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Resumo: As atividades de coleta de lixo oferecem diversos riscos à saúde dos coletores 
apresentando além do principal risco que é o biológico, também os relacionados com a falta 
do uso de conceitos ergonômicos.Através de estudos identificamos que o segundo maior 
percentual de acidentes está relacionado à ergonomia. 
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1-Introdução 

A atividade de coleta de lixo é um serviço desenvolvido em prol do bem estar dos munícipes e 
em sua maioria administrado pelo poder público municipal, ou empresas especializadas nesta 
atividade. 

Assim, a preocupação com a saúde destes colaboradores vem sendo observada há anos para 
que se reduzam os acidentes com os mesmos. 

Diversos trabalhos de pesquisas, nos mais variados pontos do país, apontam itens para que 
tais problemas sejam solucionados. 

A Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru, localizada na cidade de 
Bauru, estado de São Paulo, gerencia todo o serviço de coleta de resíduos domiciliares, 
resíduos de serviços de saúde, além de toda a limpeza pública do município.As atividades 
exercidas pelos coletores de lixo domiciliar descrevem como tarefa um percurso variando 
entre 25 e 35 quilômetros diários, com carga de duas toneladas/dia/coletor. Ressaltamos que 
em média são coletadas 200 toneladas/dia de lixo domiciliar que são encaminhados ao aterro 
sanitário do município. 

O trabalho desenvolvido pelos 146 coletores está sujeito aos mais variados riscos de acidentes 
tais como: as intempéries climáticas, ataques por animais soltos nas vias públicas, mau 
acondicionamento do lixo, uso inadequado de EPI´s, vias públicas com pisos irregulares e 
equipamentos mal dimensionados ergonomicamente. 

 

 

2-Objetivo 
Identificar pontos que causam acidentes nas atividades laborais dos coletores de lixo por falta 
da aplicação de conceitos ergonômicos. 
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3-Revisão Bibliográfica 
3.1 -Ergonomia 
Por ser um tema de grande abrangência, encontramos várias definições, entre elas destacamos 
alguns autores: 

A Ergonomia é o estudo do relacionamento entre o homem e seu trabalho, equipamentos e 
ambiente, e particularmente a aplicação dos conhecimentos de anatomia, fisiologia e 
psicologia na solução dos problemas surgidos desse relacionamento (Iida, 1990). 

“Ciência que se preocupa e estuda o relacionamento entre homem e seu ambiente de trabalho, 
levando em conta as adaptações do homem ao seu meio ambiente” (MURREL, 1971); 
"Conjunto de conhecimento a respeito do desempenho do homem em atividade, a fim de 
aplicá-los a concepção das tarefas, dos instrumentos, assim como das máquinas e dos sistemas 
de produção" considerada por Laville (1977, p.1). 
"Conjunto de conhecimentos científicos relativos ao homem e necessários à concepção de 
instrumentos, máquinas, e dispositivos que possam ser utilizados com o máximo de conforto 
segurança e eficiência" (WISNER, 1994). 
Para Couto (1995), a ergonomia passa a ser um conjunto de ciências e tecnologia que procura 
uma forma de adaptação confortável e produtiva entre o ser humano e seu trabalho, 
basicamente procurando adaptar as condições de trabalho as características do ser humano. 
Para Rios (2001, p.80) "A ergonomia tem como pressuposto básico permitir que as interações 
dos seres humanos com o trabalho e no trabalho sejam as mais harmônicas possíveis. Ela 
avalia as relações que existem nestas interações e procura ajustá-los, para que sejam 
"homeostático" ou seja, adequados às características e necessidades psicofisiológicas 
humanas". 
Percebe-se que em ergonomia a relação conforto/segurança/bem estar, estão sempre atreladas, 
sendo assim, não é possível pensar apenas em conforto, segurança e condições de trabalho 
adequadas, sem reportarmos também a produtividade, sendo que a ergonomia procura 
otimizar as condições de trabalho para que o trabalhador possa apresentar melhores 
rendimentos evitando assim situações de fadiga ou acidentes excessivos que interfere em seus 
rendimentos e em sua saúde. Neste sentido é importante ressaltar a importância do caráter 
multidisciplinar desta ciência, a fim de interagir conhecimentos relativos ao homem, 
priorizando assim a adequação homem/máquina. 
 

 

3.2- Análise ergonômica do trabalho 

Montmollin (1990, p.30), ao se referir a uma Análise Ergonômica do Trabalho argumenta que 
esta "implica sempre, em paralelo, uma descrição da tarefa e, especialmente, dos critérios (de 
produção, de qualidade, de segurança...) que permitirão calcular a eficácia das medidas 
propostas e uma descrição da atividade (os comportamentos, as competências.) que permitirão 
avaliar o realismo das medidas propostas". 
Para Guérin et al. (2001, p.43) "Uma ação é ergonômica quando comporta uma análise da 
atividade de trabalho que contribui para desvendar as estratégias usadas pelos operadores para 
efetuar sua tarefa, ou seja, para atingir os objetivos que lhe foram fixados em determinadas 
condições". 
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3.3- Análise ergonômica da tarefa 

Para alguns autores, como Guerin et al. (2001), Montmolin (1990), Martins, 
(1998), tarefa indica basicamente o que é determinado pela empresa e imposta aos 
trabalhadores, em outras palavras seria o que se tem que fazer. Já a atividade indica o que se 
faz realmente. Sendo assim a tarefa está associado a prescrições e obrigações fixamente 
determinadas e atividade, seria a estratégia utilizada pelo sujeito para fazer valer tais objetivos 
fixados anteriormente. 
Segundo Fialho (1995) "tarefa é um objetivo a ser atingido. Neste sentido, sua análise 
coincide com a análise das condições dentro das quais o trabalhador desenvolve suas 
atividades de trabalho". 
Para Guérin et al. (2001, p.15) "a tarefa não é o trabalho, mas o que é prescrito pela empresa 
ao operador. Essa prescrição é imposta ao operador: ela lhe é, portanto exterior, determina e 
constrange sua atividade. Mas ao mesmo tempo, ela é um quadro indispensável para que ele 
possa operar ao determinar sua atividade, ela o autoriza".  
 
 
3.4- Análise da Atividade 
Fialho (1995), define análise da atividade como análise do comportamento frente à situação 
de trabalho, levando em conta os recursos que são disponíveis aos trabalhadores. Este 
comportamento frente ao trabalho envolve: postura, gestos, comunicações, raciocínio, 
estratégias utilizadas. Enfim, tudo o que pode ser observado e apreendido das condutas dos 
trabalhadores. Os dados coletados nesta fase, segundo o autor podem ser confrontados com  
os das fases anteriores, comprovando as hipóteses, levantando ou formulando outras 
a fim de estabelecer um pré-diagnóstico do trabalho analisado. 
Já Guérin et al. (2001 p. 15) resumem atividade de trabalho como um recurso, uma "estratégia 
de adaptação à situação real de trabalho, objeto de prescrição". Para estes autores, existe uma 
distância entre o prescrito e o real e esta contradição manifesta-se no ato de trabalho "o que é 
pedido" e "o que a coisa pede". "A análise ergonômica da atividade é a análise das estratégias 
(regulação, antecipação, etc.) usadas pelos operadores para administrar esta distância, ou seja, 
a análise do sistema homem/tarefa". 
 
 
3.5- Análise do Trabalho dos Coletores de Lixo 
As atividades desenvolvidas pelos coletores de lixo estão assim descritas junto a empresa 
pesquisada:  

Descrição Sumária: Executa tarefas de coletar lixo em vias públicas e logradouros públicos, 
despejando-os em veículos apropriados, mantendo a limpeza e higiene. 

Descrição Detalhada: Percorre os logradouros, seguindo roteiros preestabelecidos, coletando 
lixo, contribuindo para limpeza desses locais; 

Despeja os sacos de lixo amontoados ou acondicionados em latões em caminhões especiais, 
valendo-se do esforço físico para possibilitar o seu transporte; Executa tarefas correlatas, 
determinadas pelo superior imediato. (CBO; 1982:213). 

 
 
3.6–Análise dos Acidentes 
Foi feito um levantamento do número de acidentes ocorridos com os coletores de lixo, 
buscando as causas e conseqüências dos mesmos. Battista (1999), identificou em seu estudo 
que no ano de 1999 ocorreram 49 acidentes do trabalho no período de janeiro à julho.  
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Comparando estes dados do ano de 1999 com o mesmo período do ano de 2003, constatamos 
que o número de acidentes diminuiu de maneira significativa, conforme demonstra a Figura 1.  

Atribui-se a redução dos acidentes do trabalho a CIPA, através do desenvolvimento de 
estudos e métodos de conscientização tanto dos coletores quanto por parte da diretoria da 
empresa. 
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Figura 1-Comparativo entre a quantidade de acidentes ocorridos no ano de 1999 e 2003 

Fonte: Setor de Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho- Emdurb – 
Bauru/SP 

Em se tratando de dados ergonômicos, analisamos as Figuras 2 e 3 respectivamente, podemos 
observar que em relação à entorses e batidas no estribo houve uma redução de 7(sete) por 
cento isso significa que as medidas adotadas pela empresa através de sua CIPA foram 
eficientes . 
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Figura 2- Acidentes ocorridos de Janeiro à Julho de 1999 

Fonte: Setor de Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho- Emdurb – 
Bauru/SP 
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Figura 3 –Acidentes ocorridos de janeiro à julho de 2003 

Fonte: Setor de Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho- Emdurb – 
Bauru/SP 

 

 

4- Conclusões 
Face aos resultados apresentados nesta pesquisa podemos concluir que os níveis de acidentes 
de trabalho sofridos pelos coletores de lixo domiciliar  sofreram uma considerável redução em 
virtude de medidas tomadas pela empresa , por iniciativa da Comissão Interna de Prevenção 
de Acidentes, a CIPA.   

Verificou-se com base nos dados das Figuras 2 e 3,  que as causas de acidentes do trabalho de 
origem ergonômica (entorses e batidas no estribo), reduziram-se de maneira consistente, 
passando de 20%(vinte por cento) no ano de 1999,  para 13% (treze por cento) no ano de 
2003. 

Concluímos que a conscientização quanto o devido acondicionamento de materiais perfuro-
cortantes deve ser a intensificada visto que nos dois períodos estudados este item aponta a 
maior porcentagem de acidentes. 
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