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1 INTRODUÇÃO 

 

O conceito originário e mais difundido de desenvolvimento sustentável é aquele que 

está relacionado a satisfação das necessidades presentes sem comprometer a capacidade das 

futuras gerações a satisfazer as suas próprias necessidades. É compreendido como a 

possibilidade de desenvolver a qualidade de vida dentro dos limites e da capacidade de 

suporte dos ecossistemas. 

 Atualmente é possível observar que o debate sobre a noção de sustentabilidade evoluiu 

no sentido de incorporar diversas dimensões além daquela relacionada aos recursos naturais. 

No entanto, ainda pode se identificar, tanto no âmbito das investigações científicas como na 

formulação das políticas de intervenção social duas grandes correntes. Uma que considera que 

a questão da sustentabilidade não se coloca apenas em termos ecológicos, mas também sociais 

e a segunda que considera que o problema é, antes de tudo, ecológico, que a ameaça 

fundamental consta nos danos aos quais as ações dos homens submetem a terra (ROCHA, 

2011).  
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Apesar do conceito de sustentabilidade não ser um consenso na literatura e reconhecer 

que muitas vezes o uso da palavra em sentido adjetivo atendeu a interesses contraditórios, na 

prática os problemas ambientais, o crescimento desordenado das cidades, a falta de 

oportunidade de trabalho formal, o consumismo e o gerenciamento inadequado dos resíduos 

são temas entre outros que estão na pauta das discussões atuais que justificam a necessidade 

de uma preocupação cada vez maior e mais séria com a sustentabilidade.   

A Universidade de Cruz Alta que tem na sua missão o compromisso com a formação 

de cidadão críticos, éticos, solidários e comprometidos com o desenvolvimento sustentável, a 

partir da sua inserção comunitária e do desenvolvimento de projetos de extensão voltados a 

catadores de materiais recicláveis, vem desde 2006 propondo alternativas capazes de fazer 

disparar iniciativas voltadas ao desenvolvimento sustentável, através de ações ligadas a 

geração de trabalho e renda e ao cuidado com o meio ambiente.  

Através da execução do projeto Profissão Catador I: Entre o viver e o sobreviver do 

lixo, financiado desde 2010 pelo Programa Petrobras Desenvolvimento e Cidadania e de 

outros projetos financiados pela Secretaria Nacional de Economia Solidária – SENAES, 

Vonpar, VONPAR e Sulgás através da Rede de Parceria Social foram criadas e formalizadas 

quatro associações de catadores de materiais recicláveis em Cruz Alta. A partir de 2014 

através de um novo projeto denominado de Profissão Catador II, financiado pelo Programa 

Petrobras Socioambiental está ocorrendo a expansão das ações para os municípios de Salto do 

Jacuí, Tupanciretã e Júlio de Castilhos onde os catadores estão sendo organizados também em 

cooperativas e associações. 

Por meio destes projetos de extensão os trabalhadores da catação de materiais 

recicláveis passaram a contar com espaços físicos para instalação das associações, 

maquinários e equipamentos para a realização das atividades, equipamentos de proteção 

individual, capacitações em gestão, produção, cidadania e equipe de profissionais contratados 

para o acompanhamento sistemático do processo organizativo. 

Por influência destas ações e considerando a missão institucional foi implantada em 

2009 por meio de um projeto de extensão universitária a Coleta Seletiva Solidária – CSS na 

UNICRUZ com o propósito de destinar os resíduos recicláveis descartados para as 

associações de catadores de Cruz Alta e estimular a mudança de atitudes da comunidade 

universitária em relação a separação de resíduos. Sendo assim, este resumo tem a finalidade 

apresentar a experiência do processo de implantação, o desenvolvimento e os resultados da 

coleta seletiva na referida instituição, acreditando que tal experiência poderá servir de 



 

referencia para outras instituições que desejarem estimular o desenvolvimento sustentável 

através de um sistema de coleta seletiva solidária.      

 

2 METODOLOGIA E/OU MATERIAL E MÉTODOS 

 

A metodologia do projeto da Coleta Seletiva na UNICRUZ cumpriu algumas etapas 

até chegar na fase atual que é a de manutenção. Na primeira etapa denominada de diagnóstico, 

foi realizado um levantamento sobre o perfil dos resíduos descartados na instituição. Na 

segunda etapa ocorreu o planejamento para a implantação através da definição de estratégias, 

responsabilidades e definição da nova logística dos resíduos (acondicionamentos, localização 

de lixeiras, periodicidade da coleta e destino). Na terceira etapa ocorreu a implantação a partir 

da substituição das lixeiras da Unicruz e do lançamento de uma campanha de comunicação 

para sensibilização da comunidade acadêmica e também de abrangência para entidades do 

município interessadas em implantar o processo de coleta seletiva e destinar os materiais 

recicláveis para associações de catadores. Nesta fase com a colaboração de profissionais da 

área da comunicação social foram criadas várias peças gráficas tais como: cartazes, adesivos, 

imãs, banners, selo, camiseta, spot e um VT o qual contou com a participação de diversos 

atores da comunidade acadêmica (funcionários de diferentes setores, alunos (as) e dirigentes 

da instituição).     

