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RESUMO
GA geração de resíduos sólidos urbanos (RSU) está intimamente relacionada a fatores
históricos, como a Revolução Industrial e ao processo de urbanização das cidades. O
crescimento do montante de resíduos nos últimos anos é latente. A principal dificuldade
reside no manejo e gerenciamento desses resíduos de maneira ambientalmente correta.
Nesse contexto, as cooperativas de catadores de material reciclável são uma solução viável
do ponto de vista econômico e ambiental. Elas realizam a triagem, reuso, reciclagem e
reinserção em cadeias produtivas. Para fortalecimento dessas organizações, em termos de
produtividade e da saúde foi construído um protótipo de um projeto de um “Sistema
Modular”, concebido dentro do conceito de tecnologia social aplicável em organizações
autogestionárias. O uso e eficácia dessa tecnologia estão atrelados a cooperação,
coletividade, e saberes dos envolvidos. Por meio do uso do “Sistema Modular” foi possível
tecer uma discussão sobre o processo de trabalho, recursos e as interações nele envolvidos.
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Social.
THE THOUGHT OF GIOVANNI BERLINGUER: CONTRIBUTIONS TO BRAZILIAN HEALTH
REFORM AND INTERVENTION BIOETHICS
ABSTRACT
The generation of urban solid waste (USW) is closely related to historical factors, such as the
Industrial Revolution and the urbanization process of cities. The growth in the amount of
waste in recent years is latent. The main difficulty lies in handling and managing these wastes
in an environmentally correct way. In this context, recyclable material collectors' cooperatives
are a viable solution from an economic and environmental point of view. They perform
sorting, reuse, recycling and reinsertion into production chains. To strengthen these
organizations, in terms of productivity and health, a prototype of a project for a “Modular
System” was built, conceived within the concept of social technology applicable to selfmanaged organizations. The use and effectiveness of this technology are linked to
cooperation, collectivity, and knowledge of those involved. Through the use of the “Modular
System” it was possible to have a discussion about the work process, resources and the
interactions involved in it.
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INTRODUÇÃO
Em muitos períodos de crise econômica e aumento de desemprego, surgem os
contingentes de trabalhadores que são descartados pelo processo de produção de capital
padrão, provocando nesses trabalhadores a necessidade de recorrerem às atividades
informais como opção de geração de renda, a fim de garantir seu sustento e de suas famílias.
Observa-se o processo de inflexão das trajetórias profissionais para setores intensivos em
força de trabalho menos qualificada (FÉ & FARIA, 2011).
Rolim e Teixeira (2012) pontuam que não tendo qualificação, vários trabalhadores
realizam a catação de materiais recicláveis. Segundo os referidos autores, a catação, ao longo
dos anos, vem sendo desenvolvida por aqueles considerados os mais pobres entre os mais
pobres.
Não existem estatísticas confiáveis quanto à população de catadores existentes no
Brasil (DAGNINO & JOHANSEN, 2018). O Movimento Nacional dos Catadores de Materiais
Recicláveis estima uma população em torno de 500 mil a 800 mil catadores no Brasil (MNCR,
2018). De acordo com dados constitutivos da Pesquisa Nacional de Amostras de Domicílios
Contínua Mensal - PNAD, referentes ao 2º trimestre de 2018, existiam cerca de 37,3 milhões
de trabalhadores informais, contra 53,9 milhões de formais, o que correspondeu a uma
situação de informalidade em cerca de 40% no mercado de trabalho no Brasil (IBGE, 2018).
Nesse contexto, os catadores de materiais recicláveis figuram na informalidade por ser a
alternativa viável à sua subsistência.
Diante do conjunto de adversidades que os catadores encontraram, Silva (2017)
explica que muitos foram no decorrer dos tempos, se organizando sob diferentes estratégias
de ação coletiva (cooperativas e associações) para assegurar suas atividades. Varanda e
Bocayuva (2009) complementam dizendo que a construção de alternativas de geração de
trabalho e renda, com base no trabalho associativo e autogestionário, sustenta-se na
afirmação social do protagonismo produtivo das classes populares.
O cooperativismo dentro do projeto de Economia Solidária se caracteriza como um
risco assumido (PINHO, 1977). Além disso, essas organizações são muito heterogêneas quanto
à posse de maquinários e infraestrutura física, acesso a crédito e conhecimento técnico,
local de atividade e tipos de produtos trabalhados, histórico de formação e critérios internos
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de funcionamento, tempo dedicado pelos cooperados e divisão interna de trabalho, processos
de gestão, estabelecimento de parcerias, articulações em rede, características regionais em
que se inserem, entre outros (SILVA, 2017).
Esse conjunto de fatores impacta diretamente no nível de eficiência e
produtividade do trabalho dos catadores, no rendimento médio auferido por
eles, nas condições de trabalho e sua intensidade e, consequentemente, na
satisfação dos catadores em fazer parte de um empreendimento coletivo
(SILVA, 2017, p.43).

