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1 INTRODUÇÃO

No atual contexto das discussões sobre meio ambiente e sustentabilidade, a reciclagem 
de materiais ganha espaço e popularidade, pela possibilidade de reduzir o volume de 
resíduos produzidos, diminuir os impactos ambientais e minimizar as consequências 
da intensificação dos padrões de consumo nas sociedades contemporâneas, que 
geram quantidades excessivas de resíduos sólidos urbanos (Medina, 1999). Segundo 
dados do United Nations Environment Programme (Unep), foram gerados em 
2012 aproximadamente 1,3 bilhão de toneladas de resíduos sólidos urbanos no 
mundo, sendo que o volume de resíduos produzidos crescerá para 2,2 bilhões 
de toneladas até 2025. Para esta organização, práticas inapropriadas de gestão de 
resíduos sólidos afetarão negativamente a qualidade de vida da população em geral, 
prejudicando também a qualidade da água, dos alimentos e do meio ambiente, 
com graves consequências para a humanidade (Unep, 2013).

Em termos de gerenciamento de resíduos sólidos no mundo, dois panoramas 
gerais podem ser observados. Em países desenvolvidos, a reciclagem se estrutura 
por meio de programas oficiais administrados pelo poder público, destinando-se 
os resíduos aos aterros sanitários ou incineradores. No Japão, por exemplo, 80% 
dos resíduos são incinerados, enquanto em países como Turquia, China e Austrália, 
mais de 60% deles são enviados para aterros sanitários (Abrelpe, 2013). Nos países 
em desenvolvimento, entretanto, ainda se observa a destinação de resíduos aos lixões 
ou queima a céu aberto, enquanto a preocupação com a reciclagem permanece 
sem ações governamentais consolidadas, nem padrões societários de segregação do 
lixo, vivenciando uma defasagem ou inexistência de sistemas de coleta seletiva em 
grande parte das cidades (Magera, 2005; Demajorovic e Lima, 2013).

A América Latina é uma das regiões do mundo que vivenciam uma intensa e 
crônica precariedade do gerenciamento dos resíduos sólidos urbanos, com sistemas 
de coleta, transporte e disposição do lixo ainda insipientes (Medina, 1999; 2000). 

1. Enfermeira, doutora em Ciências pela Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo  
(EERP/USP), Programa Enfermagem Fundamental.
2. Professora titular da EERP/USP, Programa Enfermagem Fundamental.



170 Catadores de Materiais Recicláveis: um encontro nacional

Em países como Brasil, Colômbia e México, a reciclagem passa a ser efetuada pelos 
catadores de materiais recicláveis ou recicladores urbanos, trabalhadores informais 
que adotam essa atividade em virtude dos altos índices de desemprego e pobreza 
nessas regiões. A reciclagem, nesses países, cresce também em decorrência do 
excesso de consumo e geração de resíduos e do aumento da demanda industrial por 
matérias-primas com preços reduzidos, situação que resulta em aumento progressivo 
de homens e mulheres vivendo da atividade da coleta de recicláveis como forma de 
sobrevivência (Medina, 1999; 2000; 2005; Leal, Gonçalves e Thomaz Júnior, 2002).

Os catadores e catadoras coletam, selecionam e vendem materiais recicláveis, 
atuando comumente nos seguintes espaços de trabalho: nas ruas, nos lixões, nos 
aterros sanitários e nas unidades de triagem ou cooperativas, estando em sua maioria 
imersos no mercado informal de trabalho (Brasil, 2002). A atividade de catação 
consiste basicamente em recolher dos resíduos aquilo que pode ser reaproveitado, 
como garrafas de plástico, vidro, ferro, papel e papelão, até adquirirem uma 
quantidade suficiente para a venda. Essa atividade abastece empresas de reciclagem 
formalmente organizadas, que utilizam esses materiais descartados para a fabricação 
de novos produtos vendáveis, objetivando essencialmente a comercialização (Long, 
2000). Embora contribuam para o mercado da reciclagem e para o meio ambiente, 
muitos catadores ainda trabalham em condições precárias, com baixa renda, elevado 
grau de periculosidade, grandes riscos de acidentes de trabalho ou adoecimento, 
sem direitos trabalhistas e reconhecimento efetivo pela sociedade e pelo poder 
público (Porto et al., 2004; Medeiros e Macedo, 2006; 2007). 

O crescimento da reciclagem informal na América Latina demanda, portanto, 
a necessidade de um olhar atento aos catadores, visando à promoção de melhores 
condições de vida e trabalho desse grupo (Medina, 1999; 2000). No Brasil, 
um dos países com forte presença dessa atividade, existe mais de um milhão de 
catadores, sendo 85 mil pertencentes a movimentos nacionais voltados para a 
busca de melhorias na geração de trabalho e renda (Brasil, 2012). Os catadores são 
responsáveis pela coleta de 90% do que é reciclado no país, chegando a recolher 
individualmente 3 t por mês de material reciclável. Somadas, são cerca de 1.100 
organizações de catadores em todo o Brasil, evidenciando a ascensão dessa categoria 
laboral e seu papel imprescindível para a reciclagem (Cempre, 2013).

Considerando as condições precárias de vida, trabalho e saúde dos catadores 
informais e a necessidade de promoção de políticas públicas favoráveis ao 
gerenciamento adequado dos resíduos sólidos e à inclusão digna desses trabalhadores 
no mercado laboral, este capítulo tem como objetivo sintetizar o conhecimento 
científico sobre as condições de trabalho e saúde de catadores de materiais recicláveis 
na América Latina, bem como identificar as lacunas de conhecimento sobre o tema 
que podem ser abordadas em pesquisas futuras.
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2 MÉTODO

Foi realizada uma revisão de escopo visando identificar quais são as condições de 
trabalho e saúde dos catadores de materiais recicláveis na América Latina, contexto 
no qual esta atividade laboral está fortemente presente. Os objetivos principais deste 
tipo de revisão consistem em sintetizar e disseminar dados da literatura científica 
sobre um determinado fenômeno e identificar as lacunas existentes relacionadas 
ao tema (Arksey e O’Malley, 2005). Nesta metodologia, assim como na revisão 
sistemática ou na metanálise, define-se a pergunta de investigação, realizam-se as 
buscas na literatura, e selecionam-se os resultados a partir de critérios de inclusão 
e exclusão previamente definidos. A revisão de escopo, porém, difere das demais 
metodologias de revisão da literatura nos seguintes aspectos: i) a inclusão ou exclusão 
de estudos não considera a qualidade dos trabalhos, mas sim sua relevância para a 
discussão do tema; ii) consiste em um caminho exploratório, incluindo todos os 
resultados dos estudos encontrados; iii) possui como potencial a possibilidade de 
identificar lacunas de conhecimento sobre o campo investigado; e iv) é desenvolvida 
por meio de um processo de consulta, no qual especialistas da área discutem os 
resultados buscando contextualizá-los (Arksey e O’Malley, 2005; Levac, Colquhoun 
e O’Brien, 2010).

2.1 Coleta de dados

A pesquisa foi conduzida em abril de 2013, utilizando-se as bases de dados 
Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (Lilacs), National 
Library of Medicine (PubMed) e Scopus, com critérios de inclusão e exclusão e  
palavras-chave/descritores específicos, descritos no quadro 1.

Inicialmente, efetuou-se o cruzamento dos descritores em cada base de 
dados, eliminando-se as referências duplicadas (no interior e/ou entre as bases 
de dados). Após este procedimento, foram selecionadas as referências que cumpriam 
os critérios de inclusão/exclusão, a partir da revisão dos títulos e resumos. Em 
seguida, realizou-se a busca do texto completo de cada artigo, buscando eleger os 
estudos de interesse a partir da leitura dos trabalhos na íntegra. Visando ampliar o 
espaço de busca, foram observados os trabalhos citados em cada artigo selecionado, 
identificando novas referências a serem utilizadas. As exclusões foram justificadas. 
Em todas as etapas, as divergências na seleção dos estudos foram sanadas por meio 
de discussão e consenso entre os pares.
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QUADRO 1
Critérios de inclusão e exclusão e termos de busca

Critérios de inclusão

Artigos publicados em revistas científicas presentes nas bases de dados PubMed, 
Lilacs e Scopus.

Publicados em português, inglês ou espanhol.

Sem limites do período de publicação.

Investigando condições de trabalho e/ou saúde de catadores.

Estudos com trabalhadores de países latino-americanos (Argentina, Bolívia, 
Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Cuba, Equador, El Salvador, Guatemala, Haiti, 
Honduras, México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, República Dominicana, 
Uruguai e Venezuela).

Critérios de exclusão

Publicados em outros idiomas.

Estudos investigando outros tipos de trabalho a partir dos resíduos urbanos ou 
materiais recicláveis, como coletores de lixo (formais), garis ou trabalhadores de 
indústrias de reciclagem.

