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Objetivos do Informativo 

Apresentar recomendações para prevenção da transmissão do novo coronavírus (SARS-CoV-2) 

entre trabalhadores que atuam na coleta e triagem de resíduos sólidos, com base nas informações 

e nos estudos disponíveis até o momento.  

Definir, com base nas informações e nos estudos disponíveis, requisitos mínimos e estratégias para 

retorno seguro dos trabalhos de coleta e triagem de resíduos sólidos durante a pandemia da Covid-

19. 

 

Resumo 

Os catadores de materiais recicláveis são trabalhadores que atuam na coleta seletiva e triagem de 

resíduos sólidos. Existem aproximadamente 15 milhões de catadores no mundo, com maior 

concentração nos países em desenvolvimento. Esses trabalhadores, em geral, são expostos a diferentes 

riscos ocupacionais, dentre eles, físicos, químicos, ergonômicos, biológicos e sociais. Esses riscos 

podem ser potencializados diante do cenário da pandemia causada pelo SARS-CoV-2, cuja doença 

(Covid-19) é altamente transmissível. O contágio desta, além de ocorrer via interpessoal por gotículas 

e aerossóis, pode também ser decorrente do contato com superfícies contaminadas. Dependendo do 

tipo de material e das condições climáticas, o vírus pode permanecer viável por horas e até dias. Dessa 

forma, o risco de contaminação dos catadores aumenta devido ao manejo direto dos materiais 

recicláveis. A finalidade deste informativo é apresentar um conjunto de medidas para proteção desses 

trabalhadores, a fim de diminuir os riscos de contágio entre eles e suas famílias, baseadas em evidência 

científica. 

 

Sobre o Observatório PrEpidemia 

O PrEpidemia é um observatório que tem como objetivo subsidiar os gestores públicos e a 

população no monitoramento espacial da disseminação do SARS-CoV-2, abordando aspectos de 

diversas áreas do conhecimento, a partir de estudos e simulações apoiadas em dados e modelagem 

matemática. O acompanhamento tem ênfase no Distrito Federal e na Região Integrada de 

Desenvolvimento Econômico (RIDE) e, atualmente, conta com contribuições de uma equipe 

multidisciplinar composta por pesquisadores voluntários da Universidade de Brasília e de 

instituições parceiras das áreas de geociências, saúde, engenharia de produção, transportes, 

estatística, educação e matemática.  
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1. Introdução 

Desde dezembro de 2019, o mundo está vivendo uma nova realidade relacionada à Covid-19.  Essa 

doença é altamente transmissível, tanto por gotículas (espirro, tosse), como por superfícies, 

materiais e objetos contaminados, tendo sido considerada, em 11 de março de 2020, uma pandemia 

pela Organização Mundial da Saúde 1,2. 

O vírus SARS-CoV-2 causa uma infecção que, na maior parte dos casos, transcorre sem maiores 

prejuízos aos pacientes. Contudo, uma parcela destes tem se mostrado bastante vulnerável ao 

apresentar um quadro mais grave da doença, necessitando de atendimento hospitalar. Segundo o  

Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC), adultos mais velhos e pessoas que têm 

condições médicas subjacentes graves, como doença cardíaca, pulmonar ou diabetes, parecem 

estar em maior risco de desenvolver complicações mais graves da doença Covid-193.  

Estudos realizados por cientistas do CDC3, das Universidades da Califórnia, Los Angeles e 

Princeton, e por Kampf et al4 (2020) avaliaram a resistência do vírus (SARS-CoV-2) em diferentes 

materiais, cujos resultados estão descritos no Quadro 1.  

Quadro 1 - Comparação do tempo de permanência do coronavírus nas superfícies. 

Material CDC et al., 2020 Kampf et al, 2020 

Papel/papelão 24 horas 96 a 120 horas 

Plástico 72 horas 120 horas 

Cobre 4 horas - 

Aço inoxidável 4 horas 48 horas 

Aerossolizado/Poeiras 40 minutos a 2 horas 30 minutos - 

Luvas de látex - 8 horas 

Madeira - 96 horas 

Alumínio - 2-8 horas 

Vidro - 96 horas 

 

Fonte: Elaborado pelos autores com base em CDC et al., 2020; Kampf et al., 2020. 
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Como observado no Quadro1, há divergências entre as referências apresentadas3,4 para o tempo de 

permanência do vírus em diferentes superfícies. Além disso, Van Doremalen et al.5 apontam que 

questões como a temperatura e a umidade relativa do ar também podem influenciar esta viabilidade 

do vírus. Sendo assim, sugere-se que, até que haja novas evidências da permanência do coronavírus 

em superfícies, deve ser sempre considerado o pior cenário, ou seja, o maior tempo de 

permanência, conforme o Quadro 1.  

O SARS-CoV-2 é um vírus que, pelo seu risco biológico, pode ser enquadrado na classe de risco 

III (alto risco individual e moderado risco para a comunidade), a qual inclui os agentes biológicos 

com capacidade de transmissão por via respiratória, causadores de doenças em seres humanos ou 

em animais, sendo potencialmente letais. Para estas doenças, classificadas com esse risco, existem 

usualmente medidas de tratamento ou prevenção, pois representam risco se disseminados na 

comunidade e no meio ambiente, podendo se propagar rapidamente de pessoa para pessoa6. 