As organizações autogestionárias funcionam de forma organizada segundo estatuto
aprovado em assembleia. As decisões são tomadas de modo democrático (todos participam),
há transparência das informações e a remuneração dos cooperados é feita na forma de rateio
financeiro (ROCHA, 2015). Contudo, essas organizações enfrentam algumas carências e
dificuldades e precisam ser fortalecidas para desempenharem o seu papel, que extrapola a
questão social-econômica, pois vai além, visto que, contribuem ativamente à preservação do
meio ambiente e dos recursos naturais.
Esse fortalecimento requer o seu desenvolvimento tecnológico e organizacional, para
o atendimento das necessidades relacionadas com o trabalho. A aplicação do conceito de
tecnologia social pode auxiliar esses trabalhadores no desenvolvimento de suas atividades de
coleta e separação dos materiais recicláveis (FRANCESCHINI, 2010).
Com vistas à preservação da saúde dos catadores, redução do esforço físico
despendido e obtenção do maior rendimento do trabalho, aumentando a receita da
organização, buscou-se desenvolver um projeto de equipamentos denominado de “Sistema
Modular”. O Sistema tem o intuito de melhorar a forma de realização dos processos adotados
nestes empreendimentos e consolidar a cooperação entre os membros.
O “Sistema Modular” também se justifica ao considerarmos que na cooperação entre
os trabalhadores:
“... ao mobilizar os saberes e as experiências de maneira sinérgica – também
é capaz, por vezes, de propor alterações em pontos específicos do projeto
original das instalações, quando percebem que tais mudanças podem
representar um ganho para a qualidade ou para a confiabilidade do sistema”
(FIGUEIREDO, 2016, p. 113).
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Sendo assim, este artigo objetiva testar e avaliar a inserção de uma tecnologia, O
“Sistema Modular”, por meio de um protótipo construído a fim de verificar sua usabilidade e
se atendia às necessidades dos trabalhadores dentro do processo, com foco na cooperação e
integração. Para tanto, foram realizados testes pilotos em uma cooperativa de catadores de
materiais recicláveis, localizada em Mesquita/RJ.
MATERIAL E MÉTODOS
Trata-se de um estudo de natureza exploratória, qualitativa e quantitativa cuja
metodologia é composta por três etapas: pesquisa bibliográfica, observação de campo e
experimento.
A - Pesquisa bibliográfica: Realizou-se um levantamento bibliográfico utilizando-se as
principais

bases

de

dados

(Scielo

-

www.scielo.org;

Google

acadêmico

-

scholar.google.com.br; Capes - www.periodicos.capes.gov.br/; e livros). A busca enfocou
descritores relacionados à temática do estudo e temas correlatos, tais como: catadores de
materiais recicláveis, tecnologia social, cooperativas de catadores, resíduos sólidos,
sustentabilidade.
B - Observações de campo: Realizaram-se visitas no período (10/2013 a 08/2014) para
observações do processo de trabalho, registros, consulta documental e conversas informais
(catadores) para subsidiar a contextualização e caracterização.
C – Experimento: Realizaram-se dois experimentos considerando-se a atividade de separação
dos materiais recicláveis com foco na saúde, produtividade e cooperativismo.
Experimento 1 (04/2014) - Manhã e Tarde: a) Cronometragem e filmagem por 1h da atividade
de separação dos materiais recicláveis no Posto Rampa; b) Cronometragem e filmagem por
1h da atividade de separação dos materiais recicláveis no Posto Bancada (Sistema Modular).
Experimento 2 (08/2014) – Manhã e Tarde: a) Cronometragem e filmagem por 1h da atividade
de separação dos materiais recicláveis no Posto Rampa; b) Cronometragem e filmagem por
1h da atividade de separação dos materiais recicláveis no Posto Bancada (Sistema Modular).

