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Resumo: O artigo apresenta e discute a ação extensionista “construção de lixeira ecológica” 

ocorrida no dia 03 de fevereiro de 2015, no município Itabaiana (PB), inserida dentre as 

atividades da equipe da UNIJUI no Projeto Rondon/Operação Porta do Sol. A ação foi 

concebida, planejada e executada em dois momentos: um primeiro envolveu o diagnóstico, a 

pesquisa, a construção do projeto e de um protótipo da lixeira e em um segundo da oferta de 

oficina prática de construção da mesma para a população do município e da apropriação e da 

entrega oficial do projeto e de um exemplar construído conjuntamente para um representante 

da Cooperativa dos Catadores de Material Reciclável (ITAMARE) e outro exemplar para a 

Secretaria Municipal de Educação. Questões relevantes de educação ambiental, 

sustentabilidade, ecodesign, tecnologia social, interdisciplinaridade e pesquisa-ação entre 

outras integram o universo dessa prática. 
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Abstract: The article introduces and discusses the extensionists action "construction of 

ecological Recycle Bin" which took place on February 3, 2015, in the municipality Itabaiana 

(PB), inserted among the activities of the team of UNIJUI Rondon Operação Design in 

Puerta del Sol. The action was conceived, planned and executed in two phases: the first 

involved the diagnosis, research, design and construction of a prototype of the dumpster and 

in a second offering of the same construction practice workshop for the population of the 

municipality and the appropriation and the official handover of the project and of a copy built 

in conjunction to a representative of the cooperative of Recyclable Material collectors 

(ITAMARE) and another copy for the City Department of education. Relevant issues of 

environmental education, sustainability, ecodesign, social technology, interdisciplinary and 

research-action among others integrate the universe of this practice. 
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1 INTRODUÇÃO  

  

        As atividades da equipe do Projeto Rondon – Operação Porta do Sol - 2015 da 

Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul (UNIJUI), 

desenvolvidas no período de 25 de janeiro a 06 de fevereiro de 2015, no município de 

Itabaiana, no estado da Paraíba, integram a proposta de trabalho denominada “Ações 

multidisciplinares: construção de soluções para o desenvolvimento com sustentabilidade – 

Operação Porta do Sol - 2015” a qual é um projeto institucional de extensão universitária, 

selecionada por edital interno da Vice-Reitoria de Pós Graduação, Pesquisa e Extensão e, 

posteriormente, aprovada pelo Ministério da Defesa/Projeto Rondon. As ações concebidas, 

planejadas e executadas constituem o conjunto de ações B: Comunicação, Tecnologia e 

Produção, Meio Ambiente e Trabalho.  

        A Operação Porta do Sol do Projeto Rondon 2015 começou oficialmente em João 

Pessoa, capital da Paraíba, também conhecida como Porta do Sol, por ser o ponto mais 

oriental das Américas. As atividades do Projeto Rondon começaram no 15º. Batalhão de 

Infantaria Motorizado (15 BIMTZ), onde as equipes das distintas IES foram recepcionadas e 

alojadas. A solenidade de abertura oficial do Projeto Rondon – Operação Porta do Sol 

aconteceu na manhã de sábado (24/01/2015), no auditório da Estação Cabo Branco – Ciência, 

Cultura, e Artes, em João Pessoa (PB). Na abertura, contou com a participação de 299 

rondonistas de 30 instituições públicas, privadas e comunitárias de ensino superior do país. A 

operação Porta do Sol, ela ocorreu em 15 municípios do estado da Paraíba, desenvolvendo 

ações nos conjuntos A: Cultura, Direito e Justiça, Educação e Saúde e B: Comunicação, 

Tecnologia e produção, Meio ambiente e trabalho. Sendo que cada município participante 

recebeu duas universidades, cada uma atuando em um conjunto de ações. 

        O Projeto Rondon, coordenado pelo Ministério da Defesa, é um projeto de integração 

social que envolve a participação voluntária de estudantes universitários na busca de soluções 

que contribuam para o desenvolvimento sustentável de comunidades carentes e ampliem o 

bem-estar da população. 

        O projeto é realizado em parceria com diversos Ministérios e tem o apoio das Forças 

Armadas, que proporcionam o suporte logístico e a segurança. Conta, ainda, com a 

colaboração dos Governos Estaduais, das Prefeituras Municipais e de empresas socialmente 



 

responsáveis. Tem como objetivos contribuir para a formação do universitário como cidadão; 

integrar o universitário ao processo de desenvolvimento nacional, por meio de ações 

participativas sobre a realidade do País; consolidar no universitário brasileiro o sentido de 

responsabilidade social, coletiva, em prol da cidadania, do desenvolvimento e da defesa dos 

interesses nacionais e estimular no universitário a produção de projetos coletivos locais, em 

parceria com as comunidades assistidas. 

