Reconhecimento da profissão de Catador
“Catador de Material Reciclável é profissão reconhecida pelo Ministério do
Trabalho e Emprego”.
O Ministério do Trabalho e Emprego com o auxílio de uma equipe técnica
formada por catadores, em discussão sobre as novas ocupações que
surgiram no mercado brasileiro, regulamentaram a categoria dos
catadores de materiais recicláveis. Veja detalhes no documento abaixo :
TÍTULOS DE OCUPAÇÕES E SINÔNIMOS
CATADOR DE MATERIAL RECICLÁVEL: catador de
(cooperativa), triador de sucata (cooperativa), enfardador de
(cooperativa)

sucata
sucata

DESCRIÇÃO SUMÁRIA
Catam, selecionam e vedem materiais recicláveis como papel, papelão e
vidro, bem como materiais ferrosos e não-ferrosos e outros materiais
recicláveis.
FORMAÇÃO E EXPERIÊNCIA
O acesso ao trabalho é livre, sem exigência de escolaridade ou
formação profissional. As cooperativas de trabalhadores ministram vários tipos
de treinamento a seus cooperados, dentre outros, cursos de segurança no
trabalho e meio ambiente.
CONDIÇÕES GERAIS DE EXERCÍCIO
O trabalho é exercido pelos profissionais que se organizam de forma
autônoma ou em cooperativas, sem carteira assinada. Trabalham para a venda
de materiais a empresas ou cooperativas de reciclagem. O trabalho é exercido
a céu aberto, em horários variados. O trabalhador é exposto à variações
climáticas, à riscos de acidente na manipulação de material, à acidentes de
trânsito e, muitas vezes, à violência urbana. Nas cooperativas surgem
especializações do trabalho que tendem a aumentar o número de postos, como
os de separador, triador e enfardador de sucatas.
CBO 2000
A Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) nomeia e descreve as
ocupações do mercado de trabalho brasileiro. No Brasil há cerca de 3 mil
ocupações e dezoito mil títulos sinônimos nomeados pela CBO. Para descrever
as atividades do mercado brasileiro, essas 3 mil ocupações foram agrupadas
em 600 famílias ocupacionais. Uma família ocupacional é um conjunto de
ocupações similares que corresponde a um domínio de trabalho mais amplo
que o de ocupação. Ao finalizar o trabalho de descrição, a CBO 2000 terá
cerca de 600 famílias ocupacionais. A matriz aqui apresentada é um exemplo
do trabalho voluntário de uma das famílias ocupacionais que está sendo
descrita. A CBO 200 estará disponível na Internet e em CD, após sua
publicação oficial prevista para 2002.
ESPECIALISTAS

Ademir dos Santos, Alexandre Rodrigues Pereira, Amauri Marques da
Silva, Amélia Crepaldi da Silva, Aparecido Alves dos Santos, Eduardo Ferreira
de Paula, Elizabeth de Oliveira Pereira, Irineu Aparecido de Almeida, João
Pedro da Silva, Leonel Gonçalves de Souza, Manoel Oliveira Santos, Maria da
Luz Carvalho Oliveira, Regina Campos Santos, Reginaldo Julio da Silva,
Roberto Laureano da Rocha, Wilson Secario.
INSTITUIÇÕES
Cooperativa de Catadores de Papel do Sumaré – Coopamare
Cooperativa de Reciclagem da Zona Sul – Coopersul Cooperativa de
Reciclagem de Matéria-Prima de Embu Cooperativa de Reciclagem Unidos
pelo Meio Ambiente – Cruma Cooperativas dos Catadores de Lixo Reciclável
de Maringá – Coopercicla Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente de
Embu
INSTITUIÇÃO CONVENIADA RESPONSÁVEL
Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas Fipe – USP