Publicações do tipo editoriais, conferências, pôsteres, resumos, cartas, comentários 
e tese.

Estudos com trabalhadores de outras regiões (não latino-americanos).

Descritores/palavras-chave (PubMed e Scopus)

Occupational health ou occupational disease ou occupational exposure ou 
occupational accidents ou health; working conditions ou work; e garbage ou 
recycling ou recyclers ou ragpickers ou waste pickers ou garbage collectors ou 
waste collectors ou scavengers.

Descritores/palavras-chave (Lilacs)

Espanhol: salud laboral ou accidentes de trabajo ou riesgos laborales ou enfermedades 
profesionales ou salud; condiciones de trabajo ou trabajo; e segregadores de residuos 
sólidos ou recicladores ou basureros ou cirujas ou pepenadores.

Português: saúde do trabalhador ou acidentes de trabalho ou riscos ocupacionais 
ou doenças profissionais ou saúde; condições de trabalho ou trabalho; e 
reciclagem ou resíduos sólidos ou lixo ou catador. 

Elaboração das autoras.

Utilizando-se os termos de busca, foram encontradas 603 referências. Após a 
eliminação das duplicações (89 artigos), foi realizada a leitura dos títulos e resumos 
(514 artigos), resultando em 97 estudos relevantes. Com a leitura dos textos na íntegra, 
67 artigos foram eliminados devido às seguintes justificativas: estudos com catadores 
fora da temática trabalho e/ou saúde; estudos com outras categorias de trabalhadores 
envolvidos com os resíduos sólidos urbanos no mercado formal de trabalho (coleta de 
lixo municipal, limpeza pública ou indústrias/empresas de reciclagem); e estudos com 
trabalhadores de outras localidades. Assim sendo, foram identificados trinta artigos 
relevantes. Visando ampliar a busca, também foram avaliados os estudos citados em 
cada um dos trinta artigos selecionados, identificando-se mais 23 estudos importantes 
para a discussão do tema, utilizando-se os mesmos critérios de inclusão e exclusão 
estabelecidos inicialmente. Ao final, um total de 53 artigos foram incluídos na análise.
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2.2 Análise de dados

Um protocolo foi criado com o objetivo de identificar as informações a serem extraídas 
dos artigos, entre elas as características gerais de cada estudo (autores, ano, tipo de 
estudo, país de publicação), bem como informações sobre as condições de trabalho 
e saúde dos catadores. Também foram identificadas as convergências, divergências e 
lacunas presentes nos estudos, com o objetivo de expandir a discussão sobre o tema. 

3 RESULTADOS

3.1 Características gerais dos estudos

Contata-se que a produção de pesquisas sobre os catadores e suas condições de 
trabalho e saúde é recente, manifestando-se nos últimos vinte anos e progredindo 
com o decorrer deste período, evidenciando um gradativo interesse pela temática 
por parte de pesquisadores das áreas de saúde, trabalho e meio-ambiente. 

O quadro 2 apresenta dados gerais sobre os estudos encontrados. Entre os 
países nos quais as pesquisas foram desenvolvidas, destacou-se o Brasil, com quarenta 
publicações (75,5%). Sete estudos sobre catadores na Colômbia também foram 
identificados (13,2%), seguidos de três estudos no México (5,7%), um estudo 
na Argentina (1,9%), e dois estudos discutindo simultaneamente o trabalho de 
catadores no Brasil, na Colômbia e no México (3,8%), países com elevado número 
de pessoas atuando na economia informal da reciclagem.

QUADRO 2
Características gerais dos estudos (n = 53)

Autores Ano País Tipo de estudo Local

Medina 1999 Brasil, Colômbia, México Revisão da literatura Geral

Braga 1999 Brasil Quantitativo Aterro

Medina 2000 Brasil, Colômbia, México Revisão da literatura Cooperativa

Long 2000 México Qualitativo Associação

Leal, Gonçalves e Thomaz Júnior 2002 Brasil Quantitativo Aterro

Ortíz 2002 Colômbia Qualitativo Aterro

Cockell et al. 2004 Brasil Qualitativo Cooperativa

Porto et al. 2004 Brasil Quantitativo Aterro

Agudelo-Suárez e Gómez 2004 Brasil Quantitativo Rua

Velloso 2005 Brasil Qualitativo Associação

Martins 2005 Brasil Qualitativo Associação

Ferreira 2005 Brasil Qualitativo Rua/Cooperativa

Silva et al. 2005 Brasil Quantitativo Rua

Medina 2005 México Revisão da literatura Geral

(Continua)
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(Continuação)

Autores Ano País Tipo de estudo Local

Paixão 2005 Brasil Qualitativo Aterro

Medeiros e Macedo 2006 Brasil Qualitativo Cooperativa

Silva, Fassa e Kriebel 2006a Brasil Quantitativo Rua/Cooperativa

Silva, Fassa e Kriebel 2006b Brasil Quantitativo Rua/Cooperativa

Jacobi e Besen 2006 Brasil Quantitativo Associação/Cooperativa

Souza e Mendes 2006 Brasil Qualitativo Cooperativa

Cavalcante e Franco 2007 Brasil Qualitativo Aterro

Dall’Agnol e Fernandes 2007 Brasil Qualitativo Cooperativa

Silva e Lima 2007 Brasil Quantitativo Rua

Cavalcanti Neto 2007 Brasil Qualitativo Aterro

Herédia e Santos 2007 Brasil Quantitativo Associação

Medeiros e Macedo 2007 Brasil Qualitativo Cooperativa

Ballesteros et al. 2008 Colômbia Quantitativo Rua

Gómez-Correa, Agudelo-Suárez e 
Ronda-Pérez 

2008 Colômbia Quantitativo Rua

Gutberlet e Baeder 2008 Brasil Quantitativo Rua

Gonçalves, Oliveira e Silva 2008 Brasil Estudo de caso Associação

Rozman et al. 2008 Brasil Quantitativo Rua

Palacio, Guzmán e Salazar 2008 Colômbia Quantitativo Rua

Bosi 2008 Brasil Revisão/Quantitativo Rua

Cardona, Díaz e López 2009 Colômbia Qualitativo Rua

Kirchner, Saidelles e Stumm 2009 Brasil Quantitativo Rua

Santos e Silva 2009 Brasil Qualitativo Associação

Alencar, Cardoso e Antunes 2009 Brasil Estudo misto Associação

Almeida et al. 2009 Brasil Quantitativo Associação

Bortoli 2009 Brasil Qualitativo Associação

Carmo 2009 Brasil Qualitativo Associação

Lermen e Fisher 2010 Brasil Estudo misto Rua

Rozman et al. 2010 Brasil Quantitativo Rua

Perelman 2010 Argentina Qualitativo Aterro

García 2011 Colômbia Qualitativo Associação

Bazo, Sturion e Probst 2011 Brasil Quantitativo Rua

Maciel et al. 2011 Brasil Qualitativo Associação/Rua

Sterchile e Batista 2011 Brasil Qualitativo Cooperativa

Santos e Silva 2011 Brasil Qualitativo Associação

Pereira e Teixeira 2011 Brasil Qualitativo Associação/Cooperativa

Jesus et al. 2012 Brasil Quantitativo Rua

Pimenta et al. 2012 Brasil Quantitativo Rua

Ballesteros, Arango e Urrego 2012 Colômbia Quantitativo Rua

Alvarado-Esquivel 2013 México Quantitativo Associação

Elaboração das autoras.
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A maioria dos artigos consistiu estudos descritivos, sendo 23 de abordagem 
quantitativa (43,4%), 23 de abordagem qualitativa (43,4%) e dois mistos (3,8%), 
sendo também identificados um relato de experiência (1,9%), três artigos de 
discussão do tema a partir de revisão de literatura (5,7%), bem como uma revisão 
acompanhada de dados quantitativos (1,9%).

Considerando os diferentes locais de trabalho ou formas de organização dos 
catadores, identificou-se que a maioria dos autores tinha como objeto de estudo catadores 
autônomos que trabalham nas ruas (18 artigos, 33,9%), 13 estudos com catadores em 
associações (24,5%), oito artigos com catadores de lixões ou aterros sanitários (15,1%), 
sete estudos com trabalhadores de cooperativas (13,2%), seis estudos (11,3%) com mais 
de uma categoria (exemplo: trabalhadores associados e cooperativados), e dois artigos 
abordando o trabalho dos catadores em geral (3,8%). Sobre os temas centrais discutidos, 
24 estudos (45,2%) focaram exclusivamente as condições de trabalho, quatro estudos 
(7,5%) investigaram as condições de saúde e 25 artigos (47,2%) abordaram ambos os 
temas, ou seja, o trabalho e seus efeitos na saúde. Destaca-se ainda que os estudos com 
foco apenas na saúde dos catadores não desvincularam a influência do trabalho nos 
problemas de saúde vivenciados, evidenciando a articulação entre saúde e trabalho.

