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Resumo 

 

 

 

Introdução: A gestão dos resíduos sólidos urbanos é reconhecida como questão ambiental, 

social e de saúde pública de fundamental importância, mas os trabalhadores do setor vivenciam 

péssimas condições de trabalho, exposição a múltiplos riscos, alta prevalência de agravos 

relacionados ao trabalho, baixa remuneração e pouco reconhecimento social. A necessidade de 

normativo que regule saúde e segurança dos inúmeros trabalhadores envolvidos neste setor, 

motivou este estudo visando fornecer a Secretaria de Inspeção do Trabalho subsídios técnicos 

científicos para elaboração de norma regulamentadora. Objetivo: identificar e compreender a 

relação entre a exposição aos riscos ocupacionais, dentro da dinâmica do processo de trabalho, 

e seus impactos à saúde na atividade de coleta de resíduos sólidos urbanos. Metodologia: trata-

se de Estado da arte com pesquisa bibliográfica da literatura nacional nas bases de dados da BVS 

e SciELO; pesquisa bibliográfica exploratória na literatura internacional e pesquisa de material 

audiovisual dos processos e sistemas de gestão da coleta de resíduos. Resultados: identificamos 

preponderância de estudos e pesquisas voltados a caracterização dos agravos e suas associações 

como fatores ocupacionais e organizacionais, tendo como objeto, a maior parte, a prevalência 

de acidentes, de problemas osteomusculares, contaminação biológica e outros estudos 

realizando análise e descrição da realidade do trabalho, dos modos de organização e de gestão 

do processo de coleta, das condições precárias de trabalho. Conclusão: o processo produtivo e 

a organização do trabalho nos moldes atuais são os principais determinantes dos adoecimentos 

e acidentes de trabalho entre os trabalhadores da coleta de lixo. Mudanças no desenho dos 

veículos compactadores e do processo de trabalho, implementação de conteinerização devem 

ser contemplados, visando melhores condições de trabalho e arranjos na organização do 

processo produtivo e campanhas educativas para população devem ser realizadas. A reflexão 

aponta para medidas de mitigação dos riscos a curto, médio e longo prazo.  

Palavras-chave:  Saúde e segurança do trabalho; Limpeza urbana; Legislação; Acidentes de 

trabalho; Processo de trabalho. 
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1. INTRODUÇÃO 

Esta pesquisa teve sua origem através da demanda da Subsecretaria de Inspeção do Trabalho à 

Fundacentro, tendo em vista a solicitação de esclarecimentos técnicos científicos que forneçam 

subsídios ao processo de elaboração da regulamentação das atividades do setor de Limpeza 

Urbana, que foi oficialmente aprovada em reunião ordinária da Comissão Tripartite Paritária 

Permanente – CTPP.  

A solicitação da SIT registrava a necessidade de estudo e análise do processo de trabalho de 

coleta dos resíduos sólidos urbanos, do levantamento dos riscos ocupacionais, das condições de 

execução da atividade. Além disso, requeria sugestões ou recomendações de medidas 

preventivas em SST no sistema de gerenciamento de resíduos. 

1.1. Problemática que envolve saúde e trabalho na coleta de lixo: 

No Brasil foram gerados durante o ano de 2020, aproximadamente 82,5 milhões de toneladas 

ou 225.965 toneladas diárias de resíduos sólidos urbanos. Com isso, cada brasileiro gerou, em 

média, 1,07 kg de resíduo por dia que precisam ser coletados e ter um destino final (ABRELPE, 

2021). Considerado um serviço essencial, a coleta de resíduos sólidos urbanos envolve os 

trabalhadores denominados coletores de lixo que recolhem os sacos de resíduos dispostos em 

vias públicas pelos munícipes e arremessa-os para o caminhão compactador. Os coletores 

seguem um roteiro pré-estabelecido pelas empresas numa jornada diária de trabalho em torno 

de 7 horas. 

Dada a importância da questão ambiental, esses trabalhadores precisam ser considerados na 

mesma proporção, ou seja, estudar suas condições e processos de trabalho tendo em vista a 

identificação dos riscos e situações aos quais estão expostos, reveste-se de grande importância, 

pois todos sabemos dos perigos gerados pela exposição aos resíduos sólidos urbanos, tais como 

doenças infecciosas disseminadas por vetores, entre outros. Segundo Pereira de Paiva et al. 

(2017) essa temática é pouco pesquisa e de suma importância o que justifica a proposta de um 

projeto de pesquisa.  

O projeto pretende obter um diagnóstico atualizado do processo de trabalho, das condições, da 

organização do trabalho e os impactos à saúde dos coletores de lixo. Ressalta-se que os estudos 

desenvolvidos nos últimos anos abordam apenas os riscos a que os trabalhadores estão 

expostos e muitos destes não consideraram o processo de trabalho e as tecnologias utilizadas 

para a sua execução (SANTOS, 1999; GUANA et al. 2021; PEREIRA DE PAIVA et al., 2017). 
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Soma-se ao aspecto anterior a observação de pesquisadores Santos (1999) que o processo e a 

forma de organização de trabalho se mantem inalterados desde a época das primeiras pesquisas 

realizadas pela Fundacentro, nas décadas de 1990, 2000 e 2010. 

 

1.2. Desafios para a regulamentação no setor  

▫ Um sistema de gestão e gerenciamento de resíduos deve levar em consideração não 

apenas a coleta de resíduos, mas toda a cadeia do lixo, desde a sua produção, coleta, 

transporte, armazenamento e destinação final. Para cada uma destas etapas estão 

envolvidos trabalhadores com atividades diferenciadas, submetidos a outros processos 

produtivos, com riscos específicos no âmbito de trabalho que apresentam questões 

específicas e diferenciadas para a segurança e saúde do trabalhador, além dos diversos 

atores que fazem parte deste contexto (empresas, trabalhadores, população, poder 

público); 

▫ Questões sociais e culturais que podem vir a determinar o processo de coleta e impor 

dificuldades à sua mudança; 

▫ Diferenças das formas de contratação (servidores municipais, terceirizados); 

▫ A divisão de responsabilidades do poder público (contratante) e empresas terceirizadas 

(contratadas); 

▫ Dificuldades de implantação de um sistema conteneirizado (dimensionamento, 

implantação e manutenção dos equipamentos); 

▫ Acondicionamento ausente ou irregular dos resíduos pela população; 

▫ Desigualdades da coleta no Brasil nos veículos ou nos equipamentos utilizados, bem 

como na ausência de uniformes e calçados; 

▫ Condições dos municípios dificultando os processos de trabalho (vias públicas com piso 

de diferentes níveis e irregulares e sem iluminação ou com iluminação precária); 

 

2. OBJETIVOS  

2.1. Geral  

Identificar e compreender a relação entre a exposição aos riscos ocupacionais, dentro da 

dinâmica do processo de trabalho, e seus impactos à saúde na atividade de coleta de resíduos 

sólidos urbanos.  
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2.2. Específicos 

a) Identificar agravos à saúde do trabalhador e sua associação com processo e organização 

do trabalho. 

b) Elencar medidas técnicas e organizacionais de proteção aos trabalhadores. 

c) Mapear os processos de trabalho na coleta de resíduos sólidos urbanos, identificando 

as tecnologias e modos de organização utilizados em outros países.  

d) Fornecer subsídios técnicos para elaboração de norma regulamentadora para o setor de 

limpeza urbana.  

 

3. APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO: ESTRUTURA E COMPOSIÇÃO 

Este relatório foi composto por 11 capítulos, a saber: 

1. Introdução: apresenta a problemática que envolve a relação saúde e trabalho na 

coleta de lixo e os desafios para a regulamentação no setor; 

2. Objetivos: são especificadas as perguntas as quais se pretende responder neste 

estudo; 

3. Apresentação do relatório; 

4. Nota metodológica no qual são descritos o desenho de pesquisa, estratégias e 

procedimentos adotados para a realização do estudo;  

5. Contribuições da Fundacentro: neste item é descrita a produção técnica da 

Fundacentro sobre o tema em questão desde a década de 90;  

6. Estado da arte no Brasil: destacamos os principais resultados dos encontrados nas 

pesquisas identificadas nas bases de dados da BVS e SciELO; 

7. Novas tecnologias e perspectivas internacionais: mostramos um panorama 

internacional das técnicas utilizadas no processo de coleta em outros países; 

8. Propostas de recomendações para a minuta de norma: apresentamos recomendações 

para implementação a curto, médio e longo prazo. 
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9. Conclusão: considerações finais são apresentadas sobre o processo e organização do 

trabalho vigente e os impactos a saúde e segurança dos coletores de lixo. 

10. Referências bibliográficas: todos os textos e publicações utilizados neste estudo são 

citados neste capítulo; 

11. Anexos: neste capítulo constam documentos e informações que dão sustentação e 

apoiam o relatório de uma forma geral:  

1. Quadro-Síntese dos Resultados;  

2. Links do material audiovisual referente ao capítulo 7;  

3. links do material áudio visual para análise de processo de trabalho e veículos 

utilizados; e  

4. Parecer sobre PROJETO DE PESQUISA TECNOLÓGICA: Análise dos riscos 

ocupacionais do processo da coleta de resíduos sólidos urbanos –Influência das 

operações com e sem plataforma nos implementos rodoviários de coleta de resíduos 

(caminhão compactador:) Relatório Final.  Recife, maio 2020. 

 

4. NOTA METODOLÓGICA  

A opção de delineamento se deu pelo estudo do tipo Estado da Arte dos riscos ocupacionais e 

agravos à saúde dos trabalhadores na atividade da coleta de resíduos sólidos urbanos. 

O Estado da Arte é um mapeamento (uma pesquisa) que possibilitará o conhecimento 

e/ou reconhecimento de estudos que estão sendo, ou já foram realizados com temáticas 

iguais ou parecidas a que se pretende estudar, permitindo reconhecer a evolução dos estudos 

sobre determinado tema. 

Visando responder à pergunta sobre o que se sabe sobre a atividade do coletor de lixo no Brasil 

foram delineadas as seguintes estratégias de pesquisa e procedimentos: 

a) Pesquisa bibliográfica principalmente nas bases de dados da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) 

e Scientific Electronic Library Online (SciELO), no período de fevereiro a março de 2022, 

utilizando-se os seguintes descritores (“limpeza urbana”, “coletores de lixo” AND acidentes; 
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“coletores de lixo” AND trabalhadores; “limpeza urbana” AND coletores AND saúde; “limpeza 

urbana” AND (trabalhadores OR coletores); “limpeza urbana”; “coletores de lixo” AND garis). 

Foram identificados 50 artigos para triagem. A partir dos artigos identificados, foi realizada 

pesquisa em suas referências (busca de citações backward) perfazendo 36 publicações. O total 

de estudos rastreados foi 86 os quais foram triados de acordo com os critérios de inclusão e 

exclusão abaixo relacionados, definindo em 30 publicações o material a ser analisado. Utilizamos 

o fluxograma PRISMA 2020 (PAGE et al., 2021) para ilustrar esse processo. 



8 
 

  
 

 

 



9 
 

  
 

Os critérios de inclusão utilizados para definição de nosso material de base foram: artigos 

originais publicados em periódicos indexados, com estudos realizadas no Brasil, em inglês e 

português, textos completos disponíveis; qualis da Capes - a partir de B2 na área de Saúde 

Coletiva ou Interdisciplinar ou área específica da revista e sem delimitação de período. 

Os critérios de exclusão foram:  artigos de revisão, TCC – Trabalho de Conclusão de Curso, teses 

e dissertações, trabalhos publicados em eventos científicos e a não localização e acesso ao texto 

integral do artigo. 

Para a aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, todos os pesquisadores (5) realizaram a 

leitura de título e resumo separadamente, verificando se no título incluía coletores de lixo e se 

o resumo apontava para as questões definidas nos objetivos. Após esta etapa, em grupo foi feito 

o julgamento de cada artigo e definição de nossa base definitiva para o estudo. 

Foi elaborada uma tabela para síntese dos resultados, compreendendo os seguintes itens: título, 

ano, autores e nome do pesquisador responsável pelo artigo; local de abrangência; objetivo; 

delineamento; participantes e principais resultados. A cada pesquisador foi distribuído um 

grupo de artigos para fins de leitura completa e inclusão na tabela de referência das informações 

solicitadas.  

b) Pesquisa bibliográfica exploratória sobre a coleta de lixo e sistema de gestão de resíduos 

internacionais os quais foram utilizados na composição e discussão do estado da arte, bem como 

para fins de identificação de inovações e recomendações para prevenção de acidentes trabalho 

e agravos à saúde dos coletores de lixo no Brasil (Anexo 1). 

c) Pesquisa exploratória de vídeos sobre a coleta de resíduos em outros países, com a 

visualização e análise considerando: a. tipo de coleta efetuada; b. composição de equipe de 

coleta; c. tipos de veículos e mecanismos ou dispositivos utilizados; d. ritmo de trabalho e. 

presença e uso de plataformas (estribo) e outros elementos do veículo que implicassem em 

formas de prevenção de acidentes de trabalho e doenças ocupacionais.  Relação dos links com 

o material audiovisual para visualização encontra-se no anexo 2. 

d) Elaboração de parecer em função da identificação de inconsistências teóricas, metodológicas 

e éticas no estudo intitulado Projeto de Pesquisa Tecnológica: Análise dos riscos ocupacionais 

do processo da coleta de resíduos sólidos urbanos – Influência das operações com e sem 

plataforma nos implementos rodoviários de coleta de resíduos (caminhão compactador) 

Relatório Final. Recife, maio 2020, elaborado pela Núcleo de Segurança e Higiene do Trabalho –
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NSHT/UPE(PROPONENTE) Laboratório de Ergonomia e Design Universal –LABERGO Design da 

Escola Politécnica da Universidade Federal de Pernambuco – UFPE (anexo 4). 

As análises foram efetuadas para cada estratégia de pesquisa constituindo-se no cerne da 

problemática as condições de trabalho, organização e processo de trabalho que envolve os 

trabalhadores da coleta de resíduos sólidos urbanos. 

 

5. CONTRIBUIÇÕES DA FUNDACENTRO  

A Fundacentro tem uma grande produção de pesquisas sobre a atividade do coletor de lixo e as 

relações com o trabalho e condições de saúde destes trabalhadores.  

O primeiro estudo foi iniciado em 1990, por solicitação da gestão à época, e desenvolvido em 

parceria com o SIEMACO São Paulo. Intitulado Coletores de lixo: a ambiguidade do trabalho na 

rua, um estudo etnológico, no qual foram realizadas entrevistas individuais e em grupo com 

trabalhadores, além da observação participante durante a coleta de lixo na cidade de São Paulo. 

Santos (1998) evidenciou os riscos na atividade, os problemas de saúde, a problemática do 

acondicionamento dos resíduos, a dinâmica dos trabalhadores da coleta em espaços públicos, 

suas relações e organização do trabalho na equipe e questões psicossociais. Ênfase foi dada aos 

ritmos intensos de trabalho, longas jornadas e a correlação com um conjunto de dores no corpo. 

Foram produzidos diversos materiais para a difusão do conhecimento ao longo dos anos 

relatando a problemática dos coletores de lixo tais como: cartilhas, exposição fotográfica, 

folders, produção de vídeo.  

Estudos sob demanda do Ministério Público Estadual e do Ministério Público do Trabalho 

(Federal) também foram realizados.  

O primeiro estudo consistiu em uma caracterização dos acidentes de trabalho ocorridos na 

coleta de lixo a partir de análise das Comunicações de Acidentes do Trabalho - CAT fornecidas 

pelas empresas responsáveis à época pela atividade, gerando relatório de pesquisa intitulado 

Análise dos acidentes de trabalho e doenças nos trabalhadores das empresas prestadoras de 

serviço de limpeza pública da cidade de São Paulo no período de 1990 a 1994. São Paulo: 

Fundacentro, 1999, em parceria com a Coordenação de Vigilância em Saúde e Centro de 

Referência em Saúde do Trabalhador. 
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O relatório intitulado Avaliação das condições de trabalho dos trabalhadores em limpeza pública 

da cidade de São Paulo (2002), consistiu em extenso levantamento de riscos na atividade destes 

trabalhadores, com recomendações para melhoria das condições de trabalho e em parceria com 

técnicos de todos os Centros de Referência em Saúde do Trabalhador. 