REFERENCIAL TEÓRICO
A Geração de resíduos sólidos
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O aumento da geração de resíduos sólidos urbanos (RSU), embora largamente
discutido, ainda é um dos grandes problemas da sociedade atual. É possível atribuir esse
incremento a alguns fatores, dentre eles, o processo de expansão e urbanização das cidades
e a Revolução Industrial. Considerando-se suas especificidades, praticamente todos os
estados e municípios vivenciaram essa realidade. Eigenheer (1999) considera que a partir da
lógica capitalista cria-se um paradoxo: “é preciso consumir cada vez mais para viver e manterse na vida moderna, ao mesmo tempo, que se torna necessário evitar que o produto final
desse consumo – o lixo – nos ameace”.
De acordo com Associação Brasileira de Empresa de Limpeza Pública e Resíduos
Especiais (ABRELPE, 2015), por meio do Panorama dos Resíduos Sólidos, consta que no país
em 2013 foram gerados mais de 76 milhões de toneladas de resíduos com tendência de
crescimento, pois em 2014 ultrapassou a marca de 78 milhões de toneladas geradas. Com
relação à geração per capita, observou-se para os anos mencionados, os montantes
equivalentes a 379,9kg e 387,6kg respectivamente.
Conforme dados supracitados, o crescimento do montante de resíduos nos últimos
anos é latente. O gerenciamento desses resíduos de maneira ambientalmente correta não se
configura em uma tarefa trivial. Nesse contexto, tem-se o catador como agente da prestação
de um serviço público, cujo desempenho está intimamente relacionado à questão da
sustentabilidade, através da reciclagem e da logística reversa.
A criação e implantação de leis que abordem a questão dos resíduos não só é
importante, mas, sobretudo, vital para a raça humana e para a natureza. Cite-se a Lei Federal
nº 11.445 de 2007, que estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico e
contempla a questão do gerenciamento dos resíduos sólidos e por extensão, aborda a
importância das cooperativas (BRASIL, 2007. Já a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS)
sob a Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, em seu texto, estabelece pontos essenciais à
posição de destaque dos catadores: Artigo 6º, “o reconhecimento do resíduo sólido
reutilizável e reciclável como um bem econômico e de valor social, gerador de trabalho e
renda e promotor de cidadania” e Artigo 7º, “a integração dos catadores de materiais
reutilizáveis e recicláveis nas ações que envolvam a responsabilidade compartilhada pelo ciclo
de vida dos produtos” (BRASIL, 2010).
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A atividade de catação de materiais recicláveis e o associativismo
A atuação de catadores no Brasil não é um fenômeno recente. Segundo Araújo (2012),
foram encontrados registros destes trabalhadores entre o final do século XIX e início do século
XX – chamados anteriormente de trapeiros – nos estados do Rio de Janeiro e São Paulo.
Porém, a partir do final da década de 1980 verificou-se um aumento crescente do número de
pessoas que exerciam essa atividade.
As primeiras cooperativas e associações foram formadas a partir da década de 1990,
possibilitando novas perspectivas na relação dos grupos de catadores com o poder público
dos municípios (DEMAJOROVIC, 1996 & BESEN, 2008). A organização em cooperativas,
associações e movimentos nacionais deve ser compreendida como medida de enfrentamento
de situações políticas e sociais que afetam a dignidade humana.
Na prática, são as cooperativas, na figura dos catadores que realizam a ação de retirar
uma grande parcela de resíduos que provavelmente seriam descartados irregularmente no
meio ambiente, nos lixões, ainda existentes, ou em aterros irregulares.
A busca pela organização através da coletividade pode significar também a
possibilidade de barganhar por preços mais justos nos materiais comercializados, qualidade
desses materiais e melhorias nas condições de trabalho. Segundo Cunha (2010), essa forma
de organização seria mais que um agrupamento de pessoas, pois codifica a possibilidade de
distinção entre um catador associado e um catador autônomo.