3.2 Perfil geral dos trabalhadores

As dificuldades financeiras, o desemprego, a precariedade laboral e a necessidade 
de sobrevivência emergiram como questões centrais relacionadas às condições de 
trabalho e saúde dos catadores. Os estudos indicaram que o perfil desses trabalhadores 
consiste predominantemente de homens e mulheres adultos jovens, com idades 
entre 20 e 50 anos (Leal, Gonçalves e Thomaz Júnior, 2002; Porto et al., 2004; 
Ortíz, 2002; Ferreira, 2005; Silva e Lima, 2007; Cavalcanti Neto et al. 2007; 
Ballesteros et al., 2008; Rozman et al., 2008; Kirchner, Saidelles e Stumm, 2009; 
Bazo, Sturion e Probst, 2011), sem descartar, no entanto, a presença de crianças e/
ou idosos envolvidos na atividade (Medeiros e Macedo, 2006; Ortíz, 2002; Bosi, 
2008; Kirchner, Saidelles e Stumm, 2009). A proporção entre homens e mulheres 
trabalhando com a reciclagem informal, no geral, se difere, sendo comum a presença 
de homens jovens trabalhando nas ruas (Ferreira, 2005), e mulheres e homens mais 
idosos em associações e cooperativas (Porto et al., 2004; Martins, 2005; Maciel  
et al., 2011). Destaca-se, em um estudo do Ipea (2013), que 68,9% dos trabalhadores 
da reciclagem informal são homens e 31,1%, mulheres, indicando que o menor 
contingente de mulheres pode estar relacionado ao fato de conciliarem o trabalho 
fora de casa com atividades do lar, entre outros fatores.  

Com relação ao nível de escolaridade, o perfil geral é de catadores com ensino 
básico ou fundamental incompletos, com casos de trabalhadores analfabetos e 
semianalfabetos (Medeiros e Macedo, 2006; Porto et al., 2004; Ferreira, 2005; 
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Silva e Lima, 2007; Rozman et al., 2008; Bosi, 2008; Kirchner, Saidelles e Stumm, 
2009; Rozman et al., 2010; Bazo, Sturion e Probst, 2011; Maciel et al., 2011; Jesus 
et al., 2012). Os estudos apontaram também que, no geral, estes trabalhadores 
vivem em condições precárias de moradia (Porto et al., 2004; Alencar, Cardoso e 
Antunes, 2009; Bortoli, 2009), incluindo-se a presença de moradores de rua vivendo 
da coleta de recicláveis (Velloso, 2005; Rozman et al., 2008; Jesus et al., 2012).

 Os estudos também identificaram que os horários de trabalho dos catadores 
compreendem uma média de seis a oito horas por dia, seis dias por semana, sendo 
que uma carga horária menor resultaria em uma renda insuficiente, segundo os 
trabalhadores (Herédia e Santos, 2007; Ballesteros et al., 2008; Bosi, 2008). A renda 
média obtida com o trabalho da reciclagem no geral não ultrapassa o valor de um 
salário mínimo (Ferreira, 2005; Silva e Lima, 2007; Rozman et al., 2008; Bosi, 
2008; Kirchner, Saidelles e Stumm, 2009; Rozman et al., 2010). Existem casos de 
catadores, entretanto, que, pelo excesso de trabalho, aumento da produtividade 
e clientela definida, alcançam valores superiores com a reciclagem (Bosi, 2008). 
Também é importante destacar que o trabalho com a coleta de recicláveis pode vir 
acompanhado de outras atividades complementares de geração de renda (Ferreira, 
2005; Silva e Lima, 2007; Ballesteros et al., 2008; Kirchner, Saidelles e Stumm, 
2009), bem como bolsas e auxílios do governo, aposentadorias ou pensões (Bosi, 
2008; Bortoli, 2009; Maciel et al., 2011).

A relação entre migração e reciclagem informal também foi identificada, visto 
que muitos trabalhadores, ao migrarem para outras cidades ou estados em busca 
de melhores condições de vida, estando sob precárias condições financeiras e baixo 
nível educacional, tendem a adotar ocupações com baixa remuneração dentro do 
setor informal da economia (Medina, 1999; Ortíz, 2002; Ferreira, 2005; Herédia e 
Santos, 2007). Destacou-se um estudo realizado em um aterro sanitário na Colômbia 
que identificou a presença de indígenas (homens, mulheres e crianças) oriundos 
de outras regiões do país, bem como da Venezuela, vivendo da migração sazonal 
e temporária para coleta e comercialização de recicláveis em períodos específicos 
do ano, como forma de sobrevivência (Ortíz, 2002).

Entre os catadores, como histórico laboral ou profissões anteriores ao trabalho 
da reciclagem, predominam atividades relacionadas a construção civil, agricultura, 
serviços gerais e trabalho doméstico (Leal, Gonçalves e Thomaz Júnior, 2002; Porto 
et al., 2004; Martins, 2005; Cavalcante e Franco, 2007; Ballesteros et al., 2008; 
Bosi, 2008), sendo, no geral, trabalhos sem um efetivo reconhecimento social 
(Maciel et al., 2011). Muitos desses trabalhadores se tornam catadores devido ao 
desemprego (Velloso, 2005), bem como ao baixo nível de qualificação profissional 
ou educacional, discrepante frente às exigências do mercado de trabalho (Porto 
et al., 2004; Braga, 1999; Ferreira, 2005; Gonçalves, Oliveira e Silva, 2008), 
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relatando que adotaram a coleta de recicláveis como fonte de sobrevivência ou 
única alternativa para geração de renda (Ferreira, 2005; Souza e Mendes, 2006; 
Bosi, 2008; Kirchner, Saidelles e Stumm, 2009). Com isso, a opção de trabalhar 
na coleta de recicláveis está relacionada também às condições crônicas de pobreza, 
com catadores desenvolvendo a atividade desde a infância até a vida adulta como 
forma de geração de renda individual e familiar (Porto et al., 2004; Carmo, 2009; 
Maciel et al., 2011).

3.3 Condições de trabalho  

Nos vários espaços de atuação desses trabalhadores (nos lixões/aterros, nas ruas 
ou em cooperativas/associações), o contato direto com os resíduos e os materiais 
recicláveis, o trabalho excessivo, a baixa renda, a falta de recursos laborais (ambiente 
laboral vulnerável, instrumentos de trabalho obsoletos) e a frágil inserção no 
mercado da reciclagem conformam este quadro de trabalho permeado por diversas 
formas de precarização e com possíveis efeitos danosos à saúde (Gonçalves, Oliveira 
e Silva, 2008; Maciel et al., 2011). Em cada espaço laboral, entretanto, algumas 
peculiaridades são identificadas em virtude das diferenças no ambiente e na 
organização do trabalho. Esses aspectos serão discutidos a seguir.

3.3.1 Nos lixões e aterros

Diversos estudos investigaram as condições de trabalho de catadores que atuam 
diretamente em lixões ou aterros controlados/sanitários (Leal, Gonçalves e Thomaz 
Júnior, 2002; Porto et al., 2004; Braga, 1999; Ortíz, 2002; Cavalcante e Franco, 
2007; Cavalcanti Neto et al. 2007; Perelman, 2010). Nestes locais, a precariedade 
das condições de trabalho é comumente mais intensa, comparando-se com os demais 
espaços laborais. Alocados em meio às “montanhas de lixo” a céu aberto, onde os 
resíduos urbanos são frequentemente despejados pelos caminhões, os catadores 
buscam os materiais recicláveis entre os resíduos domiciliares, comerciais, industriais 
e hospitalares. Neste caso, o trabalho demanda maior esforço e risco no processo de 
procura, seleção e organização dos materiais recicláveis para a venda, visto que os 
catadores se encontram em contato com uma diversidade de dejetos ali presentes.

No lixão ou aterro é comum o trabalho familiar, com crianças e jovens 
auxiliando na busca de materiais, observando-se uma maior aglomeração de 
catadores neste lócus (Porto et al., 2004). A atividade consiste em coletar materiais 
recicláveis com as próprias mãos ou com a ajuda de instrumentos improvisados 
(pás, escavadeiras), buscando materiais como papel, papelão, plástico, ferro ou 
alumínio, em meio à circulação de tratores, caminhões e animais (Braga, 1999). Os 
catadores disputam entre si os materiais, separando-os por tipo ou cores, de acordo 
com as exigências dos compradores, utilizando sacos, baldes ou carros de mão 
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improvisados, comumente elaborados com materiais retirados dos próprios resíduos, 
visando armazenar os recicláveis para a posterior venda.

Nos lixões e aterros sanitários, verifica-se uma falta de infraestrutura básica 
para suporte aos catadores, como refeitórios ou banheiros (Porto et al., 2004). 
Nessa condição, muitos trabalhadores passam a se alimentar no próprio espaço do 
lixão ou aterro, chegando a retirar dos resíduos alimentos para consumo próprio, 
comumente desprezados por estarem fora do prazo de validade (Porto et al., 2004; 
Ortíz, 2002).

