar do estudo, ou retirar o seu consentimento a 

qualquer momento, sem precisar justificar a sua saída da pesquisa, não sofrendo qualquer 

prejuízo quanto à assistência recebida. Se o(a) Sr.(a) precisar de alguma orientação, 

encaminhamento, entre outros, por se sentir prejudicado por causa da pesquisa, ou sofrer 

algum dano decorrente da mesma, o pesquisador responsável se responsabiliza por prestar 

assistência integral, imediata e gratuita. 

 

3. BENEFÍCIOS: A pesquisa a ser realizada poderá acarretar em benefícios quanto a 

melhorias no ambiente de trabalho dos catadores, aprendizado de técnicas de enfrentamento 

de situações de riscos gerados do contato com resíduos infectantes. Outro benefício é de que 

a pesquisa é um meio de conhecer melhor o cotidiano das atividades do serviço de coleta e 

triagem dos resíduos, assim sendo, o poder público e a sociedade poderão ter maiores 

percepções e reflexões acerca da importância do respeito e da necessidade de garantir os 

direitos que configurem o exercício da cidadania desses trabalhadores. 

 

4. CONFIDENCIALIDADE: Todas as informações que o(a) Sr.(a) nos fornecer ou que sejam 

conseguidas por meio dos resultados obtidos a partir da aplicação dos instrumentos, serão 

utilizadas somente para fins dessa pesquisa. Suas respostas e dados pessoais serão 

confidenciais e o seu nome será mantido em sigilo, não sendo divulgado em hipótese alguma 

nos resultados apresentados. 

 

5. ESCLARECIMENTOS: Não se poderá optar por métodos alternativos, como pesquisas por 

meio de cartas, por telefone, pela internet. Se tiver alguma dúvida a respeito da pesquisa e/ou 

dos métodos utilizados na mesma, pode procurar a qualquer momento a pesquisadora 

responsável para esclarecimentos. 

Nome do pesquisador responsável: Tatiane Bonametti Veiga 

Telefone para contato: (42) 99814-7646 

Horário de atendimento: 8:00 hrs às 18 hrs 
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6. RESSARCIMENTO DAS DESPESAS: Caso o(a) Sr.(a) aceite participar da pesquisa, não 

receberá nenhuma compensação financeira. Se houver qualquer prejuízo financeiro, esse 

será de responsabilidade da pesquisadora. 

 

7. CONCORDÂNCIA NA PARTICIPAÇÃO: Se o(a) Sr.(a) estiver de acordo em participar 

deverá preencher e assinar o Termo de Consentimento Pós-esclarecido que segue em duas 

vias. 

 

CONSENTIMENTO PÓS INFORMADO 

Pelo presente instrumento que atende às exigências legais, o 

Sr.(a)____________________________________________________, portador(a) da 

cédula de identidade _____________________, declara que, após leitura minuciosa do 

TCLE, teve oportunidade de fazer perguntas e esclarecer dúvidas que foram devidamente 

explicadas pela pesquisadora, ciente dos serviços e procedimentos aos quais será submetido 

e, não restando quaisquer dúvidas a respeito do lido e explicado acima, firma seu 

CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO em participar, voluntariamente, desta pesquisa.  

E, por estar de acordo, assina o presente termo. 

_____________, _______ de ________________ de _______. 

 

___________________________________________ 

Assinatura do Participante 

 

____________________________ 

Tatiane Bonametti Veiga 

Pesquisadora 

Contato: (42) 99814-7646 / e-mail: tati.veiga@yahoo.com.br 
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APENDICE B - Carta-convite enviada aos Juízes para correção do instrumento elaborado. 

 Universidade Estadual do Centro-Oeste 
 

CARTA CONVITE 

 

Prezado Senhor (a), 

  

Eu, Ana Paula Almeida, aluna de mestrado do Programa de Pós-Graduação em 

Engenharia Sanitária e Ambiental, da Universidade Estadual do Centro-Oeste do Paraná, sob 

orientação da Profª Drª Tatiane Bonametti Veiga, temos a satisfação de convidar Vossa 

Senhoria, erudito(a) da área de Resíduos Sólidos, para auxiliar na correção de instrumento de 

pesquisa intitulado “Instrumento referente ao trabalho e saúde de catadores de materiais 

recicláveis atuantes em período de pandemia da Covid-19”, para o desenvolvimento da 

pesquisa “Condições de trabalho e saúde dos catadores de materiais recicláveis, durante a 

pandemia de Covid-19, em municípios do Paraná”. Destaca-se que a sua participação, sua 

opinião, bem como sua intervenção nas questões, contribuirá grandemente para a avaliação 

do instrumento, pois outorgará credibilidade nos conteúdos abordados. 