Economia solidária e Tecnologia social
Entre os modos de produção e alternativas de crescimento pelo emprego encontramos
a economia solidária como aquela que “não se rege pelos princípios da economia capitalista
– as cooperativas, empresas autogeridas por trabalhadores, abarca atividades de
organizações não governamentais sem fins lucrativos.” É o chamado ‘terceiro setor’ (SACHS,
2003).
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Para o Instituto de Tecnologia Social (ITS, 2007), a Tecnologia social é “um conjunto de
técnicas, metodologias transformadoras, desenvolvidas e/ou aplicadas na interação com a
população e apropriadas por ela, que apresentam soluções para inclusão social e melhoria nas
condições de vida”.
Tecnologia Social (TS) segundo Dagnino (2004) corresponde às necessidades, valores e
interesses dos empreendimentos econômicos solidários. Sua finalidade é de que essas
organizações construam sua autonomia de acordo com o processo participativo. Portanto, a
economia solidária é uma proposta que vem se opor a ideologia capitalista predominante.
Busca elementos como solidariedade, cooperação e autogestão, fugindo das desigualdades,
da priorização do conhecimento acadêmico e exclusão, características predominantes do
modelo tradicional, o capitalismo (CHERFEM, 2009 apud FRANCESCHINI, 2010). “Os
partidários da economia solidária percebem nela uma contribuição importante na busca de
um capitalismo reformado, social e ambientalmente mais solidário” (SACHS, 2003).
A Secretaria Nacional de Economia Solidária (SENAES) e o Ministério do Trabalho e Emprego
(MTE) definem a Economia Solidária (ES) como o conjunto de atividades econômicas –
produção de bens e serviços, distribuição, consumo e finanças – organizados e realizados
solidariamente por trabalhadores e trabalhadoras na forma coletiva e autogestionária. “A
Economia Solidária possui as seguintes características: cooperação, autogestão, dimensão
econômica e solidariedade” e acompanha as recentes tendências sobre programas de
geração de renda em consonância com a reestruturação produtiva e a desregulação no
campo da proteção social. Responde a isso, material e ideologicamente, fomentando formas
de ocupação, algumas vezes ampliando o espaço econômico (SACHS, 2003; FRANCESCHINI et
al, 2010; REIS, 2008; BARBOSA, 2007).

ORGANIZAÇÃO ESTUDADA – CARACTERIZAÇÃO E CONTEXTO
A Cooperativa estudada se localiza no município de Mesquita/RJ (Fig. 1). Foi criada em
11/03/1993 por iniciativa de um pároco da Igreja Católica de Mesquita como alternativa de
trabalho às famílias mais pobres. A área construída pode ser dividida em área de trabalho com
material reciclável, que corresponde ao galpão com 700,50 m , a sala da administração, uma
2

cozinha integrada ao refeitório, dois banheiros/vestiários, um espaço para convívio com
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bebedouro e cadeiras e um bazar. O espaço físico do galpão é ocupado para a realização dos
processos de triagem, enfardamento, pesagem e estocagem.
A partir de 2001 passou a contar com o apoio financeiro de uma ONG belga, obtendo
em 2004, estruturas físicas mais adequadas, melhorias nas condições de trabalho e apoio
institucional para obtenção de documentação jurídica e licença ambiental.
Formada por 10 cooperadas, com jornada de trabalho de 8 horas/dia, das 7hs às 16hs,
com uma hora de intervalo para o almoço, cinco dias por semana. Coleta e separa cerca de 20
toneladas/mês de RSU com faturamento aproximado de R$ 8 mil reais/mês.
Figura 1 - Vista aérea da cooperativa/ Mesquita/RJ

Fonte: www.google.com.br

O processo de coleta, separação e comercialização dos materiais recicláveis na
cooperativa estudada pode ser estruturado segundo o diagrama da Figura 2. Para a definição
da dinâmica estabelecida faz-se necessário tanto a questão da cooperação interna, quanto da
externa. A externa, porque o seu resultado se constitui no material (resíduos), que é o objeto
de trabalho da organização. E, a interna é uma condição para a existência do coletivo de
trabalho.
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Figura 2 - Diagrama de coleta e triagem de resíduos em organizações de catadores

Fonte: Autores, 2015

Caracterização dos materiais
Os resíduos ou materiais provenientes da coleta seletiva, segundo o seu potencial de
aproveitamento podem ser classificados, a princípio, como recicláveis, reutilizáveis e rejeitos.
Neste trabalho, os resíduos foram denominados de materiais recicláveis e estes foram
categorizados conforme o Quadro 1.
Quadro 1 - Materiais recicláveis na cooperativa estudada

Fonte: Autores, 2014.

Os materiais chegam por meio de caminhão próprio (Figura 3), também adquirido em
2004, sendo armazenados na rampa, onde é feita a sua triagem e deposição em sacos
específicos. Estima-se que por dia o caminhão coleta em torno de 1.200 quilos de
resíduos. Geralmente, três catadoras vão junto com o motorista para realizar essa etapa do
processo.
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Figura 3 - Caminhão-gaiola contendo o material a ser depositado na rampa

Fonte: Autores, 2015.

Os materiais que são compactáveis são prensados, enfardados, pesados e estocados
para serem entregues aos clientes. Os principais equipamentos de proteção individual (EPI)
utilizados pelas catadoras são botas e luvas, além do uniforme (calça e camisa). Há um
estatuto interno, são realizadas reuniões periódicas e registros em ata. A divisão dos recursos
obtidos com a venda é feita pelo método que os associados chamam de “divisão por
produtividade”, ou seja, o valor arrecadado é dividido de acordo com a quantidade coletada
e dias trabalhados (ROCHA, 2015).
A atuação – divisão do trabalho
Por serem as cooperativas de catadores uma organização autogestionária, pressupõese que o trabalho seja colaborativo e integrado. As performances individuais são relevantes
para o resultado da coletividade. De acordo com Dejours (2012), uma das condições do
coletivo de trabalho é a existência de regras, cuja construção se dá no interior desses coletivos,
visando regular tanto as relações internas, quanto as relações com o meio.
Sendo assim, são firmadas algumas configurações do trabalho. Tais configurações
podem ser modificadas de acordo com as demandas internas e externas, desde que discutida
por todos os membros. Portanto, Araújo et al. (2018) sugere que para ocorrer a mobilização
individual em prol do coletivo, do cooperar, é necessário que haja, entre os trabalhadores,
confiança para que possam falar sobre seu fazer individual. A Tabela 1 demonstra a divisão do
trabalho adotada na cooperativa. Nesse ambiente, a organização do trabalho pode
determinar a quantidade e qualidade dos materiais separados. O número de trabalhadores, a
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forma de armazenamento, os transportes internos, a velocidade de separação, a forma de
alimentação dos postos de trabalho e a disposição dos bags (sacos de ráfia) e sacos (plásticos)
podem ser fatores que influenciam quantitativamente e qualitativamente o produto final.
Tabela 1 - Divisão do trabalho/ nº de catadoras

Fonte: Autores, 2015.

O “SISTEMA MODULAR”
Este Sistema foi projetado considerando, dentre outras características, a não utilização
de esteiras nas mesas de separação de materiais, a possibilidade de o catador separar
alternando posturas (em pé ou sentado) e evitar a realização de movimentos de alcance
máximo dos membros superiores e tronco (Figura 4).
Figura 4 - Sistema Modular – componentes

Fonte: Autores, 2015.

O Sistema Modular é composto por 4 (quatro) módulos: a) receptor de resíduos
misturados - destina-se a acolher e estocar o material recebido, permitindo também a sua
separação prévia, eliminando os refugos; b) alimentador da bancada ou mesa de separação
de materiais – destina-se a acolher e estocar o material selecionado do receptor de resíduos
que irá alimentar a mesa de separação; c) mesa de separação - destina-se a triagem dos
materiais recicláveis e d) carro multiuso transportador de materiais – destina-se a auxiliar em
todas as etapas do processo de separação, enfardamento e pesagem. Os módulos possuem
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rodízios para facilitar os deslocamentos, permitindo uma maior flexibilidade ao arranjo que
será adotado.
A aplicação do “Sistema Modular” & Experimentos
Com o objetivo de avaliar o protótipo do Sistema Modular que foi construído
realizaram-se testes pilotos na cooperativa estudada. A ideia era simular a atividade de
separação de materiais recicláveis em duas situações: considerando o método de trabalho
adotado pela cooperativa, denominado “posto-rampa” e a situação com o uso do protótipo,
denominada “posto-bancada”. Pretendia-se comparar os resultados nas duas situações
avaliando as condições de segurança e a saúde do trabalhador, redução do esforço físico
despendido e obtenção do maior rendimento do trabalho. Tinha-se como hipótese que a
inserção do Sistema Modular no processo de separação de materias traria benefícios para a
organização e para os catadores, melhorando a qualidade das suas condições de trabalho e
aumentando a capacidade produtiva, com possível acréscimo da receita.
Antes de iniciar os experimentos foi feita uma pré-atividade. Uma reunião da equipe
com a liderança e as catadoras para os esclarecimentos sobre os procedimentos que seriam
adotados e dirimir as possíveis dúvidas das trabalhadoras. Elas mostraram interesse e
disponibilidade para tal.
Descrição dos experimentos – Foram feitos dois experimentos pilotos, visando comparar as
duas situações descritas. O primeiro em 04/2014 e o segundo em 08/2014. Para cada
experimento realizou-se os seguintes procedimentos: a simulação da separação do material
em cada um das situações (rampa e bancada), seus registros e suas pesagens. O mesmo grupo
de três catadoras foi adotado nas simulações. Na separação utilizaram-se lotes de materiais
oriundos da rampa, cronometrou-se por 60 minutos a realização da atividade em cada
situação. As formas de registro usadas nos experimentos foram filmagem, fotos e anotações
sobre as quantificações de material separado (pesagem) e caracterização do tipo de material,
dentre outros. Os filmes foram analisados nas duas situações para se extrair as informações
necessárias à avaliação ergonômica e dos movimentos corporais.
Situação “posto-rampa” – A rampa construída em alvenaria tem área de 131,89 m e inclinação
2

de cerca de 3m a partir do piso, na sua parte mais elevada e 1m na parte mais baixa, onde se
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processa a separação dos materiais recicláveis. O Esquema e o posto rampa são mostrados na
Figura 5.
Figura 5 - Esquema e Posto-Rampa

Fonte: Autores, 2015.

As catadoras se posicionam, de frente para a rampa, onde se localiza o material que
será separado. Os bags são dispostos em frente à rampa, arrumados um ao lado do outro
formando um semicírculo, e alguns outros, à frente destes numa segunda fileira. Não existe
uma sequência fixa nessa disposição, variando de catador pra catador. Porém, há uma lógica
adquirida ao longo do tempo, que prioriza a disposição dos bags e sacos em função da
quantidade e frequência do material.
Situação “posto-bancada” – A bancada é instalada perpendicularmente à rampa, a qual tem
a função de alimentá-la com os recicláveis. As catadoras posicionam-se em um lado da
bancada, de frente para esta e para os bags que são dispostos no lado oposto da bancada,
arrumados um ao lado do outro, acondicionados em carrinhos multiuso (FIGURA 6). Este
carrinho tem capacidade para acondicionar 2 bags, possuem rodízio para facilitar o transporte
dos materiais para a prensa e para a balança. Isto diminui o risco de dores nos braços e na
lombar, porque as catadoras deixam de arrastá-los ou carregá-los.
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Figura 6 - Esquema e Posto-Bancada

Fonte: Autores, 2015.