Os estudos apontaram também que, no geral, estes trabalhadores vivem 
nas proximidades do local de coleta de recicláveis, em moradias com ausência 
de saneamento básico (Porto et al., 2004; Braga, 1999), sendo que muitos 
bairros emergem ao redor desses lixões ou aterros com intensa presença dos 
catadores (Cavalcante e Franco, 2007). A permanência do catador nesses 
espaços é comumente vista pelas empresas gerenciadoras dos resíduos ou pelas 
prefeituras como inapropriada, ou como uma situação a ser sanada (Long, 2000;  
Porto et al., 2004). Para esses gestores, iniciativas de melhorias das condições de 
trabalho dos catadores nestes locais seriam vistas como incentivo à sua permanência, 
o que contraria as expectativas dessas instâncias e as normatizações de segurança 
relacionadas ao funcionamento dos aterros sanitários (Porto et al., 2004). Por 
conseguinte, a situação precária dos catadores tende a ser mantida, permanecendo 
os trabalhadores sem suporte básico, sem reconhecimento e sem condições de 
trabalho adequadas.

3.3.2  O trabalho do catador nas ruas

Vistos nas malhas urbanas com seus carros de mão, também denominados carroças 
de tração humana, esses catadores vivenciam condições de trabalho com algumas 
especificidades. O trabalho nas ruas é comumente individual (Kirchner, Saidelles 
e Stumm, 2009), diferente do trabalho nos lixões ou aterros, com a presença de 
vários catadores agregados no mesmo espaço, e distinto das cooperativas, em que a 
reciclagem informal se dá pelo trabalho coletivo (Maciel et al., 2011). Entretanto, 
embora o trabalho do catador na rua seja solitário, ele é, paradoxalmente, realizado 
no espaço urbano do trânsito e da circulação desenfreada de carros e pessoas, 
especialmente nas grandes metrópoles dos países latino-americanos (Medina, 1999).

Esses catadores são trabalhadores autônomos ou independentes, adentrando o 
espaço público com horários flexíveis de trabalho (Bosi, 2008). Disputando espaço 
entre os carros e enfrentando as ruas irregulares e o trânsito (Alencar, Cardoso e 
Antunes, 2009), os catadores coletam os materiais recicláveis presentes em sacos 
ou tambores de lixo, alocando-os em seus carros de mão e conduzindo entre 30 
e 1.000 kg de materiais por dia, a depender do tipo de material que captam e do 
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nível de produtividade laboral que alcançam (Gutberlet e Baeder, 2008). O trabalho 
normalmente se inicia antes da passagem dos caminhões de coleta de resíduos 
municipais, ou consiste em recolher os materiais diretamente de clientes específicos 
com os quais entram em contato informalmente, como lojas ou supermercados, 
que frequentemente fornecem papelão, papel ou garrafas de plástico em horários 
e dias específicos (Palacio, Guzmán e Salazar, 2008; Bosi, 2008).

Um estudo sobre os fatores que interferem na produtividade do catador, 
realizado com 209 trabalhadores de uma cidade na Colômbia, identificou que a 
competição, o clima, os instrumentos de trabalho, o rendimento do trabalhador 
e os convênios com usuários para recebimento do material interferem no maior 
ou menor ganho com a coleta de recicláveis, sendo este último aspecto apontado 
como a melhor forma de se alcançar maior produtividade, segundo os trabalhadores 
(Palacio, Guzmán e Salazar, 2008). O mesmo estudo identificou, entretanto, que 
45% afirmam não ter convênio com geradores de material, fator que dificulta a 
obtenção de maiores ganhos financeiros (Palacio, Guzmán e Salazar, 2008), bem 
como influi nas condições de trabalho, visto que os materiais recicláveis separados 
por clientes fixos normalmente possuem melhores condições de segregação e 
limpeza, evitando a ação de vasculhar os resíduos urbanos em busca dos recicláveis.

A venda dos materiais também é feita aos atravessadores ou empresas 
intermediárias. Os catadores chegam a selecionar mais de um local para a 
comercialização dos materiais, a depender de seus preços de compra ou de sua 
localização próxima aos locais de trabalho. Também existem aqueles que vendem 
para um comprador específico, com o qual estabelecem um vínculo por meio do 
empréstimo diário do carro de mão ou permissão para morar no depósito (Silva 
e Lima, 2007), sem possuir, entretanto, vínculo empregatício formal ou garantia 
de proteção aos riscos que o trabalho oferece (Maciel et al., 2011).

Ao final de um dia de trabalho, os catadores se direcionam aos depósitos 
de compra de recicláveis, onde são pesados os materiais coletados e efetuado o 
pagamento imediato por meio de um valor estabelecido por peso e tipo de material, 
que as próprias empresas definem, incluindo nos preços o seu próprio lucro (Long, 
2000; Silva e Lima, 2007; Maciel, 2011). Neste processo de compra e venda, os 
catadores nem sempre sabem os valores tabelados nem o peso do material que 
coletaram, recebendo simplesmente o valor oferecido pelas empresas intermediárias 
(Silva e Lima, 2007). O ferro e o alumínio promovem maiores ganhos, seguidos do 
plástico (especialmente garrafas), papel e papelão, sendo estes três últimos os mais 
comumente recolhidos pelos catadores urbanos, por serem os mais abundantes 
nestes espaços (Silva e Lima, 2007).

Essas empresas intermediárias, além de pagarem um preço ínfimo pelos 
materiais, têm seus preços de compra dos produtos em constante instabilidade, 
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devido às frequentes oscilações de valores no mercado da reciclagem (Long, 2000; 
Jacobi e Besen, 2006; Silva e Lima, 2007; Palacio, Guzmán e Salazar, 2008; Bosi, 
2008). Assim sendo, o pouco poder de voz nas negociações e a volubilidade nos 
ganhos obtidos com a coleta de recicláveis intensificam a precariedade laboral.

3.3.3 Associações e cooperativas

Visando melhorar as condições de trabalho e elevar a geração de renda, catadores 
de materiais recicláveis têm criado associações e cooperativas de reciclagem, por 
meio de parcerias com governos locais, organizações não governamentais (ONGs) 
ou empresas e instituições envolvidas com a sustentabilidade (Bortoli, 2009). Essas 
organizações encontram-se no contexto da economia solidária, que funcionam 
como modelos de autogestão e de participação plena. Exemplos de sucesso dessas 
organizações na América Latina evidenciam os benefícios do trabalho coletivo tanto 
para os municípios, em termos econômicos e ambientais, como para os próprios 
trabalhadores (Medina, 1999; 2000; Gonçalves, Oliveira e Silva, 2008).

Nestes espaços, os catadores segregam os materiais coletivamente, prensando-os 
para a formação dos fardos, blocos de material reciclável que podem ser vendidos 
para intermediários por melhor preço ou diretamente para indústrias de reciclagem, a 
depender da qualidade do material e da escala de produção (Herédia e Santos, 2007).

As vantagens dessas formas de organização incluem a possibilidade de um 
espaço de trabalho mais amplo para armazenamento e manejo dos materiais, 
maior valor agregado no processamento dos materiais recicláveis, maior poder de 
negociação com intermediários e indústrias de reciclagem, a construção de uma 
rede mínima de proteção e auxílio mútuos entre os trabalhadores e a formação 
da identidade social com os companheiros de trabalho, fortalecendo a categoria 
laboral (Velloso, 2005; Herédia e Santos, 2007; Maciel et al, 2011). Quando as 
parcerias dos catadores com outras organizações funcionam efetivamente, outros 
benefícios podem ser conquistados, como apoio estrutural (espaço e equipamentos), 
capacitação para o trabalho e formação dos catadores, recebimento de materiais 
recicláveis em larga escala e possibilidade de divulgação dos benefícios do trabalho 
para a sociedade, fatores que contribuem para a consolidação das cooperativas e 
associações e para a autoestima dos catadores (Jacobi e Besen, 2006). Por fim, para 
a sociedade e o meio ambiente, beneficiam o aumento da vida útil dos aterros 
sanitários, a economia dos municípios com a limpeza urbana, o aumento da 
preservação de recursos naturais e a possibilidade de sustento e geração de renda 
para várias famílias (Gonçalves, Oliveira e Silva, 2008). 

Entretanto, apesar de todas as conquistas alcançadas com essas iniciativas, 
ainda são escassas as cooperativas bem organizadas, com adequadas condições 
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laborais, elevada produção, diversas parcerias e crescimento financeiro (Sterchile 
e Batista, 2011), não representando a realidade concreta da maioria das cidades 
dos países latino-americanos (Medina, 1999). Ainda prevalece a existência de 
associações e cooperativas com dificuldades de funcionamento e autossustentação 
(Sterchile e Batista, 2011).