 Informo a Vossa Senhoria que o TCLE e o instrumento de pesquisa seguem anexo nesse 

e-mail.  

             Aguardo suas valiosas contribuições. 

Cordialmente, 

 

 

Ana Paula Almeida 
Aluna do Programa de Pós-Graduação 
em Engenharia Sanitária e Ambiental 
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APENDICE C - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido aplicado aos juízes que 

avaliaram o instrumento elaborado nesse estudo. 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO-OESTE – UNICENTRO 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO – PROPESP 

COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA – COMEP 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 

Prezado (a) Senhor (a), 

            Estamos desenvolvendo o trabalho intitulado “Condições de trabalho e saúde dos 

catadores de materiais recicláveis, durante a pandemia de Covid-19, em municípios do 

Paraná”, que se encontra em fase de avaliação do instrumento para levantamento de dados 

referentes à geração de resíduos. Este estudo está sendo desenvolvido sob a orientação da 

Profª Drª Tatiane Bonametti Veiga. 

       Nessa etapa, necessitamos da participação de especialistas atuantes na área para 

analisar o instrumento proposto quanto ao conteúdo, construção das questões, semântica, 

clareza e aparência, com o propósito de avaliar a relevância dos temas abordados para o 

estudo proposto. 

O instrumento foi elaborado com base em outros estudos na área e nas diretrizes 

legais contidas na Política Nacional de Resíduos Sólidos, Resolução da Diretoria Colegiada – 

RDC n°222, da ANVISA e na Resolução n°358, do CONAMA.  

Solicitamos sua valiosa colaboração no sentido de proceder à leitura e dar sugestões, 

caso houver, para as questões que compõem este instrumento, de forma a torná-lo de mais 

fácil compreensão e maior abrangência.  

O instrumento a ser validado, corresponde a um questionário sociodemográfico que 

versa sobre os conteúdos de dados pessoais, perfil profissional, condições de trabalho, de 

saúde e sobre os riscos ocupacionais em período de pandemia, com questões direcionadas 

aos catadores de materiais recicláveis. O instrumento é composto por 65 questões de 

abordagem pessoal e técnica, contendo questões fechadas, abertas e questões que são 

marcadas considerando uma escala Likert (1-5) que tratam de situações que possivelmente 

causam estresse ao trabalhador referente a seu trabalho. 
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Esperamos contar com sua valiosa colaboração para opinar a respeito do nível de 

compreensão, clareza e facilidade ou dificuldade no preenchimento desse instrumento, que 

terá como objetivo investigar as condições de trabalho e saúde dos catadores, no sentido de 

identificar as possíveis alterações sofridas nas atividades diárias com o advento da Covid-19. 

A partir do resultado da pesquisa será elaborado um diagnóstico no setor para enfrentamento 

de situações de epidemias/pandemias. 

 O presente projeto de pesquisa foi aprovado pelo COMEP/UNICENTRO. 

DADOS DO PARECER DE APROVAÇÃO 

Emitido Pelo Comitê de Ética em Pesquisa, COMEP-UNICENTRO 

Número do parecer: 4.322.819 

Data da relatoria: 06/10/2020 

 

1. PARTICIPAÇÃO NA PESQUISA: Ao participar desta pesquisa o(a) Sr.(a) avaliará um 

instrumento elaborado pelas pesquisadoras, que possui diferentes abordagens relativas às 

condições de trabalho e riscos ocupacionais, no período de pandemia. Sabe-se que o tempo 

necessário para esta validação é variável, mas estima-se que você precisará de 30 (trinta) 

minutos para a realização da mesma. Lembramos que a sua participação é voluntária e não 

gratificada, e que o(a) Sr.(a) tem a liberdade de não querer participar, e pode desistir, em 

qualquer momento, mesmo após ter iniciado sua participação sem nenhum prejuízo para o(a) 

senhor(a). 

 

2. RISCOS E DESCONFORTOS: As variadas questões apresentadas no instrumento de 

pesquisa, supracitado, poderão apresentar um risco mínimo de desconforto e 

constrangimento ao avaliar o instrumento, podendo suscitar em questões pessoais e/ ou 

profissionais. Dessa forma, você poderá interromper a sua participação a qualquer momento, 

minimizando os possíveis riscos, sem que ocorram prejuízos pessoais. Se houver a 

possibilidade dos riscos, você poderá se recusar a participar do estudo, ou retirar o seu 

consentimento a qualquer momento, sem precisar justificar a sua saída da pesquisa, não 

sofrendo qualquer prejuízo quanto à assistência recebida. Se o(a) Sr.(a) precisar de alguma 

orientação, encaminhamento, entre outros, por se sentir prejudicado por causa da pesquisa, 

ou sofrer algum dano decorrente da mesma, o pesquisador responsável se responsabiliza por 

prestar assistência integral, imediata e gratuita. 

 

3. BENEFÍCIOS: Você não terá benefícios diretos por participar desse estudo como membro 

especialista/juiz e não receberá benefícios econômicos. Contudo, a pesquisa a ser realizada 

poderá acarretar em benefícios de ordem social, quanto a melhorias no ambiente de trabalho 
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dos catadores, aprendizado de técnicas de enfrentamento de situações de riscos gerados do 

contato com resíduos infectantes. Outro benefício social é de que a pesquisa é um meio de 

conhecer melhor o cotidiano das atividades do serviço de coleta e triagem dos resíduos, assim 

sendo, o poder público e a sociedade poderão ter maiores percepções e reflexões acerca da 

importância do respeito e da necessidade de garantir os direitos que configurem o exercício 

da cidadania desses trabalhadores. 

 

4. CONFIDENCIALIDADE: Todas as informações e sugestões que o(a) Sr.(a) nos fornecer 

ou que sejam conseguidas a partir da avaliação do instrumento, serão utilizadas somente para 

fins dessa pesquisa. Suas instruções e dados pessoais serão confidenciais e o seu nome será 

mantido em sigilo, não sendo divulgado em hipótese alguma nos resultados apresentados. 

 

5. ESCLARECIMENTOS: Anexo a esse termo você receberá a carta convite e o instrumento 

via correio eletrônico. Se tiver alguma dúvida a respeito da pesquisa e/ou dos métodos 

utilizados na mesma, pode procurar a qualquer momento a pesquisadora responsável para 

esclarecimentos. 

 

Nome do pesquisador responsável: Ana Paula Almeida 

Telefone para contato: (42) 99917-7048 

Horário de atendimento: 8:00 hrs às 18 hrs 

 

6. RESSARCIMENTO DAS DESPESAS: Caso o(a) Sr.(a) aceite participar da pesquisa, não 

receberá nenhuma compensação financeira. Se houver qualquer prejuízo financeiro, esse 

será de responsabilidade da pesquisadora. 

 

7. CONCORDÂNCIA NA PARTICIPAÇÃO: Se o(a) Sr.(a) estiver de acordo em participar 

deverá preencher e assinar o Termo de Consentimento Pós-esclarecido que segue em duas 

vias. 
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CONSENTIMENTO PÓS INFORMADO 

Pelo presente instrumento que atende às exigências legais, o 

Sr.(a)____________________________________________________, portador(a) da 

cédula de identidade _____________________, declara que, após leitura minuciosa do 

TCLE, teve oportunidade de fazer perguntas e esclarecer dúvidas que foram devidamente 

explicadas pela pesquisadora, ciente dos serviços e procedimentos aos quais será submetido 

e, não restando quaisquer dúvidas a respeito do lido e explicado acima, firma seu 

CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO em participar, voluntariamente, desta pesquisa.  

E, por estar de acordo, assina o presente termo. 

_____________, _______ de ________________ de _______. 

 

___________________________________________ 

Assinatura do Participante 

 

____________________________ 

Ana Paula Almeida 

Pesquisadora 

Contato: (42) 99917-7048 / e-mail: anapaulaalmeida899@gmail. 
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APÊNDICE D - Instrumento 1 – Instrumento de pesquisa para o levantamento relativo ao 

trabalho e saúde de catadores de materiais recicláveis atuantes em período de pandemia da 

COVID-19. 

 

 

LEVANTAMENTO RELATIVO AO TRABALHO E SAÚDE DE CATADORES DE 

MATERIAIS RECICLÁVEIS ATUANTES EM PERÍODO DE PANDEMIA DA COVID-

19. 