Secretaria de políticas de Emprego e Salário Coordenação
de Identificação e Registro Profissional
(Página do Ministério do Trabalho e Emprego, onde está especificada a
categoria dos catadores)
http://www.mtecbo.gov.br/busca/descricao.asp?codigo=5192
CBO 2000 – Classificação Brasileira de Ocupações – nomeia e descreve
as ocupações do mercado de trabalho CBO94 – Portaria 397 de 9/out/2002
Ministério do Trabalho e Emprego – Governo Federal
Catadores de Materiais Recicláveis catam, selecionam e vendem materiais
recicláveis. São profissionais que se organizam de forma autônoma ou em
Cooperativas/Associações com diretoria e gestão dos próprios catadores.
Coletam
Conduzem carroça, carrinho, veículos (carros, caminhões, peruas)
Estabelecem roteiro
Verificam pontos de coleta
Procuram/ pedem materiais recicláveis
Coletam em residências, escolas, comércio, indústria
Percorrem os pontos de coleta
Buscam novos pontos de coleta
Dão entrada
Conferem a balança
Descarregam veículo e conferem
Pesam material separado
Contam vasilhames retornáveis
Colocam material na caçamba

Pesam caminhão
Pesam o lixo não reciclável
Separam
Triam o material reciclável e não reciclável
Triam material por qualidade
Acondicionam material não reciclável
Anotam material separado
Separam doações
Encaminham o lixo para o transbordo
Preparam o material para expedição
Prensam o alumínio e o plástico
Amaram os fardos
Tiram grampos de papel, espiral de cadernos e rótulos
Ensacam alumínio e plástico
Administram o trabalho
Vendem e compram os materiais
Negociam preços
Coordenam o trabalho dos cooperados e definem escalas
Controlam os gastos e prestam contas
Fazem listas de materiais e contratam serviços de aferição de balanças
Estabelecem parcerias com empresas, órgãos governamentais e ongs
Participam de reuniões administrativas
Participam de reuniões para tomada de decisões
Promovem , participam e organizam assembléias geral, ordinária e
extraordinárias com cooperados
Participam de Comissões e Comitês
Promovem e organizam cursos de capacitação para cooperados e familiares
Promovem e organizam eventos sociais da cooperativa
Organizam campanhas de esclarecimento
Promovem ajuda aos cooperados mais necessitados
Divulgam
Conversam com a população de porta em porta
Prestam informações sobre coleta seletiva e materiais recicláveis
Divulgam o trabalho da cooperativa e entregam folhetos
Divulgam eventos da cooperativa, da categoria e sobre meio ambiente
Orientam sobre a preservação do meio ambiente
Realizam manutenção
Fabricam e dão manutenção de pintura e limpeza nos carrinhos / carroças
Limpam e lavam o chão das instalações da cooperativa, banheiros e quintais
Arrumam materiais nas caçambas
Realizam manutenção dos veículos
Retiram água dos recipientes
Recolhem materiais do chão
Limpam e realizam manutenção nas prensas e balanças e outros
equipamentos

Trabalham com segurança
Vestem equipamentos de segurança e uniforme da cooperativa
Vestem faixa de sinalização e proteção contra chuva e sol
Vacinam-se e realizam exames periódicos de saúde
Desinfetam ferimentos
Demonstram competências individuais
Valorizam-se como profissionais
Organizam-se pessoalmente
Organizam-se em cooperativas/associações
Demonstram educação, honestidade, sinceridade, prudência, paciência,
agilidade, eficiência, criatividade, perseverança e espírito de prosperidade
Demonstram habilidade de puxar carroça
Pretejem-se contra a violência na rua
Demonstram capacidade de atenção constante e “jogo de cintura”
Especializações contidas na ocupação da categoria de Catadores de
Materiais Recicláveis
Comercializador
Catador
Balanceiro
Separador
Triador
Beneficiador
Enfardador
Realização: FIPE Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas para o
Ministério do Trabalho e Emprego.
Este trabalho foi produzido com a assessoria de especialistas catadores das
seguintes cooperativas:
COOPAMARE – SP
COOPERSUL− SP
COOPERMAPE – EMBÚ – SP
CRUMA – POÁ – SP
COOPERCICLA – MARINGÁ – PR
Depois, em janeiro de 2003, na véspera do III Fórum Social Mundial foi
realizado em Caxias do Sul o 1º Congresso Latino Americano de Catadores e o
encontro que promoveu troca de experiências muito importante produziu o
seguinte documento:

