
 
AS NORMAS SOBRE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO E AS CONDIÇÕES 
DE TRABALHO DOS CATADORES DE RECICLÁVEL NO MUNICÍPIO DE 
BATATAIS  
 

Diante da contemporaneidade do assunto de reciclagem, o presente estudo, pretende entender 

como aqueles que sobrevivem da coleta de material reciclável trabalham e quais são suas 

condições de segurança e saúde em tal meio. 

O catador de reciclável - que no Brasil totalizava 70. 449 em 20081 - é o indivíduo que 

sobrevive da coleta de tal material. Caracterizado pelo baixo nível de escolaridade, sendo que 

apenas quatorze por cento das mulheres e seis por cento dos homens freqüentaram a escola2, o 

mercado dos catadores é marcado pela baixa qualificação, tendo em vista ser um trabalho em 

que qualquer pessoa – desde que com condições físicas para isso – pode ser inserida. 

Nem tudo que é descartado pela população é lixo. Muitos materiais feitos de papel, alumínio, 

plástico, vidro, ou seja, materiais não orgânicos são coletados pelos catadores de reciclável. 

Desta forma, vendem o material coletado a intermediários, os quais, posteriormente, 

revendem a indústrias maiores. O contato não se dá com esta última, o que implica em 

menores rendas aos catadores de reciclável, os quais, inseridos num mercado informal, não 

recebem salário fixo. Assim, aquele que mais recolhe materiais com maior valor econômico 

agregado, o qual é dado pela lei da oferta e procura, é o que receberá maior remuneração3, 

acarretando, consequentemente, uma luta diária pela sobrevivência própria e de suas famílias.  

Dessa maneira, o projeto pretende responder às perguntas: “Quais são as normas sobre 

segurança e saúde no trabalho no Brasil?” “Elas são aplicadas aos catadores de reciclável”? 

“Elas podem ser cumpridas e, efetivamente, contribuir para a melhoria das condições de 

segurança e saúde do catador de reciclável do Município de Batatais?” Tais questões estão 

centradas, principalmente, em torno dos temas “condições de trabalho”, “segurança e saúde 

do catador de reciclável”, levando-se em consideração as normas brasileiras relativas aos 

temas segurança e saúde do trabalhador. 
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Diante de tal precariedade de condições de trabalho, e partindo do pressuposto que há normas 

que tutelam a segurança e a saúde dos trabalhadores, no caso em questão, a Constituição 

Federal – em seus arts. 7o, XXII e 196 – além de normas regulamentadoras e normas 

brasileiras, o estudo tem como objetivo geral (i) identificar as normas sobre segurança e saúde 

no trabalho no Brasil; (ii) verificar se são aplicadas aos catadores de reciclável; (iii) verificar 

se podem ser cumpridas e, efetivamente, contribuir para a melhoria das condições de 

segurança e saúde dos catadores de reciclável no Município de Batatais. 

 Como objetivos específicos, o projeto pretende: a) analisar as normas brasileiras sobre 

segurança e saúde do trabalhador; b) verificar se podem ser aplicadas aos catadores de 

reciclável; c) conhecer e descrever as condições de segurança e saúde de tal grupo; d) 

verificar se as normas sobre segurança e saúde podem ser cumpridas e, efetivamente, 

contribuir para a melhoria das condições de segurança e saúde do catador de reciclável. 

Tendo em vista as questões centrais do trabalho, tem-se como desafio científico a solução do 

problema e partindo-se das seguintes hipóteses, dentre outras: (i) não é comum a utilização de 

equipamentos de proteção individual (EPI’s), nem mesmo um local com a infra-estrutura 

necessária para a realização do trabalho como sanitários, espaços para a separação e estoque 

dos materiais recicláveis; (ii) as normativas referentes à segurança e saúde no Brasil devem 

ser aplicadas ao grupo em questão, desde que haja informação e treinamento adequados para 

seu manejo. 

Para isso, pretende-se utilizar das técnicas de pesquisa teórica e estudo de casos, este último 

voltado para o Município de Batatais, tendo em vista seu pequeno porte e a facilidade de 

acesso a dados no presente caso. 

A pesquisa teórica se voltará ao levantamento das normativas brasileiras relativas à segurança 

e saúde no trabalho, como, por exemplo, as Normas Regulamentadoras e a Constituição 

Federal, a fim de que seja estudado o que seria necessário para que o catador de reciclável 

realize sua função sem que isso acarrete em prejuízos à sua segurança e saúde. 

O estudo de casos se voltará a um relacionamento mais direto com os catadores de reciclável. 

Por meio da observação (espontânea) e de entrevistas (por pautas e informais), pretende-se 

conhecer a realidade em que trabalham.  

Além disso, o estudo de casos permitirá um melhor detalhamento do grupo em questão, eis 

que possibilita avaliar o comportamento dos catadores de forma subjetiva, ou seja, do “lado 

de dentro” 4, de modo que se possam verificar quais são as condições de segurança e saúde 
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dos catadores, avaliando se é possível sua adequação às normas brasileiras sobre segurança e 

saúde no trabalho.  

O estudo de casos, destarte, possibilitará uma maior participação e consciência dos catadores 

de reciclável de sua real situação, já que tal diálogo se faz imprescindível para avaliar quais 

são as doenças e acidentes mais comuns em tal meio. 

Por fim, a utilização das citadas técnicas de pesquisa auxiliarão na obtenção das respostas às 

questões levantadas e no futuro aproveitamento do objeto de pesquisa. 

O trabalho em questão teve seu desenvolvimento teórico bastante proveitoso, de forma que o 

capítulo I – notadamente teórico – ficou concluído. Dessa forma, pode-se notar que não há 

dúvidas quanto à aplicação das Normas Regulamentadoras aos trabalhadores celetistas, o 

mesmo não acontecendo com os não celetistas.  

O capítulo II, por sua vez, não será entregue nesse relatório parcial, tendo em vista o 

andamento da pesquisa, tratando-se do tipo contratual adotado pelos catadores na realização 

do seu trabalho no Município de Batatais. Dessa forma, depende da conclusão da parte 

empírica da pesquisa. 

O Capítulo III mostra a apresentação do cenário da pesquisa, restando, porém, a conclusão da 

análise empírica. 

Conclui-se, até então, que a aplicação das Normas Regulamentadoras sobre segurança e saúde 

no trabalho aos celetistas é certa.  Nota-se, contudo, que, quanto aos não celetistas, existe 

celeuma doutrinário, tendo o trabalho adotado a posição de que as normas sobre segurança e 

saúde no trabalho seriam aplicadas a todos os trabalhadores.  

Quanto às condições de trabalho dos catadores, apesar de feita a visita o local, as conclusões 

ainda não foram exauridas. 

 