I. IDENTIFICAÇÃO 

Nome do participante:__________________________________________________________ 

Município:____________________________________________________________________ 

Cooperativa/Associação:________________________________________________________ 

Contato:_____________________________________________________________________ 

Data:________________________________________________________________________ 

Informações adicionais:_________________________________________________________ 

PARTE 1 - DADOS PESSOAIS 

1 Sexo 

⃝ Masculino ⃝ Feminino ⃝ Outros: _______________ 

2 Idade 

__________ 
3 Tem filhos? Quantos? 

⃝ Sim, ________  ⃝ Não     

4 Quantas pessoas moram na sua casa?  

___________ 
5 Grau de Instrução? 

⃝ Analfabeto   ⃝ Ensino médio completo 

⃝ Ensino fundamental incompleto  ⃝ Superior incompleto 

⃝ Ensino fundamental completo  ⃝ Superior completo  

⃝ Ensino médio incompleto ⃝ Pós-superior  

6 Estado Civil 

⃝ Solteiro ⃝ Casado ⃝ Viúvo    

⃝ Divorciado ⃝ Amasiado ⃝ Outros: _______________   

7 Tipo de moradia 

⃝ Própria ⃝ Alugada   

⃝ Casa dos pais ⃝ Outros: _______________   

8 Renda média 

R$__________       

FONTE: Adaptado de MACHADO (2016) e SILVA (2017). 
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PARTE 2 - PERFIL PROFISSIONAL 

9 Você está vinculado a uma associação/cooperativa?  

⃝ Associação ⃝ Cooperativa 

10 Faz quanto tempo que você trabalha com a coleta/separação dos materiais recicláveis? 

__________   
11 Faz quanto tempo que você trabalha na associação/cooperativa? 

__________   

12 Quantas horas por dia você trabalha? 

__________ 

13 Qual veículo você utiliza para realizar o seu trabalho? 

⃝ Bicicleta ⃝ Moto ⃝ Carrinho de mão ⃝ Não se aplica 

⃝ Carro ⃝ Caminhão ⃝ Outros: _______________  

14 Quais materiais você coleta? 

⃝ Papelão ⃝ Plástico ⃝ Vidro ⃝ Não se aplica 

⃝ Metal ⃝ Tetra pak ⃝ Outros: _______________ ⃝ Todos 

15 Outros membros de sua família trabalham na coleta/separação de materiais recicláveis? Se sim, quantos? 

⃝ Sim, ________        ⃝ Não   
16 Qual sua forma/configuração de vínculo de trabalho? 

⃝ Assalariado, com carteira assinada ⃝ Lucro total dividido   

⃝ Outros: ____________   

17 Principal motivo que o(a) levou trabalhar na coleta/separação de materiais recicláveis: 

⃝ Profissão familiar ⃝ Complemento de renda  

⃝ Única oportunidade ⃝ Necessidade ⃝ Outros: _______________   
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18 Em relação ao trabalho, qual seu sentimento? ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

19 Como é o seu relacionamento com os colegas de trabalho? ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

20 Em relação a sua vida atual, qual seu sentimento? ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

21 Como você considera o retorno financeiro trabalhando na 
coleta/separação de materiais: ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

22 Em relação ao tratamento que recebe da sociedade, diariamente 
em suas atividades de coleta/separação, qual seu sentimento? ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 
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23 Você considera a coleta/separação de recicláveis uma atividade 
vantajosa? ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

FONTE: Adaptado de MACHADO (2016) e SILVA (2017). 
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PARTE 3 - SAÚDE OCUPACIONAL 

24 A maior parte do tempo em seu trabalho, você fica: 

⃝ Sentado ⃝ Em pé ⃝ Andando  

⃝ Dirigindo ⃝ Andando e carregando peso    

25 Sobre o veículo utilizado em seu trabalho, ele é: 

⃝ Leve e fácil manuseio ⃝ Leve, mas de difícil manuseio 

⃝ Pesado, mas de fácil manuseio ⃝ Pesado e de difícil manuseio 

⃝ Outros: _______________ ⃝ Não se aplica 

26 Contando os horários de refeições, você faz descansos durante o período de coleta/separação? Se sim, 
quanto tempo?  

⃝ Sim, ________        ⃝ Não  

27 Com que frequência você utiliza Equipamento de Proteção Individual (EPI's)? 

⃝ Sempre ⃝ Às vezes ⃝ Não utilizo   
27.1 Caso não utiliza EPI's, qual o motivo? 