Desde o início desta pandemia, os trabalhadores que atuam na limpeza urbana, considerada serviço 

essencial, mantiveram suas atividades em todo o Brasil. Já a coleta e triagem de resíduos 

recicláveis foi paralisada em várias partes do país e, atualmente, estuda-se sua retomada de forma 

segura7. 

Existem aproximadamente 15 milhões de pessoas envolvidas em atividades de coleta ou 

reciclagem de resíduos no mundo. Muitas delas trabalham informalmente em locais de despejo 

aberto, não regulamentado, com baixa renda e com risco ambiental8. Em uma revisão sistemática, 

conduzida para avaliar condições de saúde e riscos ocupacionais que afetam os catadores de 

materiais recicláveis no Brasil, foi observado que os trabalhadores são expostos a longas jornadas 

de trabalho; a agentes físicos, químicos, mecânicos, biológicos, ergonômicos e sociais; e a 

acidentes de trabalho frequentes. A exposição a esses riscos pode resultar em doenças físicas e 

mentais segundo as conclusões do estudo de Zolnikov et al.9   

Além disso, o levantamento epidemiológico por Cruvinel et al.10 realizado com mais de mil 

catadores do maior lixão da América Latina e segundo maior do mundo, localizado no Distrito 

Federal, demonstrou que a maioria era do sexo feminino (67,0%), com idade entre 36 a 45 anos 

(45,7%), sendo que 96% tinham filhos. Além disso, 27,3% dos participantes eram analfabetos e 

47,7% tinham apenas o nível primário. A maioria dos catadores (68,70%) relatou acidentes e, 

destes, 89,69% estavam relacionados a objetos pontiagudos e resíduos de saúde encontrados entre 

o material reciclável. Segundo a avaliação antropométrica, 32,6% apresentavam sobrepeso e 

21,1% eram obesos. As doenças mais comuns relatadas entre eles foram: distúrbios 

osteomusculares (78,7%); arboviroses (28,6%); diarreia aguda (24,9%); hipertensão (24,2%); 

bronquite (14,3%); parasitoses (12,6%) e diabetes (10,1%). 

De acordo com os exames de sangue desse grupo, os valores fora dos limites de referência foram: 

ácido úrico (23,9%); creatinina (54,1%); Faixa de GGT (16,0%); SGOT- Transaminase 

Oxaloacética Glutâmica no Soro (5,3%); SGPT - Transaminase Glutâmico-Pirúvica sérica 

(35,5%). Além dos testes bioquímicos gerais, testes sorológicos também foram realizados, tendo 

sido encontrados 28 casos positivos de sífilis, 6 casos de infecções por HIV e 33 casos de hepatite 

B10. Após o fechamento do lixão, ocorrido em janeiro de 2018, esses trabalhadores foram 
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realocados para Centros de Triagem de Coleta Seletiva e estão aguardando a autorização do 

governo do DF para retomada do trabalho nos galpões. 

Os catadores de materiais recicláveis, além de estarem expostos aos riscos ocupacionais devido ao 

contato direto durante o manejo dos resíduos, ainda apresentam riscos sociais por viverem em 

condições desfavoráveis, aglomerados em pequenas residências ou favelas, sem condição 

financeira para manter a higiene adequada e para comprar os equipamentos de proteção individual 

ou produtos desinfetantes. Conforme a pesquisa epidemiológica realizada no DF, essas pessoas,  

muitas vezes, ainda são portadoras de doenças crônicas ou têm idade mais avançada. Por esse 

motivo são consideradas do grupo de risco à infecção pelo SARS-CoV-2. Nesse sentido, segundo 

Khalatbari-Soltani et al.11, pessoas com ocupações de maior exposição, menor rendimento e baixa 

escolaridade são as mais propensas a desenvolver a Covid-19.  

Nesse contexto, as políticas públicas devem ser fortalecidas de maneira a apoiar e a fornecer 

condições de segurança do trabalho, minimizando os riscos de acidentes, conforme estabelece o 

Ministério da Saúde12, além de oferecer suporte a esses trabalhadores e suas famílias durante esse 

momento de crise mundial. O papel da população, neste momento, também é de suma importância 

com relação ao descarte consciente dos resíduos dos domicílios, do comércio e dos serviços de 

saúde para proteção desse grupo vulnerável de trabalhadores, que desempenham uma função 

importante de agentes ambientais com a coleta dos materiais, a destinação correta destes e, como 

consequência, a proteção do meio ambiente. Contudo, segundo Ramos et al.13, a educação 

ambiental ainda se faz necessária, pois há muito a ser melhorado em relação ao cuidado com o 

descarte dos resíduos domiciliares por parte da população. 

Assim, este informativo foi construído a partir de um documento inicial14 e segue agora revisado 

e ampliado pelo Observatório PrEpidemia.  Busca apresentar recomendações aos gestores e às 

instituições responsáveis pelos trabalhadores que atuam na triagem e na coleta de materiais 

recicláveis, além de orientar a própria comunidade para que a coleta seletiva possa ser retomada e 

realizada com segurança. 

