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RESUMO 

 

Introdução: Os catadores de materiais recicláveis surgem no Brasil como uma 

possibilidade no mercado de trabalho e sua atividade como uma alternativa que desvia 

dos aterros sanitários os resíduos sólidos recicláveis. A atividade de coleta de materiais 

recicláveis consiste no trabalho de recolher dos resíduos sólidos o material que será 

disponível para reciclagem e/ou reutilização. O manejo com resíduos sólidos pode expor 

o trabalhador da coleta de materiais recicláveis a riscos de ordem química, física, 

biológica, social, ergonômica e a acidentes. Objetivos: Analisar a percepção de riscos 

ocupacionais de catadores de materiais recicláveis; definir o perfil sócio-econômico de 

saúde e ocupacional; descrever o processo de trabalho e a percepção de riscos 

ocupacionais de catadores de materiais recicláveis de uma Cooperativa no município de 

Salvador-Bahia. Metodologia: Foi escolhida a entrevista e a observação participante 

como técnicas de trabalho em campo e a Análise do Discurso como técnica de análise 

das informações coletadas por valorizar o sujeito inconsciente, a ideologia e a fala 

carreada de sentidos. Resultados: Observou-se que, para os catadores, a coleta seletiva 

no território público da rua tem um significado de risco, enquanto a sede da Cooperativa 

e o trabalho em equipe representam segurança; a percepção de risco está associada à 

proximidade do evento para os mais expostos e é inversamente proporcional à satisfação 

profissional. Apenas os riscos palpáveis e visíveis são referidos. Os principais riscos 

reconhecidos pelos trabalhadores são os de acidentes com materiais perfurocortantes, 

dermatoses, exposição às substâncias em pó de alumínio, serra e vidro e levantamento 

manual de peso elevado. A tomada de decisão sobre o risco é o enfrentamento, que 

parece garantir aos catadores uma classificação de poder, superação e vitória. 

Conclusão: Os catadores de materiais recicláveis buscam, através desta atividade, uma 

forma de inserção no mundo social e do trabalho e enfatizam sua contribuição para o 

meio ambiente. Têm como prioridade no seu processo de trabalho resolver, junto a 

órgãos de suporte, questões logísticas que aumentem a sua produção e lucratividade. 

Mencionam orgulho, satisfação, autonomia, sentimento de pertença e não elegem riscos 

ocupacionais como problema prioritário. Mais importante do que o risco é a satisfação, 

a identidade profissional e o rendimento conferidos pela Cooperativa. 
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______________________________________________________________________ 

Introduction: The recyclable material collectors appear in Brazil as a possibility in job 

market and also an alternative which deviate the recyclable solid wastes from the  
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sanitary landfill. The recyclable material collection activity consists in selecting from 

the solid wastes the material that will be available to recycling and/or reusing. The 

management of solid waste can expose the worker of recyclable material collection to 

risks of chemical, physical, biological, social and ergonomic order, besides accidents. 

Objectives: To analyze the perception of occupational risks of recyclable material 

collectors; to define the socio-economic profile of health and occupation; to describe the 

work process and the perception of occupational risks of recyclable material collectors 

from a Cooperative in Salvador city, Bahia state, Brazil. Methodology: Interview and 

Participant Observation were chosen as field work techniques and Discourse Analyze 

was used to analyze collected information because it appreciates the unconscious 

subject, the ideology and the speech plenty with sense. Results: To the collectors, the 

selective collection in public territory of streets has a meaning of risk, while the work at 

Cooperative building and the teamwork represent safety for them; the risk perception is 

associated to the proximity of the event for those who are commonly exposed to it, and 

that is inversely proportional to the job satisfaction; only touchable and visible risks are 

mentioned. The main risks recognized by the workers are the accidents with puncture-

cutting materials, skin diseases, and exposure to aluminum powder, sawdust and glass, 

besides manual lifting high weight. The decision they take about risk is coping, which 

seems to guarantee them a power classification, overcoming and victory. Conclusion: 

The recyclable material collectors search, through this activity, a way of insertion in the 

social and work world, and also emphasize their contribution to the environment. They 

have as a priority in their work process the resolution of logistic issues, along with 

supportive agencies, which may increase their production and profitability. Collectors 

still mention pride, satisfaction, autonomy, sense of belonging, but do not point the 

occupational risks as a priority problem. To the collectors, more important than risk is 

the satisfaction, the professional identity and the income given by the work in the 

Cooperative.  
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