⃝ Não tenho acesso  ⃝ Porque não foi fornecido 

⃝ É muito caro  ⃝ Não me sinto a vontade 

⃝ Incomoda ⃝ Outros_____________ 

  Caso utilize EPI's, quais você usa? 

⃝ Luvas   ⃝ Capacete  ⃝ Óculos de proteção   

⃝ Protetor Solar    ⃝ Botinas ⃝ Roupa de manga comprida 

⃝ Protetor auricular ⃝ Protetor facial   ⃝ Outros__________   

28 Quem fornece os EPI's que você utiliza no trabalho para a sua proteção? 

⃝ Prefeitura      ⃝ Compra com seu dinheiro ⃝ Doação      

⃝ A associação/cooperativa ⃝ Outros: _______________ 

29 Existe fiscalização/controle quanto ao uso de EPI’s?   
⃝ Sim                                                          ⃝ Não     

  

Se existe fiscalização/controle, quem realiza?   
⃝ O Eng° de Segurança do Trabalho ⃝ O Responsável pela associação/cooperativa 

⃝ O Técnico de Segurança ⃝ Outros: _______________ 

30 Ao ser admitido na associação/cooperativa você foi treinado para iniciar as atividades? 

⃝ Sim                                                          ⃝ Não     

  

Se sim, quem realizou o treinamento? 

⃝ O Responsável pela associação/cooperativa ⃝ O Técnico de Segurança 

⃝ O Eng° de Segurança do Trabalho ⃝ Outros: _______________ 

31 Você já sofreu algum acidente de trabalho?  

⃝ Sim                                                          ⃝ Não     

3.1.1 Se você já sofreu algum acidente de trabalho, quais?  

⃝ Queimadura  ⃝ Intoxicação ⃝ Perfurações  ⃝ Não se aplica 

⃝ Cortes ⃝ Queda  ⃝ Atropelamento  

⃝ Picada de inseto     ⃝ Outros: _______________   

32 A associação/cooperativa possui algum procedimento em caso de acidente de trabalho? 

⃝ Sim                                                          ⃝ Não     
FONTE: Adaptado de MACHADO (2016) e SILVA (2017). 
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18 Em relação ao trabalho, qual seu sentimento? ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

19 Como é o seu relacionamento com os colegas de trabalho? ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

20 Em relação a sua vida atual, qual seu sentimento? ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

21 Como você considera o retorno financeiro trabalhando na 
coleta/separação de materiais: ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

22 Em relação ao tratamento que recebe da sociedade, diariamente 
em suas atividades de coleta/separação, qual seu sentimento? ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 
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23 Você considera a coleta/separação de recicláveis uma atividade 
vantajosa? ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

PARTE 4 - RISCOS OCUPACIONAIS EM PERÍODO DE PANDEMIA POR COVID-19 

37 Os trabalhos na associação/cooperativa foram suspensos nesse período de pandemia? 

⃝ Sim                                                          ⃝ Não     
  Você prosseguiu com seu trabalho nesse período de pandemia? 

⃝ Sim                                                          ⃝ Não     

  Se não, quantos dias precisou ficar afastado(a) do serviço de coleta/separação dos materiais? 

__________  ⃝ Não se aplica     

   Se sim, qual motivo o(a) fez seguir com o trabalho? 

⃝ Necessidade ⃝ Complementação da renda   
⃝ Outros: _______________     

38 Em média, quantas horas por dia você trabalha na pandemia no serviço de coleta/separação? 

__________ 

39 Nesse período de pandemia qual é o seu faturamento mensal na coleta/separação de recicláveis?  

R$__________       

40 Você recebeu ou está recebendo algum auxílio mensal do governo? Se sim, por quantos meses? 

⃝ Sim, ________                                                              ⃝ Não 
  

41 Nesse período, foi fornecido alguns EPI's diferentes? Se sim, quais? 

⃝ Sim, _______________   ⃝ Não     

  Os EPI's que você está utilizando no trabalho, nesse período, para a sua proteção, quem forneceu? 

⃝ Prefeitura  ⃝ A associação/cooperativa  ⃝ Doação      

⃝ Comprou com seu dinheiro ⃝ Outros: _______________ 

  Caso você não esteja utilizando EPI's nesse período, qual o motivo? 