Entre os obstáculos vivenciados, destacam-se a escassez dos municípios que 
desenvolvem uma coleta seletiva bem organizada; a precariedade da infraestrutura 
(defasagem dos instrumentos de trabalho, espaço de trabalho obsoleto); a falta de 
capital de giro; a elevada rotatividade de catadores (descontinuidade do trabalho 
coletivo); problemas de relacionamento entre os membros; falta de capacitação 
voltada para o empreendedorismo e a autogestão; falta de proteção social (direitos 
trabalhistas, proteção à saúde no trabalho); falta de suporte por parte dos órgãos 
municipais; o desconhecimento, discriminação ou desvalorização do trabalho 
por parte da sociedade; e as dificuldades de criação de parcerias colaborativas ou 
de articulação com geradores fixos de material reciclável (Velloso, 2005; Jacobi e 
Besen, 2006; Bortoli, 2009; Sterchile e Batista, 2011).

Um estudo realizado no Brasil, cujo objetivo foi conhecer os processos 
associativos de catadores, identificou uma relação de desconfiança recíproca entre 
poder público e as associações, na qual estas desejam maior autonomia e menor 
interferência dos serviços públicos, enquanto as prefeituras desconfiam da capacidade 
autogestionária desses trabalhadores (Velloso, 2005). Na Colômbia, também se 
identificou que as associações de catadores têm sido excluídas do mercado de 
trabalho, perdendo espaço para empresas terceirizadas, a partir da privatização do 
gerenciamento dos resíduos sólidos, o que evidencia a falta de reconhecimento 
do poder público frente ao trabalho dos catadores (García, 2011).

Como desafios, os estudos apontam a necessidade de inclusão digna desses 
trabalhadores na cadeia de reciclagem e no processo de gestão dos resíduos sólidos 
em nível municipal (Bortoli, 2009). Estudos apontam a necessidade da criação 
de cooperativas e associações com o real apoio do poder público e da sociedade, 
retirando os trabalhadores dos lixões, aterros sanitários ou das ruas e promovendo 
melhores condições de trabalho e renda (Medina, 2000). Investigando cooperativas 
de catadores na Colômbia, México e Brasil, identificou-se a importância dessas 
organizações e do trabalho dos catadores neste espaço, com benefícios para a 
sociedade, o poder público e os próprios trabalhadores. Para o autor, a formação 
de cooperativas contribui para o aumento da renda dos catadores, dignificando o 
trabalho e possibilitando um melhor padrão de vida a seus membros. Além disso, 
reforça o poder de negociação com a indústria e as autoridades, propiciando maior 
autonomia à categoria laboral (Medina, 2000).
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3.4 Condições de saúde 

Frente às precárias condições de vida e trabalho, os catadores de materiais recicláveis 
encontram-se expostos a diversos riscos ocupacionais e possibilidades de acidentes 
de trabalho e/ou adoecimento. Os estudos analisados, no geral, buscaram identificar 
esses riscos presentes no ambiente laboral, os sinais e sintomas relativos à incidência 
de algumas doenças em decorrência do trabalho e as medidas de proteção materiais 
e ambientais que estes trabalhadores adotam a partir desta condição de precariedade.

3.4.1 Riscos ocupacionais

O trabalho dos catadores é permeado por riscos físicos, químicos e biológicos 
relacionados ao manejo dos resíduos, à peculiaridade das atividades que realizam e às 
características do espaço de trabalho. Estudos qualitativos e inquéritos quantitativos 
identificaram a exposição desses trabalhadores a sol intenso e chuva, temperaturas 
extremas, odor desagradável, poeira, ruídos de caminhões, tratores ou trânsito e 
posturas forçadas e incômodas (Porto et al., 2004; Cavalcante e Franco, 2007; 
Alencar, Cardoso e Antunes, 2009; Perelman, 2010). Os riscos químicos se 
manifestam por meio do possível contato com pesticidas, baterias e pilhas, tintas, 
produtos de limpeza e medicamentos, enquanto os riscos biológicos se evidenciam 
pelo contato com agulhas e seringas, curativos, papel higiênico, fraldas descartáveis, 
animais mortos (gato, cachorro, rato), fezes, urina e até fetos humanos presentes no 
lixo (Porto et al., 2004; Ballesteros et al., 2008; Santos e Silva, 2011). Um estudo 
realizado na Colômbia, investigando os fatores de risco biológico no trabalho de 
88 catadores, identificou que 100% das mulheres e 95,5% dos homens relataram 
ter contato com material em decomposição, como alimentos e animais mortos 
(Ballesteros et al., 2008).

O risco de quedas, atropelamentos e soterramentos também é constante, 
especialmente nos lixões e aterros sanitários, onde os catadores disputam espaço 
com caminhões e tratores em locais com placas de “risco de atropelamento”, 
sem, entretanto, obterem nenhuma medida de proteção (Cavalcante e Franco, 
2007). Embora não tão frequentes, os atropelamentos são considerados uma grave 
ocorrência, visto que podem resultar em acidentes fatais (Porto et al., 2004). O 
trabalho na rua também oferece este tipo de risco, na medida em que os catadores 
conduzem seus carros de mão no meio do trânsito, relatando, como apontam alguns 
estudos, que a população no geral não respeita a presença deles nestes espaços, 
vendo-a como um empecilho para o funcionamento do tráfego (Gutberlet e Baeder, 
2008; Alencar, Barroso e Antunes, 2009). 

Também foi detectado o risco de incêndios, especialmente em lixões e aterros 
sanitários, devido à presença de pilhas e aerossóis espalhados pelos resíduos, que 
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podem entrar em contato com produtos inflamáveis, como lubrificantes ou cigarros 
(Cavalcante e Franco, 2007).

O ato de recolher alimento do resíduo para consumo próprio, situação que 
pode oferecer sérios riscos à saúde dos trabalhadores, também foi identificado em 
alguns estudos (Braga, 1999; Ortíz, 2002; Cockell et al., 2004; Maciel et al., 2011). 
Pesquisa realizada em um dos maiores aterros sanitários do Brasil identificou que 
42,3% dos 218 trabalhadores entrevistados relataram consumir alimentos achados 
no lixo, oriundos de grandes supermercados e com datas de validade ultrapassadas 
(Porto et al., 2004).

A associação entre o trabalho do catador e o comportamento da sociedade 
em relação ao meio ambiente também foi identificada em algumas pesquisas, nas 
quais os trabalhadores relataram que muitos dos riscos ocupacionais enfrentados 
ocorriam devido a não segregação adequada dos resíduos pela sociedade, já que 
materiais recicláveis eram comumente encontrados misturados aos rejeitos orgânicos 
(Cockell et al., 2004; Alencar, Barroso e Antunes, 2009; Almeida et al., 2009).

Entre os riscos ocupacionais mais mencionados nos estudos, identificou-se 
a possibilidade de ferimentos com materiais perfurocortantes encontrados nos 
resíduos, como vidros, lâminas, agulhas e lascas de madeira (Cavalcante e Franco, 
2007; Almeida et al., 2009). Uma pesquisa com 41 catadores de uma associação de 
reciclagem localizada em uma cidade brasileira constatou que 90,3% dos catadores 
relataram encontrar objetos perfurocortantes; 43,9% afirmaram que já sofreram 
acidente com esse tipo de material; 12,1% já sofreram outros tipos de acidentes; 
e 63,4% já presenciaram algum acidente ocorrido com um colega de trabalho 
(Almeida et al., 2009).

Estudo realizado com 218 catadores de um aterro sanitário brasileiro identificou 
que a maioria dos trabalhadores (71,7%) mencionou ter sofrido algum tipo de acidente 
de trabalho. Entre os 267 casos de acidentes relatados, ocorreram cortes com vidros 
(100 casos), outros tipos de perfurações (50), quedas (40), colisões (34), contusões por 
objetos na cabeça (25), queimaduras (12) e atropelamentos (6) (Porto et al., 2004). 

Entre os motivos da ocorrência de acidentes de trabalho, os catadores 
apontaram em primeiro lugar a falta de atenção, seguida da não utilização de 
equipamentos de proteção individual (EPIs), a não segregação dos resíduos urbanos 
pela sociedade, as discussões e desentendimentos entre colegas de trabalho, o 
uso incorreto de equipamentos e os sustos com animais, como ratos, escorpiões 
e cobras (Almeida et al., 2009). A predominância da atribuição do acidente à 
falta de atenção individual evidencia uma cultura de culpabilidade do próprio 
trabalhador, desconsiderando-se os fatores ambientais, sociais e das relações e 
processos de trabalho como principais mecanismos de exposição a esses acidentes 
(Almeida et al., 2009). 
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A ideia de que o acidente ocorre pela falta de atenção do trabalhador precisa 
ser substituída por uma visão que supere o fatalismo, buscando-se compreender 
como se estrutura o cotidiano ou o processo de trabalho dos catadores, interpelado 
pelos condicionantes sociais, econômicos, políticos e culturais que podem produzir 
acidentes e outras formas de adoecimento entre os trabalhadores. Sendo assim, esse 
movimento analítico precisa ser considerado no estudo das condições de trabalho 
e saúde dos catadores. 