As recomendações aqui apresentadas foram consideradas com base em documentos recém 

elaborados por este grupo: Nota técnica do SLU; Cartilha com dicas de prevenção da Covid-19 

(https://www.prepidemia.org/cartilhas). Outros documentos considerados foram as orientações da 

Organização Mundial da Saúde, do Solid Waste Association of North America, do Movimento 

Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis (NMCR) e de outras instituições, como da 

Associação Brasileira de Engenharia Sanitária (ABES); da Associação Brasileira de Empresas de 

Limpeza Pública e Resíduos Especiais (ABRELPE)15; da Secretária de Saúde do Distrito Federal 

(SES/DF) e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) 6. 

Este documento baseia-se em informações de prevenção para serem tomadas pelos trabalhadores, 

pelos gestores e pela população para o enfrentamento da pandemia. 

 

 

 

https://www.prepidemia.org/cartilhas
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2. A Coleta Seletiva no Distrito Federal 

Os catadores de materiais recicláveis têm papel fundamental na coleta seletiva. De acordo com o 

Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal – SLU, a coleta seletiva é o recolhimento de 

materiais recicláveis (papel, plástico, metal e vidro) que não devem ser misturados ao lixo comum 

das residências ou local de trabalho. Trata-se de um cuidado dado ao resíduo que começa com a 

separação dos materiais em orgânicos e inorgânicos (seco e rejeito), e, em seguida, com a 

disposição correta para seu reaproveitamento e reciclagem16. 

Para a efetividade desse programa, é necessário o envolvimento da população. Para isso, há 

necessidade de informar a comunidade e de divulgar esses procedimentos, pois a comunidade 

precisa ser sensibilizada sobre esse assunto, motivada, e os conceitos e práticas precisam ser 

assimilados e incorporados no cotidiano da população envolvida17. 

Devido à pandemia da Covid-19 e do risco de contaminação dos catadores, a coleta seletiva no 

Distrito Federal foi suspensa em 20 de março de 2020, por meio do decreto Decreto nº 40.54818. 

Anteriormente a esta suspensão, a coleta seletiva chegou a cobrir 24 Regiões Administrativas do 

DF, de forma integral ou parcial, entre elas: Águas Claras, Brazlândia, Candangolândia, Ceilândia, 

Cruzeiro, Estrutural, Guará, Itapoã, Lago Norte, Lago Sul, Núcleo Bandeirante, Paranoá, Park 

Way, Plano Piloto, Riacho Fundo II, Samambaia, Santa Maria, São Sebastião, SIA, Sobradinho e 

II, Sudoeste/Octogonal, Taguatinga e Varjão. 

Os resíduos da coleta seletiva eram encaminhados para as cinco Instalações de Recuperação de 

Resíduos (IRR), sendo duas dessas IRR localizadas no Setor Complementar de Indústria e 

Abastecimento (SCIA), uma em Ceilândia, uma no Setor de Indústria e Abastecimento (SIA) e 

uma no Setor de Armazenamento e Abastecimento Norte (SAAN). Aproximadamente 500 

catadores trabalhavam nesses galpões (Quadro 2). O número de trabalhadores na atividade é 

bastante variável, visto que eles não têm vínculo de trabalho formal. Nos galpões, eles trabalham 

como associados ou cooperados e dividem o lucro por rateio. Desde que o lixão no DF foi 

encerrado, a renda dos catadores reduziu significativamente19. Dependendo da baixa rentabilidade 

da atividade de um determinado mês, eles procuram outras formas de sobrevivência, sendo a 

catação autônoma de porta em porta uma das escolhas mais usuais.  

 

Quadro 2. Localização das Instalações de Recuperação de Resíduos (IRR) do SLU no DF, relação 

das Associações/ Cooperativas e número de catadores 

http://www.dodf.df.gov.br/index/visualizar-arquivo/?pasta=2020%25257C03_Mar%2525C3%2525A7o%25257CDODF%252520034%25252020-03-2020%252520EDICAO%252520EXTRA%252520A%25257C&arquivo=DODF%252520034%25252020-03-2020%252520EDICAO%252520EXTRA%252520A.pdf
http://www.dodf.df.gov.br/index/visualizar-arquivo/?pasta=2020%25257C03_Mar%2525C3%2525A7o%25257CDODF%252520034%25252020-03-2020%252520EDICAO%252520EXTRA%252520A%25257C&arquivo=DODF%252520034%25252020-03-2020%252520EDICAO%252520EXTRA%252520A.pdf
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IRR Endereço Cooperativa Catadores Associados 

SCIA SCIA Q. 10 

Conjunto 01 Lote 2 

Ambiente 113 

SCIA Q. 09 

Conjunto 01 Lote 2 

Construir 62 

Coorace 42 

Cortrap 64 

SIA S.I.A Techo 17 Rua 

8 Lote 105 

Coopernoes 36 

Recicla Brasília 40 

 

SAAN 

SAAN quadra 2, 

lote 630 ao 680, 

Brasília- DF 

Acapas 16 

Cooperlimpo 59 

PSUL QNP 28 AE S/N 

UTMB Ceilândia 

Coopere 46 

Plasferro 48 

 

Fonte: SLU, 2019 

Dentre as 5 IRRs, apenas duas foram projetadas e construídas para serem Centros de Triagem: a 

IRR do PSUL e do SCIA 9. Estas contam com sanitários, refeitórios, salas de reuniões, 2 andares 

e exaustores no início das esteiras (Figura 1). 