 Atualmente, o projeto se encontra na fase de manutenção que objetiva acompanhar e 

potencializar a coleta seletiva na Unicruz através da realização de ações educativas voltadas a 

sensibilização da comunidade acadêmica acerca das implicações da não separação dos 

resíduos sólidos e biodegradáveis para o meio ambiente, bem como sobre as repercussões da 

separação adequada destes materiais para famílias que tem a reciclagem como possibilidade 

de trabalho e geração de renda. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

São resultados do projeto, especialmente na etapa de manutenção: 

- as adequações físicas realizadas na instituição para atender as demandas do descarte 

correto dos resíduos. Além da substituição das lixeiras externas que ocorreram logo no inicio 

do projeto do projeto em 2009, no ano de 2014 foram adquiridas e substituídas 120 lixeiras 

internas (salas de aula e departamentos) e foram disponibilizadas lixeiras específicas para o 

descarte de erva- mate e borra de café; 



 

- a fixação de adesivos indicativos em todas as salas de aula com as especificações dos 

resíduos recicláveis e biodegradáveis e com frases de sensibilização direcionadas a 

comunidade acadêmica;  

- a realização de reuniões com proprietários dos estabelecimentos do Centro de 

Convivência da Unicruz e com os funcionários do setor de limpeza para monitoramento e 

orientações quanto ao descarte e acondicionamento correto dos resíduos; 

- a distribuição de materiais gráficos sobre a CSS pelo boneco (mascote) do projeto e a 

projeção do vídeo institucional da CSS em eventos institucionais tais como Seminário 

Interinstitucional, Seminário Internacional do MERCOSUL, Fórum de Sustentabilidade do 

COREDE Alto Jacuí; 

- a realização de uma oficina no Seminário Internacional do MERCOSUL sobre a 

metodologia de implantação da coleta seletiva solidária; 

- produção e veiculação de matérias relacionadas a sustentabilidade e a CSS no 

facebock e BLOG do projeto que contabiliza 45,901 acessos; 

- realização de visitas pelo bolsista, funcionário do setor de administração do campus e 

catadores aos setores da instituição para sensibilização, orientações e monitoramento da 

separação dos materiais recicláveis; 

- houve um aumento significativo do volume de materiais recicláveis enviados para as 

associações de catadores. Está sendo enviado em média 656,8 kg de materiais. Os principais 

materiais são: papel branco, papelão, papel e ultimamente está sendo enviado um volume 

importante de sucata.  

Sobre as visitas aos setores da Unicruz, cabe destacar que as mesmas têm sido 

importantes tanto para os próprios catadores, quanto para a comunidade acadêmica 

(especialmente para alunos) que estão tendo a oportunidade de contato com populações de 

comunidades vulnerabilizadas que vivenciam outros modos de organização para o trabalho, o 

associativismo. 

A possibilidade apresentada a comunidade acadêmica de refletir acerca do seu 

compromisso pessoal e profissional com o desenvolvimento sustentável através das ações de 

sensibilização realizadas a partir do projeto de extensão da CSS também são apontados como 

pontos positivos. 



 

   

Visitas nas salas de aula Reunião com funcionários da limpeza Adesivos fixados próximos as 

lixeiras 

   

 

 

Adesivo fixado no Centro de Convivência Adesivos fixados nos centros acadêmicos 

 

  4 CONSIDERAÇÕES FINAIS OU CONCLUSÃO 

 

 A Unicruz a partir do projeto de extensão universitária da Coleta Seletiva Solidária 

está confirmando seu compromisso com a formação acadêmica e com o desenvolvimento 

sustentável, dando o exemplo de que é possível implementar ações para diminuir o envio de 

resíduos recicláveis aos lixões e ainda contribuir para geração de trabalho e renda de 

populações que se mobilizam organizam em torno de uma outra lógica de trabalho - o 

associativismo. 

Os seres humanos e as instituições encontram- se atualmente em um estágio em que as 

ações humanas conflitam com obrigações e direitos que afetam o destino do homem. O 

descarte e a gestão dos resíduos é uma destas obrigações. Na Unicruz ainda não foram 

atingidos plenamente os objetivos previstos no projeto da Coleta Seletiva Solidária, mas uma 

das constatações feitas até o presente momento é de que a educação ambiental deve ser vista 

como um processo contínuo e permanente e, sendo assim, a mesma se constitui um 

importante instrumento de mobilização para mudança de hábitos e comportamentos, 

especialmente em projetos relacionados à coleta seletiva. 



 

 A CSS na UNICRUZ é um projeto de compromisso com o futuro e com um novo 

ideário comportamental, tanto em âmbito individual, quanto no âmbito coletivo. 
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