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Resumo: O presente estudo é fruto do projeto que tem como finalidade o fortalecimento da 

organização econômica e social das famílias dos catadores de materiais recicláveis do 

município de Cruz Alta - RS, através da verticalização da produção por meio da fabricação e 

comercialização de vassouras de garrafas PET recicladas. Abrange uma metodologia de 

autogestão, a qual envolve ações de organização, formação política, capacitação, 

aprimoramento e comercialização do produto bem como o acompanhamento e avaliação do 

processo para geração de trabalho e renda. Trouxe consigo além de benefícios 

socioeconômicos, reconhecimento pela comunidade da importância do catador dentro da 

sociedade e da necessidade da separação e reciclagem do lixo. Considera-se que com a ajuda 

e cooperação da sociedade o projeto tende a evoluir e crescer, trazendo cada vez mais geração 

de trabalho e renda, e ainda, contribuindo muito com a preservação do meio ambiente. 

 

Palavras-chave: PET. Reciclagem. Autogestão. 

 

Abstract: This study is the result of the project that aims to strengthen the economic and 

social organization of families of waste pickers of Cruz Alta - RS, through the vertical 

integration of production through the manufacturing and marketing of brooms recycled PET 

bottles. Covers a methodology for self-management, which involves actions of organization, 

policy formation, training, enhancement, product marketing as well as monitoring, and 

evaluation process for the generation of employment and income. He brought with him 

beyond socioeconomic benefits, recognition by the community of the importance of the 

collector within society and the need for separation and recycling of waste. It is considered 

that with the help and cooperation of society the project tends to evolve and grow, bringing 

increasingly generating jobs and income, and still contributing much to the preservation of 

the environment. 
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1 Introdução 

 

Quando nos deparamos com a realidade vivenciada pela sociedade, percebemos que 

muitos são os desafios a serem vencidos. Com a concepção de que os problemas 

socioeconômicos e ambientais são os que mais repercutem inúmeras indagações, 

questionamentos e inquietudes nos surgem. 

O crescimento populacional, os avanços tecnológicos, o consumismo e o atual padrão 

de desenvolvimento nos levaram a um cenário caracterizado pela exploração excessiva e 

constante dos recursos naturais, pela geração maciça de resíduos e pela crescente exclusão 

social. O resultado desta crise é o processo de exclusão social que cerca a população menos 

favorecida. Para essa parcela da população, coletar resíduos sólidos tornou-se uma alternativa 

para geração de trabalho e renda, em alguns casos até de sobrevivência.  

Contudo, a reciclagem se apresenta como uma maneira de tratamento do lixo que 

traduz economia relacionada ao meio ambiente e à energia, contribuindo para o aumento da 

qualidade de vida da população (MORAES, 2009). Como exemplo, por meio da reciclagem 

do PET, o qual está presente nos mais diversos produtos, utilizado principalmente na forma de 

fibras para tecelagem e de embalagens para bebidas. Composto de propriedades 

termoplásticas, isto é, pode ser reprocessado diversas vezes pelo mesmo ou por outro processo 

de transformação. 

De forma mais sintetizada, relatamos um breve histórico do Profissão Catador em 

Cruz Alta - RS, como tudo começou, quem teve a ideia de criá-lo e como se sucedeu o projeto 

até os dias atuais, descrevendo a repercussão que propiciou na cidade e região. Ainda, uma 

abordagem sucinta do PET no contexto geral, desde a sua descoberta até a sua reciclagem, 

delimitando o que nos trouxe de vantagens e desvantagens.  

Face ao exposto, o estudo é redigido ao projeto social "Profissão Catador: Uma 

Proposta de Fortalecimento da Organização Social e Econômica de Catadores de Materiais 

Recicláveis do Município de Cruz Alta - RS", com ênfase para Associação de Catadores de 

Materiais Recicláveis do Bairro Jardim Primavera II. O trabalho concentra-se na produção de 

vassouras ecológicas, tendo como material principal a garrafa PET reciclada.  