⃝ Não tenho acesso   ⃝ Porque não foi fornecido 

⃝ É muito caro   ⃝ Não me sinto a vontade   

⃝ Incomoda ⃝ Outros_____________ 

FONTE: Adaptado de MACHADO (2016) e SILVA (2017). 
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42 Você recebeu algum treinamento específico, nesse período, para realizar suas atividades na 
associação/cooperativa? 

⃝ Sim                                                          ⃝ Não 
  

43 Se você recebeu treinamento, quem realizou?   
⃝ O Eng° de Segurança do Trabalho ⃝ O Responsável pela 

associação/cooperativa 
⃝ O Técnico de Segurança ⃝ Outros: _______________ 

44 Você recebeu orientações sobre como agir caso tivesse contato com resíduos infectantes? 

⃝ Sim                                                          ⃝ Não 
  

45 Você teve contato com algum material potencialmente infectante (luvas, máscaras, agulhas)? 

⃝ Sim                                                          ⃝ Não     

46 Estão sendo adotados procedimentos diferenciados de segurança no manuseio dos resíduos? 

⃝ Sim                                                          ⃝ Não 
  

  

Se foram adotados esses procedimentos diferenciados, quais? 

⃝ Higienização frequente das mãos com água e sabão ⃝ Uso de álcool 70 %    

⃝ Uso de máscara   ⃝ Distanciamento social   

⃝ Aferição da temperatura ⃝ Outros: _______________ 

47 Você sofreu algum tipo de acidente de trabalho durante no período da pandemia? Se sim, qual? 

⃝ Sim, ______________                                                   ⃝ Não     

48 Você teve Covid-19? 

⃝ Sim                                                          ⃝ Não     

  Se sim, quantos dias precisou ficar afastado do trabalho? 

___________________                                                        

  Se sim, você acha que ter continuado trabalhando foi o que contribuiu para sua contaminação? 

⃝ Sim                                                          ⃝ Não     

49 Se você foi contaminado por Covid-19 houve também contaminação de mais de alguém da sua casa? 

⃝ Sim                                                          ⃝ Não ⃝ Não se aplica 

50 Durante a pandemia, ocorreu alguma diferença quanto ao recebimento dos resíduos?  

⃝ Sim                                                          ⃝ Não     

  No caso afirmativo, quais das opções melhor define essa diferença?   
⃝ O número de resíduos recebidos aumentou e a separação melhorou.                                                  
⃝ O número de resíduos recebidos aumentou e a separação piorou.   
⃝ O número de resíduos recebidos diminuiu e a separação melhorou.                                                  
⃝ O número de resíduos recebidos diminuiu e a separação piorou.                                                
⃝ O número de resíduos recebidos aumentou e a separação continuou igual.                                                      
⃝ O número de resíduos recebidos diminuiu e a separação continuou igual.                                                      
⃝ Outros __________  

51 Houve algum procedimento de “quarentena” dos resíduos?   

⃝ Sim                                                          ⃝ Não     
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52 Como você se sente em relação ao retorno financeiro nesse 
período de pandemia? ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

FONTE: Adaptado de MACHADO (2016) e SILVA (2017). 
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53 Você acha que as ações de auxílio do governo foram suficientes? 
⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 
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54 Nesse período de pandemia, sobre aos riscos de contaminação 
relacionado ao trabalho, quanto você esteve informado?  ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 
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55 Com que frequência, nesse período de pandemia, você teve 
contato com resíduos com identificação "resíduo perigoso"? ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

56 Se ocorreram mudanças na associação/cooperativa para reforçar 
as práticas de higiene e de prevenção, nesse período, qual foi a 
frequência?  

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

57 Com que frequência, nesse período, você teve algum sentimento 
que possa ter afetado sua saúde emocional? ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 
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58 Qual seu sentimento, em relação ao trabalho, durante esse 
período? 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

  

Ex
tr

e
m

am
en

te
 

in
co

n
sc

ie
n

te
 

in
co

n
sc

ie
n

te
 

 M
o

d
er

ad
am

en
te

 
co

n
sc

ie
n

te
 

C
o

n
sc

ie
n

te
 

Ex
tr

e
m

am
en

te
 

co
n

sc
ie

n
te

 

N
ão

 s
e 

ap
lic

a 

59 Você é consciente da importância da continuidade do seu trabalho, 
nesse período de pandemia? ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 
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60 Concorda que, após esse período, as pessoas passarão a 
reconhecer mais a importância do seu trabalho? ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

FONTE: Adaptado de MACHADO (2016) e SILVA (2017).
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ANEXO I - Mapa da Coleta Seletiva da cidade de Ponta Grossa- PR. 
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ANEXO II - Mapa com a localização das associações de catadores de materiais recicláveis da 

cidade de Ponta Grossa- PR. 
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ANEXO III - Instrumento 2 – Questionário Whoqol-bref para percepção sobre da qualidade 

de vida de catadores de materiais recicláveis atuantes em período de pandemia da COVID-19. 

