
 

RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS PARA CATADORES E TRABALHADORES DE MATERIAIS 
RECICLÁVEIS PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19 
 
A Covid-19 é a doença infecciosa causada pelo novo coronavírus. A exposição ao vírus e a 
consequente contaminação pode ocorrer no contato de pessoa para pessoa, por meio de 
gotículas respiratórias (expelidas durante a fala, tosse ou espirro) e também com o contato direto 
ou indireto com pessoas contaminadas por meio das mãos, objetos ou superfícies 
contaminadas.  
 
Devido à quantidade de casos confirmados de Covid-19 em Guarulhos, que podem ser 
acompanhados em www.guarulhos.sp.gov.br/coronavirus, o vírus pode estar presente em 
qualquer material que circula no município e que tenha sido manipulado por uma pessoa 
contaminada, inclusive por portadores assintomáticos (sem sintomas). Com isso, os resíduos 
oriundos de diversos locais (residências, estabelecimentos comerciais e unidades de saúde) 
podem ser uma fonte de contaminação, podendo infectar todos os trabalhadores envolvidos na 
coleta, tratamento e disposição dos mesmos.  
 
Os catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis desempenham papel fundamental na 
implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS). De modo geral, atuam nas 
atividades da coleta seletiva, triagem, classificação, processamento e comercialização dos 
resíduos reutilizáveis e recicláveis, contribuindo de forma significativa para a cadeia produtiva da 
reciclagem. Sua atuação, em muitos casos, realizada sob condições precárias de trabalho, se dá 
individualmente, de forma autônoma e dispersa nas ruas e em lixões, como também, 
coletivamente, por meio da organização produtiva em cooperativas e associações.  
 
A legislação referente aos sistemas de coleta e destinação de resíduos contém medidas que 
garantem a segurança dos trabalhadores, sendo a sua adoção considerada suficiente como 
forma de prevenção ao contágio, devendo ser adotados os tratamentos usuais aplicados aos 
resíduos.  
 
A Divisão Técnica do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (CEREST), responsável 
pelas ações de vigilância em saúde do trabalhador e Divisão Técnica de Vigilância Sanitária 
orientam o que segue abaixo. Tais recomendações técnicas podem ser utilizadas por empresas, 
recicladoras autônomas, catadores de materiais recicláveis autônomos, associações e 
cooperativas.  
 
 
Orientações gerais  
Implementar medidas preventivas conforme segue:  
 
- Realizar a lavagem frequente das mãos com água e sabonete líquido ou fazer a higienização 

http://www.guarulhos.sp.gov.br/coronavirus


 

com álcool em gel 70%;  
 
- Manter uma distância de, no mínimo, dois metros entre as pessoas;  
 
- Seguir as medidas de etiqueta respiratória: higienizar as mãos com frequência, e após tossir ou 
espirrar; cobrir nariz e boca com lenço de papel ao tossir e espirrar (na falta de lenço, usar a 
parte interna do braço);  
 
- É recomendado o uso de máscara por toda a população, inclusive no ambiente de trabalho;  
 
- Evitar aglomerações;  
 
- Pessoas do grupo de risco devem permanecer em casa: idosos (pessoas com 60 anos ou 
mais), indivíduos portadores de doenças crônicas (doenças cardíacas ou pulmonares, 
hipertensos e diabéticos);  
 
- Não compartilhar objetos pessoais.  
 
Recicladoras  
As recicladoras devem prover insumos e recursos para garantir a saúde dos trabalhadores, e os 
trabalhadores devem apoiar e realizar as medidas de controle a fim de preservar sua saúde e 
segurança, bem como de toda coletividade:  
 
- Realizar frequentemente a limpeza de ambientes, equipamentos, superfícies (piso, bancada, 
corrimão, maçaneta) e banheiros, com água e sabão comum ou detergente, conforme 
recomenda a Organização Mundial de Saúde. Também intensificar a limpeza e desinfecção dos 
caminhões e carrinhos utilizados, bem como de esteiras rolantes de produtos;  
 
- Nos procedimentos de limpeza não se recomenda utilizar ar comprimido ou água sob pressão, 
ou qualquer outro método que possa gerar respingos ou aerossóis;  
 
- Manter a boa ventilação do ambiente, bem como portas e janelas abertas;  
 
- Manter álcool em gel em pontos estratégicos de fácil acesso, para higiene das mãos; 
 
- Fornecer os devidos Equipamentos de Proteção Individual (EPI): uniforme (calça comprida e 
camisa resistente); bota impermeável, resistente, com cano de comprimento 3/4 e solado 
antiderrapante ou sapato de proteção com biqueira de aço; avental de plástico (para 
trabalhadores que acessarem ambientes úmidos e molhados); máscara de proteção como 
barreira física à inalação de partículas suspensas no ar; óculos de proteção e luvas longas de 
material resistente (de acordo com os procedimentos a serem realizados, por exemplo, luvas do 



 

tipo Kevlar com revestimento nitrílico externo, que são mais resistentes do que as luvas de 
PVC), impermeável, com antiderrapante nas palmas das mãos;  
 
- O armazenamento dos produtos deve ser realizado  no mínimo a 2 metros dos trabalhadores 
em local arejado com ventilação natural ou em local fechado, todavia os produtos devem ser 
retirados utilizando os EPIs;  
 
- Priorizar a alternância de horários dos funcionários para intervalos de entrada, saída, refeições, 
utilização de vestiários, espaços de convivência e outros, evitando assim aglomeração de 
pessoas;  
 
- Desestimular o uso de espaços de convivência e áreas de uso comum a fim de evitar 
aglomerações;  
 
- Delimitar os espaços, por meio de faixas de destaque, para que os funcionários fiquem 
situados nestes locais previamente selecionados, mantendo assim, uma distância segura entre 
os funcionários, como também do munícipe;  
 
- É necessário utilizar cartazes, mídias e outros meios efetivos para informar e conscientizar os 
trabalhadores quanto a todas as recomendações;  
 
- Respeitar todas as rotinas já determinadas pela empresa, que visam à prevenção da exposição 
dos trabalhadores aos riscos ocupacionais biológicos, sendo sugerido que o responsável pelo 
estabelecimento realize a atualização dos colaboradores quanto ao treinamento em boas 
práticas na manipulação de resíduos.  
 
As medidas sanitárias recomendadas no presente documento não excluem o uso, pelos 
trabalhadores, de seus respectivos equipamentos de proteção individual, conforme preconizado 
no Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) ou Programa de Gerenciamento de 
Riscos (PGR).  
 
 
Aos catadores de resíduos materiais recicláveis  
Além de manter todos os cuidados gerais frente à pandemia por Covid-19 em relação à 
higienização dos ambientes, assim como os cuidados de higiene pessoal e distanciamento 
social, as seguintes medidas de proteção devem ser tomadas:  
 
- Utilizar os devidos equipamentos de proteção individual (EPI). A colocação e retirada dos 
equipamentos deve ser realizada de forma a evitar a contaminação;  
 
- Lavar as roupas de trabalho separadamente das roupas de uso pessoal. A troca de 



 

vestimentas deve ser realizada sempre que necessário, ou no mínimo, diariamente;  
 
- Limpar os calçados pessoais com álcool 70% ou solução de água sanitária;  
 
- Não compartilhar objetos. Se necessário, realizar a higienização antes e após o uso com álcool 
70% ou solução de água sanitária;  
 
- Não há nenhuma recomendação especial para o manuseio do lixo doméstico em relação à 
pandemia por Covid-19, portanto devem ser utilizadas as precauções universais já utilizadas 
rotineiramente;  
 
- Não comparecer ao trabalho se manifestar sintomas respiratórios. Informar ao responsável 
pela recicladora, se for o caso, e colegas de trabalho. Os casos suspeitos de Covid-19 devem 
permanecer em isolamento domiciliar.  
 