3.4.2 Problemas de saúde

Nervosismo, dores no corpo e articulações, cansaço, tosse, falta de ar, insônia, 
ardência nos olhos, coceira, enjoo, emagrecimento, dores abdominais e manchas 
na pele foram alguns dos sintomas identificados nos estudos sobre as condições 
de saúde dos catadores (Porto et al., 2004; Dall’Agnol e Fernandes, 2007). Entre 
os sintomas mais frequentes relacionados à atividade do catador, destacaram-se as 
dores musculoesqueléticas (Gutberlet e Baeder, 2008; Alencar, Cardoso e Antunes, 
2009; Bazo, Sturion e Probst, 2011; Maciel et al., 2011), ligadas ao excesso de 
peso carregado, ao ato contínuo de inclinar o corpo para a coleta do material, às 
posturas inadequadas, às atividades automatizadas e repetitivas e às longas horas 
de trabalho, que constituem fatores de risco para estes tipos de lesões (Cavalcante 
e Franco, 2007; Gutberlet e Baeder, 2008; Bazo, Sturion e Probst, 2011). 

Estudo realizado em um dos maiores aterros sanitários do Brasil, também 
investigou os problemas de saúde prévios referidos por 218 trabalhadores, 
identificando resfriados (88,1%), conjuntivite (45,6%), dengue (23,3%), verminoses 
(22,3%), alergias (11,9%) e problemas dermatológicos (11,4%) (Porto et al., 2004). 
Com relação a estes últimos, são comuns os casos de micoses nos pés e mãos, 
decorrentes do uso de várias vestimentas e do contato com os resíduos, favorecendo 
o desenvolvimento de micro-organismos (Cavalcante e Franco, 2007; Lermen e 
Fisher, 2010). Em menor proporção, também foram mencionadas enfermidades 
como asma, doenças sexualmente transmissíveis, hepatites, tuberculose e cólera 
(Porto et al., 2004). Foram constatados também problemas com bebidas alcoólicas 
entre os catadores: 31,6% relataram consumo frequente de bebida; 79,8% disseram 
que colegas bebem e 31,6% relataram que a bebida provoca algum tipo de problema 
no trabalho de catação (Porto et al., 2004).

Para além dos sinais e sintomas referidos, algumas pesquisas focaram a 
prevalência de algumas doenças específicas entre os catadores. Um estudo transversal 
com 253 catadores que utilizam carroças de propulsão humana identificou uma 
prevalência de anemia de 38,4% nesses trabalhadores (considerada um problema 
severo quando a prevalência é igual ou maior a 40%), demonstrando uma associação 
dessa doença com as condições de vida e trabalho, incluindo hábitos alimentares, 
infecção por HIV e tempo de trabalho do catador (Rozman et al., 2010). Segundo 
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os autores, a anemia agrava uma situação de trabalho que já é penosa e precária, 
visto que os catadores não se beneficiam das ações em saúde do trabalhador 
previstas em legislação, como exames periódicos e outras medidas de proteção 
laboral (Rozman et al., 2010).

Um inquérito soroepidemiológico realizado em uma cidade brasileira efetuou 
testes sorológicos para HIV, hepatites B e C e sífilis em 253 catadores de materiais 
recicláveis autônomos. As soroprevalências totais foram de 8,9% para HIV; 34,4% 
para Hepatite B; 12,4% para hepatite C; e 18,4% para sífilis, ou seja, valores entre 
10 a 12 vezes maiores do que a média nacional, evidenciando a vulnerabilidade 
dessa categoria laboral frequentemente exposta aos acidentes com material biológico, 
no entanto excluída de programas nacionais de promoção da saúde (Rozman  
et al., 2008).

A saúde bucal de catadores na Colômbia também foi investigada, identificando-se 
que a prevalência de cárie em um grupo de recicladores informais e seus familiares 
foi maior que na população geral. Também foi constatada uma alta prevalência 
de enfermidade periodental, evidenciando as dificuldades de acesso aos serviços 
de saúde e a vulnerabilidade das condições de vida enfrentadas pelos catadores, 
prejudicando a saúde bucal nesses grupos (Agudelo-Suárez e Gómez, 2004).

Em um estudo brasileiro realizado com 96 trabalhadores, evidenciou-se que, 
nos âmbitos psicológico, das relações sociais e do ambiente, os catadores vivenciam 
menor qualidade de vida (Jesus et al., 2012). A referida pesquisa também identificou 
que ser morador de rua, jovem, viver sem companheiro e possuir maior escolaridade 
foram fatores que resultaram em uma pior percepção da qualidade de vida, segundo 
os catadores. Sobre este último fator, os autores destacaram que, possivelmente, 
“(...) o nível de escolaridade influencia o indivíduo a avaliar para melhor ou pior sua 
condição de vida, considerando contexto social e o enfrentamento das dificuldades 
de sobrevivência” (op. cit., p. 6), indicando, portanto, a importância do acesso à 
educação como mecanismo emancipatório dos trabalhadores.

A relação entre a reciclagem informal e a saúde mental também foi investigada. 
Relatos de desgastes psíquicos entre catadores foram mencionados, entre eles 
desânimo, raiva, irritabilidade, ansiedade, baixa autoestima, desamparo e sentimento 
de humilhação, aspectos diretamente relacionados com a própria desvalorização e 
rejeição do trabalho do catador pela sociedade (Alencar, Cardoso e Antunes, 2009; 
Bortoli, 2009). O medo do trânsito, da violência nas ruas e da instabilidade de 
renda também foi relatado (Alencar, Cardoso e Antunes, 2009). 

Um estudo transversal, examinando a ocorrência de distúrbios psiquiátricos 
menores em catadores brasileiros, detectou que a prevalência dessas alterações foi 
44,7% maior do que a identificada em um grupo controle de trabalhadores que 
atuavam também em atividades manuais (construção civil, trabalho doméstico) 
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e com condições sociodemográficas semelhantes (Silva, Fassa e Kriebel, 2006a). 
Os autores também constataram que esses distúrbios foram mais presentes entre 
mulheres, indivíduos com baixo nível econômico e entre fumantes e alcoólatras. 
Além disso, identificou-se que as posturas estáticas, a baixa satisfação no trabalho e 
a ocorrência recente de acidentes laborais foram os fatores ocupacionais associados 
às alterações psíquicas (Silva, Fassa e Kriebel, 2006a).

Ainda com relação aos aspectos psicossociais, destacou-se, na grande maioria dos 
estudos, a questão dos estigmas e visões negativas com relação ao trabalho do catador, 
rodeado pelo preconceito por parte da sociedade (Medina, 1999; Long, 2000; Velloso, 
2005; Souza e Mendes, 2006; Silva e Lima, 2007; Kirchner, Saidelles e Stumm, 
2009; Santos e Silva, 2009; Maciel et al., 2011). Um estudo sobre o olhar do catador 
com relação ao seu próprio trabalho mostrou depoimentos de quase ou nenhum 
reconhecimento social, bem como relatos de preconceito e violência sofridos devido à 
associação que as pessoas fazem desses trabalhadores com a marginalidade, o crime ou 
a ilegalidade (Santos e Silva, 2009). Os catadores relataram ainda que a sociedade não 
considera a sua atividade como um trabalho de fato, ainda que estejam beneficiando 
a própria população. Alguns desses trabalhadores relataram constrangimento em 
atuar na atividade, expressando vontade de sair da reciclagem informal e desejando 
que os filhos tenham um “futuro melhor” (Santos e Silva, 2009).

3.4.3 Medidas de segurança no ambiente de trabalho

Os estudos também identificaram que os catadores de materiais recicláveis vivenciam 
a escassez ou mesmo a inexistência de medidas de suporte da saúde e segurança em 
seu ambiente de trabalho, gerando uma situação laboral na qual cada trabalhador 
é responsável por si mesmo, pela sua saúde e pela sua própria proteção.