 

 

 

As questões seguintes são sobre o quanto você tem sentido alguma coisa nas duas últimas 
semanas 
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1 Como você avaliaria sua qualidade de vida? ① ② ③ ④ ⑤ 
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2 Quão satisfeito você está com sua saúde? ① ② ③ ④ ⑤ 

              

As questões seguintes são sobre o quanto você tem sentido alguma coisa nas duas últimas 
semanas 
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3 Em que medida você acha que sua dor (física) impede você de 
fazer o que precisa? 

① ② ③ ④ ⑤ 

4 O quanto você precisa de algum tratamento para levar a sua 
vida diária? ① ② ③ ④ ⑤ 

5 O quanto você aproveita da sua vida? ① ② ③ ④ ⑤ 

6 Em que medida você acha que a sua vida tem sentido? ① ② ③ ④ ⑤ 

7 O quanto você consegue se concentrar? ① ② ③ ④ ⑤ 

8 Quão seguro você se sente em sua vida diária? ① ② ③ ④ ⑤ 

9 Quão saudável é o seu ambiente físico (clima, barulho, 
poluição, atrativos)? 

① ② ③ ④ ⑤ 

FONTE: Adaptado de FLECK et al. (2000) 
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As questões seguintes perguntam sobre o quão completamente você tem sentido ou é capaz de 
fazer certas coisas nessas últimas duas semanas? 
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10 Você tem energia suficiente para seu dia-a-dia? ① ② ③ ④ ⑤ 

11 Você é capaz de aceitar sua aparência física? ① ② ③ ④ ⑤ 

12 Você tem dinheiro suficiente para satisfazer suas 
necessidades? ① ② ③ ④ ⑤ 

13 Quão disponível para você estão as informações que precisa 
no seu dia-a-dia? 

① ② ③ ④ ⑤ 

14 Em que medida você tem oportunidade de atividades de 
lazer? 

① ② ③ ④ ⑤ 
       

As questões seguintes perguntam sobre o quão bem ou satisfeito você se sentiu a respeito de 
vários aspectos de sua vida nas últimas duas semanas. 
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15 Quão você é capaz de se locomover? ① ② ③ ④ ⑤ 
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16 Quão satisfeito(a) você está com seu sono? ① ② ③ ④ ⑤ 

17 Quão satisfeito(a) você está com sua capacidade de 
desempenhar as atividades do seu dia-a-dia? 

① ② ③ ④ ⑤ 

18 Quão satisfeito(a) você está com sua capacidade para o 
trabalho? 

① ② ③ ④ ⑤ 

19 Quão satisfeito(a) você está consigo mesmo? ① ② ③ ④ ⑤ 

20 Quão satisfeito(a) você está com suas relações pessoais 
(amigos parentes conhecidos, colegas)? 

① ② ③ ④ ⑤ 

21 Quão satisfeito(a) você está com sua vida sexual? ① ② ③ ④ ⑤ 
22 Quão satisfeito(a) você está com o apoio que você recebe de 

seus amigos? ① ② ③ ④ ⑤ 

23 Quão satisfeito(a) você está com as condições do local onde 
mora? ① ② ③ ④ ⑤ 

24 Quão satisfeito(a) você está com seu acesso aos serviços de 
saúde? 

① ② ③ ④ ⑤ 

25 Quão satisfeito(a) você está com seu meio de transporte? 
① ② ③ ④ ⑤ 

FONTE: Adaptado de FLECK et al. (2000) 
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As questões seguintes referem-se a que com que frequência você sentiu ou experimentou certas 
coisas nas últimas duas semanas. 
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en
te
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te
 

Se
m

p
re

 

26 Com que frequência você tem sentimentos negativos tais 
como mau humor, desespero, ansiedade, depressão? ① ② ③ ④ ⑤ 

FONTE: Adaptado de FLECK et al. (2000) 
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ANEXO IV - Parecer consubstanciado de aprovação do CEP. 
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