O Relatório de inspeção do cumprimento de recomendações na atividade de coleta de lixo 

domiciliar na cidade São Paulo (2010), gerou pesquisa por solicitação do Ministério Público do 

Trabalho em decorrência de necessidade de atualização dos resultados colhidos e apresentados 

no documento anterior (2002) e teve como objetivo verificar se as recomendações haviam sido 

cumpridas pelas empresas responsáveis pela coleta de lixo. Envolveu parcerias com os Centros 

de Referência em Saúde do Trabalhador e COVISA. 

Desde a década de 1990 constatamos condições de trabalho e organização do processo 

produtivo que são contrários aos que se preconiza para que processos de saúde sejam 

instaurados ou mantidos. Deste então não houve mudanças neste processo de trabalho tais 

como: 

 Coleta de resíduos porta a porta que imprime uma marcha acelerada ou correndo para 

o coletor de lixo, com pressão de tempo para o cumprimento da meta estabelecida 

(coleta de resíduos do setor); 

  Movimentos repetitivos de arremesso, abaixar, levantar, subir e descer da plataforma 

traseira do veículo; 

 Jornadas longas de trabalho;  

 Condições de conforto inadequadas ou ausentes (locais para satisfazer as necessidades 

fisiológicas, lavar as mãos, alimentar-se, etc.); 

  Espaço público da rua com suas situações de imprevisibilidade e riscos de toda a sorte, 

exposto as condições climáticas (chuva, calor, frio, umidade); 

 Resíduos acondicionados incorretamente e contendo perfuro cortantes responsáveis 

por cortes e perfuração em suas mãos entre outros aspectos. 
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6. ESTADO DA ARTE NO BRASIL  

6.1 Contexto   

Inicialmente, apresentaremos a análise dos textos que compõem esta revisão, divididos em duas 

categorias, para em seguida, fazer discussão sobre o aporte deste trabalho e expor alguns 

princípios, que se extraem da análise dos textos e outros estudos, para o desenho de processos 

e de sua segurança mais seguros. Espera-se, por fim, que o processo normativo possa favorecer 

a adoção de sistemas inovadores, tanto do ponto de vista técnico, quanto do ponto de vista da 

segurança. 

6.2 O que nos mostra a literatura brasileira sobre relação trabalho saúde na coleta de resíduos 

urbanos 

Trinta artigos foram selecionados para compor este trabalho de revisão. 11 foram incluídos na 

primeira categoria ‘Processo e organização de trabalho, atividade, subjetividade e carga de 

trabalho’; 19 compõem a segunda categoria ‘Impactos das condições de trabalho na coleta de 

resíduos ‘, subdivididos em quatro grupos: 4 incluídos no subitem ‘Agravos relacionados ao 

trabalho’, 5 no subitem ‘problemas osteomusculares’, 4 no subitem ‘risco e contaminação 

biológicos’, 6 no subitem ‘acidentes de trabalho’. 1 

No Anexo 1 – Quadro: Síntese dos Resultados é demonstrado de forma sistemática e sintética 

os textos selecionados e as categorias de análise nas quais foram inseridos para a construção do 

estado da arte. 

 

6.2.1 Processo e organização de trabalho, atividade, subjetividade e carga de trabalho 

Duas pesquisas seminais surgem ao final dos anos 90 referindo-se à influência do processo de 

trabalho na saúde dos trabalhadores da coleta. Com abordagens distintas, mas 

complementares, iniciam perspectiva de análise baseada na descrição do trabalho e de seus 

determinantes (em especial, o processo e organização do trabalho) a partir do olhar e 

experiências dos próprios trabalhadores: Velloso et al. (1997; 1998) investigam em 

profundidade o processo de trabalho e os agravos que sofrem os garis2 na cidade do Rio de 

                                                           
1 Eventualmente, textos classificados em dada categoria são usados em outra, uma vez que foram 

categorizados em função do objeto principal do estudo, mas podem também tratar de outro objeto. 
 
2 O termo ‘gari’ utilizado por estudiosos equivale ao termo ‘coletores de lixo’, definição adotada pelos 
autores deste documento. 
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Janeiro; Santos (1997) tem como objeto a dinâmica subjetiva vivida pelos coletores do município 

de São Paulo no seu trabalho, tanto individualmente quanto coletivamente, que é confrontada 

e analisada, também, pelo prisma do trabalho real. A autora revela dimensões próprias à 

natureza humana que permitem aos trabalhadores, por meio de estratégias individuais e 

regulações coletivas, buscar cumprir as exigências que lhes são impostas pela empresa à 

despeito das péssimas condições de trabalho. Infelizmente, nem sempre isso é possível, o que 

explica a ocorrência de certos acidentes e qualidade insuficiente em certas situações. 

O processo de trabalho, analisado por Velloso et al. em meados dos anos 90, é ainda 

representativo, com pequenas diferenças, da coleta realizada em grandes centros no país, não 

tendo transformações significativas até os dias de hoje, diferentemente da grande 

transformação que ocorreu nos países desenvolvidos. Na época, a Companha Municipal de 

Limpeza Urbana era responsável pela coleta de quatro mil toneladas de lixo domiciliar, com uma 

frota de mais de 300 veículos e 1400 coletores, com uma média per capita de 2,86 t/homem/dia. 

29 garis, que atuam em um dos bairros do Rio de Janeiro, participaram do estudo, baseado em 

entrevistas semiestruturadas e filmagens de operações, que permitiram descrever e analisar a 

organização das equipes, os turnos de trabalho, as operações e atividades realizadas na coleta 

de casas, edifícios, fábricas, presídio nas ruas do bairro e favela. O manuseio e movimentação 

de cargas pesadas de formas variadas, o contato permanente com o lixo (em geral, mal 

acondicionado) caracterizam o trabalho em processo, no qual caminhão, que compacta o lixo, 

transporta e se movimenta entre os pontos onde o lixo se encontra acondicionado de formas 

variadas. Os agravos, em especial os acidentes, analisados, a partir das entrevistas, distribuem-

se tanto nas atividades de coleta e colocação do lixo, quanto na movimentação e deslocamentos 

do caminhão, sobre o qual são transportados os trabalhadores.  

Como trabalhar com o ‘lixo’ sem perder sua humanidade? A partir de entrevistas e observação 

participante, a autora aponta que, mesmo em condições adversas, é possível para os ‘garis’ ter 

prazer, brincar, se relacionar, embora o sofrimento impere diante das adversas condições de 

trabalho e dos impactos que provocam, materializados na forma de acidentes, queixas e 

doenças, adição. O real da atividade provoca a subjetividade dos garis.  

O segundo artigo de Velloso et al., publicado em 1998, a partir da mesma pesquisa relatada em 

1997 e voltado à percepção dos garis sobre suas condições de trabalho, com profunda imersão 

etnográfica, captura a essência do processo de trabalho e seu impacto direto na segurança dos 

trabalhadores, ao trazer à público o olhar de um dos garis que afirmou: 
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 ‘... o latão pesado de 200 kg que a CONLURB já proibiu, às vezes força e tem que ter quatro 

pessoas para levantar. A falta de segurança porque viajamos pendurados com risco de cair 

e esse negócio de trabalhar em morro, chão esburacado, com peso de tudo quanto é espécie 

(vidro, lata que corta e machuca). A falta é atribuída a própria Companhia, porque deveria 

ter um meio de trabalho, onde o trabalhador não colocasse totalmente o corpo como um 

objeto de carregar o lixo: Usasse uma coisa fora do corpo’... (p. 145-6; em negrito por 

nós). 

Por meio da reformulação pelos autores dessa fala, podem definir o processo de produção, 

como sendo, aquele que ‘é constituído de tecnologia precária, praticamente manual, onde o 

corpo do trabalhador transforma-se em instrumento de carregar o lixo’ (p. 144).  

Além disso, são apresentados os principais riscos da atividade na saúde do trabalhador, referidos 

pelos garis, a saber: condições climáticas, ruído (caminhão compactador e veículos), viajar 

pendurados, trepidação do veículo, condições das vias públicas, tráfego intenso 

(atropelamentos e colisões), esforço físico (extensas distâncias percorridas a pé, sobrecarga de 

peso), EPIs inapropriados e pouco confortáveis, e exposição a objetos perfurocortantes e 

agentes biológicos.  

Na fala de outros trabalhadores, observa-se visão dominante que responsabiliza os próprios 

trabalhadores pelos acidentes, reproduzindo o discurso da empresa ´falta de atenção, uso de 

álcool, dentre outros fatores’, o que se observa em estudos sobre outras categorias. 

Outro aspecto importante refere-se a trazer, desde então, os impactos psicológicos do modo de 

gestão, organização da empresa, insegurança na operação e das relações sociais na empresa, 

conforme relato de um trabalhador; 

‘Muito nervosismo dentro do serviço... O cara fica apreensivo porque está 

trabalhando de tênis e muita gente falando com ele. O barulho atrapalha, o 

psicológico da gente fica abalado e aí vem a insegurança da gente ali. A cabine é do 

motorista, porque tem diferença do motorista para o gari, tem a discriminação’... 

(p. 146). 

Já no estudo de Santos e Silva (2011), a percepção de garis e catadores da cidade de Fortaleza 

(CE) sobre o lixo mostra, é analisada através de entrevistas realizadas com uns 20 trabalhadores 

(dentre eles 5 garis). Para os garis, ‘lixo é sinônimo de perigo e de sustento’ (p. 3416). Quando 

questionados, os trabalhadores, apontam, sobretudo, para o risco de contaminações e doenças. 

Todavia, como o contato com o lixo é inevitável e frequente, no processo de coleta existente no 

município, os autores sugerem medidas educativas, de segurança, em especial os autores 
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preconizam o uso de equipamentos de proteção, e supervisão para minimizar os riscos. Nesse 

estudo do campo da psicologia, o processo de trabalho não é objeto de análise. 

Nas pesquisas de Santos (1997) e Velloso et al. (1998), a complexidade da atividade de coleta já 

pode ser constatada: temática e objeto da pesquisa de Vasconcelos et al. (2008a) realizada a 

partir do referencial teórico e metodológico da Ergonomia da Atividade. Nela, se assume, ao 

contrário do pouco reconhecimento social e invisibilidade, perspectiva que busca valorizar a 

competência dos trabalhadores do município de Belo Horizonte, e das inúmeras varáveis que 

influenciam suas atividades. Três fatores apontam para sustentar a tese da complexidade do 

trabalho dos garis: 1) ‘parte dos resultados pode ter graves consequências’ (p.416), como a 

ocorrência de acidentes, cujos fatores de risco são geridos em situação permanentemente; 2) ‘o 

sistema contém elementos típicos de outros sistemas complexos, tais como instabilidade, 

imprevisibilidade,  incerteza’(p.416), que associados às exigências temporais e cadência elevada 

exigem alto desempenho fisiológico; 3) a enorme variabilidade – dos equipamentos, em 

especial, dos caminhões, do lixo e formas de acondicionamento, das relações com a comunidade 

, dentre outras - exige gestão individual e coletiva permanentes dentro de regramento prescrito 

e controles rígidos. 

Um elemento apresentado nesse artigo, a estratégia de redução, que mostra a capacidade de 

regulação dos coletores para diminuir a carga de trabalho e ocorrência de acidentes, é tratada 

exclusivamente em outro texto (Vasconcelos et al., 2008b).  

Redução, segundo Vasconcelos et al. (2008b), é estratégia na qual um coletor agrupa certa 

quantidade de lixo, pilhas, em determinados pontos das vias, espécie de estoque intermediário, 

preliminar, para favorecer o carregamento pelos demais trabalhadores da guarnição no 

caminhão parado. Embora seja sustentada pelas equipes que atuam no município (não indicado 

no texto), por favorecer a coleta, diminuir a carga de trabalho e acidentes, a empresa só autoriza 

sua aplicação em situações específicas (quando o acesso do caminhão não é possível). A partir 

da análise ergonômica realizada, os autores mostram os benefícios do uso da ‘redução’, 

comparando-o ao trabalhado sequencial, prescrito, na qual trabalhadores seguem (em geral 

correndo) atrás dos caminhões arremessando as sacolas de lixo. Além disso, como a empresa 

justifica a não adoção do método, pois considera aumentar a carga física de trabalho, foram 

feitas medidas de frequência cardíaca para compará-las em situações com e sem uso da 

redução. Os autores demonstram que a redução permite trabalho mais cadenciado, maior 

cuidado no manuseio e separação do lixo, favorece o estabelecimento de relações com a 



16 
 

  
 

comunidade e a difusão sobre aspectos do acondicionamento do lixo, menor desgaste, 

diminuição dos riscos de acidentes (cortes, quedas e atropelamentos). 

A terceirização dos serviços de coleta (em cidade não informada pelos autores) pode deteriorar 

ainda mais as duras condições de trabalho como mostra o estudo de Santos et al. (2009). Em 

análise aprofundada da atividade de trabalho, apontam-se os efeitos deletérios quando é 

adotada forma de gestão e organização que se vale de modos de controle excessivo e de formas 

que desqualificam moralmente os trabalhadores. Por meio desse controle gerencial, a 

consolidação do trabalho coletivo nas guarnições é impedida, assim como a apropriação das 

áreas, chamadas de trechos na empresa, é dificultada por mudanças frequentes de 

trabalhadores nos trechos. A apropriação dos trechos favorece o conhecimento geográfico das 

vias, das condições de trânsito e da disposição do lixo nas variadas formas de acondicionamento 

na região, maior controle sobre os riscos por parte dos trabalhadores, além de favorecer a 

criação de laços com a comunidade. A mudança de trechos ‘desregulamenta’ a atividade coletiva 

que, associada a formas de controle, fundadas no conflito entre motoristas e garis (sob controle 

dos primeiros), e de pressão por produção dificulta a construção de regulações coletivas e 

sociais, diminui a gestão individual dos gestos e riscos presentes, ameaça a saúde psíquica dos 

trabalhadores ao retirar o sentido do trabalho, aumenta o desgaste fisiológico, de adoecimentos 

acidentes. Mesmo diante de condições tão difíceis, os trabalhadores constatam a inação do 

sindicato. Por fim, os autores propõem não apenas recomendações para melhoras as condições 

de trabalho, que contrária o modo de gestão adotado pela empresa, mas também ação do poder 

público em regulamentar as condições de operação da empresa a fim de assegurar tanto a 

qualidade do serviço de coleta quanto condições de trabalho dignas. 

O estudo de Camada et al. (2012), realizado em Salvador, também baseado na AET confirma boa 

parte do que foi observado e tratado acima. As duras condições de trabalho, a grande 

variabilidade, os perigos presentes no lixo, a pouca margem de ação impõem, em contexto de 

pressão e controle exercidos pela gestão, carga elevada de trabalho que leva a desgaste 

fisiológico, ameaça a saúde psicológica e afetiva e acidentes diversos. Mostra, também, por 

outro lado, que os coletores de Salvador, quando conseguem, colocam em prática a estratégia 

de redução, como havia descrito Vasconcelos et al. (2008b), dentre outras formas, para diminuir 

a carga de trabalho e seu desgaste. Além disso, o artigo analisa clinicamente as contradições do 

modelo de gestão e produção adotado, que impõe regras e metas rígidas e submete as 

guarnições a condições precárias com poucos recursos; os motoristas das guarnições são 

agentes de regulação de produção, que determinam o ritmo e atividades dos garis, para atender 

número de viagens (coleta nos bairros e descarga nos aterros) previsto para cada jornada de 
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trabalho. No caso de empresa de coleta terceirizada, analisado por Santos et al. (2009), o 

motorista é braço da gestão, cujo papel é tensionar a atividade do carregamento, baseada em 

relações conflituosas com os garis. Alguns estudos, discutidos, a seguir, mostram que o 

comportamento dos motoristas e sua forma de conduzir podem estar na origem de acidentes 

graves de trabalhadores, situados no estribo, durante o deslocamento do caminhão. 

Aos trabalhadores cabe regular, por meio de sua atividade física (esforço e repouso) e 

estratégias como a redução, colocadas em prática quando possível, as variações e necessidades 

da produção, além do acúmulo contínuo de lixo. Contradições entre regras de segurança e de 

produção, quebra dos caminhões impactam a atividade de trabalho, mas não parecem ser 

objeto da gestão que usa punições (mudanças de trecho, salário, dentre outras formas) quando 

as metas não são cumpridas pelas equipes, mesmo em situações de ausência de recursos. 