RESULTADO E DISCUSSÃO
A Tabela 2 configura a quantidade e categorias de materiais que foram separados
durante o Experimento 1. Verifica-se uma variedade de materiais. Cada um tem um preço
diferenciado, que depende da demanda do mercado e da região.
Tabela 2 - Quantidade de material separado (manhã e tarde) Experimento 1

Material
Papelão Colorido
Jornal
Vidro
Latinha (Al)
Plástico PP
Pet óleo
Pet branco
Pet verde
Pet azul
Papelão
Sucata
Filme colorido
Tetra pack
Papel branco
Plástico duro
Filme branco
Rejeito
Total

EXPERIMENTO 1 04/2014
Manhã
Tarde
Bancada (Kg) Rampa (Kg) Bancada (Kg) Rampa (Kg)
10,0
26,5
13,0
9,0
18,5
16,0
17,0
11,0
11,0
13,5
8,3
10,0
2,5
10,0
5,0
6,5
2,5
3,0
2,0
2,0
0,5
1,0
0,0
0,0
13,0
7,0
15,0
10,0
3,5
2,5
2,0
1,0
0,5
1,5
0,0
1,0
5,0
5,0
3,0
1,5
6,5
4,0
3,5
4,0
2,5
2,5
2,0
2,0
6,0
4,0
5,5
5,0
0,5
3,0
2,0
3,0
7,5
6,0
5,0
6,5
1,0
0,0
1,0
1,0
19,5
18,0
13,0
15,0
110,5
123,5
97,3
88,5
Fonte: Autores, 2014.

A quantidade separada (kg) pelo grupo no primeiro experimento na parte da manhã
foi 11,8% maior na rampa do que na bancada. Entende-se que uma possível explicação para
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essa discrepância se deva a uma maior familiarização do grupo com o método já utilizado na
Cooperativa, que é a rampa. Era esperado que nesse primeiro momento ocorresse certa
dificuldade quanto ao uso da nova tecnologia e também uma postura de inibição por parte
das trabalhadoras, haja visto que estavam sendo observadas. Já no segundo momento, na
parte da tarde, a quantidade na rampa foi cerca de 10% inferior a da bancada. Esse resultado
começou a refletir a aceitação da tecnologia, assim como o aumento da confiança e menor
grau de inibição.
Tabela 3 - Quantidade de material separado (manhã e tarde) Experimento 2

Material
Papelão Colorido
Jornal
Vidro
Latinha (Al)
Plástico PP
Pet óleo
Pet branco
Pet verde
Pet azul
Papelão
Sucata
Filme colorido
Tetra pack
Papel branco
Plástico duro
Filme branco
Rejeito
Total

EXPERIMENTO 2 08/2014
Manhã
Tarde
Bancada (Kg) Rampa (Kg) Bancada (Kg) Rampa (Kg)
11,0
8,5
8,0
6,5
18,0
16,0
13,5
15,0
11,0
9,5
9,0
5,0
2,5
3,0
4,0
2,5
2,0
1,0
0,0
1,5
0,5
1,0
2,0
1,5
13,0
8,0
10,0
7,5
3,5
2,5
2,0
3,0
0,5
1,5
1,0
0,0
7,0
5,0
5,5
3,0
3,5
4,5
2,5
3,5
2,5
2,0
2,5
1,5
8,0
4,0
5,5
7,0
0,5
2,0
2,0
2,5
7,5
5,5
7,0
6,0
1,0
1,5
1,0
1,0
14,5
16,0
10,0
12,0
106,5
91,5
85,5
79,0
Fonte: Autores, 2014.

Verificou-se a efetividade do uso da bancada em relação ao trabalho na rampa, com
ganho na produtividade em ambos os momentos avaliados. Houve acréscimo de 16,3% e 8,2%
respectivamente. Os movimentos desnecessários foram suprimidos, potencializando-se assim
a separação dos materiais.
Analisando de forma comparativa os dois experimentos, constatou-se uma melhora
significativa na atividade de separação. Não apenas do ponto de vista de produtividade, o que
pode ser verificado na Tabela 2, mas, do ponto de vista de qualidade e conforto na realização
dessa atividade, percebidos por meio das filmagens.
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Faz-se necessário ressaltar que há uma diferença entre as massas dos materiais
recicláveis, devido à sua constituição, e que os lotes destinados à separação são escolhidos de
forma aleatória. Contudo, isso não inviabiliza o experimento e a análise do mesmo.
As ações corporais foram analisadas pelo método de análise de imagens, permitindo a
montagem de ciclogramas proposta na “Análise por Decomposição em Etapas (ADE) (Batista,
2000). Essa técnica apresenta diversas vantagens, tais como a possibilidade de análise
cinemática, que consiste em levantar os movimentos utilizados durante a realização de um
método, fornecendo a amplitude, trajetória e velocidade (BARNES, 1977).
A análise da filmagem apontou à existência de posturas inadequadas adotadas pelas
catadoras no posto rampa, que podem acarretar prejuízos a saúde (fadiga e lesões nas
articulações do corpo). Nesta situação ocorreram diversas flexões e rotações de tronco e
alguns agachamentos (FIGURA 7).
Figura 7 - Ciclograma de movimento corporal na rampa