Ao longo do estudo, percebem-se os benefícios advindos da reciclagem das garrafas 

PET para produção de vassouras ecológicas, desde a preservação dos recursos naturais e do 

meio ambiente até a geração de trabalho e renda. Concluindo assim, a importância dos 

conhecimentos para alicerçar uma defesa a respeito do potencial humano e da real 

possibilidade da construção identitária de trabalhadores que lidam com a reciclagem. 



 

PET: da Origem a Reciclagem  

 

O poli (tereftalato de etileno), mais conhecido pela sigla PET, é um polímero 

termoplástico, com estrutura parcialmente alifática e aromática, semicristalino e membro 

comercialmente mais importante da família dos poliésteres (KARAGIANNIDS et al., 2008). 

Segundo as regras da IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry), sua 

nomenclatura correta é poli (oxitereftaloíla de oxietileno) (ODIAN, 2004).  

O PET foi desenvolvido em 1941 pelos químicos britânicos, John Rex Whinfield e 

James Tennant Dickson; no entanto, sua fabricação em grande escala teve início apenas nos 

anos 1950 nos EUA e Europa, quando foi utilizado principalmente para a fabricação de fibras 

têxteis. Só a partir dos anos 1970 o PET começou a ser utilizado na fabricação de embalagens. 

Já no Brasil, a resina PET só começou a ser comercializada na década de 1970, quando 

inicialmente foi utilizada na forma de fibras. Somente a partir de 1993, a resina passou a ser 

fortemente utilizada na fabricação de embalagens. (ROMÃO et al., 2009). 

Segundo a ABIPET (Associação Brasileira da Indústria do PET), quando o 

consumidor opta por um produto, a embalagem, naturalmente, vai junto. Ela faz parte do 

produto e muitas vezes não pode ser separada antes do término do consumo daquilo que 

realmente interessa: o que está dentro da embalagem. Neste momento o consumidor pode 

optar entre simplesmente jogar sua embalagem no lixo ou dar a ela o destino correto, para o 

qual foi concebida: a reciclagem. 

Abaixo segue o quadro 01, relatando benefícios das garrafas e frascos de Pet ao longo 

da cadeia de produção até consumo. 

 

Quadro 01: Benefícios das Garrafas e Frascos de Pet 
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- São extremamente leves, permitindo que grandes volumes sejam carregados com 

facilidade; 

- Transparentes, permitem visualizar o produto que será consumido; 

- Possuem sistemas de fechamento eficientes; 

- Inquebráveis, permitem que crianças possam usá-las; 

- Preservam o produto até o fim do consumo; 

- Evitam desperdício; 

- Democrática, está presente em artigos destinados a todas as classes; 

- Com o barateamento dos custos de produção, os produtos tornaram-se mais acessíveis;  



 

- São 100% recicláveis e podem ser facilmente separadas de outros produtos. 
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 - São brilhantes e chamativas; 

- O sistema produtivo versátil permite variedade de formas; 

- Não quebram na linha de produção; 

- Evitam desperdício de material, embalagem e produto; 

- Possuem ótima resistência química, permitindo o envase dos mais variados produtos; 

- Leves, tornam o transporte mais eficiente. 
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- A resistência permite carregar muito mais produto que embalagem – as garrafas de PET 

têm a melhor relação peso/conteúdo do mercado; 

- Num caminhão carregado, as embalagens de PET ocupam apenas 2% da carga, enquanto 

algumas embalagens ocupam até 48% do peso – ocupando desnecessariamente o lugar do 

produto; 

- Nos sistemas retornáveis, esse peso morto ainda tem que voltar para a fábrica do 

produto, gerando ainda mais emissões de CO2 e outros gases de efeito estufa; 

- A garrafa de PET para dois litros de refrigerante tem, em média, apenas 47 gramas. Uma 

garrafa de vidro de 01 litro para refrigerante pesa 950 gramas. 

- Para produzir 01 Litro de bebidas em PET, apenas 02 Litros de água são usados –

incluindo a água que está na bebida; 

- Sistemas retornáveis utilizam até 6 litros de água para cada litro produzido. Isso é devido 

à água necessária para a lavagem das garrafas e dos engradados que as transportam; 

- O sistema de fechamento eficiente evita desperdício, o que também é ambientalmente 

correto; 

- São inertes e não geram chorume em lixões e aterros, o que preserva a água subterrânea 

e os rios; 

- Por serem leves, usam o mínimo de matéria-prima na sua fabricação, além de 

economizar muito combustível e evitar a emissão de gases de efeito estufa. 

Fonte: Associação Brasileira da Indústria do PET– ABIPET 

 

Como todas as coisas possuem prós e contras, com o PET não é diferente. Atualmente, 

são produzidas no Brasil mais de 12 milhões de unidades de garrafas PET por dia (ALVES, J. 

O. et al., 2012), e segundo (PETRY, j., 2012), a principal desvantagem do PET é a sua 



 

resistência à biodegradação, sendo resistente à radiação, calor, ar e água, mantendo as suas 

propriedades físicas e levando séculos para a sua decomposição. 

Devido à garrafa Pet ser um produto 100% reciclável, como citado anteriormente, 

podendo ser transformado em diversos outros produtos. Com isso, o presente trabalho a 

utiliza como principal material para a confecção de vassouras ecológicas de PET, trazendo 

benefícios sociais, econômicos e ambientais. 

 

A Profissão Catador 

 

O catador de material reciclável, também conhecido como coletor, é aquele que 

recolhe, cata, seleciona e vende todo tipo de material que pode ser reaproveitado. Catar lixo é 

considerado por Barros et al. (2002) uma atividade excludente pela própria natureza do tipo 

de trabalho. Entretanto, a mídia em geral, alguns estudiosos e instituições de diversos setores 

divulgam que a catação constitui uma possibilidade de inclusão social de uma parcela de 

trabalhadores. Parafraseando (BORTOLI, 2009), no Brasil, a profissão de catador de material 

reciclável é reconhecida e foi oficializada em 2002, pela Classificação Brasileira de 

Ocupações (CBO).  

Estima-se que, no país, existam mais de 500 mil catadores de lixo; contudo o 

reconhecimento da profissão não implicou mudança nas condições de vida e trabalho dos 

catadores, os quais atuam sem vínculo empregatício e sem direitos, ganham, em geral, menos 

de um salário mínimo, disputam materiais recicláveis com seus pares, não estão inseridos nos 

sistemas de gestão de resíduos e enfrentam a exploração da indústria da reciclagem. 

(BORTOLI, 2009). 

 

Projeto Profissão Catador - Cruz Alta/RS 

 

A trajetória da Fundação Universidade de Cruz Alta com grupo de catadores tem 

início em 2005 a partir do projeto de Auto-Gestão para Geração de Trabalho e Renda com 

Catadores de Materiais Recicláveis - AGETREC que teve como objetivo principal construir 

coletivamente alternativas para a organização dos catadores, através da criação de um 

entreposto de coleta, separação, armazenamento e comercialização de materiais recicláveis 

para geração de trabalho e renda e melhoria das condições de vida. Este projeto foi financiado 

pelo CNPq. Em novembro de 2006 foi criada a Associação de Catadores de Cruz Alta – 

ACCA para a coleta, separação, armazenamento e comercialização de materiais recicláveis no 



 

Bairro dos Funcionários. Em 2009 o Instituto VONPAR através do edital da rede de parcerias 

sociais do Estado do Rio Grande do Sul, disponibilizou recursos para aquisição de uma 

fragmentadora de papel, uniformes, EPI’s, oficinas de capacitação e um notebook. Em 

Setembro de 2009 foi inaugurado o galpão de triagem do Bairro Acelino Flores construído 

com recursos pleiteados pelo poder executivo municipal. A Unicruz auxiliou na formação do 

grupo, na elaboração da metodologia de trabalho e controle financeiro. Em dezembro de 2009 

foi aprovado pelo CNPq o projeto Alternativas de fortalecimento para a organização social e 

econômica dos catadores de Cruz Alta - AFOSECA pelo Edital de Seleção Pública de 

Propostas de Pesquisa, Desenvolvimento Científico e Extensão Tecnológica para Inclusão 

Social, para melhorar as condições de vida dos catadores da Associação de Catadores de Cruz 

Alta através da criação de um entreposto de coleta, separação, armazenamento e 

comercialização de materiais recicláveis no Bairro Progresso e consolidar a organização dos 

grupos de catadores dos bairros dos Funcionários e Acelino Flores, com a construção de 

alternativas coletivas de organização visando à geração de trabalho e renda. Também neste 

ano foi aprovado outro projeto na rede de parcerias sociais do Rio Grande do Sul, tendo como 

patrocinador a Refinaria Alberto Pasqualini para aquisição de equipamentos de proteção 

individual. 

Concomitantemente a realização do projeto AGETREC surge em 2007 à oportunidade 

de implantar a coleta seletiva solidária na Universidade de Cruz Alta - o ICS, com o objetivo 

de praticar ações para realização da coleta seletiva solidária no campus universitário e destinar 

os resíduos recicláveis descartados aos grupos de catadores de materiais recicláveis 

organizados no município de Cruz Alta. 

Os projetos AGETREC, ICS e AFOSECA promoveram ações conjuntas de educação 

ambiental e fortalecimento para geração de trabalho e renda, no âmbito universitário e 

comunitário. E, a Fundação Universidade de Cruz Alta, ao receber financiamento, inova suas 

propostas e viabiliza a execução de projetos que muitas vezes foram impedidos por falta de 

recursos. 

Desta forma a Fundação Universidade de Cruz Alta, e as demais instituições e 

entidades parceiras agiram no sentido de assegurar a continuidade das ações dos projetos bem 

como fortalecer as iniciativas de coleta seletiva solidária, nas quais os catadores protagonizam 

os processos de organização para geração de trabalho e renda. Em 2010 foi aprovado o 

projeto Profissão Catador: Entre o viver e o sobreviver do lixo pelo programa 

Desenvolvimento e Cidadania da Petrobras, com o objetivo de fortalecer a organização 



 

econômica e social dos catadores de materiais recicláveis do município de Cruz Alta e criação 

de uma central regional de comercialização de resíduos. 

As ações desenvolvidas contemplaram a construção de alternativas coletivas para a 

organização de grupos de catadores, através da criação de associações para coleta, separação, 

armazenamento e comercialização de materiais recicláveis visando à melhoria das condições 

de vida e a geração de trabalho e renda dessa população. 

A partir destes projetos os participantes passaram a contar com segurança no trabalho, 

infraestrutura adequado com a construção e reforma dos galpões e aquisição de máquinas e 

equipamentos. 

Os projetos possibilitaram a criação e a formalização de quatro associações no 

município de Cruz Alta – RS nos bairros: Acelino Flores, Vila dos Funcionários, Bairro 

Progresso e Bairro Primavera, atingindo um número de 130 catadores participantes. O 

aumento na renda destes catadores na comparação com a situação inicial aumentou de forma 

líquida em 50,30%. Atualmente através do projeto financiado pela SENAES estendem-se as 

ações de organização para os municípios de Tupanciretã, Julio de Castilhos e Saldo do Jacuí. 

No município de Cruz Alta as ações estão voltadas para o fortalecimento dos grupos já 

consolidados e nos demais municípios para a criação de associações. Também se executa um 

projeto voltado a produção de vassouras de material PET financiado pela Sulgás, através da 

Rede de Parceria do Estado do Rio Grande do Sul. 

 

A Produção De Vassouras PET 

 

Com referência específica ao projeto que objetiva o beneficiamento do PET em 

vassouras, elucidamos que o mesmo teve início no ano de 2013, a partir de edital da rede 

parceria social do Estado do Rio Grande do Sul, ancorado pela AMA – Associação Amigos 

do Meio Ambiente e coordenado pelo PRIMAR - Projeto Integrado de Meio Ambiente e 

Geração de Renda, vinculado à Secretaria Estadual do Trabalho e do Desenvolvimento Social 

(STDS). A ideia inicial do projeto é de que cada uma das entidades e/ou universidades 

participantes, desenvolvesse um protótipo de vassoura, a partir do PET e, entre as 

universidades, destacamos a participação da Unicruz; UCS; Unijuí e Unilasalle. Com o 

andamento dos trabalhos e das discussões em reuniões, foi tomada a decisão de que, todos os 

participantes passariam a desenvolver um único protótipo, em decorrência do objetivo 

comum. A partir daí, se estabeleceu uma rede de parceria, onde cada integrante passou a ter 



 

um papel definido dentro do processo, cujos avanços eram socializados em reuniões e trocas 

de informações via e-mails entre as entidades parceiras. 

Dentro do processo, enfatizamos que a FUNDSOL relatou a aquisição de um moinho 

de PET que agrega 50% no valor da comercialização da mesma; a Unicruz ficaria encarregada 

do transporte das garrafas PET e da produção de cerdas para as vassouras; a Unijuí com o 

designer do protótipo e também a produção de cerdas. Por outro lado, a Unilasalle também 

produziria cerdas e a UCS, por sediar o curso de graduação de Tecnologia em Polímeros, com 

o aperfeiçoamento do protótipo proposto pela Unijuí e a confecção dos moldes para a 

produção das cepas e dos cabos. 

Após as trocas e discussão em torno do desenvolvimento do protótipo, ficou acertado 

que as Universidades de Caxias e Ijuí irão trabalhar em conjunto para levantamento destes 

custos para cotização financeira entre todos a fim de produzir um lote de vassouras de acordo 

com o arquétipo desenvolvido. Ao mesmo tempo, Unijuí irá verificar a questão de 

propriedade intelectual deste projeto. 

Após a realização dos orçamentos, se entendeu que o aporte financeiro para a 

implementação prática do projeto ficaria muito alto com relação ao orçamento inicial do 

projeto, o que acabou inviabilizando a ideia. Neste sentido, cada entidade está desenvolvendo 

e comercializando suas vassouras artesanais de maneira convencional, a partir dos 

equipamentos adquiridos no decorrer do processo. 

 

4 Considerações Finais 

 

As atividades com os catadores no município iniciaram em 2006, primeiramente com 

projetos de extensão universitária que visavam construir alternativas para a organização de 

uma coleta seletiva solidária. Hoje o projeto trabalha com quatro associações organizadas em 

Cruz Alta e trabalha na capacitação dos catadores em gestão, produção, comercialização e 

alternativas para geração de renda. 

Na Unicruz, a equipe do Projeto Profissão Catador, desenvolve o trabalho e a 

elaboração de campanhas publicitárias e gincana de arrecadação de garrafas PET nas escolas, 

incrementou a captação do produto. Também fazem parte do processo, parcerias entre as 

prefeituras dos municípios do COREDE Alto Jacuí, para divulgação da proposta – de onde 

nascem novas parcerias, bem como a comercialização do produto. 

Lembramos que, recentemente foi oficializado o Profissão Catador II, que institui a 

renovação do contrato entre a Instituição e o Programa Petrobras Socioambiental, em um 



 

montante total de R$ 1.649.286,00, que possibilitará o fortalecimento das ações realizadas em 

Cruz Alta e a ampliação do projeto para os municípios de Tupanciretã, Júlio de Castilhos e 

Salto do Jacuí. O Profissão Catador II atuará na criação e organização das associações nos 

novos municípios, na construção de espaços de trabalho em terrenos cedidos pelo poder 

público, na aquisição de equipamentos e criação de uma cooperativa de materiais recicláveis 

com abrangência regional. O prazo de renovação do contrato é de 24 meses e o recurso é 

destinado para atender necessidades de infraestrutura, caminhão para transporte de materiais e 

equipe técnica de assessoria com coordenações, assistentes sociais, técnicos da área de 

comunicação, administradores, motorista, monitores e catadores coordenadores de base.  

Por fim, ressaltamos que, ao longo deste tempo, o Projeto Profissão Catador contribuiu 

para um crescimento médio de 80% da renda dos catadores em Cruz Alta, chegando até 208% 

em alguns casos, além da melhoria nas condições de trabalho e a formação política desses 

grupos, hoje com voz ativa na comunidade regional. Para além disto, consideramos o grande 

compromisso da Unicruz, cumprindo o papel que lhe cabe enquanto Universidade 

Comunitária. 
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