A elevada carga fisiológica de trabalho e de atividade física durante a coleta de resíduos é tratada 

nos três últimos artigos desata seção. 

Anjos et al. (2007) reportam estudo baseado em medidas fisiológicas – frequência cardíaca e 

gasto energético – para avaliar a carga de trabalho físico na atividade de coleta de lixo urbano. 

80 trabalhadores da empresa municipal de coleta participaram do estudo, que confirmou nível 

elevada de carga de trabalho. Tanto as medidas de frequência cardíaca, quanto as de gasto 

energético foram consideradas elevadas, segundo os métodos e referenciais adotados pelos 

autores. Os autores concluem fazendo recomendações para diminuir a carga de trabalho, tais 

como utilização de containers e a mecanização do carregamento nos caminhões. Dados da 

mesma pesquisa (ANJOS e FERRREIRA, 2000), já foram utilizados em 2001, para questionar os 

níveis considerados na legislação brasileira para avaliar a carga fisiológica dos trabalhadores.  

Pesquisa de corte transversal foi realizada com a participação de 127 trabalhadores de empresa 

de coleta que atua nas cidades de Pelotas e Rio Grande no Rio Grande do Sul. Foi aplicado 

questionário com variáveis sociodemográficas, econômicas, comportamentais (consumo de 

álcool), dados antropométricos e aspectos temporais no trabalho, além do questionário nórdico 

para investigar possível associação de sintomas osteomusculares e questionário internacional 

de atividade física. Cardoso et al. (2014) mostraram que o valor médio de atividade física 

ocupacional é elevado, 3853 minutos por semana, representando 90% da atividade física total 

que inclui atividade física no deslocamento, lazer e no ambiente doméstico. 
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6.3. Impactos das condições de trabalho na coleta de resíduos  

Na seção anterior, foram apresentadas pesquisas voltadas à compreensão dos processos e 

formas de organização do trabalho, utilizados pelos serviços e empresas de coleta de resíduos. 

Nesta seção, trataremos dos estudos que buscam compreender os impactos à saúde dos 

trabalhadores da coleta. 

6.3.1. Agravos relacionados ao trabalho 

4 estudos3, analisados abaixo, abordam de modo geral os impactos da coleta na saúde dos 

trabalhadores. Os dois primeiros, que seguem, foram pioneiros a se preocupar com a saúde dos 

coletores.    

Em 1985, cerca de 80 coletores do Departamento de Limpeza Urbana de Campinas foram 

recrutados pelo serviço médico ambulatorial da Secretaria Municipal de Saúde. Foi observada 

uma alta taxa de alcoolismo entre os coletores (18,5%), assim como elevada prevalência de 

bebedores habituais (34,4%), situação agravada pelo hábito dos balconistas de bares 

oferecerem aguardente gratuitamente, carência alimentar, alta demanda calórica, exposição à 

chuva e ao frio. Por outro lado, tanto a prevalência de hipertensão arterial sistêmica foi baixa 

nos coletores, compatível com o da população, quanto a incidência de lombalgias nesses 

coletores foi menor quando comparados com motoristas da prefeitura municipal de Campinas 

e trabalhadores da indústria pesada. A taxa de frequência de acidentes foi de 137 e 152 por 100 

                                                           
3 Um quinto artigo foi excluído por se tratar de coleta seletiva, que apresenta diferenças significativas na 
natureza do lixo, nas formas de acondicionamento e peso, dentre outros fatores. Todavia, como traz 
perspectivas interessantes para a prevenção inserimos sua análise nesta nota. 

Estudo foi realizado com 50 trabalhadores de duas empresas de coleta seletiva, que operavam em Porto 
Alegre (MIGLIORANSA et al., 2003), visando apresentar perfil epidemiológico e descrição das lesões e 
acidentes mais presentes. Foram realizadas entrevistas com 20 trabalhadores da empresa A e 30 da 
empresa B, tendo como suporte questionário contendo dados sociodemográficos, agravos relacionados 
ao trabalho e uso de EPIs. Embora não explicitado nos métodos, o artigo faz descrição do processo de 
trabalho para compreender os impactos à saúde dos coletores, reforçando alguns aspectos fundamentais, 
conforme mostraram outros estudos citados nesta revisão, tais como: importância do papel do motorista 
que ‘controla o andamento do serviço’ (p.22); características da atividade – correr, subir e descer do 
caminhão carregando pesos em terrenos irregulares – explicam quedas e lesões, sobretudo, nos membros 
superiores e inferiores, do mesmo modo, ao arremessar sacolas simultaneamente, em geral sem 
utilização de luvas, explica cortes nas mãos. Após caracterizar o perfil dos trabalhadores de cada empresa, 
os autores compararam tanto a prevalência de lesões e acidentes, quanto as práticas quanto à aplicação 
de EPIs e seu uso pelos trabalhadores nas duas empresas. Foram relatados 29 acidentes na empresa A e 
54 na empresa B, destes 10 quedas na empresa A e 27 quedas e atropelamentos na empresa B (número 
mais alto do que os cortes); as lesões são mais prevalentes nos membros inferiores nas duas empresas; 
constatou-se baixa utilização de EPIs nas duas empresas, assim como irregularidades no fornecimento (a 
empresa B cobrava dos trabalhadores os EPIs fornecidos aos trabalhadores; a empresa assegura melhores 
condições de trabalho que refletem em maior satisfação dos trabalhadores. 
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coletores/ano, para os anos de 1985 e 1986, respectivamente, porém, a gravidade do acidente 

não foi estimada (ILARIO,1989). 

O afastamento de 36 funcionário de município do interior de São Paulo da coleta de lixo foi 

objeto do estudo de Robazzi e Bechelli (1985). Estudo que foi realizado a partir de análise da 

documentação (dados pessoais, diagnósticos, dentre outros), disponibilizada pela 

administração, e entrevistas com trabalhadores para buscar causas dos afastamentos. 

Observaram-se 183 afastamentos, média de 5 afastamento por trabalhador durante 42 meses; 

dos 29 trabalhadores que afirmaram ter se afastado por problemas de saúde e obtido licença 

para tratamento, a causa, de mais de 90% dos afastamentos, foi acidente de trabalho. 

Novo estudo de Robazzi e colaboradores, publicado em 1994, tendo como objetivo verificar 

número de afastamentos de 36 trabalhadores de cidade do interior de São Paulo, o uso de 

Equipamentos de Proteção individual e principais problemas durante execução da atividade de 

coleta. Para tal, o estudo teve três etapas: entrevistas com trabalhadores, consulta aos 

prontuários dos trabalhadores, observação da execução do trabalho. Foram preparados 

questionário para abordar o uso de EPIs e ficha para usar durante as observações de campo. 

Como resultado, foi verificada: média alta de afastamento, 4,61 afastamentos durante 60 

meses; trabalhadores não utilizavam na maior parte do tempo os EPIs, que não eram 

necessariamente os mais adequados, nem repostos com a devida frequência em caso de 

desgaste; ritmo acelerado dos trabalhadores, com risco de acidentes por queda e 

atropelamentos, sobretudo, nos turnos diurnos. 

Silva et al. (2017) realizaram estudo em 43 coletores visando verificar a qualidade de vida no 

trabalho referida. Foi aplicado questionário por entrevistador contendo dados 

sociodemográficos, ocupacionais e de qualidade de vida (WHOQOL-bref). Contraditoriamente, 

os trabalhadores referem ter qualidade de vida satisfatória, embora 55,8% reportem sintomas 

osteomusculares, pressão arterial superior a 140,90 mmHg (no ato da entrevista), 26,2% tenham 

sido vítimas de acidentes de trabalho. Embora, o processo de trabalho não tenha sido abordado, 

os autores fazem recomendações genéricas voltadas a educação dos trabalhadores e uso de 

EPIs, para contribuir com ambiente de trabalho seguro. Ressaltam, por fim, a importância do 

papel da comunidade no acondicionamento do lixo. Apenas neste estudo, o risco cardiovascular 

foi considerado.  

6.3.2. Risco e contaminação biológicos 

Na pesquisa de Ferreira et al. (1999), buscou-se compreender a exposição ao vírus da hepatite 

na coleta de lixo hospitalar. A prevalência de hepatite B em coletores de lixo domiciliar (14,2%) 
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do Rio de Janeiro foi estatisticamente igual a dos coletores de lixo hospitalar (12,9%), indicando 

semelhanças nos tipos de resíduo e exposição ao HBV (FERREIRA et al., 1999), visto que a 

frequência de acidentes com perfurocortantes é alta nos dois grupos.  

Outro estudo, de desenho transversal sobre infecção pelo vírus das hepatites B e C, foi realizado 

entre 2014 e 2015, com trabalhadores da coleta de lixo domiciliar (não exposto) e de serviços 

de saúde (expostos), na cidade de Belo Horizonte, chegou a resultados distintos dos achados de 

Ferreira et al. (1999). A prevalência de anticorpos para a hepatite C (anti-HCV) foi de 3,3% em 

trabalhadores “expostos” e 0,9% em “não expostos”, e de anticorpos para antígeno central da 

hepatite B (Anti-HBc) foi de 9,8% e 5,6% em “expostos”' e “não expostos”, respectivamente. 

Com relação à situação vacinal, apenas 44,9% dos expostos ao lixo doméstico foram 

efetivamente imunizados contra o vírus da hepatite B (VHB), em contraste com os 73,8% dos 

que manuseiam o lixo da saúde (MOL et al., 2016). 

A percepção de riscos, especificamente os associados aos agentes biológicos, dos trabalhadores 

da limpeza urbana de uma empresa prestadora de serviços para a Secretaria Municipal de 

Serviços Urbanos foi tema de pesquisa qualitativa, realizada em Dourados (MS). Foram 

entrevistados oito trabalhadores que participam da coleta de lixo, os quais indicaram como os 

riscos mais preocupantes os de acidentes com perfurocortantes (cacos de vidro, agulhas de 

seringas, espinhos) nos membros superiores e inferiores, mordidas de cachorro (lesões 

lacerativas), contato com animais e insetos vetores de inúmeras doenças (LAZZARI & REIS, 2011). 

Os agravos à saúde decorrentes de exposição biológica entre grupos funcionais de trabalhadores 

(Aterro, Transbordo, Coleta, Varredores, Motoristas) de três concessionárias privadas de 

limpeza urbana licenciada pela prefeitura de São Paulo foram avaliados por meio de contagens 

sanguíneas, provas de atividade inflamatória, marcadores sorológicos de infecção e exame 

protoparasitológico de fezes. Foi considerado como grupo não exposto (controle), 

trabalhadores ferroviários, sem contato com resíduos sólidos. Com exceção dos varredores, os 

trabalhadores da limpeza urbana apresentaram indicadores de infecções respiratórias e 

aumento da atividade inflamatória sistêmica similares aos do controle. Com relação aos exames 

parasitológicos de fezes, a porcentagem de positividade total foi maior nos varredores, e os 

protozoários patogênicos foram mais frequentes em varredores e coletores. O status vacinal 

para tétano foi acima de 94% para os trabalhadores do setor de limpeza urbana e de 72% para 

o controle, porém, tanto o grupo controle (34%) como o de varredores (29%), apresentou 

cobertura vacinal para hepatite B baixa. Esses dois grupos também apresentaram maiores 

positividade para leptospirose (GAUDENZI, 2009). 
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6.3.3. Problemas osteomusculares  

Os distúrbios osteomusculares constituem, devido à natureza da atividade física, em 

movimento, esforços e manipulação de cargas variadas, problema importante observado em 

trabalhadores da coleta de resíduos no Brasil 

Em nova publicação de Cardoso et al. (2014), com dados de pesquisa realizada4 com a 

participação de 127 trabalhadores de empresa de coleta que atua nas cidades de Pelotas e Rio 

Grande no Rio Grande do Sul, (CARDOSO et al., 2013), constatou-se alta prevalência de sintomas 

osteomusculares entre os trabalhadores nos doze meses após a aplicação do instrumento – 

88,2%. Se na primeira publicação, os autores sugerem a adoção de pausas para recuperação da 

atividade física, nesse, recomendações – calçados, educação postural e ginástica laboral –, 

voltadas sobretudo a aspectos individuais, foram propostas como estratégias de prevenção. 

O trabalho de Pataro e Fernandes (2014) teve como objeto, em estudo de corte transversal, a 

prevalência de lombalgia em censo que contou com a participação de 624 trabalhadores de 

limpeza urbana (motoristas, coletores, pessoal de manutenção e agentes de limpeza), da cidade 

de Salvador. Diferentemente do estudo de Cardoso et al. (2014), questionários foram aplicados 

com entrevistadores buscando dados sobre ‘fatores sociodemográficos, sintomas 

osteomusculares, hábitos de vida e trabalho doméstico’, demanda física e demanda psicossocial 

(por meio do ‘job content questionnaire’). A prevalência de lombalgia (definida como dor lombar 

presente por mais de 7 dias consecutivos no último ano, dentre outros critérios) foi de 36% e de 

desordem musculoesquelética (em qualquer parte do corpo) foi de 62,8%. Casos de lombalgia 

estão associados a maior tempo de trabalho, a exposição a posturas extremas (flexão e rotação 

de troco), maior demanda psicossocial, à coleta de resíduos propriamente dita e menor 

escolaridade. Finalizam o estudo com recomendações, de caráter genérico, dirigidas a mudanças 

nos aspectos organizacionais e de gestão, além da adoção de tecnologias e condições de 

trabalho mais adaptadas ao pessoal de limpeza urbana.  

Mais dois estudos, realizados por membros da mesma equipe de pesquisa, investigaram, no 

primeiro caso, a prevalência de dor musculoesquelética situada em várias partes do corpo (em 

inglês ‘multisite’) e associação com fatores ocupacionais em população de trabalhadores (1057 

participaram), que contêm os da limpeza urbana de Salvador e da indústria de calçados 

(FERNANDES et al., 2016), e no segundo, investigar a associação entre fatores ocupacionais e 

                                                           
4 Tratada na seção anterior, a publicação apresenta resultados da avaliação dos níveis de atividade física 
na coleta de resíduos. 
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sintomas musculoesqueléticos em membros inferiores na população de trabalhadores da 

limpeza urbana (657 participantes) (LESSA e FERNANDES, 2022). 

Com critérios e desenho semelhantes, questionário semelhante ao descrito acima, no primeiro 

estudo, demonstrou-se que a prevalência de sintomas dispersos se associa a exposição a 

diversos fatores como continuidade de dor que inicia localizada em uma parte. Como mostram 

os autores, possuem tais sintomas trabalhadores expostos a alta carga de trabalho física, baixa 

autonomia e pouco suporte. Como ilustração, quase todos os trabalhadores que apresentam 

dor no pescoço tinham sintomas em outras partes do corpo, prevalência de 90,5%. No segundo, 

as autoras aferiram a prevalência de 42,1%, nos últimos 12 meses, e 23,7%, nos últimos 7 dias, 

de dor nos membros inferiores naquela população de trabalhadores. A prevenção aos 

problemas musculoesqueléticos depende de intervenções nos locais de trabalho que 

considerem mudanças organizacionais, introdução de pausas e adequações nas tecnologias 

envolvidas para favorecer a manipulação de cargas. 

Araujo et al. (2020) investigaram a utilização de meias de compressão graduada (MCG) por 

trabalhadores da coleta de resíduos. De modo geral, visam amenizar o impacto que o exercício 

físico excessivo provoca nas fibras musculares esqueléticas, favorecendo a recuperação do 

exercício, diminuindo os níveis de lactato e os traumas e dores musculares pós-exercício. Os 

efeitos agudos dessas meias em coletores de lixo foram investigados por meio de marcadores 

de dano muscular (creatina-quinase - CK) e estresse oxidativo (enzimas antioxidantes – tiol, T-

BARS, SOD, catalase e glutationa peroxidase) e comparados com um grupo placebo, em 

momento de pré e pós-jornada de trabalho. A atividade física intensa demanda maiores níveis 

de oxigênio, provocando a formação de espécies reativas de oxigênio (ROS), nitrogênio (NOS) e 

radicais livres. Observou-se que o uso das meias de compressão teve um efeito de proteção 

aguda contra o aumento de marcadores de estresse oxidativo, mas não diminuiu o dano 

muscular. 

6.3.4. Acidentes do trabalho 

O estudo dos acidentes de trabalho na atividade de coleta é traço comum a muitas pesquisas, 

desde os anos 80, devido a magnitude do problema no Brasil e no mundo. 