Fonte: Autores, 2014.

Quando o processo de separação ocorreu na Bancada, conforme a Figura 8, a
trabalhadora não necessitou se deslocar para pegar o material, pois o mesmo já se encontra
sobre a bancada deslizante e os bags e sacos de ráfia ficam a sua frente em distanciamento
adequado. Percebeu-se a existência de menor quantidade de movimentos para realizar a
atividade, considerando-se os diferentes estágios: pegar, levar, colocar e voltar.
Figura 8 - Ciclograma de movimento corporal na bancada
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Fonte: Autores, 2014.

Houve a necessidade de articulação e em certos momentos de sincronização e
cooperação entre as catadoras. Estabeleceu-se um estado de harmonização e confiabilidade
no sistema Trabalhador-Sistema Modular.
O Quadro 2 permite verificar que na situação bancada, as ações corporais são
reduzidas e os impactos na saúde das catadoras apresentam um nível de comprometimento
menor em relação à situação rampa. Os movimentos são mais leves e mais curtos.
Quadro 2 - Ações corporais e impactos à saúde das catadoras no postos RAMPA x BANCADA

Rev. Augustus | ISSN: 1981-1896 | Rio de Janeiro | v.29 | n. 56 |jan.2022/mar.2022 | p. 32-52

48

CONSIDERAÇÕES SOBRE A INSERÇÃO DE TECNOLOGIA
SOCIAL EM UMA COOPERATIVA DE CATADORES DE
MATERIAIS RECICLÁVEIS SOB A PERSPECTIVA DE
COOPERAÇÃO, PRODUTIVIDADE, SAÚDE E MEIO
AMBIENTE

Dulciléia de Sousa Rocha

Fonte: Autores, 2014.
Legenda: C/P (cabeça/pescoço); MS (membros superiores); *NI: Não identificado

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O aumento da geração de resíduos sólidos urbanos (RSU) ainda é um dos grandes
problemas da sociedade. Com a produção em massa de bens industriais há um consumismo
exacerbado. Esse cenário, atrelado à dinâmica populacional, intensificou a geração de
resíduos. A organização (cooperativa ou associação) de catadores de material reciclável é uma
alternativa fundamental no gerenciamento dos resíduos sólidos. Por isso precisam ser
fortalecidas para que cumpram o seu papel na preservação do meio ambiente e dos recursos
naturais, reduzindo a quantidade de materiais poluidores, reinserindo-os nas diversas cadeias
produtivas.
Ficou evidente que há diferenças na execução da atividade de separação, embora o
produto final seja bastante similar. Assim sendo, a implantação de uma tecnologia social, cujas
bases são pautadas em cooperação, coletivo de trabalho, integração, gerenciamento das
diferenças e inserção sócio-produtiva dá a possibilidade de transformar as relações de
trabalho, incitando novas configurações de produção e renda.
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A apropriação dessa tecnologia viabiliza o aumento da capacidade produtiva e também
a redução de fatores ergonômicos e/ou intrínsecos ao modo de trabalho que poderiam causar
danos a saúde. Nos limites das observações e dos experimentos realizados, ficou claro quão
importante é o trabalho cooperativo, cujas formas de organização podem variar de
empreendimento para empreendimento. No entanto, a significância de que a atuação
conjunta, em sintonia e equilíbrio é o que fará a diferença e é responsabilidade de todos e
afeta o todo.
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