Figura 1- Instalação de Recuperação de Resíduos (IRR) definitiva. 

 

Fonte: Programa Pare, Pense, Descarte- UnB 
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As demais IRR não contam com essa infraestrutura, são espaços transitórios e adaptados de forma 

improvisada para essa atividade laboral.  Em geral, são ambientes escuros, abafados e sem 

ventilação adequada, apesar de possuírem sanitários e espaço para refeições. Os resíduos são 

despejados no chão e os catadores se dividem para a separação e o armazenamento dos objetos nos 

respectivos bags de acordo com a especificidade de cada material, sendo os mais comuns: papelão, 

plástico, vidro, ferro e cobre. Dentre os 3 espaços adaptados, o do SIA apresenta as piores 

condições de trabalho, sem esteira, iluminação e ventilação adequada. Nesses locais, os catadores 

se amontoam entre si, junto aos resíduos. Mudanças significativas seriam necessárias para 

melhorar a segurança dos trabalhadores na prevenção da COVID-19 em caso de retorno dessa 

atividade durante a pandemia (Figura 2). 

Figura 2- Instalação de Recuperação de Resíduos (IRR) transitória 

 

Fonte: Programa Pare, Pense, Descarte- UnB 

 

Em estudo em andamento, realizado pelo grupo de Pesquisa do Programa Pare, Pense, Descarte 

da Universidade de Brasília, Faculdade de Ceilândia, com os catadores de materiais recicláveis 

que atuam em 4 das 5 IRRs do Distrito Federal, sob aprovação do Comitê de Ética protocolo 

número N. 55754216.5.0000.5553, observou-se que a maioria são mulheres (58,7%) e, destas, 

59% são solteiras. A média de idade dos catadores é 39,7 anos, sendo que 83,5% se declararam 

preto ou pardo. A maior queixa desses trabalhadores em relação às condições de trabalho é sobre 

a falta de ventilação do local (71,7%). Quanto às doenças crônicas, as mais referidas são: 

Hipertensão/doença cardiovascular (17,0%), Diabetes (4,7%), Problemas respiratórios (2,1%) e 

Insuficiência renal crônica (8,7%), sendo que 29,2% fazem uso de medicamentos de uso contínuo 

e 25,8% praticam a automedicação (Tabela 1). Ressalta-se que, com a interrupção da coleta 

seletiva no DF, os catadores da IRR do SAAN ainda não puderam ser entrevistados e, portanto, 

não estão incluídos nesses resultados.  
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Tabela 1- Variáveis sociodemográficas, condições de trabalho e de saúde relatadas pelos catadores 

de materiais recicláveis que atuam nas IRRs do Distrito Federal.  

Variáveis Grupo total 

(n=322) 

IRRs definitvas 

(n=186) 

IRRs transitorias 

(n=136) 

Amplitude de idades (anos) 18 a 76 18 a 76 18 a 70 

Idade (anos) média±SD 39,7±12,7 39,5 ± 12,7 40,0 ± 12,6 

Sexo - n (%) 

Mulheres 

Homens 

 

189 (58,7) 

133 (41,3) 

 

130 (69,9) 

56 (30,1) 

 

59 (43,4) 

77 (56,6) 

Estado Civil- n (%) 

Solteiro 

Casado 

União estável 

Outros ou ignorado 

 

193 (59,0) 

72 (22,0) 

47 (14,6) 

11 (3,4) 

 

105 (56,5) 

43 (23,1) 

30 (16,1) 

8 (4,3) 

 

88 (64,7) 

28 (20,6) 

17 (12,5) 

3 (2,2) 

Raça- n (%) 

Preta 

Parda 

Branca 

Outra ou Ignorada 

 

79 (24,5) 

190 (59,0) 

50 (15,5) 

3 (0,9) 

 

46 (24,7) 

111 (59,7) 

29 (15,6) 

0 (0,0) 

 

33 (24,2) 

79 (58,1) 

21 (15,4) 

3 (2,2) 

Recolhe material reciclável em 

casa- n (%) 

Sim 

Não 

 

 

166 (51,6) 

156 (48,4) 

 

 

93 (50,0) 

93 (50,0) 

 

 

73(53,7) 

63 (46,3) 
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Variáveis Grupo total 

(n=322) 

IRRs definitvas 

(n=186) 

IRRs transitorias 

(n=136) 

Percebe o local de trabalho 

com cobertura (teto) adequada- 

n (%) 

Sim 

Não 

 

 

209 (64,9) 

113 (35,1) 

 

 

134 (32,0) 

52 (28,0) 

 

 

75 (55,1) 

61 (44,9) 

Percebe o local de trabalho 

com ventilação adequada- n 

(%) 

Sim 

Não 

 

 

91 (28,3) 

231 (71,7) 

 

 

48 (25,8) 

138 (74,2) 

 

 

42 (31,1) 

93 (68,9) 

Usa EPI(*)- n (%) 

Sim 

Não 

Às vezes 

 

310 (96,3) 

3 (0,9) 