Os primeiros estudos sobre ocorrência de acidentes de trabalho entre coletores de resíduos 

urbanos foram realizados no setor de limpeza urbana de Ribeirão Preto (SP). Observou-se um 

alto número de afastamentos por problemas de saúde dos coletores de lixo, principalmente por 

acidentes envolvendo lesões nos membros superiores e inferiores. Verificou-se uma baixa 

adesão ao uso de EPIs pelos trabalhadores e que a empresa não os fornecia adequadamente. 
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Os trabalhadores que informaram não usar luvas alegaram a falta de reposição das luvas 

estragadas e que as mesmas dificultavam o manuseio e transporte dos sacos de lixo ou 

recipientes de metal, além de deixarem as mãos com odor forte e nauseante (ROBAZZI e 

BECHELLI, 1985; ROBAZZI et al., 1994).  

A análise de acidentabilidade de trabalho por meio das notificações das Comunicações de 

Acidentes de Trabalho (CAT) efetuadas pela Empresa de Limpeza Urbana à Previdência Social, 

indicou que os 137 acidentes de trabalho ocorridos em 17 meses, entre os 101 trabalhadores 

registrados, ocasionaram perda de 1.739 dias de serviço. Porém, devido às subnotificações 

envolvendo acidentes com trabalhadores contratados sem registro em carteira, esses dados 

devem estar subestimados. As principais causas foram acondicionamento inadequado e 

presença de objetos perfurocortantes no lixo, caminhão coletor (estribo, leme que promove a 

compactação do lixo, ganchos para acoplamento de recipientes pesados) e condições das vias 

públicas. Os principais acometimentos foram lesões em membros inferiores e superiores e 

coluna vertebral lombar (ROBAZZI et al., 1993). Em um recorte temporal de 12 meses (apenas 

1988), essas CATs indicaram uma alta taxa de acidentalidade em coletores de lixo (103 ATs em 

81 trabalhadores no período de um ano). De acordo com as estimativas dos autores, o 

Coeficiente de Frequência de AT foi de 527 acidentes por 1.000.000, indicando o número de 

acidentes com perdas de tempo de trabalho por milhão de homens/horas de trabalho (MHW). 

O Coeficiente de Gravidade - número de dias perdidos e debitados por milhão de homens/hora 

de trabalho - foi de 6.722 por 1.000.000 MHW (ROBAZZI et al., 1997). As causas de acidentes 

estiveram associadas ao mau acondicionamento do lixo (23,3%), incluindo a presença de objetos 

perfurocortantes e sacos com excesso de peso; caminhão de coleta (22,3%) – acidentes com 

estribo, leme e ganchos, entre outros; vias públicas (19,4%), com presença de buracos, pedras, 

diferenças no nível entre a calçada e o pavimento, etc.; tráfego (3,9%), envolvendo colisões 

entre carros e trabalhadores, quedas decorrentes de colisão com bicicletas e motocicletas; 

outros (5,8%), envolvendo mordida de animais, agressão de pedestres, briga entre os coletores; 

além de causas inerentes ao trabalhador (2,9%). Os acidentes foram mais frequentes no início 

da semana, diminuindo ao longo da mesma, provavelmente devido ao acúmulo de lixo no final 

de semana anterior, com a suspensão da coleta. Maiores frequências de AT ocorrem nas 

primeiras horas de trabalho, diminuindo após 5 horas (ROBAZZI et al., 1997). Devido à alta taxa 

de acidentalidade nestes trabalhadores, os autores recomendam às empresas a instituição de 

um programa de educação envolvendo treinamento adequado para o trabalho, informações 

sobre os riscos e problemas de saúde decorrentes da atividade e importância do uso de EPI. As 

empresas devem também examinar as causas dos acidentes visando à prevenção e redução dos 
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mesmos e contratação de pessoa qualificada em SST para apoio. Destacam também a 

importância da Inspeção de órgãos oficiais (ROBAZZI et al., 1997). 

O processo de trabalho da coleta de lixo na cidade do Rio de Janeiro foi descrito por Velloso et 

al. 1997, assim como analisadas a identificação e percepção dos riscos pelos trabalhadores 

(VELLOSO et al., 1998). Dos 67 acidentes informados por meio de entrevistas com 24 coletores, 

58,2% resultaram em afastamento do trabalhador, a maioria até 15 dias (66,7%). As causas dos 

acidentes graves (> 15 dias) estiveram relacionadas ao acondicionamento do lixo e veículo 

coletor (VELLOSO et al., 1997). Como mudanças para melhoria das suas condições de trabalho, 

enumeraram: distribuição de EPIS, treinamento específicos para manusear o lixo, atenção 

médica integral, manutenção de seus instrumentos de trabalho, adaptação do trabalho ao 

homem e sua participação junto à empresa em decisões relacionadas ao seu trabalho (VELLOSO 

et al., 1998). 

Mais de dez anos após o estudo de Velloso et al. (1997,1998), Pinho e Neves (2010) realizaram 

estudo para explicar os acidentes de trabalho na empresa municipal de coleta de lixo urbano da 

cidade do Rio de Janeiro, apesar da criação da Comissão de Segurança na Limpurb em 2007, 

motivada pelo elevado número de acidentes em 2016. A análise dos registros dessa comissão, 

resultantes de investigação das causas de acidentes, indicou que possíveis fatores responsáveis 

pelos acidentes foram: falta de atenção durante a atividade, inobservância das normas de 

segurança; falta de equipamento de proteção de segurança e de manutenção dos 

equipamentos; falta de treinamento; excesso de carga de trabalho e mordida de cachorro. Ao 

desconsiderar o processo de trabalho e as condições reais de trabalho, as causas são imputadas, 

quase que exclusivamente, aos trabalhadores, vítimas dos acidentes. Em alguns comentários 

dos autores, é nítida a análise fundada em julgamentos de valor. Os autores afirmam, por 

exemplo, que acidentes, devido a escorregamento e queda do caminhão, ocorreram devido à 

inobservância das normas de segurança pelos trabalhadores; no caso, por não terem adotados 

posturas ‘corretas’ para a realização do trabalho, desconsiderando a ausência de antiderrapante 

no estribo e o movimento dos caminhões.  

Na percepção dos coletores de Jataí (GO), os riscos relatados foram semelhantes aos descritos 

por Velloso et al. (1998): trânsito, trabalho no caminhão, materiais perfurocortantes, animais 

vivos (ataques) ou mortos descartados no lixo, além da baixa aderência ao uso de Equipamentos 

de Proteção Individual. Dos 17 entrevistados, 82,4% relataram ter tido algum tipo de acidente 

relacionado ao trabalho e 78,6% desse montante relataram a necessidade de afastamento do 

serviço. A maioria esteve relacionada ao contato com os objetos perfurocortantes, porém, os 

trabalhadores minimizam os riscos de doenças ocasionadas pela contaminação acidental ao 
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ressaltarem os cortes como sendo sem importância, o que pode gerar subnotificação. As quedas 

do caminhão relacionam-se ao fato de executarem as atividades de forma rápida, correndo para 

acompanhar a velocidade imposta pelo motorista do caminhão (CARVALHO et al. 2016).  

No estudo de Ferrão e Moraes (2021), os dados de acidentes ocorridos em 2017, em empresas 

de coleta de lixo de sete municípios do Rio Grande do Sul, revelaram que os 60 acidentes 

ocorridos no período foram com os coletores, sendo a média de dias perdidos de 11 dias. A 

ocorrência de acidentes gera danos significativos também aos colegas, sobrecarregados pela 

diminuição do tamanho da equipe. A porcentagem média de empregados que sofreram 

acidente nos sete municípios foi de 37,5% e a taxa de frequência de acidentes foi de 174,93 por 

milhão homens/hora de exposição. Na avaliação de risco, onde foram dimensionadas as 

frequências e a severidade dos acidentes, destacam-se como riscos “relevantes” os acidentes 

causados pelo trânsito, condições climáticas e sinalização e infraestrutura das ruas. Como riscos 

“moderados”, foram elencados buracos, calçadas, ruas e estradas; além de contato com objetos 

perfurocortantes. As principais lesões foram feridas superficiais (22%) e abertas (22%), lesão 

imediata (13%) e distensão e entorse (13%). Ambas as categorias de risco exigem a 

implementação de ações e definição de responsabilidades pela empresa (FERRÃO; MORAES, 

2021). 

A análise dos acidentes de trabalho com exposição a material biológico das fichas de notificação 

registradas em 2006 no Centro de Referência de Saúde do Trabalhador de Londrina indica que 

das 19 categorias profissionais registradas, o auxiliar de enfermagem (39,5%), os trabalhadores 

de serviços gerais (10,3%), estagiários (7,5%), técnico de enfermagem (5,9%), médicos (5,5%) e 

coletores de lixo (5,1%) foram as que apresentaram maiores frequências de acidentes; sendo 

92,5% causados por objetos perfurocortantes (SPAGNUOLO et al., 2008). 

  

6.4. Discussão sobre o que mostra a produção brasileira 

O estado da arte realizado procurou caracterizar a produção acadêmica nacional sobre a 

temática das relações saúde e trabalho na coleta de resíduos urbanos, visando contribuir, de 

modo geral, com a prevenção de agravos relacionados ao trabalho e, especificamente, com o 

processo de regulamentação dessas atividades. 

Observa-se no conjunto dos textos a preponderância de estudos e pesquisas voltados a 

caracterização dos agravos e suas associações como fatores ocupacionais e organizacionais. 

Nesses, a maior parte teve como objeto a prevalência de acidentes, de problemas 
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osteomusculares, contaminação biológica; pouco se encontrou, nesta revisão, sobre problemas 

cardiovasculares e psíquicos para essa categoria de trabalhadores.  

As pesquisas de natureza qualitativa, realizadas tendo como referencial a Ergonomia da 

Atividade ou Etnografia, forneceram análise e descrição aprofundadas da realidade do trabalho, 

dos modos de organização e de gestão do processo de coleta, das condições precárias de 

trabalho, permitindo vislumbrar ações concretas para a eliminação ou, na maior parte dos casos, 

minimização da exposição dos trabalhadores a situações de risco. 

Em resumo, pode se dizer que o processo tem as seguintes características: 

1) Transforma o corpo dos homens em instrumento do carregamento do lixo.  

2)  Trabalhadores são em transportados junto ao lixo, pendurados em plataformas 

(chamadas de ‘estribos’) sem a devida proteção. 

3) A coleta depende do manuseio de cargas pesadas, expondo os trabalhadores aos 

contaminantes e dejetos perigosos (agulhas, lata, vidro) acondicionados de forma 

diversa. 

4) A capacidade de regulação do sistema, ou seja, carregamento e transporte do lixo, 

depende da variação do ritmo de coleta e velocidade dos caminhões, comandados pelos 

motoristas, que impõem e determinam o esforço dos garis que correm atrás dos 

veículos em vias precárias das cidades brasileiras e distritos pobres. Em alguns estudos, 

o motorista está diretamente envolvido na sua ocorrência. 

5) São adotados modos de gestão que pressionam os trabalhadores, promovendo conflitos 

entre motoristas e garis, a atingir metas diárias fixadas e que se valem de cultura 

punitiva, em caso de dificuldades. 

6) Utilização de veículos e equipamentos, muitas vezes, em estado precário que aumenta 

a insegurança e pressão para produzir. 

7) Produz, como efeito indesejado de seu modelo, inúmeros acidentes, muitos graves e ou 

fatais, carga fisiológica elevada, alta prevalência de problemas osteomusculares, 

exposição e contaminação biológicas, problemas psicológicos, dentre outros agravos. 

A despeito da ‘violência’ do processo, analisada por pesquisadores e vivenciada por 

trabalhadores, esses estudos mostram estratégias colocadas em prática pelos trabalhadores, 

como a ‘redução’ que favorece maior segurança e menor esforço físico, sem comprometer a 

coleta. Mostram, também, que os trabalhadores são capazes de propor recomendações efetivas 

para sua proteção. 
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Os processos de trabalho determinam ou até produzem os agravos relacionados ao trabalho da 

coleta. Por isso, a apresentação dos resultados neste capítulo foi iniciada com a categoria 

‘Processo de trabalho’, seguida da categoria de ‘agravos’; embora historicamente os estudos no 

campo tenham sido iniciados com o estudo de afastamentos e acidentes dos coletores.  

Além disso, como se observa na análise dos textos da revisão, de modo geral, nos estudos 

quantitativos, cujo objeto é buscas os fatores ocupacionais associados aos agravos, as 

recomendações para prevenção feitas têm caráter genérico e, em muitos casos, são voltadas 

aos indivíduos e ao uso de EPIs. Estudos qualitativos, de natureza etnográfica ou ergonômica, 

abrem perspectivas, como mostrado na seção 6.2.1, mais concretas para a transformação das 

condições de trabalho. 

7.  NOVAS TECNOLOGIAS E PERSPECTIVAS INTERNACIONAIS 

A gestão de resíduos sólidos urbanos em diversos países encontra-se em outro nível:  

mecanizada e automatizada graças aos avanços produzidos nas pesquisas motivadas pela 

preocupação com os índices e gravidades de acidentes de trabalho (cortes e perfurações e 

quedas dos coletores de lixo) sofridos pelos trabalhadores envolvidos neste setor – coletores de 

lixo- e em atender as populações de melhor maneira.  

Observamos que o sistema de coleta porta a porta é uma constante em países desenvolvidos 

como Alemanha, França, Itália, República Checa entre outros, apresentado alterações 

significativas do ponto de vista da saúde do trabalhador da coleta. 

As intervenções realizadas se dão em três âmbitos do processo de coleta de resíduos: mudanças 

no desenho dos veículos compactadores, processo de conteinerização e campanhas educativas 

para população. As mudanças nos veículos e a conteinerização impactam profundamente no 

processo e organização do trabalho dos coletores de resíduos. 

A implantação do uso de contêineres individuais por residências e contêineres de maior 

dimensão em pontos específicos é uma regra geral nestes países. Portanto, as pesquisas 

apontam os riscos ocupacionais e impactos à saúde em processos de trabalho sem 

conteinerização e outros demonstram a preocupação com outros riscos advindos da 

conteinerização. 

Na literatura internacional, constatamos a discussão do processo de conteinerização 

relacionado a redução do aparecimento de distúrbios musculoesqueléticos. Com a adoção de 
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contentores de 240L é possível diminuir as taxas de ausência no trabalho em comparação a 

utilização de contentores de volumes menores (THOMAS et al., 2021). 

Estudo comparativo confirma que os mini-contentores com rodas são preferidos aos sacos 

plásticos para acondicionamento de resíduos, pois, a carga lombar é reduzida, com dois 

trabalhadores para mover os contêineres grandes e com rodas implicando na diminuição de dor 

lombar. (EMATTY; PANICKER, 2019). 

Alguns veículos coletor-compactador de resíduos sólidos com sistema de basculamento do 

contêiner podem ser observados nas fotos 1 – 8, referentes aos países Alemanha, China, Estados 

Unidos e República Tcheca. 

 

Foto 1: Veículos coletor-compactador de resíduos sólidos com sistema de basculamento de 

contêiner na China. 
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Foto 2: Veículo coletor-compactador de resíduos sólidos com sistema de basculamento do 

contêiner nos Estados Unidos/ Boston.   

 

Foto 3: Veículo coletor-compactador de resíduos sólidos com sistema de basculamento do 

contêiner na Rússia. 
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Foto 4: Veículo coletor-compactador de resíduos sólidos com sistema de basculamento do 

contêiner na Alemanha. 

 

Foto 5: Veículo coletor-compactador de resíduos sólidos com sistema de basculamento do 

contêiner na Alemanha. 
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Foto 6: Veículo coletor-compactador de resíduos sólidos com sistema de basculamento do 

contêiner na Jeseník, República Checa. 

 

Foto 7: Veículo coletor-compactador de resíduos sólidos com sistema de basculamento do 

contêiner na Alemanha. 
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Foto 8: Veículo coletor-compactador de resíduos sólidos com sistema de basculamento do 

contêiner na Alemanha. 

 

Foto 9: Veículos com câmera de ré na Alemanha. 

 

 

7.1. Conteinerização no Brasil e outras estratégias para garantir trabalho seguro 

No Brasil já existem algumas iniciativas que alteraram os veículos compactadores. Na foto 10 é 

apresentado um caminhão de uma empresa localizada no Espírito Santo, no qual os coletores 

de lixo dispõem de uma cabine com assento, substituindo o estribo ou plataforma localizada na 

parte traseira dos veículos. 