Com relação às medidas adotadas no ambiente de trabalho para se evitar os acidentes 
ou adoecimento, os estudos constataram a não existência de EPIs ou a baixa adesão 
quando estes são fornecidos (Long, 2000). Rozman et al. (2008) identificaram, a partir 
de entrevista com 253 catadores, que 77,2% nunca usavam luvas e 53% trabalhavam sem 
proteção dos pés. Alguns estudos também identificaram associações e cooperativas que 
ofereciam os EPIs (luvas, botas, máscaras e aventais), porém com baixa adesão por parte 
dos trabalhadores (Dall’Agnol e Fernandes, 2007; Almeida et al., 2009). Essa situação foi 
verificada em um estudo sobre saúde e autocuidado entre catadores de materiais recicláveis 
de uma cooperativa no Brasil (Dall’Agnol e Fernandes, 2007). Os catadores relataram 
depender de doações feitas por um posto de saúde, recebendo luvas de procedimento 
hospitalar ou cirúrgicas, não adequadas ao tipo de trabalho que realizam. Embora a 
utilização dessas luvas seja melhor do que a exposição total das mãos, esse tipo de EPI é 
ineficaz no caso do trabalho com os resíduos (op.cit.). Outro estudo também identificou 
a luva como o EPI mais destacado; porém, segundo os trabalhadores, mesmo com o uso 
desse equipamento ainda ocorriam cortes e perfurações (Medeiros e Macedo, 2006).
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Nas associações e cooperativas, embora o objetivo seja a promoção de melhores 
condições de trabalho aos catadores, ainda são observadas situações precárias em 
termos de proteção à saúde dos trabalhadores. Alguns destes locais não possuem 
materiais de primeiros socorros ou recursos humanos de apoio, caso ocorram 
acidentes de trabalho (Cockell et al., 2004). Em algumas cooperativas, embora 
a prefeitura os forneça, os trabalhadores, não utilizam jalecos ou luvas, alegando 
nunca terem se cortado ou argumentando que “um corte pequeno não resulta em 
grandes problemas”. Outras justificativas para a não utilização de equipamentos 
de proteção são que as luvas não protegem de fato de cortes e perfurações, além 
disso dificultam o manejo dos materiais e são muito quentes  (Cockell et al., 2004). 
Outro estudo também identificou que a não utilização desses equipamentos entre 
os catadores se deve à percepção de que prejudicam a produtividade laboral, bem 
como à falta de recursos para adquiri-los (Ballesteros et al., 2008).

Os catadores ainda não contam com nenhuma proteção trabalhista efetiva, caso 
necessitem de afastamento por problemas de saúde e/ou acidentes de trabalho, situação 
que gera preocupação e sofrimento nesses grupos (Medeiros e Macedo, 2007). Um 
estudo em uma cooperativa no Brasil identificou que, caso um trabalhador faltasse 
devido a problemas de saúde, sofreria descontos em sua remuneração mensal, visto que 
os catadores no geral ganham por hora e/ou produção individual (Sterchile e Batista, 
2011). Esta situação, característica do trabalho informal, pode levar trabalhadores a 
desempenharem suas atividades mesmo estando doentes (presenteísmo), intensificando 
a vulnerabilidade social que enfrentam. 

Sobre a vacinação dos trabalhadores, um estudo com 88 catadores da Colômbia 
identificou que a minoria deles (13,6%) possuía algum esquema vacinal, sendo 
a imunização contra o tétano a mais frequente (87,3%), seguida da imunização 
contra a hepatite B (12,7%) (Ballesteros et al., 2008). Segundo os autores, esta 
situação pode ser justificada considerando que os trabalhadores informais têm pouco 
acesso a programas preventivos de saúde e seguridade social, estando desprovidos 
de proteção e direitos quando sofrem acidentes de trabalho ou adoecimento 
(Ballesteros et al., 2008, p. 175).

Estudos também identificaram relatos de catadores que afirmaram procurar 
atendimentos em postos de saúde ou prontos-socorros perto de suas residências em 
caso de acidentes de trabalho ou adoecimento (Medeiros e Macedo, 2007; Palacio, 
Guzmán e Salazar, 2008). Apenas uma pequena parcela busca outras alternativas, 
tais como farmácias, consultórios particulares e amigos ou parentes (Porto et al., 
2004). Nem todos os catadores entrevistados, no entanto, consideravam que o 
trabalho com os resíduos gera danos à saúde (Medeiros e Macedo, 2007; Palacio, 
Guzmán e Salazar, 2008).
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Sobre as concepções dos catadores quanto aos riscos laborais, um estudo 
qualitativo identificou que os trabalhadores não consideravam cortes, perfurações 
e escoriações como acidentes de trabalho. Para eles, este tipo de acidente acontece 
apenas em situações extremas, quando, depois, ficam impedidos de trabalhar 
(Medeiros e Macedo, 2006). 

Identificou-se, em estudo, que apenas uma pequena parcela dos catadores 
entrevistados (12,8% do total de 218 trabalhadores) considerou ter alguma 
doença provocada pelo trabalho com os resíduos, evidenciando a subestimação 
da relação trabalho e saúde (Porto et al., 2004). Alguns estudos também relataram 
que, para os catadores, ter saúde está relacionado à capacidade de poder trabalhar, 
independentemente das condições que o trabalho ofereça (Porto et al., 2004; Souza 
e Mendes, 2006; Dall’Agnol e Fernandes, 2007; Maciel et al., 2011). Preocupações 
sobre os possíveis riscos à saúde no contato com os resíduos foram manifestadas apenas 
nos casos de risco de desenvolver doenças graves, como Aids, câncer e a leptospirose 
(Souza e Mendes, 2006; Dall’Agnol e Fernandes, 2007; Maciel et al., 2011).

A partir destas questões, frente aos riscos no ambiente de trabalho, as ações mais 
comuns adotadas por esses trabalhadores e identificadas nos estudos foram diminuir 
ou negar a gravidade dos danos sofridos ou que poderão vir a sofrer, iniciando, com 
isso, um processo de minimização das ameaças existentes no ambiente de trabalho 
(Cockell et al., 2004; Cavalcante e Franco, 2007). Esta situação, entretanto, não 
ocorre porque o trabalhador quer ou se encontra totalmente alienado de suas 
condições de vida e trabalho. Ao contrário, são os próprios catadores os que mais 
sentem e vivenciam diariamente as consequências de uma atividade ainda geradora 
de riscos e adoecimento. Por conseguinte, o que ocorre é que muitos desses 
trabalhadores acabam por adoecer em detrimento das necessidades vitais mais 
imediatas, ou seja, a necessidade financeira em busca de sobrevivência individual e 
familiar. Sendo assim, é a partir de medidas de melhoria das condições laborais, de 
renda e de inserção no mercado laboral que os catadores poderão conquistar melhores 
condições de saúde, mostrando que trabalho e saúde são variáveis integradas e que 
não podem ser desvinculadas nos projetos de avanço das condições dos catadores 
na América Latina e no mundo. 

4 DISCUSSÃO

Os estudos identificados nesta revisão de escopo, embora oriundos de diversos 
países latino-americanos e realizados a partir de diversas metodologias, perspectivas 
e realidades locais, evidenciaram similitudes e uma forte homogeneidade com relação 
às características das condições de trabalho e saúde vivenciadas pelos catadores de 
materiais recicláveis. 
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A precariedade das condições de vida, trabalho e saúde desses trabalhadores 
ficaram evidenciadas nos resultados de todos os estudos. O perfil encontrado 
nessas pesquisas foi de trabalhadores com baixo nível educacional, adentrando 
na reciclagem informal devido ao desemprego e às dificuldades de inserção no 
mercado formal  de trabalho. As condições laborais se conformam a partir de um 
ambiente de trabalho vulnerável, por meio do contato direto com os resíduos, 
instrumentos de trabalho improvisados, trabalho penoso, renda financeira mínima 
e instável e inserção frágil na cadeia de reciclagem. A partir disso, as condições 
de saúde também compõem um quadro de precariedade, pela exposição dos 
trabalhadores a diversos riscos ocupacionais e possibilidades de adoecimento, sem 
proteção individual, ambiental e legal devido à sua inserção em um mercado informal 
com pouco reconhecimento por parte do poder público e da sociedade em geral.

Apesar dos atuais discursos sobre proteção ao meio ambiente, sustentabilidade 
e controle da produção de resíduos, ainda permanecem padrões de consumo 
desenfreados, acompanhados de rápida obsolescência dos produtos nas mãos dos 
consumidores, o que gera uma imensa e contínua quantidade de resíduos sólidos 
urbanos; todavia, sem uma preocupação real dos governos e da sociedade sobre 
como lidar com essa situação (Magera, 2005; Bauman, 2007). Considerados 
nos discursos como agentes ambientais, os catadores, contudo, ainda enfrentam 
discriminação e desvalorização laboral, sendo comumente vistos apenas como 
um grupo de vulnerabilidade social, que necessita de políticas de inclusão de teor 
caritativo (Bortoli, 2009). É necessário considerar, no entanto, como alguns estudos 
evidenciaram, que, por mais que beneficiem o meio ambiente, os catadores não 
realizam esse trabalho com apenas este intuito. Estes trabalhadores também buscam 
um trabalho valorizado e significativo, gerador de renda digna para sustento próprio 
e de suas famílias (Ferreira, 2005; Cavalcanti Neto et al., 2007).

Embora ainda não consolidadas, algumas conquistas têm sido buscadas 
visando à melhoria das condições de trabalho dos catadores. Políticas nacionais na 
América Latina têm visado à criação de cooperativas de reciclagem com o apoio de 
governos, empresas e instituições, no sentido de criar espaços mais organizados e 
com melhores condições de trabalho (Medina, 1999; 2000). Apesar disso, ainda 
continuam existindo cooperativas desprovidas de recursos e investimentos e que 
oferecem precárias condições de trabalho (Sterchile e Batista, 2011). Portanto, os 
desafios consistem em obter investimentos financeiros governamentais e exigir 
o compromisso dos municípios em cumprir as metas de coleta seletiva, além de 
promover a educação ambiental para que a sociedade participe ativamente do 
processo, medidas sem as quais as transformações não serão possíveis (Magera, 
2005; Jacobi e Besen, 2006). Por fim, os catadores devem ser ouvidos e incluídos 
nas decisões políticas em todas as instâncias, visto que, sem a voz e a opinião dos 
próprios trabalhadores, as ações serão desprovidas de sentido e efetividade.
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4.1  Lacunas

Algumas lacunas no conhecimento sobre o tema investigado foram identificadas. Há 
uma intensa necessidade de inclusão de informações sobre os catadores de materiais 
recicláveis nos sistemas nacionais de informação. Identifica-se uma escassez de 
dados estatísticos em nível nacional nos países latino-americanos, que explicitem 
o número real de trabalhadores envolvidos com a reciclagem informal, seu perfil 
sociodemográfico e suas condições de trabalho, com potencial para direcionar 
políticas públicas voltadas para essa população. Os catadores, embora cada vez 
mais presentes nos ambientes urbanos, permanecem fora das estatísticas, fato que 
leva ao desconhecimento e à segregação dessa categoria laboral. 

Alguns estudos apresentaram algumas vulnerabilidades metodológicas, 
como amostragens não representativas ou falta de informação clara sobre o 
desenvolvimento da pesquisa; outros se detiveram apenas em descrever as condições 
de trabalho e saúde, fatores que, de certa forma, dificultaram uma análise mais global 
e comparativa. Entende-se que o acesso dos pesquisadores a esses trabalhadores 
apresenta inúmeras barreiras, não apenas espaciais, visto que se encontram dispersos 
pelo espaço urbano ou nos distantes lixões e aterros sanitários, como também 
devido às dificuldades financeiras para o desenvolvimento da pesquisa. Cabe, 
portanto, maior investimento e interesse da academia científica para a investigação 
desses trabalhadores.

Identificou-se também que a grande maioria dos estudos analisou, de forma 
geral, as condições de trabalho de homens e mulheres catadores, sem considerar 
as diferenças de gênero, aspecto importante para se compreender as percepções 
sobre o trabalho e seus efeitos sobre as condições de vida e saúde dessa população. 
Nenhum estudo considerou também as diferentes características, percepções ou 
efeitos da reciclagem informal entre crianças e idosos, grupos vulneráveis que podem 
enfrentar maior precarização das condições de vida, trabalho e saúde que as demais 
categorias etárias. A necessidade dessa discussão é importante, tendo em vista que, 
embora o trabalho infantil seja considerado ilegal, constitui-se ainda um grave 
problema presente nos países latino-americanos. Quanto ao trabalho dos idosos 
na reciclagem informal, também é necessário um olhar especial, uma vez que a 
crescente flexibilização das relações de trabalho e o enfraquecimento das políticas 
previdenciárias podem estar levando estes trabalhadores a viverem informalmente 
da reciclagem como única alternativa de sobrevivência. 

Muitos estudos debruçaram-se em torno das condições de trabalho e seus efeitos 
na saúde dos catadores, sendo escassos, contudo, estudos voltados estritamente para 
a questão da saúde. Torna-se importante o desenvolvimento de mais pesquisas voltadas 
para a incidência de algumas doenças que podem ser comuns no trabalho com os resíduos 
urbanos (HIV, hepatites, outras doenças infecciosas e parasitárias) e que podem resultar 
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em graves problemas de ordem púbica. Essas pesquisas poderão contribuir também para 
a promoção de políticas e ações de saúde voltadas para os catadores.

A necessidade de outros estudos sobre a inserção do catador na cadeia de 
reciclagem é notória. Embora o tema seja sucintamente discutido na maioria dos 
artigos identificados, dados sobre o funcionamento e a organização desse mercado 
nos países são escassos, especialmente em termos quantitativos, dificultando a 
compreensão de aspectos como qual é a contribuição do trabalho do catador para 
a reciclagem em termos financeiros e como funciona a variação de preços nesse 
mercado. Informações nesse sentido poderiam orientar as políticas públicas nacionais 
e locais para uma melhor inserção do trabalhador no mercado da reciclagem.

Por fim, identificou-se a necessidade de mais estudos sobre as experiências 
bem-sucedidas em cooperativas de reciclagem tanto na América Latina quanto 
em outras regiões, comparando as condições de trabalho e saúde de catadores 
cooperativados com aqueles que atuam em lixões, aterros ou nas ruas. Embora 
haja experiências de sucesso nesse sentido, a existência de estudos identificando 
condições precárias de trabalho e saúde em várias cooperativas e associações 
indicam que a proposta ainda necessita de maiores investimentos em sua formação 
e organização permanente. Ainda é necessária, portanto, maior discussão entre 
catadores, pesquisadores e gestores públicos sobre como as cooperativas podem ser 
planejadas, produzindo condições laborais efetivamente benéficas para esses grupos. 

4.2 Potencialidades e limitações do estudo

O estudo apresentou algumas limitações. A busca de artigos foi realizada estritamente 
em três bases de dados, sendo duas delas amplamente utilizadas em nível internacional, 
com maior disponibilidade de artigos (PubMed e Scopus), enquanto a Lilacs constitui 
uma importante base de dados para estudos latino-americanos. Pode haver, entretanto, 
estudos sobre a temática que não estejam nas bases de dados selecionadas e, sim, 
em revistas mais locais e não indexadas (periódicos universitários, por exemplo).

Também houve dificuldades em se trabalhar com descritores específicos que 
refletissem o tema de interesse, visto que a reciclagem informal, além de ser um 
trabalho recentemente reconhecido nos países em desenvolvimento, não se constitui 
uma realidade presente em países mais desenvolvidos, havendo, portanto, uma 
escassez de descritores controlados nas bases de dados internacionais. Além disso, 
identificou-se intensa variedade de palavras-chave, principalmente pela diferença 
de nomeação desse trabalhador nos diferentes países (no Brasil são catadores; na 
Colômbia, recicladores urbanos; na Argentina, cirujeos), situação que dificultou 
as buscas e demandou a constante identificação e utilização de novos termos no 
processo de busca dos artigos. 
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Outra questão de interesse metodológico consistiu o fato de que a maioria 
dos estudos incorporados nesta análise foram descritivos, sem grandes variações 
em termos de design e método, sendo importante a compreensão multifacetada 
do fenômeno estudado. Como potencialidade do estudo, no entanto, os artigos 
identificados contribuíram para a construção de um panorama sobre as condições 
de trabalho e saúde dos catadores, propiciando uma síntese útil para aqueles que 
já trabalham com a temática e a pretendem desbravar. Outrossim, trabalhamos 
com artigos em três línguas (inglês, espanhol e português), questão considerada 
importante para o conhecimento do tema na América Latina. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

As condições de trabalho dos catadores de materiais recicláveis são permeadas por 
diversas formas de precariedade laboral, entre elas o contato direto com os resíduos, 
o trabalho penoso, a baixa renda, a falta de recursos laborais e a frágil inserção 
no mercado da reciclagem. Os catadores encontram-se expostos a diversos riscos 
físicos, químicos e biológicos, com destaque para os acidentes perfurocortantes, 
sem, contudo, obterem direitos trabalhistas e medidas de proteção no ambiente 
de trabalho.

Este capítulo apresenta um panorama descritivo e geral sobre a situação 
desses grupos em termos de condições laborais e de saúde na América Latina, 
passo importante para o avanço de novos estudos sobre o tema. Como demandas 
de pesquisa sobre a reciclagem informal, destacamos a necessidade da inclusão de 
informações quantitativas e qualitativas sobre os catadores de materiais recicláveis 
nos sistemas nacionais de informação; a superação dos estudos descritivos, partindo-se 
para metodologias mais robustas, como estudos epidemiológicos, comparativos 
e de associação; pesquisas sobre as diferenças de gênero, o trabalho infantil e 
a presença de idosos sobrevivendo da reciclagem; estudos sobre a inserção dos 
catadores na cadeia de reciclagem; e, por fim, um diagnóstico do funcionamento 
das cooperativas nos países latino-americanos para que sejam conhecidas as reais 
potencialidades e fragilidades deste tipo de organização, visando subsidiar políticas 
públicas direcionadas para o reconhecimento da categoria e a geração de trabalho 
e renda dignos a esses trabalhadores.
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