9 (2,8) 

 

180 (96,8) 

2 (1,1) 

4 (2,2) 

 

130 (95,6) 

1 (0,7) 

5 (3,7) 

Fuma- n (%) 

Sim 

Não 

 

111 (34,4) 

211 (65,5) 

 

57 (30,6) 

129 (69,4) 

 

54 (39,7) 

82 (60,3) 

Possui doença crônica- n (%) 

Sim 

Não 

 

 

88 (27,3) 

234 (72,7) 

 

 

55 (29,6) 

131 (70,4) 

 

 

33 (24,3) 

103 (75,7) 

Doenças Crônicas- n (%) 

Hipertensão/doença 

cardiovascular 

Diabetes 

Problemas respiratórios 

 

55 (17,0) 

15 (4,7) 

7 (2,1) 

 

34 (18,3) 

11 (5,9) 

6 (3,2) 

 

21 (15,4) 

4 (2,9) 

1 (0,7) 
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Variáveis Grupo total 

(n=322) 

IRRs definitvas 

(n=186) 

IRRs transitorias 

(n=136) 

Relata Insuficiência Renal- n 

(%) 

Sim 

Não 

 

28 (8,7) 

294 (91,3) 

 

22 (11,8) 

164 (88,2) 

 

6 (4,4) 

130 (95,6) 

Usa medicamentos de uso 

contínuo 

Sim 

Não 

 

 

94 (29,2) 

228 (70,8) 

 

 

59 (31,7) 

127 (68,3) 

 

 

35 (25,7) 

101 (74,3) 

Prática de automedicação 

Sim 

Não 

 

83 (25,8) 

239 (74,2) 

 

137 (73,7) 

49 (26,3) 

 

102 (75,0) 

34 (25,0) 

 

Fonte: Próprios autores. 

Além da atuação dos catadores nas 5 IRRs,  o Governo do Distrito Federal tem contrato de coleta 

seletiva com 11 Associações e/ou  Cooperativas que fazem a coleta seletiva do resíduo reciclado 

com seus próprios caminhões, porta a porta, em 15 Regiões Administrativas do DF e também de 

alguns grandes geradores para serem triados em galpões próprios ou alugados pelo SLU (Tabela 

2).  

Tabela 2- Descrição das 11 Associações ou Cooperativas com contrato de Coleta seletiva no DF 

Nome da 

Instituição 
RA de 

Atuação 
Espaço físico da Cooperativa Faixa etária (anos) 

Galpão Local Tutela 18-29 30-59 60 ou + Total 

Acoobraz  Brazlândia SIM Brazlândia SLU - - - 33 

Cooperdife  Sobradinho NAO S/infor S/infor 19 37 3 59 

Coopere Riacho Fundo I 

e II 
SIM Ceilândia SLU 10 30 1 41 
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Nome da 

Instituição 
RA de 

Atuação 
Espaço físico da Cooperativa Faixa etária (anos) 

Galpão Local Tutela 18-29 30-59 60 ou + Total 

CRV Lago Norte e 

Varjão 
SIM Varjão RA- 

Varjão 
9 20 2 31 

Ecolimpo São Sebastiao Parcia

l 
São 

Sebastiao 
RA- 

Paranoá 
2 12 0 14 

R3  Santa Maria Parcia

l 
Santa Maria Próprio 8 11 1 20 

Recicla Brasília  Lago Sul SIM SIA Alugado 

SLU 
12 19 2 33 

Recicla Mais 

Brasil  
Paranoá- Itapuã SIM Paranoá SLU - - - 41 

Recicle a Vida  Samambaia SIM Ceilândia SEDES 13 37 3 53 

Renascer Candangolândia 

e Núcleo 

Bandeirante 

SIM SIA SLU 1 22 2 25 

Vencendo 

Obstáculo 
Cruzeiro/SIA SIM SIA SLU - - - 73 

Total 
       

243 

 

Fonte: Próprios autores. 

 

Apesar de não ser uma realidade de todos, alguns desses estabelecimentos contam com melhor 

infraestrutura e condições de trabalho que as IRRs (Figura 3). 
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Figura 3- Processo de separação dos resíduos, área de alimentação e sanitários de uma das 11 

Associações contratadas para Coleta Seletiva no DF. 

 

Fonte: Associação Recicle a Vida 

 

 

3. Recomendações  

As recomendações elencadas a seguir representam o resultado de observações de estudos 

realizados por diversos pesquisadores, incluindo os membros deste observatório, devendo ser 

acompanhadas de estudos mais aprofundados com a população de trabalhadores da coletiva 

seletiva, observando-se aspectos ligados a eles, como as doenças associadas e o quadro familiar, a 

idade, as questões sanitárias e a infraestrutura do local de residência, os processos de deslocamento 
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de casa para o trabalho e vice-versa, o controle e a análise das regiões onde as atividades são 

realizadas, o distanciamento mínimo para execução das separações e outras funções, a análise 

contínua dos aspectos de salubridade do ambiente de trabalho, a aplicação de modelos de análise 

de indicadores de disseminação da Covid-19 a partir da identificação de infectados, identificação 

e a análise de casos assintomáticos, visando garantir e preservar a qualidade de saúde dos 

trabalhadores  e do ambiente de trabalho. 

