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Objetivo: A utilização dos equipamentos de proteção individual pelos trabalhadores de
limpeza urbana diminui as exposições aos diversos fatores de riscos ocupacionais. O
objetivo deste estudo foi identificar a percepção dos trabalhadores de limpeza urbana
quanto ao uso dos equipamentos de proteção individual associado aos riscos no
ambiente laboral. Metodologia: Realizou-se uma pesquisa qualitativa descritiva em
duas empresas terceirizadas em serviço de limpeza urbana do Vale do Aço prestadora
de serviços em municípios distintos no período de novembro de 2009 à fevereiro de
2010. A população foi composta por 258 trabalhadores e a amostra foi definida por
principio de saturação de dados sendo composta por 16 trabalhadores oito de cada
empresa, foram escolhidos aleatoriamente e ter como  atividade laboral a varrição de
vias públicas. O instrumento de coleta de dados foi uma entrevista semi-estruturada.
Os dados foram gravados em MP4 e transcritos relatos em consonância com o tema
proposto. Resultados:  A população estudada foi caracterizada quanto ao gênero, faixa
etária e escolaridade. Quando se relacionou os participantes das duas empresas o
quesito gênero não apresentou alteração nos resultados, a escolaridade foi percebida
como dificultador para respostas aos questionamentos. Na análise dos resultados
percebeu-se que não houve diferença significativa das respostas dos participantes entre
as duas empresas. 
Entretanto dos relatos dos participantes emergiram dois principais temas de discussão:
Riscos ambientais e a utilização dos Equipamentos de proteção individual. Dos riscos
ambientais que estão inseridos os trabalhadores de limpeza urbana os relatos
demonstraram que os participantes reconhecem como agentes físicos presentes no
ambiente laboral a exposição ao sol, a chuva e a umidade, como agentes químicos a
poeira e a fumaça dos automóveis, quanto aos riscos biológicos os trabalhadores
mencionam as bactérias e aos agentes acidentais/ocupacionais estes relataram o
atropelamento como único risco a que estão expostos. Quando abordados quanto a
utilização dos equipamentos de proteção individual os relatos apontam a máscara, o
uniforme (calça e camisa), o boné, os sapatos, o cone, a luva, a capa de chuva e o
protetor solar que eles utilizam durante o processo de trabalho.  Conclusão:
Evidenciou-se que não houve diferença entre as empresas pesquisadas, sendo que as
respostas as perguntas realizadas entre os trabalhadores eram repetitivas. Os resultados
mostraram que é necessário realizar ações educativas direcionadas aos trabalhadores
de limpeza urbana na região do Vale do Aço, com intuito de diminuir os acidentes.
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