Por certo, a estratégia utilizada reduziria os casos de acidentes de trabalho por quedas do estribo 

e a exposição a vibração dos veículos, bem como implica em redução do ritmo de trabalho e 

impede a marca acelerada ou correndo. 
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Para visualização do material deste capítulo, verificar anexo 3. 

Foto 10: Veículo coletor-compactador de resíduos sólidos com local para transporte auxiliar dos 

coletores durante a atividade em conjunto com a utilização de contêineres pequenos e com 

rodinhas para o transporte. 

 

 

A cidade de Chapecó implantou o sistema de coleta com contêineres (fotos 11, 12 e 13) e 

observa-se nas fotos abaixo, mecanismos bastante sofisticados dos caminhões de coleta, no qual 

os contêineres são içados lateralmente e descarregados na parte superior do veículo. 

Este sistema apresenta benefícios na parte ocupacional como a redução de carga de trabalho e 

do ponto de vista ambiental com redução da probabilidade de os resíduos ficarem espalhados 

na via pública. Com relação a operacionalização da coleta há uma facilitação inclusive com a 

possibilidade da redução nos dias de coleta (FENSTERSEIFER et al. 2017). 
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Foto 11 – Contêineres e veículo coletor compactador utilizados em Chapecó, Santa Catarina. 

 

Foto 12 – Coleta de resíduos conteineirizada em Chapecó. 

 

Foto 13 – Contêineres sendo descarregados no veículo coletor em sua parte lateral. 
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7.2. Análise do material audiovisual com exibição do processo de coleta de resíduos sólidos 

em outros países 

A análise dos processos de trabalho dos coletores de lixo em outros países através de material 

audiovisual objetivou verificar e demonstrar como a coleta de resíduos é realizada, em quais 

condições de trabalho e sua forma de se organizar, levando em consideração: tipo de veículo; 

ritmo da coleta; posturas dos coletores durante o processo e movimentos realizados. 

Os processos de trabalho realizados são definidos em função do veículo adquirido, dos tipos de 

resíduos e da conteinerização maciça em países mais desenvolvidos. 

A coleta de resíduos domiciliares em outros países como Alemanha, Canadá, Japão, Portugal   é 

caracterizada por:  

1. Uso de contêineres de tipos e dimensões diversas, dependendo do volume de resíduo 

gerado; 

2. Veículos coletores de resíduos mecanizados e automatizados de tipo e dimensões 

diversas; 

3. A depender do tipo de veículo, evidencia-se a presença apenas do motorista ou de 

equipe com 2 coletores de lixo. 

 

Os sistemas de gestão de resíduos sólidos vislumbrados através do material audiovisual 

apresentam especificidades na coleta de resíduos sólidos, com as seguintes características: 

1. Uso de Lixeiras semi enterradas; 

2. Contêineres individuais por residências (pequenos) são mais frequentes, inclusive em 

áreas comerciais; 

3. Contêineres grandes dispostos em calçadas ao longo das vias; 

4. Basculamento dos contêineres com mecanismos automatizados na parte lateral ou 

traseira dos veículos; 

5. Veículos com capacidade para bascular até 3 contêineres pequenos; 

6. Mecanismos de basculamento acionados pelos coletores ou pelo motorista do veículo; 

7. Lixeiras semi enterradas, as quais, emitem um sinal quando cheias para uma central que 

aciona o veículo e equipe para retirada/esvaziamento dos resíduos, sendo o processo 

todo automatizado. Além disso, as lixeiras contêm um mecanismo automático de 

compactação dos resíduos ali depositados;  



36 
 

  
 

8. Veículos coletores com luminoso que avisa alternadamente COLETA / PACIÊNCIA / 

COLETA / PACIÊNCIA em vias de trânsito intenso de veículos; 

9. Veículos dotados de uma barreira de material flexível (uma espécie de cortina) que deve 

proteger de particulados e riscos biológicos provenientes dos resíduos no processo de 

descarga do contêiner e de compactação; 

10. Mais de um veículo coletor em uma mesma via pública no mesmo sentido e direção 

quando a região é de movimento e volume intenso de resíduos; 

11. Coletores de lixo não realizam marcha acelerada ou corridas durante a coleta. A 

conteinerização também interrompe ritmo acelerado de trabalho; 

12. Processos de coleta realizados de forma a propiciar a recuperação de algum tipo de 

fadiga a qual o coletor foi submetido; 

13. Movimentos de abaixar e levantar o corpo, pegar sacolas e arremessar no veículo são 

praticamente inexistentes em função da presença dos contêineres; 

14. Os movimentos observados foram os de puxar os contêineres (todos com rodinhas para 

facilitar a locomoção). 

15. Câmera de ré instalada nos veículos coletor-compactador de resíduos sólidos, 

possibilitando a visualização do coletor e a operação de coleta na parte traseira do 

veículo. 

Este material demonstra que é possível a implementação de mudanças substanciais na 

atividade da coleta de resíduos sólidos que levarão a redução dos índices de acidentes de 

trabalho mais frequentes no Brasil (quedas e com material perfuro cortante) e doenças 

ocupacionais tais como as relacionadas aos sistemas músculo esquelético, sintomas de 

dores generalizadas, contaminações por agentes biológicos entre outros, além de 

diminuição de ritmo e carga de trabalho do coletor de lixo. 

Para uma observação mais acurada, incluímos no anexo 3, todos os links visitados.  

8. RECOMENDAÇÕES  

Entendemos que mudanças devem ocorrer no processo produtivo e de segurança da atividade 

de coleta de resíduos e norteadas por alguns princípios fundamentais, os quais elencamos a 

seguir: 

1. Controle dos riscos em sua fonte (BLECK; WETTBERG, 2012), e suas variadas formas de 

acondicionamento, bem como não permitir o contato do trabalhador com o lixo e seus 

‘componentes’.  
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2. Mecanização do processo introduzindo containers e dispositivos automatizados para 

carregamento nos caminhões. Desta forma, o caminhão vai até os containers tendo de 

ser carregado parado (conforme mostramos no capítulo 7). Silva et al. (2020) mostram 

que a adoção de containers na cidade de Recife diminuiu significativamente os 

acidentes. 

3. Na impossibilidade de introduzir containers nos diversos espaços da cidade, é preciso 

fazer com que o carregamento do lixo ocorra sem que o caminhão esteja em 

movimento. A estratégia de redução é forma de organização do trabalho que garante 

essa condição (conforme demonstrado no capítulo 6). 

4. O transporte dos trabalhadores deve ser feito em veículo apropriado ou nas cabines dos 

veículos. Além de contrário à legislação de trânsito brasileira, o transporte em 

plataformas está associado a diversos acidentes por queda, conforme destacado em 

diversos estudos desta revisão. 

5. Campanhas educativas sobre o acondicionamento correto e a segregação dos resíduos 

na fonte são de fundamentais dada a relação desta atividade com a comunidade 

responsável pelo acondicionamento dos resíduos. 

6. Programa de vacinação proposto para adultos   e   expostos   a   agentes biológicos com 

as vacinas dupla (difteria    e tétano), hepatite, covid e gripe devem ser observadas 

independentemente do processo produtivo implementado. 

7. É indispensável uma mudança na cultura empresarial no que tange a gestão dos 

recursos humanos, programas de desenvolvimento assim como provimento dos 

serviços de  higienização e lavagem de uniformes, equipamentos de proteção individual 

e dos veículos utilizados na coleta de resíduos. 

 

Adicionalmente, devem ser utilizados: EPIs, mas que sejam adaptados às atividades e aos 

trabalhadores; educação continuada sobre os cuidados e riscos encontrados no lixo; espaços de 

discussão para trabalhadores e hierarquia. Do mesmo modo, a coleta deve ser realizada com 

equipamentos (caminhões) em condições de operação, metas razoáveis que considerem a carga 

fisiológica de trabalho e possibilidade biomecânica para execução, maior número de equipes 

com definição de equipes especializadas para determinados tipos de resíduos. 

CONTREAU sumariza tais princípios, a partir do que se encontra nos países desenvolvidos: 

‘Sistemas de Coleta de Resíduos nos países de alta renda, a maioria dos resíduos sólidos urbanos 

é coletada. Devido ao custo relativamente alto do trabalho e a forte estrutura regulatória para 
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saúde e segurança ocupacional, o carregamento é comumente feito o mais fácil e mecanizado 

possível, minimizando assim o risco de lesões e saúde ocupacional. Todos os resíduos devem 

estar totalmente contidos, seja em uma lixeira de metal ou plástico coberta, ou dentro de um 

saco plástico. Os regulamentos de saúde e segurança ocupacional limitam o tamanho e o peso 

de cada recipiente ou saco. Os resíduos de saúde potencialmente infecciosos não são 

normalmente descartados com os resíduos sólidos urbanos em países de renda mais alta’. 

(CONTREAU, 2006; p. 6); tradução livre feita pelos autores do relatório5. 

Nesse sentido, é importante fazer último comentário no que tange ao processo de 

normatização, que se inicia no Brasil. Como propõe Dekker (2018), a regulação deve favorecer 

e visar o desenho e adoção de processos inovadores. 

Definir critérios e procedimentos obrigatórios voltados ao processo de coleta, como o que se 

prática na maior parte do Brasil, já descrito nesta revisão, não permitirá a eliminação e redução 

de riscos e acidentes (o que se espera, afinal, é defender a vida e a saúde dos trabalhadores). Os 

princípios elencados acima mostram que, nesses moldes, o processo vigente de coleta é 

inaceitável do ponto de vista técnico, social, moral e de saúde pública. 

Além disso, enfatizamos a necessidade de estabelecimento de parceiras e imputação de 

responsabilidades ao poder público (contratantes) os quais são responsáveis em nível municipal 

pela conservação da cidade e isto inclui, iluminação adequada para realização da coleta no 

período noturno, pavimentação de ruas e calçadas para a correta disposição dos contêineres, 

padronização das lixeiras para disposição dos sacos com resíduos, apoio no trânsito durante a 

coleta em regiões de grande movimento de veículos, delimitação precisa de término de horários 

de feiras livres e acondicionamento dos resíduos pelos feirantes, entre outras ações. 

Não devemos considerar a atividade de coleta  como a única etapa da gestão de resíduos, sendo 

outras igualmente importantes tais como a descarga em estações de transbordos, o transporte 

para aterros sanitários e a coleta seletiva que necessita ser implantada em todo o país. 

                                                           
5 ‘In high-income countries, most municipal solid wastes are collected. Due to the relatively high cost of 

labor and the strong regulatory framework for occupational health and safety, loading is commonly made 
as easy and mechanized as possible, thus minimizing occupational health and injury risk. All waste is 
required to be fully contained, either in a covered metal or plastic bin, or within a plastic bag. Occupational 
health and safety regulations limit the size and weight of each container or bag. Potentially infectious 
healthcare wastes are not normally discharged with municipal solid wastes in higher-income countries.’ 
(CONTREAU, 2006; p. 6)  
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A separação dos resíduos na fonte, a coleta de materiais recicláveis além de diminuir o volume 

e peso dos resíduos coletados, irá contribuir para a geração de empregos quando organizadas 

em cooperativas e articuladas com as prefeituras. 

O desenvolvimento de campanhas educativas periódicas para a população como um todo são 

imprescindíveis do ponto de vista de saúde do trabalhador, da saúde pública e ambiental. O 

processo educativo de separação dos resíduos, a mensagem da responsabilidade pelo resíduo 

gerado por cada cidadão visando uma mudança cultural deveria ser implementada em escolas 

da rede pública de ensino desde nos níveis iniciais da educação infantil, pois, apenas desta 

forma, será possível uma mudança real e permanente e como consequência, a valorização do 

trabalho árduo dos coletores de lixo, enfim de todos os trabalhadores da limpeza urbana. 

Além disso, os municípios que utilizam empresas privadas para coleta, tratamento ou destinação 

de seus resíduos sólidos precisam incluir cláusulas especiais em cada contrato, exigindo medidas 

de proteção à saúde e segurança do trabalhador, incluindo exames médicos anuais e vacinação. 

O pagamento a essas empresas privadas e a renovação do contrato devem considerar se esses 

requisitos são atendidos.  

9. Considerações finais 

Este estudo buscou identificar e compreender a relação entre a exposição aos riscos 

ocupacionais, dentro da dinâmica do processo de trabalho, e seus impactos à saúde na atividade 

de coleta de resíduos sólidos urbanos em atendimento a uma demanda da Subsecretaria de 

Inspeção do Trabalho à Fundacentro. A solicitação, teve o intuito de obter esclarecimentos 

técnicos científicos que forneçam subsídios ao processo de elaboração da regulamentação das 

atividades do setor de Limpeza Urbana, que foi oficialmente aprovada em reunião ordinária da 

Comissão Tripartite Paritária Permanente – CTPP.  

Discorreu-se sobre o Estado da arte realizado na literatura brasileira onde os principais 

problemas encontrados foram sobrecarga de trabalho; transporte inadequado dos 

trabalhadores durante a coleta; ritmo de execução da tarefa dependente do motorista; metas 

elevadas impostas pelo empregador; veículos coletores com manutenção precária, dentre 

outros. 

Na pesquisa exploratória internacional foram constatadas algumas mudanças no processo de 

trabalho na coleta de resíduos que podem ser implantadas no Brasil tais como conteinerização 
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e consequente alterações na frota de veículos, adotando mecanismos automatizados e 

mecanizados. 

Foram apresentados princípios fundamentais e importantes de serem observados nas 

discussões e elaboração de normativo regulador das questões de saúde e segurança do 

trabalhador no processo de trabalho da atividade de coleta de resíduos sólidos urbanos, pois, 

entendemos que apenas seguindo estes preceitos os coletores de resíduos serão protegidos dos 

riscos ocupacionais aos quais estão expostos atualmente, garantindo condições e desenhos de 

organização de trabalho que valorizem a vida em sua plenitude.  
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11. Anexos 

Anexo 1 – Quadro: Síntese dos Resultados 

 

Ano Título Autor(es) Nome do 
periódico 

Local do 
estudo 

Categoria de 
análise 

1985 Coletores de 
lixo: estudo 
do 
afastamento 
do serviço por 
problemas de 
saúde 

Maria Lúcia 
do Carmo 
Cruz Robazzi, 
Maria 
Helena 
Machado 
Bechelli 

Revista 
Brasileira de 
Saúde 
Ocupacional 

Município do 
Estado de 
São Paulo 

Agravos 
relacionados 
ao trabalho 

1989 Estudo de 
morbidade 
em coletores 
de lixo de um 
grande centro 
urbano 

Enidio Ilário Revista 
Brasileira de 
Saúde 
Ocupacional 

Campinas, SP Agravos 
relacionados 
ao trabalho 

1993 Acidentes de 
trabalho 
entre 
coletores de 
lixo de uma 
cidade 
interiorana do 
estado de Säo 
Paulo 

Maria Lúcia 
do Carmo. 
Cruz Robazzi, 
Tokico 
Murakawa 
Moriya, 
Maria Lucia 
Zanetti, 
Maria 
Helena P. 
Marziale, 
Manildo 
Fávero, 
Yurico K. 
Matudo, Lina 
M. O. 
Azoubel 

Revista 
Gaúcha de 
Enfermagem 

Ribeirão 
Preto, SP 

Acidentes do 
trabalho 

1994 O serviço dos 
coletores de 
lixo: riscos 
ocupacionais 
versus 
agravos à 
saúde 

Maria Lúcia 
do Carmo 
Cruz Robazzi, 
Elucir Gir, 
Tokico 
Murakawa 
Moriya, 

Revista da 
Escola de 
Enfermagem 
da USP 

Município do 
Estado de 
São Paulo 

Agravos 
relacionados 
ao trabalho 



45 
 

  
 

Janete 
Pessuto 

1997 Garbage 
collectors: 
occupational 
accidents and 
coefficients of 
frequency 
and severity 
per accident 

Maria Lúcia 
do Carmo 
Cruz Robazzi, 
Tokico 
Murakawa 
Moriya, 
Manildo 
Fávero, 
Marco 
Aurelio 
Sicchiroli 
Lavrador, 
Margarita 
Antonia 
Villar Luis 

Annals of 
Agricultural 
and 
Environment
al Medicine 

Ribeirão 
Preto, SP 

Acidentes do 
trabalho 

1997 Coletores de 

lixo: a 

convivência 

diária com a 

sujeira da 

cidade: um 

breve relato 

Tereza Luiza 
Ferreira dos 
Santos 

Revista 
Brasileira de 
Saúde 
Ocupacional 

São Paulo, SP Processo e 
organização 
de trabalho, 
atividade, 
subjetividade 
e carga de 
trabalho 

1997 Processo de 
trabalho e 
acidentes de 
trabalho em 
coletores de 
lixo domiciliar 
na cidade do 
Rio de 
Janeiro, Brasil 

Marta 
Pimenta 
Velloso, 
Elizabeth 
Moreira dos 
Santos, Luiz 
Antonio dos 
Anjos 

Cadernos de 
Saúde 
Pública 

Rio de 
Janeiro, RJ 

Processo e 
organização 
de trabalho, 
atividade, 
subjetividade 
e carga de 
trabalho 

1998 A coleta de 
lixo domiciliar 
na cidade do 
Rio de 
Janeiro: um 
estudo de 
caso baseado 
na percepção 
do 
trabalhador 

Marta 
Pimenta 
Velloso, 
Jorge de 
Campos 
Valadares, 
Elizabeth 
Moreira dos 
Santos 

Ciência & 
Saúde 
Coletiva 

Rio de 
Janeiro, RJ 

Processo e 
organização 
de trabalho, 
atividade, 
subjetividade 
e carga de 
trabalho 

1999 Exposição á 
Infecção pelo 
Vírus da 
Hepatite B 
em 
Trabalhadore
s da Coleta de 
Lixo 

João Alberto 
Ferreira, 
Anamaria 
Testa 
Tambellini, 
Carmem 
Lúcia Pessoa 
da Silva, 

Cadernos de 
Saúde 
Coletiva 

Rio de 
Janeiro, RJ 

Risco e 
contaminação 
biológicos 
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Domiciliar e 
Hospitalar no 
Município do 
Rio de Janeiro 

Maria 
Angélica A. 
M. 
Guimarães 

2000 A avaliaçäo da 
carga 
fisiológica de 
trabalho na 
legislaçäo 
brasileira 
deve ser 
revista! O 
caso da coleta 
de lixo 
domiciliar no 
Rio de Janeiro 

Luiz Antonio 
dos Anjos, 
João Alberto 
Ferreira 

Cadernos de 
Saúde 
Pública 

Rio de 
Janeiro, RJ 

Processo e 
organização 
de trabalho, 
atividade, 
subjetividade 
e carga de 
trabalho 

2007 Heart rate 
and energy 
expenditure 
during 
garbage 
collection in 
Rio de 
Janeiro, Brazil 

Luiz Antonio 
dos Anjos, 
João Alberto 
Ferreira, 
Jorginete J. 
Damião 

Cadernos de 
Saúde 
Pública 

Rio de 
Janeiro 

Processo e 
organização 
de trabalho, 
atividade, 
subjetividade 
e carga de 
trabalho 

2008 Análise 
epidemiológic
a dos 
acidentes 
com material 
biológico 
registrados 
no Centro de 
Referência 
em Saúde do 
Trabalhador – 
Londrina – PR 

Regina Stella 
Spagnuolo, 
Renata 
Cristina Silva 
Baldo, Ivan 
Amaral 
Guerrini 

Revista 
Brasileira de 
Epidemiologi
a 

Londrina, PR Acidentes do 
trabalho 

2008 A estratégia 
de “redução” 
e a carga de 
trabalho dos 
coletores de 
lixo domiciliar 
de uma 
grande 
cidade: 
estudo de 
caso baseado 
na Análise 
Ergonômica 
do Trabalho 

Renata 
Campos 
Vasconcelos, 
Francisco de 
Paula 
Antunes 
Lima, Ana 
Carolina 
Medeiros da 
Silveira 
Abreu, 
Raquel 
Christine 
Ribeiro Silva, 
João Alberto 

Revista 
Brasileira de 
Saúde 
Ocupacional 

Não 
disponível 

Processo e 
organização 
de trabalho, 
atividade, 
subjetividade 
e carga de 
trabalho 
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Camarotto, 
Edmar Pires 
Murta 

2008 Aspectos de 
complexidade 
do trabalho 
de coletores 
de lixo 
domiciliar: a 
gestão da 
variabilidade 
do trabalho 
na rua 

Renata 
Campos 
Vasconcelos, 
Francisco de 
Paula 
Antunes 
Lima, João 
Alberto 
Camarotto, 
Ana Carolina 
Medeiros da 
Silveira 
Abreu, 
Augusto 
Otávio 
Silveira 
Coutinho 
Filho 

Gestão & 
produção 

Rio de 
Janeiro, RJ 

Processo e 
organização 
de trabalho, 
atividade, 
subjetividade 
e carga de 
trabalho 

2009 Indicadores 
infecciosos e 
inflamatórios 
entre 
trabalhadores 
da limpeza 
urbana em 
São Paulo 

Gustavo 
Silveira 
Graudenz 

Revista 
Brasileira de 
Saúde 
Ocupacional 

São Paulo, SP Risco e 
contaminação 
biológicos 

2009 Desregulame
ntação do 
trabalho e 
desregulação 
da atividade: 
o caso da 
terceirização 
da limpeza 
urbana e o 
trabalho dos 
garis 

Marcelo 
Cristiano de 
Oliveira 
Santos, 
Francisco de 
Paula 
Antunes 
Lima, Edmar 
Pires Murta, 
Georgina 
Maria Veras 
Motta 

Produção Não 

disponível 

Processo e 

organização 

de trabalho, 

atividade, 

subjetividade 

e carga de 

trabalho 

2010 Acidentes de 
trabalho em 
uma empresa 
de coleta de 
lixo urbano. 

Lisandra 
Matos de 
Pinho, 
Eduardo 
Borba Neves 

Cadernos de 
Saúde 
Coletiva 

Rio de 
Janeiro, RJ 

Acidentes do 
trabalho 

2011 Os coletores 
de lixo 
urbano no 
município de 
Dourados 

Michelly 
Angelina 
Lazzari, 
Cássia 
Barbosa Reis 

Ciência & 
Saúde 
Coletiva 

Dourados, 
MS 

Risco e 
contaminação 
biológicos 
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(MS) e sua 
percepção 
sobre os 
riscos 
biológicos em 
seu processo 
de trabalho 

2011 Os 
significados 
do lixo para 
garis e 
catadores de 
Fortaleza (CE, 
Brasil) 

Gemmelle 
Oliveira 
Santos, Luiz 
Fernando 
Ferreira da 
Silva 

Ciência & 
Saúde 
Coletiva 

Fortaleza, CE Processo e 
organização 
de trabalho, 
atividade, 
subjetividade 
e carga de 
trabalho 

2012 Heavy 
physical work 
under time 
pressure: the 
garbage 
collection 
service- a 
case study 

Ilza Mitsuko 
de Oliveira 
Camada, 
Silvana 
Maria Santos 
Pataro, Rita 
de Cássia 
Pereira 
Fernandes 

Work Salvador, BA Processo e 

organização 

de trabalho, 

atividade, 

subjetividade 

e carga de 

trabalho 

2013 Nível de 
atividade 
física dos 
coletores de 
lixo de duas 
cidades de 
porte médio 
do sul do 
Brasil 

Rodrigo 
Kohn 
Cardoso, 
Airton José 
Rombaldi, 
Marcelo 
Cozzensa da 
Silva 

Revista 
Brasileira de 
Atividade 
Física & 
Saúde 

Pelotas e Rio 
Grande, RS 

Processo e 
organização 
de trabalho, 
atividade, 
subjetividade 
e carga de 
trabalho 

2014 Distúrbios 
osteomuscula
res e fatores 
associados 
em coletores 
de lixo de 
duas cidades 
de porte 
médio do Sul 
do Brasil 

Rodrigo 
Kohn 
Cardoso, 
Airton José 
Rombaldi, 
Marcelo 
Cozzensa da 
Silva 

Revista Dor Cidades de 
Pelotas e Rio 
Grande, RS 

Problemas 
osteomuscular
es 

2014 Trabalho 
físico pesado 
e dor lombar: 
a realidade na 
limpeza 
urbana 

Silvana 
Maria Santos 
Pataro, Rita 
de Cássia 
Pereira 
Fernandes 

Revista 
Brasileira de 
Epidemiologi
a 

Salvador, BA Problemas 
osteomuscular
es 

2016 Riscos 
ocupacionais 
e acidentes 

Vanessa 
Fernandes 
Carvalho, 

Revista de 
Enfermagem 
UFPE on line 

Jataí, GO Acidentes do 
trabalho 
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de trabalho: 
percepções 
dos coletores 
de lixo 

Mayara Dias 
da Silva, Lívia 
Maria de 
Souza Silva, 
Cristiane 
José Borges, 
Luiz Almeida 
da Silva, 
Maria Lucia 
do Carmo 
Cruz Robazzi 

2016 The 
concurrence 
of 
musculoskele
tal pain and 
associated 
work-related 
factors: a 
cross 
sectional 
study 

Rita de 
Cássia 
Pereira 
Fernandes, 
Silvana 
Maria da 
Silva Pataro, 
Roberta 
Brasileiro de 
Carvalho, 
Alex Burdorf 

BMC Public 
Health 

Bahia Problemas 
osteomuscular
es 

2016 Seroprevalenc
e of hepatitis 
B and C 
among 
domestic and 
healthcare 
waste 
handlers in 
Belo 
Horizonte, 
Brazil 

Marcos P. G. 
Mol, Jéssica 
P. Gonçalves, 
Edvania A. 
Silva, 
Cristiane F. 
O. Scarponi, 
Dirceu B. 
Greco, Sandy 
Cairncross, 
Leo Heller 

Waste 
Managemen
t & Research: 
The Journal 
for a 
Sustainable 
Circular 
Economy 

Belo 
Horizonte, 
MG 

Risco e 
contaminação 
biológicos 

2017 Qualidade de 
vida, perfil 
socioeconômi
co, 
demográfico 
e laboral de 
coletores de 
resíduos 
sólidos 

Flávia 
Mendes da 
Silva, Maria 
Lúcia do 
Carmo Cruz 
Robazzi, 
Luciana 
Regina 
Ferreira da 
Mata, Paulo 
Henrique 
Alves de 
Sousa, 
Renata 
Cristina da 
Penha 
Silveira 

Revista 

Baiana de 

Enfermagem 

Divinopolis, 

MG 

Agravos 

relacionados 

ao trabalho 
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2020 Acute effects 
of graduated 
compression 
stockings on 
oxidative 
stress and 
muscle 
damage 
markers in 
garbage 
collectors: a 
randomized, 
crossover-
controlled 
trial 

Aline M 
Araujo, 
Rodrigo K. 
Cardoso, 
Rafael B. 
Orcy, 
Francieli M. 
Stefanello, 
Matheus P. 
de Freitas, 
Pathise S. 
Oliveira, 
Mayara S. 
Soares, 
Roselia M. 
Spanevello, 
Airton J. 
Rombaldi 

Revista 
Brasileira de 
Cineantropo
metria e 
Desempenho 
Humano 

Não 
disponível 

Problemas 
osteomuscular
es 

2021 Analysis of 
environmenta
l risks and 
accidents at 
work in urban 
solid waste 
collection 
services 

Caroline 
Cipolatto 
Ferrão, Jorge 
André Ribas 
Moraes 

Gestão & 
Produção 

Rio Grande 
Sul 

Acidentes do 
trabalho 

2022 Dor nas 

extremidades 

inferiores, 

demandas 

físicas e 

psicológicas 

em 

trabalhadores 

da limpeza 

urbana: 

estudo 

transversal 

Rosângela 
Souza Lessa, 
Rita de 
Cássia 
Pereira 
Fernandes 

Revista 

Brasileira de 

Saúde 

Ocupacional 

Salvador, BA Problemas 

osteomuscular

es 
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Anexo 2 – link das imagens do capítulo 7. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7BtSTVrthss 

https://www.youtube.com/watch?v=5lIDO9a8InU&list=PLVZR9e1lcbB-6AxD054JULgKv-

SEQ2YYN 

https://www.youtube.com/watch?v=iAmAAy9fbVo 

https://www.youtube.com/watch?v=sXgt06ozIuc  

https://www.youtube.com/watch?v=h17fIWgy6Y8  

https://www.youtube.com/watch?v=xTfA7XDInh0 

https://www.youtube.com/watch?v=sXgt06ozIuc  
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Anexo 3 – Links de material audiovisual de coleta de lixo em outros países. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xudBcBin0-s 

https://www.youtube.com/watch?v=x7Sa2fhdDhk 

https://www.sumaservicos.pt/recolha-de-residuos#acc-q8iu734-0 

Waste Management || Garbage Collection in Germany || Garbage Truck in Germany || 

https://www.istockphoto.com/br/foto/caminh%C3%A3o-de-lixo-em-canad%C3%A1-

gm1143790716-307296893  

https://www.viewroyal.ca/EN/main/municipal/garbage-recycling.html 

https://www.wm.com/ 

Tokyo Garbage Collection Truck (HD Video) 

Garbage Trucks of Paris, France! 

https://www.youtube.com/watch?v=0wlRu7D4TcE 

https://www.youtube.com/watch?v=gwqmzpbh2yA 

https://www.dailymotion.com/video/x616ia7  

We Have No Garbage Day in Amsterdam! 
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Anexo 4 – Parecer técnico 

Avaliação científica sobre a pesquisa reportada no Relatório de Pesquisa Tecnológica (RPT) 

intitulado ‘Análise dos riscos ocupacionais do processo da coleta de resíduos sólidos urbanos – 

Influência das operações com e sem plataforma nos implementos rodoviários de coleta de 

resíduos (CAMINHÃO COMPACTADOR)’ 

Curitiba, 01 de julho de 2022 

José Marçal Jackson Filho 

Pesquisador Titular da FUNDACENTRO 

 

1. Apresentação sumário do Relatório de Pesquisa Tecnológica (RPT) 

O relatório, ‘Análise dos riscos ocupacionais do processo da coleta de resíduos sólidos urbanos 

– Influência das operações com e sem plataforma nos implementos rodoviários de coleta de 

resíduos (CAMINHÃO COMPACTADOR)’, foi organizado em cinco partes (nove capítulos), além 

da listagem de referências bibliográficas utilizadas, a saber: introdução, revisão sobre o tema, 

métodos, resultados e discussão e conclusões. Totalizam-se 68 páginas (excluídas as páginas de 

rosto, o sumário e apresentação) no corpo do texto, além de anexos (três) e apêndices (três). 

Importante ressaltar que nos anexos, encontram-se documentos referentes à aprovação da 

pesquisa pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Federal de Pernambuco 

(UFPE): descrição dos métodos da pesquisa, critérios éticos, listagem de documentos. 

A versão disponibiliza não é assinada. Está indicada na página inicial que a pesquisa foi realizada 

por equipe de professores/pesquisadores da Escola Politécnica da Universidade de 

Pernambuco, pertencentes ao Núcleo de Segurança e Higiene do Trabalho – NSHT/UPE, (núcleo 

indicado como proponente do estudo), contando com a participação da Universidade Federal 

de Pernambuco – UFPE, por meio do Laboratório de Ergonomia e Design Universal – LABERGO 

Design/UFPE. Todavia, a professora Laura Bezerra, da UFPE, é indicada como a pesquisadora 

responsável no parecer emitido pelo CEP, conforme Anexo 2 do relatório. Do mesmo modo, 

arrolados à documentação encaminhada ao CEP, encontram-se onze currículos de possíveis 

membros da pesquisa, em sua maioria associados à Escola Politécnica da Universidade de 

Pernambuco. 

Importante informação sobre a organização do projeto encontra-se na apresentação do 

trabalho, relativa à participação da iniciativa privada e financiamento:  

‘As atividades de pesquisa foram realizadas envolvendo pesquisadores de instituições 

acadêmicas, a Universidade de Pernambuco – UPE e a Universidade Federal de Pernambuco – 

UFPE, e da iniciativa privada, o Sindicato das Empresas de Asseio e Conservação do Estado de 

Pernambuco – SEAC/PE, através das empresas, Vital Engenharia Ambiental, Locar Saneamento 

Ambiental, Cael Engenharia e Via Limp.  
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O projeto de pesquisa delineado, contou com o apoio financeiro da iniciativa privada através do 

SEAC/PE e com a infraestrutura e parceria dos pesquisadores da Escola Politécnica da 

Universidade de Pernambuco – POLI/UPE.’ (p. 04) 

Na introdução, apresenta-se o objeto da pesquisa. Segundo seus autores, ‘o presente projeto 

de pesquisa tem origem na discussão em torno do uso ou não da plataforma no processo de 

coleta de resíduos sólidos urbanos, investigando se o uso da plataforma pode ser considerado 

um grave e iminente risco de acidente para o trabalhador’ (p.05). Não se encontram, todavia, 

no corpo do texto os elementos sobre a referida discussão que origina o estudo. 

Na explicitação dos propósitos da pesquisa, ressaltam os autores que ‘o objetivo deste estudo 

foi realizar uma análise do processo de coleta dos resíduos urbanos, através do levantamento 

dos riscos ocupacionais, bem como analisar as condições de execução da atividade e avaliar os 

reflexos na saúde desses trabalhadores, notadamente a influência das operações com ou sem 

plataforma nos implementos rodoviário de coleta de resíduos (caminhão compactador)’ (p.06) 

Afirmam, ainda, que ‘visou apresentar os aspectos e impactos de segurança da plataforma para 

os trabalhadores da coleta de resíduos urbanos estudando e analisando a sua acidentabilidade’ 

(p.06). 

Oito metas são listadas versando desde a identificação do processo de trabalho, riscos dos 

agentes envolvidos até a divulgação dos resultados e a interação ‘com a sociedade através do 

Sindicato das Empresas de Asseio e Conservação do Estado de Pernambuco – SEAC/PE, para 

avaliar os parâmetros mensurados’. (p. 06). 

Na parte dedicada à revisão bibliográfica e documental, com 17 páginas, são abordados diversos 

aspectos e temas, a saber:  

- No primeiro subitem, intitulado ‘conceitos de qualificação dos agentes’, são apresentados os 

principais conceitos do estudo: ‘resíduos sólidos’, ‘coletores de resíduos urbanos’, ‘’acidentes 

de trabalho’ e ‘doenças do trabalho’. 

- No segundo, o levantamento dos riscos ocupacionais – físicos, químicos, biológicos, de 

acidentes e ergonômicos – é feito, segundo alguns estudos publicados, selecionados pelos 

autores. 

- No terceiro, os aspectos normativos voltados à atividade de coleta de resíduos urbanos são 

destacados. Foram listadas desde as normas regulamentadoras existentes no Brasil, normas 

técnicas publicadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), legislação do código 

de trânsito brasileiro, convenções da Organização Internacional do Trabalho, até norma técnica 

específica publicada pela ANSI (American National Standarts Institute, cuja tradução seria 

Instituto Nacional Norte Americano de Normas, que equivale à ABNT no Brasil). 

- No quarto, indicadores do funcionamento fisiológico são objeto de atenção, sendo 

considerados ‘a produção de lactato’, ‘a frequência cardíaca’, ‘a pressão arterial’ e ‘o uso de 

termografia’ na detecção de dor e possíveis lesões. 

Segue-se, então, a parte metodológica na qual são descritos ‘o tipo de estudo’ – delimitação, 

caraterização da área do estudo e amostra –, o método de ‘caraterização do ruido’ e do estresse 

térmico, a análise ergonômica voltada ao desgaste físico (monitorado pelos indicadores 

referidos acima), ‘análise termográfica ‘ e a propositura de ‘matriz de fadiga’. Segundo os 

autores do relatório, os métodos adotados seguiram premissas de estudos referenciados na 
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literatura. Para adotar método de análise termográfica mais efetivo, os autores afirmaram ter 

realizado revisão sistemática, baseada no método PRISMA, que não consta do documento. 

Não foram, contudo, justificadas as escolhas metodológicas apresentadas, nem apresentadas as 

razões para não tratar de outros aspectos (por exemplo, os biomecânicos ou níveis de vibração).  

Apenas no subitem de delineamento do estudo, o caminho metodológico é apontado por meio 

da necessidade de investigar a questão do ‘estribo’, seja como risco iminente de acidentes, seja 

como elemento que pode ou não favorecer a qualidade de vida no trabalho de coleta. Além de 

não serem apresentados os critérios e métodos para avaliar a acidentabilidade no trabalho de 

coleta, o desenho do estudo não foi suficientemente detalhado para expor como tais aspectos 

– risco de acidente ou fator de qualidade de vida – seriam verificados. 

Resultados e discussão são feitos simultaneamente na quarta parte (capítulo), totalizando 25 

páginas. 

Após sucinta caraterização do local onde estudo foi realizado e descrição sumária da atividade 

de trabalho, o relatório apresenta análise da acidentabilidade de 293 acidentes ocorridos entre 

2017 e 2019, avaliação do ruído e estresse térmico, medidas do funcionamento fisiológico dos 

trabalhadores em duas situações de operação – com e sem uso de estribo, e, por fim, análise 

por meio de matriz de fadiga os efeitos à qualidade de vida no trabalho nas duas situações de 

operação – indicada pelos autores como sendo uma ‘análise ergonômica’. 

Os principais resultados apontados no relatório são: 

- A acidentabilidade foi analisada por meio da frequência de ocorrência por categorias de 

acidentes. Cortes se associaram a 61 % do total de acidentes; quedas (nas quais o uso do estribo 

poderia estar envolvido) corresponderam a 6,8 %. O que levou os autores a afirmar que, ‘nesse 

contexto, a plataforma não se constitui como um grave e iminente risco para o trabalhador, na 

forma como o trabalho é realizado atualmente.’ 

- As avaliações baseadas nas quantificações de higiene ocupacional e em indicadores fisiológicos 

foram feitas comparando trabalho de coleta usando plataforma / estribo e trabalho de coleta 

sem funcionamento da plataforma/estribo. 

- Na avaliação de higiene ocupacional, para os autores nem a exposição ao ruído, nem a 

exposição ao calor, comprometem a saúde dos coletores em função dos resultados obtidos pela 

mensuração dos níveis de ruido e temperatura. 

- Para avaliar o impacto ao sistema fisiológico dos trabalhadores, a pesquisa mensurou 

parâmetros físicos e fisiológicos, a saber: lactato; frequência cardíaca; pressão sistólica; pressão 

diastólica; distância percorrida; consumo calórico; consumo calórico por Km no setor de 

trabalho, consumo calórico por hora de trabalho no setor e índice de fadiga. Os resultados das 

medidas, quando foram comparadas trabalho usando plataforma ou sem plataforma, mostram 

que os impactos à saúde são piores, de modo geral, quando a plataforma não é utilizada. O que 

permitiu aos autores afirmar, por exemplo:  

‘É possível observar que em valores médios as atividades sem plataforma implicam em maior 

frequência cardíaca dos coletores de resíduos... Neste contexto, é possível observar que nas 

atividades com plataforma a frequência cardíaca dos coletores de resíduos, em sua maioria, se 

encontra na faixa moderada. Logo, realizar a atividade sem plataforma não torna a tarefa mais 

confortável ou mais segura do ponto de vista da frequência cardíaca.’ (p. 43; negrito ressaltado 

pelo parecerista) 
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‘Dessa forma, a atividade sem plataforma parece submeter os coletores de resíduo a um regime 

de trabalho que provoca elevação dos níveis de pressão sistólica a faixas que variam entre a pré 

hipertensão e a hipertensão, o que não é saudável sob o ponto de vista clínico.’ (p. 45, negrito 

ressaltado pelo parecerista) 

‘De acordo com os dados, nas atividades sem plataforma os coletores de resíduos percorrem 

distâncias menores de trabalho quando comparado com as atividades com plataforma, porém 

o setor de trabalho não é concluído. As distâncias menores estão relacionadas a limitação física 

dos trabalhadores, que pelo efeito da fadiga encerram a operação antes da conclusão do setor 

de coleta.  

Neste contexto, fica evidenciada a importância do uso da plataforma com relação ao efeito da 

fadiga. Considerando que a fadiga pode ser minimizada com o uso da plataforma mesmo em 

caso de setores com percursos de distâncias menores. Neste aspecto, a plataforma auxilia para 

atenuar a fadiga do trabalhador.’ (pp.46-47, negrito ressaltado pelo autor deste parecer) 

‘Logo, as atividades com plataforma não parecem oferecer risco a saúde dos colaboradores, mas 

evidencia um menor ritmo na execução da tarefa.’ (p. 47, negrito ressaltado pelo autor deste 

parecer) 

‘Neste contexto, o nível de fadiga nas operações sem plataforma parece ser maior quando 

comparado com as operações realizadas com a plataforma.’ (p. 53) 

Enfim, nas conclusões do estudo, apresentadas em 3 páginas, os principais resultados são 

sintetizados, discutem-se o uso da plataforma e sua relação com a saúde dos trabalhadores, 

assim como são propostas diretrizes (recomendações) para trabalhadores e empresas. 

Inicialmente, os autores tecem considerações a respeito do uso da plataforma e sua 

regulamentação nos Estados Unidos, cuja norma ANSI assegura bases técnicas de operação. 

Em seguida, com base na análise da frequência de acidentes e nas ‘diligências realizadas’, o 

relatório conclui ‘que o uso da plataforma, durante o processo operacional de coleta, de fato, 

não representa uma elevada acidentabilidade’. (p. 61) 

O relatório sustenta, ainda, que o uso de plataformas não é fator de risco para a saúde dos 

trabalhadores, após apresentação sintética das avaliações e medidas realizadas:  

‘Diante do exposto, a realização da operação de coleta de resíduo fazendo uso da plataforma, 

não representa uma ameaça para a saúde do trabalhador, se mostrando, inclusive, como 

elemento de redução do risco ergonômico, considerando que a plataforma é utilizada para 

alternância entre trabalho estático e trabalho dinâmico. Fato este comprovado pela aplicação 

das ferramentas ergonômicas e pela análise das variáveis fisiológicas de pressão sanguínea e 

consumo calórico por quilômetro. Dessa forma, a realização do trabalho com a plataforma deve 

seguir orientações de segurança. As operações sem plataforma podem acarretar maior fadiga, 

maior irritabilidade dos coletores e aumento do risco cardiovascular, devido a elevação da 

pressão sanguínea. Isso porque nas atividades sem plataforma, os dados, predominantemente, 

estão na faixa considerada de pré-hipertensão e hipertensão. Dessa forma, a atividade sem 

plataforma não é saudável sob o ponto de vista clínico.’ (pp. 65-66) 

Antes de apresentar diretrizes, os autores apontam para a resistência dos trabalhadores, 

referida nas entrevistas realizadas (mas não encontradas ao longo do texto), quando a 

plataforma não é utilizada nos trechos onde foram feitas as coletas. 
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Para as empresas, as diretrizes se voltam, sobretudo, à normatização, treinamento dos 

trabalhadores assim como as condições de utilização das plataformas, tais como: . ‘Implementar 

e fiscalizar o piso antiderrapante na plataforma do implemento rodoviário (caminhão 

compactador); manter as plataformas em condições adequados de funcionamento e de 

sinalização’ (p. 67)  

Para os motoristas, treinamento, regras de condução dos veículos, para determinadas situações, 

são prescritas e proibições fixadas. Para os trabalhadores, segundo as diretrizes, devem seguir 

treinamento e respeitar condutas proibidas, como ‘subir ou descer da plataforma com o 

implemento rodoviário (caminhão compactador) em movimento.’ (p. 67) 

2. Análise do relatório: Fundamentação teórica e análise 

a. Nota metodológica 

Para emitir parecer sobre a qualidade e validade científicas do texto, e da pesquisa realizada, 

adotaram-se os seguintes procedimentos e critérios; 

- Avaliação da coerência interna do texto.  

Relatório é documento que materializa e sintetiza o desenvolvimento de pesquisa científica ou 

tecnológica. A busca de resposta a certa questão ou a necessidade de abordar determinado 

problema são explicitados assim como justificativas e argumentos são expostos. Delimita-se o 

objeto da investigação, explicitam-se os objetivos antes de definir a metodologia que será 

colocada em prática, ou seja qual abordagem conceitual e quais procedimentos serão usados 

para tratar do problema e atingir resultados originais ou comparar os achados com os estudos 

obtidos anteriormente. Por isso, em todo relatório, discutem-se, tanto as caraterísticas e limites 

da perspectiva metodológica adotada e seus resultados, quanto se compara a pesquisa realizada 

com outros estudos, realizados por outros pesquisadores. Nas conclusões, deve se verificar se o 

objeto do estudo foi tratado adequadamente e se/quais objetivos do estudo foram atingidos, 

ou seja, qual foi a contribuição da pesquisa para avançar no conhecimento ou validar resultados 

já existentes. 

Para avaliar a coerência da pesquisa apresentada no RPT, procurou-se se verificar se a 

problemática da pesquisa foi exposta e justificada, se o objeto foi devidamente delimitado, se 

os objetivos respondem à questão ou problema colocados, se o desenho do estudo (ou seja, a 

escolha dos métodos e critérios) é adequado para tratar do objeto (problema) e se são 

respeitados critérios éticos, de pesquisa que envolve seres humanos. A avaliação buscou 

também verificar aspectos de forma (redação e organização do texto; uso de referências e 

citações) e a composição da equipe que realizou a investigação. 

- Análise dos currículos lattes dos membros da equipe (indicados no anexo 2) 

Pare verificar a composição da equipe, foi feita consulta dos currículos lattes indicados no anexo 

2 do RPT. Informações sobre formação de base e cargo atual, descrição da pesquisa que deu 

origem ao relatório e produção acadêmica e técnica foram buscadas. Essa análise permite 

conhecer a organização da equipe e a coerência entre metodologia adotada e expertise dos 

membros da equipe. 

- Breve revisão da literatura sobre o tema. 

Foi feita revisão exploratória da literatura sobre a temática dos acidentes de trabalho associada 

aos processos e organização do trabalho na coleta de resíduos urbanos. Algumas das referências 
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utilizadas e citadas pelos autores do RPT foram consultadas; referências extraídas desses textos 

foram buscadas e incluídas. Além disso, artigos, listados por um dos membros da equipe no seu 

currículo lattes, também foram considerados. Texto de revisão recentemente publicado foi 

incorporado. 

Os principais tópicos da revisão serão apresentados no subitem 2.b para delinear os 

conhecimentos disponíveis sobre acidentes e condições de trabalho nas atividades de coleta de 

resíduo doméstico, o que servirá para discutir a construção metodológica adotada, os achados 

da pesquisa em tela e sua validade. 

b. Processo, condições, agravos à saúde e acidentes de trabalho: construtos da 

pesquisa acadêmica para compreender os acidentes na coleta urbana 

Achados acadêmicos, presentes na literatura científica, consideram, desde os anos oitenta, as 

atividades de coleta de lixo como sendo perigosas e extremamente danosas à saúde dos 

trabalhadores. Como o processo de produção teve pequena evolução desde então no Brasil, os 

trabalhadores continuam expostos a riscos diversos, alta acidentabilidade, exposição a agentes 

biológicos e alta prevalência de problemas osteomusculares. Conforme apontado em algumas 

pesquisas (inclusive no relatório sob análise - RPT), trata-se de atividade considerada como das 

mais perigosas aos trabalhadores e a sua saúde, a despeito da importância da coleta de resíduos 

para a sociedade e meio-ambiente (FERREIRA e  ANJOS, 2001). 

Alguns aspectos merecem ser destacados, resultado de diversos estudos:  

1) O fato dos trabalhadores da coleta estarem expostos a diversos agentes de risco (biológicos, 

químicos, físicos), alta carga de trabalho e à ocorrência de acidentes (SANTOS, 1998; VELLOSSO 

et al. 1997, 1998). Isso implica na necessidade de adotar perspectiva metodológica específica, 

que considere a interação dos diversos agentes e situações (POLSEN et al, 1995; FERREIRA e 

ANJOS, 2001). Segundo Polsen et al. (1995), ‘acidentes do trabalho são muito frequentes entre 

os coletores de resíduos. Baseado no conhecimento atual, parece que os fatores de risco devem 

ser considerados como entidade integrada, isto é fatores técnicos (dificuldade de acesso ao lixo, 

projeto do equipamento) podem agir em conjunto com ritmo elevado de trabalho, fadiga visual 

devido a pouca iluminação e, talvez, fadiga muscular devido a alta carga de trabalho’ (p.1; 

tradução livre pelo autor desta avaliação) 

2) A alta acidentabilidade, tanto em frequência, quanto em severidade, já evidenciada no estudo 

de Polsen et al. (1995) e nos estudos de Velloso et al. (1997, 1998). ‘Com relação aos acidentes 

de trabalho, os coletores de lixo domiciliar informaram como causas mais importantes aquelas 

referentes ao acondicionamento do lixo (73%), seguidas das relacionadas ao veículo coletor de lixo 

(12%). O acondicionamento inadequado do lixo, devido à presença de objetos perfurocortantes  e  

ao peso  dos  recipientes  que  os  contêm,  é,  na maioria das vezes, o responsável por acidentes 

resultando em cortes, ferimentos e problemas da coluna vertebral. As causas inerentes ao veículo 

coletor (queda do estribo, batida do corpo contra o veículo coletor, ganchos de suspensão da 

caçamba de lixo, prensagem na porta e no compactador de lixo) resultam, principalmente, em 

fraturas.’ (VELLOSO et al., 1998; P. 699; em negrito pelo autor desta avaliação) 

3)  A elevada carga de trabalho físico que provoca tanto desgaste ao sistema osteomuscular 

(PATARO e FERNANDES, 2014), quanto impacta o sistema cardiovascular dos indivíduos 

(FERREIRA e ANJOS, 2001; ANJOS et al., 2007). O desgaste físico está diretamente associado ao 

processo de trabalho, ou seja, ao modo de coleta baseado no carregamento do lixo em veículo 

em movimento e na imposição de metas de produção elevadas e pressão temporal (VELLOSO et 
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al. 1997, 1998; VASCONCELLOS et al., 2008; CAMADA et al. 2012).  Se houve evolução 

tecnológica importante, nos países desenvolvidos, diminuindo o desgaste dos trabalhadores, o 

problema continua importante para os países menos desenvolvidos (CONTREAU, 2006; ANJOS 

et al., 2007), uma vez que o processo de trabalho continua centrado no esforço físico dos 

trabalhadores sob condições biomecânicas inadequadas (VELLOSO et al. 1997, 1998; FERREIRA 

e ANJOS, 2001; CAMADA et al. 2012). 

4) Análises etnográficas ou ergonômicas têm sido aplicadas para se conhecer a dinâmica e 

complexidade da atividade de trabalho, as relações, organização e processo de trabalho 

envolvidas, os modos de gestão e controle da hierarquia e sua associação (VELLOSO et al., 1998) 

Nesses estudos, busca-se não apenas analisar causas dos agravos resultantes (acidentes e 

adoecimento), mas também as condições e estratégias usadas pelos trabalhadores para se 

proteger (VASCONCELOS et al., 2008a). De modo geral, apontam para a influência das 

características do processo e da organização do trabalho, que ao impor exigências temporais 

excessivas e níveis elevados de atividade física, colocam em risco a saúde dos trabalhadores 

(VELLOSO et al. 1997; VASCONCELOS et al., 2008b; SANTOS et al., 2009; CAMADA et al. 2012).  

Os resultados desses estudos permitem ações de prevenção fundadas no redesenho do sistema 

de produção e equipamentos. 

5) A prevenção depende da ação junto à fonte dos problemas, ou seja, ao lixo e suas formas de 

acondicionamento (BLECK e WETTBERG, 2012). A adoção de containers, que faz com que os 

caminhões se desloquem até o lixo, e parem para ser carregados (automaticamente), já foi 

adotada em diversos países (CONTREAU, 2006; ANJOS et al., 2007) e se constitui, como 

mostraram Diniz et al. (2020), fator determinante para a diminuição da frequência e gravidade 

dos acidentes em estudo realizado em Recife. Aliás, o estudo de Diniz et al. (2020) parece fazer 

parte da mesma pesquisa relatada no relatório sob análise (RPT). 

O estribo ou plataforma, cujo uso foi objeto do relatório sob análise, se constitui como meio que 

favorece o transporte e deslocamento dos trabalhadores sob os caminhões em movimento 

(FERREIRA e ANJOS, 2001). Sua utilização é importante para a recuperação física dos 

trabalhadores, como afirmam Miglioransa et al. (2003): ‘Quanto à dinâmica do trabalho, os 

coletores passam a maior parte do tempo correndo, subindo no caminhão apenas para 

descansar...’ (P. 22). Por outro lado, o estribo está associado aos graves acidentes por queda 

(VELLOSO et al. 1997; MIGLIORANSA et al., 2003; CARVALHO et al., 2016).  

A caracterização e impacto dos acidentes devido às quedas do caminhão (na maioria das vezes, 

em movimento) são descritos nos estudos nos quais os trabalhadores são entrevistados [como 

na pesquisa de Velloso et al. (1998) e Carvalho et al. (2016), baseados em métodos qualitativos.  

c. Análise e Avaliação do estudo e resultados 

O estudo realizado conclui que: 

1) A frequência de acidentes envolvendo quedas, potencialmente associados ao uso do 

estribo, é baixo se comparada a alta incidência de acidentes envolvendo cortes no 

período entre 2017 a 2019. 

2)  A comparação, por meio de indicadores de saúde e de exposição a agentes físicos (ruído 

e calor), entre trabalho de coleta usando plataforma e sem uso da plataforma, aponta 

para carga de trabalho, de modo geral, aceitável para a primeira situação, menor do que 

quando a plataforma não é utilizada. O trabalho sem uso da plataforma aumenta o 

desgaste fisiológico dos trabalhadores. 
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Todavia, o desenho da pesquisa apresenta algumas inconsistências ou vieses que merecem ser 

destacadas, uma vez que influenciam diretamente nos resultados e conclusões da pesquisa, a 

saber: 

A primeira inconsistência metodológica foi realizar análise da acidentabilidade sem considerar 

a gravidade / severidade dos acidentes, apenas avaliando a frequência por categorias de 

acidente. Ora, sabe-se há muito que, de fato, os acidentes por cortes são mais frequentes, mas 

as quedas são eventos mais severos, que podem provocar traumas, se constituindo como 

acidentes graves ou fatais. Como o período considerado foi de apenas dois anos, acidentes 

graves podem não ter ocorrido no período. 

Além disso, como, nos resultados, entrevistas com trabalhadores, previstas nos métodos da RPT 

para serem realizadas, não foram apresentadas, relatos de acidentes dessa natureza não foram 

coletados ou foram descartados pelos autores, divergindo de várias pesquisas publicadas 

(VELLOSO et al., 1997, 1998; CARVALHO et al. 2016). 

Ao não considerar a severidade dos acidentes, nem período mais longo de tempo, os autores 

não podem afirmar que o uso de plataformas não se constitui em grave e iminente risco. 

A segunda inconsistência é inerente ao próprio desenho do estudo, que busca comparar, 

sobretudo, por medidas associadas a parâmetros fisiológicos, a carga de trabalho física de 

trabalhadores. Ora, há muito tempo pesquisas científicas mostram a alta carga de trabalho físico 

para a atividade de coleta e sua associação com problemas cardíacos e osteomusculares (ANJOS 

et al. 2007; CAMADA et al. 2012); outros estudos apontam para o papel de recuperação 

fisiológica exercido pela plataforma, ou seja os trabalhadores descansam e se recuperam sobre 

a plataforma durante o deslocamento do veículo (MIGLIORANSA et al., 2003). 

Nesse sentido, não existindo possibilidade de recuperação, é evidente que o trabalho de coleta 

sem uso da plataforma, que condiciona os trabalhadores a andar ou correr em permanência, 

apresenta maior carga de trabalho e, portanto, mais desgaste físico quando comparado à 

situação em que podem descansar quando a coleta foi realizada permitindo-se o uso da 

plataforma. 

Qual o sentido de se comparar índices fisiológicos em situação de trabalho que não é praticada 

usualmente e que implica em carga de trabalho e desgaste fisiológico mais importante? Por que 

não se comparou o trabalho contando com o uso da plataforma com trabalho em processos de 

menor risco, como quando se adotam containers? 

Trata-se, portanto, de viés metodológico inerente ao desenho do estudo. Como consequência, 

a adoção de situação de trabalho, que exige maior carga de trabalho como comparação, induz 

resultados e conclusões nos quais o uso de plataforma se impõe como melhor para a saúde dos 

trabalhadores.  

Para dar suporte a manutenção da utilização do processo existente pelas empresas (que 

financiaram o estudo), são acrescentados, nas conclusões do RPT, argumentos como a existência 

da norma ANSI.  

É preciso, contudo, destacar que os achados não foram comparados a outros estudos publicados 

na literatura, que, em sua maioria, apontam para carga de trabalho físico excessiva (ANJOS et 

al., 2007; CAMADA et al., 2012) que coloca em risco a saúde dos trabalhadores da coleta de 

resíduos e pela necessidade de modificar as condições de trabalho: processo, equipamentos, 

organização das equipes (VELLOSO, 1997,1998; CONTREAU, 2006; SOUZA et al. 2009). Estudo, 
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que parece ser parte da pesquisa da UPE/UFPE, conclui que o uso de containers diminui os 

acidentes de trabalho (DINIZ et al., 2020). 

Diante do exposto, o desenho do estudo contém vieses metodológicos que minimizam os 

efeitos do processo de coleta, com uso de plataforma, no trabalho e na saúde dos coletores 

de resíduos. 

Outros aspectos merecem ser destacados, pois questionam a qualidade do documento. 

1.A própria autoria do relatório merece ser discutida, uma vez que o texto não apresenta os 

membros da equipe de pesquisa conduzida pela Escola Politécnica de Pernambuco, nem quem 

é seu coordenador. Essa informação só é obtida no anexo que contém os documentos 

encaminhados ao CEP da UFPE. Neles constam o nome da pesquisadora responsável Laura 

Bezerra da UFPE, assim como os currículos lattes dos prováveis membros da pesquisa. No 

currículo da professora Laura Bezerra, o relatório é informado como produção técnica co-

assinado por ela, pelo professor Béda Barkokébas Junior (UPE) e por Felipe Mendes Cruz (UPE).  

2. A equipe é composta por onze pesquisadores vinculados à UPE uma pesquisadora da UFPE; 

oito dos dez participantes são formados em Engenharia, uma em designer e uma em 

arquitetura. A maior parte tem pós-graduação (mestrado ou doutorado) em engenharia, uma 

em arquitetura. Não há na equipe nenhum profissional com formação na área de saúde ou 

ciências biológicas. A composição da equipe acima resulta de consulta aos currículos Lattes dos 

pesquisadores do projeto, cuja lista havia sido encaminhada à apreciação do CEP (Anexo 2). 

3. Na apresentação do relatório e nas metas da pesquisa, a participação de empresas de coleta 

de lixo no processo é justificada para a viabilização técnica e financeira da pesquisa. Embora 

explicitado o conflito de interesses, as vantagens que as empresas tiram com os resultados da 

pesquisa são evidentes, uma vez que podem justificar a manutenção em operação de processo 

que apresenta alto risco de acidentes, utilizar o documento em ações judiciais e proteger sua 

imagem diante da sociedade. Aliás, na última meta anunciada no relatório, cabe à representação 

patronal difundir e discutir os achados junto à sociedade, que como mostrado anteriormente 

foram ‘fabricados’ na pesquisa em tela. 

3. O objeto da pesquisa é delimitado na introdução, sucinta, da pesquisa. A problemática é 

abordada superficialmente, mas não são apresentadas justificativas para a realização da 

pesquisa. Se por um lado, o objetivo geral do trabalho é apresentado, por outro, as hipóteses 

elaboradas que sustentam o desenho do estudo, não são explicitadas no corpo do texto. 

4. A revisão da literatura não segue método para sistematizar processo de busca e análise (tais 

como Cockrane, PRISMA, etc). Trata-se de revisão exploratória, que não aprofunda temas 

essenciais para o tratamento do objeto anunciado no relatório, tais como: pesquisas voltadas à 

análise dos acidentes por queda ou que envolvam uso da plataforma, e estudos sobre a carga 

de trabalho físico envolvido na coleta de resíduos. Revisão que seria fundamental para se 

discutir e validar os achados da pesquisa em tela. 

4.1 Do ponto de vista formal, o aspecto mais grave encontrado foi longo trecho da revisão, 

praticamente idêntico ao trabalho - Análise de riscos dos trabalhadores da coleta de resíduos 

sólidos urbanos – apresentado em Congresso por Silva et al. (2016). Cabe-se verificar quem são 

os verdadeiros autores e questionar se foi praticado plágio pelos autores do relatório sob 

análise. 
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4.2 Observa-se, também, a inclusão de referências frágeis do ponto de vista científico, como 

trabalhos de conclusão de curso de especialização, comunicações em congressos, dentre outras. 

Observa-se, também, uso excessivo de APUDs (referências citadas por outras fontes), sendo que 

algumas são acessíveis. 

5. No que tange aos resultados, contrariando o próprio objetivo da pesquisa, o de analisar o 

‘processo de coleta de resíduos por meio da análise de riscos’, os achados da pesquisa centram-

se na comparação dos indicadores de saúde e medidas de agentes físicos nas atividades usando 

plataforma e não usando plataforma, mas com descrição insuficiente dos processos e atividades 

de trabalho (1 página apenas). Isso significa que a pesquisa não se valeu de métodos que 

permitissem analisar o processo de coleta, como entrevistas, observações de cunho etnográfico, 

avaliação de indicadores da produção, desgaste dos equipamentos, dentre outros (como no caso 

das pesquisas de VELLOSO et al, 1997, 1998; SOUZA et al., 2009; CAMADA et al., 2012). 

6. Os resultados das análises propostas não são discutidos a luz da produção acadêmica 

existente; discutem-se apenas os resultados entre as situações com ou sem plataforma previstas 

no projeto. Amplo leque de estudos, no Brasil e estrangeiro, aponta para a alta carga de trabalho 

(ANJOS et al., 2001, 2007; CONTREAU, 2006), desgaste dos trabalhadores da coleta e efeitos à 

saúde (CAMADA et al., 2012); a pesquisa em tela sustenta, ao contrário, que o trabalho com uso 

de plataformas é até favorável à saúde dos coletores. Os autores deveriam, ao menos, justificar 

seus achados, o que não foi feito. 

7. Nas conclusões, observam-se argumentação e discussão de aspectos que são favoráveis à 

utilização da plataforma - norma técnica americana (ANSI), resistência dos trabalhadores ao não 

uso da plataforma (cujas entrevistas não são apresentadas no corpo do texto) – além dos 

resultados do estudo, cujo desenho buscou encontrá-los.  

7.1. São apresentadas, também, recomendações, no texto nomeadas de diretrizes, que 

consideram questões não abordadas nos capítulos anteriores, tais como manutenção das 

plataformas e proibições relativas a subir na plataforma.  

Ora, se tais recomendações são propostas, pode se fazer a hipótese que, embora não tratadas 

no estudo e ao contrário das conclusões, o uso de plataformas e sua falta de manutenção pode 

estar na origem de acidentes e se constituir em grave e iminente risco. 

d. Implicações éticas 

A pesquisa apresentada provocou aumento de riscos nos trabalhadores (envolvidos na 

pesquisa), quando realizam a coleta sem uso de plataforma. Estes participantes foram 

constrangidos pela extração de 1 gota de sangue três vezes durante a jornada de trabalho para 

mensurar o nível de lactato no período de avaliação da fadiga.  

Diante das evidências científicas, sabe-se que a atividade de coleta na situação de trabalho sem 

plataforma diminui a possibilidade de recuperação fisiológica dos trabalhadores, exige maior 

carga de trabalho, provoca maior desgaste fisiológico e psicológico. Portanto, a pesquisa fere 

princípio ético fundamental. 

Possível plágio deve fazer objeto de investigação e, eventualmente, ser denunciado. 

3. Conclusões e recomendações 

Pelo exposto acima, conclui-se que a pesquisa foi concebida e desenhada para demonstrar o 

que interessa para as empresas que financiaram a pesquisa, ou seja, que o uso da plataforma 
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não representa grave e iminente risco, contrariando o estado do conhecimento científico atual, 

que reconhece que quedas das plataformas estão associadas a acidentes graves e, portanto, seu 

uso constitui-se em situação de grave e iminente risco aos trabalhadores. 

Recomenda-se notificar o CEP da UFPE para adoção de medidas que considere necessárias. 
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