 

 

 

3.1 Gerais para a prevenção da transmissão da doença  

a. Lavar as mãos com água e sabão ou sabonete e, quando não for possível, usar álcool 

em gel 70%20. Segundo Kampf et al.4, o álcool pode ter concentração entre 62 a 71% e 

deve agir por um minuto para inativar o vírus. A higienização das mãos deve ser feita 

sempre no início da jornada de trabalho, nos intervalos após a retirada da luva, antes e 

após as refeições ou uso do banheiro, após o uso do transporte público e após tocar em 

objetos de uso coletivo como maçaneta, barras de apoio, corrimão, etc.  

b. Não cumprimentar outras pessoas apertando mãos, dando abraços ou beijos. Segundo 

Prem et al.21, a distância social ajuda a prevenir a transmissão da doença. 

c. Cobrir a boca e o nariz com a parte interna do cotovelo, lenço de papel ou papel 

higiênico quando tossir ou espirrar. Descartar o lenço ou papel usado imediatamente22. 

d. Não compartilhar nenhum objeto de uso pessoal, como copos, talheres e escovas de 

dente, bem como os equipamentos de proteção individual 22. 

e. Nunca colocar a mão ou a luva no rosto (em especial na boca, nariz e olhos), exceto se 

tiverem sido lavadas (com água e sabão) recentemente e ainda estiverem limpas. 

f. Recomendar o uso de cabelos presos e não usar barba nem bigode, para evitar a 

contaminação do rosto 22. 

g. Orientar que, em caso de dúvida, antes de procurar o serviço de saúde, buscar 

atendimento pelos canais de comunicação fornecidos pelo governo federal (136) ou 

local - 190, 193, 192 23. 

 

3.2 Para os Trabalhadores de materiais recicláveis  

a) Orientar que os materiais coletados e triados podem estar contaminados pelo vírus. 

b) Evitar colocar as luvas no bolso para não o contaminá-lo e, posteriormente, contaminar 

as mãos (neste caso sugerimos guardá-las em sacos plásticos). 

c) Trocar de roupa antes de ir para a casa, colocando a roupa de trabalho cuidadosamente 

(sem sacudir) dentro de um saco plástico, para evitar contaminação. 
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d) Orientar que, ao chegar em casa, do trabalho, lavar cuidadosamente as mãos antes de 

tocar em pessoas ou objetos de uso comum e tomar um banho completo. 

e) Lavar as roupas de trabalho separadas das roupas utilizadas na atividade da catação, 

usando-se sempre água e sabão. O hipoclorito pode ajudar nesta lavagem. 

f) Evitar se expor diretamente a vapores oriundos dos resíduos durante a coleta. 

g) Orientar a manter o ambiente de trabalho arejado. 

h) Orientar trabalhadores com sintomas gripais a ficarem em casa para proteger outras 

pessoas e para evitar a transmissão. 

i) Orientar os catadores idosos imunocomprometidas, ou que possuem hipertensão e 

diabetes, a não retornarem ao trabalho durante a pandemia, uma vez que, conforme 

recomendação da OMS, essas pessoas são mais propensas a desenvolver o quadro mais 

grave da doença, caso sejam infectadas. 

j) Usar máscara durante todo o tempo em que estiver trabalhando no galpão ou em 

trânsito, de maneira que estas cubram todo o rosto. Na falta de máscaras certificadas 

pelo Ministério do Trabalho e Emprego do Brasil, máscaras caseiras de pano podem 

ser usadas, porém devem possuir pelo menos duas camadas de tecido e serem 

devidamente higienizadas após cada uso. 

k) Nunca compartilhar as máscaras e trocá-las sempre que estiverem úmidas ou 

contaminadas com poeira ou outras sujidades. Quando estiver usando máscaras 

descartáveis, essas devem ser descartadas. Máscaras de tecido podem ser reutilizadas 

após lavagem com água e sabão, e uso de ferro para passar. 

l) Usar escudos faciais, se possível, pois quando usados junto com as máscaras, impedem 

que a pessoa toque o rosto.  

m) Usar touca, óculos e luvas para aumentar a proteção do trabalhador contra o 

coronavírus.   

 

3.3 Para o ambiente de trabalho 

a) Disponibilizar, no ambiente de trabalho, sabão em barra, sabonete ou sabão líquido, 

toalhas descartáveis, além de álcool em gel a 70% para a higienização frequente das 

mãos. 

b) Realizar limpeza frequente (com álcool 70% ou hipoclorito a 0,1%) de objetos de uso 

coletivo, como corrimão, mesas, banheiros, maçanetas, suporte de apoio em 

transportes, veículos de trabalho e locais de refeição. Sugere-se que tanto o álcool 

como o hipoclorito fiquem em contato com as superfícies por pelo menos um minuto4. 

c) Fornecer treinamento quanto ao uso de EPIs para prevenção da Covid-19. 
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d) Treinar/Capacitar em serviço para: (i) manuseio e abertura de sacos de lixos; (ii) 

manuseio dos resíduos recicláveis; (iii) entrega, uso, guarda, higienização e reposição 

dos Equipamentos de Proteção Individual - EPI; (iv) compreensão de cada medida 

administrativa adotada; (v) compreensão de cada proteção coletiva implantada; e (vi) 

incentivo de 5 a 10 minutos de alongamentos e exercícios respiratórios a cada início 

de jornada de trabalho.  