        De acordo com a Política Nacional de Extensão Universitária (2012), o FORPROEX 

apresenta às Universidades Públicas e à sociedade o conceito de Extensão Universitária: “A 

Extensão Universitária, sob o princípio constitucional da indissociabilidade entre ensino, 

pesquisa e extensão, é um processo interdisciplinar, educativo, cultural, científico e político 

que promove a interação transformadora entre Universidade e outros setores da sociedade” 

(2012, p. 15).  

       As ações propostas pela equipe da UNIJUI para o município de Itabaiana (PB) estiveram 

embasadas nos seguintes princípios estruturantes da Extensão Universitária: o caráter da 

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão; a intervenção dialógica na convivência 

para a construção de saberes conjuntos; as abordagens multidisciplinares e interdisciplinares e 

a metodologia da Pesquisa-Ação Integral e Sistêmica.  

        Itabaiana é um município brasileiro do Estado da Paraíba. “Localiza-se a uma latitude 

07º19’43” sul e a uma longitude 35º19’57" oeste, estando a uma altitude de 45 metros. Sua 

população foi estimada em 2013 em 24.663 habitantes pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE). Possui uma área de 218,848 km² e uma densidade demográfica de 111,86 

habitantes/km
2
. O índice de desenvolvimento humano municipal – IDHM, em 2013, era 

0,613. O município integra a mesorregião do Agreste Paraibano onde estão presentes os 

biomas Caatinga e Mata atlântica (remanescente).  

        Dentre as 32 ações (oficinas, seminários e orientações de nutrição e alimentação) 

desenvolvidas no município de Itabaiana (PB) pela UNIJUÍ, a ação de Criação de lixeira 

ecológica – Projeto para Cooperativa dos Catadores de Material Reciclável de Itabaiana 

ITAMARE é a que será enfocada neste trabalho. A mesma foi realizada em forma de oficina 

no dia 03 de fevereiro de 2015, no prédio da Secretaria Municipal de Educação, zona central, 

com 4 horas de duração. A partir do diagnóstico dos problemas socioambientais existentes 

relacionados com o recolhimento e destino dos resíduos sólidos gerados no município e aliado 

praticamente a inexistência de lixeiras e do contato e diálogo com membros da ITAMARE - 



 

Cooperativa de Catadores e da necessidade da proposição de uma ação que pudesse auxiliar 

na solução de tais problemáticas.   

  

        A concepção da proposta de criação de uma lixeira ecológica fundamentou-se em alguns 

princípios do Ecodesign, dentro dos quais o desenvolvimento de produtos com visão 

sustentável, O Ecodesign busca a redução de impacto ambiental de produtos, mantendo e 

ampliando a qualidade e a percepção do consumidor, tornando-se muito importante ao 

desenvolvimento sustentável.  Portanto, o Ecodesign desenvolve produtos com consciência 

ambiental, desde a concepção do produto até o design final.  

        O Design ecológico ou ecodesign é o termo usado para uma crescente tendência mundial 

nos campos da arquitetura, engenharia e design em que o objetivo principal é desenvolver 

produtos, sistemas e serviços que reduzam o uso de recurso não renováveis e/ou minimizem o 

seu impacto ambiental sendo assim amigáveis para o meio ambiente. O termo Ecodesign 

expressa diretamente o fato de que a ecologia e a economia devem estar unidas inseparáveis 

para o bom Design em procedimentos de Ecodesign (PLATCHECK, 2012). Busca maneiras 

ecológicas no desenvolvimento de produtos, reutilizando materiais recicláveis presentes na 

comunidade, orientando na busca de soluções, para minimizar os impactos ambientais, e 

reduzir o mínimo de recursos de energia e espaço físico, provendo benefícios desejados do 

melhor modo possível, e ao mesmo tempo minimizando a emissão de poluição.  

        Neste contexto, a ideia da Criação da Lixeira Ecológica com reaproveitamento de 

materiais recicláveis como as garrafas PET, presentes no nosso dia a dia, as quais são 

responsáveis por grandes volumes nos lixões e aterros sanitários, além de contribuir para a 

contaminação do solo. O encaminhamento desses resíduos para a reciclagem é de extrema 

importância. Associado a reciclagem pode estar processos de trabalhos criativos de produtos 

artesanais, como alternativas para diminuir a quantidade de plásticos descartáveis e dar vida 

nova aos materiais, contribuindo para a inclusão social pela possibilidade de geração de renda.  

Dessa forma, o objetivo da ação foi capacitar agentes multiplicadores da comunidade 

local e servidores municipais no sentido de um processo de educação ambiental e da criação 

de um produto ecologicamente correto e artesanal para os catadores e a própria comunidade, 

podendo vir a ser uma fonte de renda e propiciar um processo de apropriação de uma 

tecnologia social. 

 

 



 

2 METODOLOGIA  

 

         O percurso metodológico da ação/oficina “Criação de uma lixeira ecológica” constituiu-

se de três momentos inter-relacionados: a) Da viagem precursora ocorrida no mês de 

novembro de 2014 como a finalidade de (re) conhecimento da realidade do município, 

estabelecimento de parcerias, e apresentação das propostas de trabalho das Instituições de 

Ensino Superior (IES), que são duas por município (conjunto de ações A e B), definição das 

atividades a serem desenvolvidas e respectivo cronograma. Nessa etapa, após o retorno do 

Professor Coordenador do Projeto de extensão universitária da UNIJUI, da viagem precursora 

verificou-se a necessidade de uma ação voltada a atender as demandas da Cooperativa dos 

Catadores de Material Reciclável de Itabaiana e da comunidade local, visando buscar formas 

alternativas de reaproveitamento de materiais; b) Do processo de capacitação e de 

planejamento geral das atividades:  ocorrido a partir da seleção dos acadêmicos via edital da 

Vice-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão no período de agosto de 2014. No mês 

de setembro de 2014, iniciaram-se as reuniões periódicas com os acadêmicos para 

conhecimento da realidade do município e a construção dos conteúdos e materiais didático-

pedagógicos via dados obtidos por pesquisa bibliográfica e da viagem precursora, para serem 

utilizados nas Ações/Oficinas. Foi nessa etapa que se deu o planejamento teórico prático da 

ação bem como a construção do projeto e de um protótipo da lixeira. Ocasião na qual os 

acadêmicos Fábio do Prado Pena, do Curso de Engenharia Civil, projetou e calculou as 

dimensões para construção da lixeira e a acadêmica Camila de Azevedo Rodrigues, do Curso 

de Design Gráfico, elaborou os protótipos iniciais e apresentou a proposta da criação da 

mesma para equipe; e c) Da ação extensionista:  Essa etapa diz respeito a oferta de oficina 

prática de construção da Lixeira ecológica para a população do município e da apropriação 

e da entrega oficial do projeto e de um exemplar construído conjuntamente para um 

representante da Cooperativa dos Catadores de Material Reciclável (ITAMARE) e outro 

exemplar para a Secretaria Municipal de Educação. A “oficina de criação de uma lixeira 

ecológica” ocorreu, na noite do dia 03 de fevereiro de 2015, na Secretária de Educação do 

município de Itabaiana/PB, zona central, com um público de 12 participantes (Figura 2). 

 

         O desenvolvimento das atividades da oficina seguiu as seguintes etapas: num primeiro 

momento discutiu-se o conceito de ecodesign, o reaproveitamento de materiais recicláveis, 

soluções para minimizar os impactos ambientais negativos e uma breve apresentação sobre a 

problemática da destinação dos resíduos sólidos urbanos e num segundo demonstrou-se o 



 

passo a passo para criação da lixeira, conforme figura 1, tendo como base um protótipo já 

pronto construído pelos acadêmicos. 

 

Figura 1. Passo a Passo para a Criação da Lixeira Ecológica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para a construção de uma lixeira ecológica com capacidade de 200 litros são 

necessários os seguintes materiais: 5 metros de barras de aço com 7 mm de espessura, fio de 

arame com espessura de 4 mm com diâmetro de 0,58 cm, 48 garrafas PET de capacidade 2 

litros todas iguais, sacos de 200 litros, 25 metros de arame flexível com 1 mm ou 1,5 mm de 

espessura, arame ou prego, alicate de corte, aparelho de solda, elétrodo para solda, tomada e 

extensão. 

Para produzir a armação de suporte da lixeira foram realizadas as seguintes etapas: 

1. Corte de 4 (quatro) barras de aço de 7 mm de espessura, com 1,05 cm de altura. 

2. Com o fio de arame com espessura de 4 mm, corte 2 fios inteiros de 1,76 metros 

para depois soldar na forma circular, formando um diâmetro de 0,58 cm. 

3. Soldar os círculos de base nas barras de aço de 7 mm de espessura para formar a 

armação da lixeira. 

Para produzir a montagem da lixeira foram realizadas as seguintes etapas: 

1.  Pega-se as 48 garrafas PET de 2 litros todas iguais.  Após fure todas as tampas e o 

fundo das garrafas com um fio de arame ou prego aquecido; 

2. Passar o fio de aço de 1 mm ou 1,5 mm de espessura por dentro de 3 garrafas, que 

devem estar no mesmo sentido (para cima); 



 

3. Para finalizar, amarre o arame na armação da lixeira até preencher os espaços 

vazios. 

 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

        Tendo em vista a grande quantidade de resíduos sólidos urbanos produzidos pela 

população, sendo que 6,1% das famílias locais possuem lixo a céu aberto e 19% realizam a 

queima/enterro de lixo (Sistema de Informação da Atenção Básica – SIAB, 2013) e 

considerando a existência no município de uma Cooperativa de catadores, cuja principal 

reclamação dos membros é a falta de locais adequados para a coleta do lixo, a oficina de 

construção da lixeira, que teve como principal matéria prima garrafas PET recicláveis, foi 

viável e proveitosa para os participantes.      

        A ação de Criação da lixeira ecológica constitui-se em uma atividade de 

reaproveitamento de materiais recicláveis e se apresenta como uma alternativa para a 

população no sentido de gerar uma nova possibilidade em desenvolver um produto 

minimizando o impacto ambiental, o que substituiu a matéria prima e a tecnologia por 

materiais recicláveis, como por exemplo, a garrafa PET, em que o tempo de decomposição é 

de no mínimo 100 anos, podendo variar de acordo com as variações ambientais. Também foi 

orientada a reutilização de materiais que são descartados no ambiente, ferros e vergalhões os 

quais são usados como base na armação da lixeira. 

        O modo de confecção da lixeira se desenvolveu de maneira basicamente artesanal, com 

encaixes e tramas, usando somente um aparelho de solda como energia para a fabricação da 

armação inicial. Devido à grande parte do trabalho ter ocorrido de forma manual e utilizando 

a reciclagem, reduziram-se custos e o consumo de energia. 

        Como resultado da ação realizada no dia 03 de fevereiro de 2015, tem-se a produção de 

duas lixeiras ecológicas produzidas a partir de materiais recicláveis (Figuras 3 e 4), sendo que 

ao final da oficina foi realizada a entrega do projeto executivo e de uma das lixeiras 

confeccionadas para o Sr. José Marques de Souza, Presidente da ITAMARE (Figura 5) e a 

outra foi repassada para utilização da Secretária de Educação do município.  

        A avaliação do Presidente da Cooperativa ITAMARE foi de ressaltar a importância do 

produto, pois é uma possibilidade de geração de renda e emprego há muitas pessoas de 

Itabaiana, inclusive aos catadores que trabalham com reciclagem dentro da Cooperativa. 

  



 

     Figura 2. Apresentação inicial da equipe            Figura 3. Explicação sobre a armação  

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

Figura 4. Entrega da lixeira ao Presidente                                                Figura 4. Lixeira  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

Outro aspecto relevante é a apropriação por parte dos participantes de uma tecnologia 

social, que conforme DAGNINO (2009) “compreendendo produtos, técnicas e ou 

metodologias reaplicáveis desenvolvidas na interação com a comunidade e que representem 

efetivas soluções de transformação social”. 

 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

         A ação evidenciou aspectos relevantes e importantes tais como: o planejamento inter e 

multidisciplinar de uma tecnologia social de fácil acesso, a conscientização sobre a 

sustentabilidade (mais uma possibilidade destinação dos resíduos recolhidos pela cooperativa) 

Foto: Paulo Ernesto Scortegagna 

 

Foto: Cristiane Grumicker 

 
Foto: Paulo Ernesto Scortegagna 

Foto: Paulo Ernesto Scortegagna 

 



 

e a possibilidade da cooperativa assumir o processo de construção e inclusive comercialização 

de tal tecnologia, auxiliando a minimizar ou proporcionando inclusive o acesso desse modelo 

de lixeiras junto às demais populações, 

         A criação da lixeira ecológica também serviu como um incentivo à população para que 

se resolva um dos grandes problemas da cidade que é a de falta de lixeiras nas ruas, nas 

moradias, na feira e principalmente nas escolas.   

        A sensibilização dos participantes sobre a problemática do lixo urbano e os impactos 

ambientais negativos e as possibilidades de reaproveitamento dos materiais recicláveis, 

visando proporcionar um novo olhar para a temática ambiental. Aliado a isso o despertar de 

possibilidades de agregação de renda. 

     Nesse sentido, entende-se que os usos de metodologias participativas em projetos 

multidisciplinares têm muito a contribuir em ações sustentáveis.  
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