e) Monitorar periodicamente a saúde dos catadores com: (i) teste de contaminação pela 

Covid-19 dos catadores para retorno ao trabalho, se possível; (ii) teste diário das 

condições respiratórias durante os exercícios diários; e (iii) checagem diária da 

temperatura corporal, com termômetros digitais infravermelho sem contato (“de 

testa”).  Os catadores que apresentarem temperatura entre 37,8°C e 38,3°C devem ficar 

sob observação e, nesse caso, deve ser realizada outra checagem posterior para 

confirmar se efetivamente está configurado estado febril.  

f) Dispensar os catadores que apresentarem estado febril (Acima de 37,8°C) do trabalho 

por 15 dias e monitorar sua condição de saúde para reavaliar seu retorno após esse 

período. 

g) Armazenar roupas limpas e de trabalho (sujas), separadamente, em armários ou 

compartimentos individuais.  

h) Disponibilizar material informativo atualizado sobre a Covid-19, as formas de 

transmissão, os sintomas e o fluxo de procura ao serviço de saúde. 

i) Considerar que o lixo pode estar contaminado com coronavírus. Neste caso, os 

resíduos descartados devem ficar pelo menos 72 horas armazenados em local seco, 

ventilado e, se possível, com exposição à luz solar antes do manuseio dos catadores. 

Isso diminui o risco de contaminação das pessoas. 

j) Manter distanciamento de 2 metros (3 braçadas) entre os catadores na operação e nas 

áreas de vivência. 

 

3.4 Para os trabalhadores que apresentem sintomas 

a) Orientar os trabalhadores para não irem trabalhar, caso apresentem sinais ou sintomas da 

síndrome gripal (febre, tosse, espirros ou falta de ar), ou se algum familiar ou pessoa, com 

quem teve contato recente, apresente esses sintomas. Neste caso é recomendado um 

período de isolamento de 14 dias. 

b) Orientar o catador a nunca utilizar medicamentos sem orientação de um profissional da 

saúde, pois vários medicamentos estão sendo apresentados para o tratamento desta doença 

pelas redes sociais, sendo que muitos, inclusive, podem causar danos à saúde dos 

pacientes, se usados de forma inadequada. 

c) Orientar para, no caso de agravamento de sinais e sintomas, como febre persistente e falta 

de ar, a procurar o serviço de referência. No caso do trabalhador ser do grupo de risco, 
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mesmo com sintomas leves, deve procurar o serviço de referência por telefone ou, quando 

recomendado, pessoalmente, para acompanhamento. Esta informação deve ser destacada, 

mesmo que a princípio estes trabalhadores estejam afastados neste momento de pandemia. 

d) Observar que, quando há pacientes em casa com Covid-19, o lixo pode estar contaminado. 

Neste caso, recomendar que, se possível, os resíduos sejam descartados após pelo menos 

72 horas de armazenamento. Isso diminui o risco de contaminação de outras pessoas. 

e) Evitar compartilhar toalhas de rosto, fronhas e outros objetos de uso comum para evitar o 

risco de contaminação. 

f) Orientar o paciente a ficar em casa, se possível isolado em um ambiente sempre ventilado. 

 

3.5 Para os gestores e governo 

a) Desenvolver e apresentar protocolos para o trabalho na coleta e triagem de resíduos 

sólidos, bem como, para a limpeza diária dos caminhões das cooperativas. 

b) Compensar financeiramente, os catadores que necessitarem permanecer em suas casas por 

apresentarem quadros relativos à Covid-19 ou que tenham algum contactante com a 

Covid-19 ou se forem pessoas com risco de desenvolver o quadro mais grave (idoso, 

diabético, hipertenso, portador de doença respiratória crônica). 

c) Responsabilizar as empresas privadas e cooperativas com contrato de coleta seletiva pelo 

armazenamento dos resíduos da coleta seletiva por 72 horas antes do manuseio dos 

catadores. No caso das IRRs, Usinas e Galpões administrados pelo SLU, a 

responsabilidade da operacionalização é do governo local.  

d) Sugerir o encaminhamento da demanda da criação de pontos de entrega voluntária (PEVs) 

específicos para materiais potencialmente contaminados para avaliação dos conselhos de 

meio ambiente do DF, haja vista, que este item não está contemplado na atual legislação. 

e) Disponibilizar espaço e condições adequadas para que os catadores possam trabalhar com 

segurança. 

f) Retomar e intensificar campanhas de sensibilização da população para o descarte 

consciente dos resíduos domiciliares, comerciais e fiscalizar o cumprimento da legislação 

com relação aos resíduos sólidos, incluindo aqueles de saúde.  

 

 

3.6 Para a população - comunidade em geral 

a) Descartar corretamente os resíduos domiciliares, pois é de extrema importância para a 

proteção dos trabalhadores que atuam no manejo dos resíduos e para proteção do meio 

ambiente13 Nesse caso, toda a população deve separar seu lixo comum em 2 sacos 
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diferentes: 1- Resíduos orgânicos (restos de alimentos), guardanapo usado e papel 

higiênico; 2- Recicláveis como papel, plástico e metal devem estar limpos e secos e ser 

descartados separadamente. 

b) Não incluir sobras de medicamentos e agulhas no descarte do lixo comum. Estes devem 

ser entregues em farmácias ou postos de saúde. 

c) Colocar vidros quebrados dentro de garrafas PET ou caixas de leite com identificação. 

d) Lavar adequadamente as mãos, após o manejo de qualquer resíduo. 

e) Recomendar que todos os resíduos produzidos por aqueles que se encontram em 

isolamento domiciliar ou quarentena, e por quem lhe prestar assistência, com suspeita ou 

confirmação de infecção pela Covid-19, sigam os seguintes procedimentos:  

I. Separar e colocá-los em sacos de lixo constituídos de material resistente a ruptura, 

vazamento e impermeáveis; b. f 

II. Fechar com lacre, ou na ausência deste, nó, quando o saco estiver até 2/3 (dois terços) 

de sua capacidade, garantindo-se sua integridade e fechamento; c.  

III. Introduzir em outro saco limpo, constituído de material resistente a ruptura, 

vazamento e impermeáveis, para que os resíduos fiquem acondicionados em sacos 

duplos, bem fechados e identificados com o dizer: CUIDADO RESÍDUO 

INFECTANTE – COVID-19, de modo a não causar problemas para o trabalhador da 

coleta e nem para o meio ambiente;  

IV. Descartar em coletores, preferencialmente com tampa de acionamento por pedal, 

onde serão encaminhados normalmente para a coleta de resíduos sólidos urbanos. Se 

a pessoa estiver em condomínio, é necessário informar ao síndico, aos responsáveis 

pelas medidas de segurança e higiene do coletor, ou funcionário destinado a essa 

função; e.  

V. Obedecer os limites de peso estabelecidos para os sacos de acondicionamento, pois 

isto aumenta a garantia de que os sacos vão permanecer íntegros e vão poder ser 

fechados sem dificuldades, além de proteger a saúde do trabalhador da limpeza 

pública;  

VI. Armazenar todos os resíduos gerados por no mínimo 72 horas antes do descarte, a 

fim de não expor ao risco os trabalhadores envolvidos na cadeia de coleta e 

processamento desses resíduos, caso os moradores de domicílios estejam 

contaminados por coronavírus (SARS-CoV-2).  

VII. Acondicionar e recolher os resíduos gerados pelos serviços de atenção domiciliar (ex: 

homecare) ou por aquele que acompanha o tratamento do paciente em seu domicílio 

pelos próprios agentes de atendimento ou por pessoa treinada, a fim de possibilitar 

que os resíduos gerados pelo paciente nesse domicílio recebam coleta e tratamento 

adequados.  
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3.7 Para empresas de transporte (ônibus, metrô e trem), hotéis, rodoviárias e outro 

com elevada concentração de pessoas 

Acondicionar os resíduos produzidos pelo (s) cliente (s) e por quem lhe(s) tenha prestado 

assistência, com caso (s) suspeito (s) ou confirmado(s) de infecção por coronavírus (Covid – 

19), em sacos de lixo duplo. Quando o saco estiver cheio – enchimento máximo de 2/3 (dois 

terços) da sua capacidade – deve ser bem fechado, de preferência com lacre, e colocado em 

coletor com abertura por pedal e com tampa. Se possível, descartar apenas após 72 horas para 

que seja diminuída a capacidade de transmissão do vírus. 

 

4. Considerações finais 

Com a incorporação dessas orientações, espera-se atingir os seguintes resultados: 

a. A sensibilização e o empoderamento dos órgãos competentes e dos trabalhadores que 

atuam no manejo de resíduos sólidos para prevenção ou redução do número de casos de 

Covid-19 (Rt próximo ou menor que 1). 

b. A eliminação ou redução do número de casos de infecção por coronavírus entre os 

trabalhadores que atuam no manejo de resíduos sólidos. 

c. A sistematização dos procedimentos de prevenção da doença nos locais de trabalho. 

d. A disponibilização e a reposição periódica de materiais de limpeza (como sabão em barra, 

sabonete, sabão líquido, água, álcool em gel e desinfetantes como hipoclorito de sódio) e 

de equipamentos de proteção individual (como máscaras, escudos faciais, touca, óculos e 

luvas) em todos os locais de trabalho. 

e. A redução dos riscos ocupacionais relacionados aos resíduos perigosos, como vidros e 

resíduos de saúde, que podem servir como fonte de transmissão da doença; 

f. A garantia da compensação financeira para os catadores de materiais recicláveis que 

estiverem afastados do trabalho devido à contaminação por Covid-19. 

g. A garantia das 72 horas da permanência dos resíduos em quarentena antes do manuseio 

dos catadores; 

Adotadas estas medidas, espera-se que a coleta seletiva possa ser retomada com segurança, 

preservando-se a saúde dos trabalhadores e de suas famílias. Isso fará com que se atenda, ao mesmo 

tempo, as questões econômica e ambientais, mantendo-se a renda dos catadores, protegendo-se o 

meio ambiente e preservando-se o tempo útil do aterro sanitário.   
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