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Resumo: A Associação de Catadores de Materiais Recicláveis de Uvaranas (ACAMARUVA) está localizada 

próximo ao campus de Uvaranas da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG). Na associação os 

trabalhadores fazem a classificação e a seleção do lixo reciclável de acordo com o material de sua composição. A 

proposta deste projeto é melhorar a qualidade de vida de homens e mulheres que trabalham com a seleção e 

classificação de material reciclável na ACAMARUVA por meio de ações de promoção da saúde e prevenção de 

doenças e da utilização de produtos cosméticos manipulados pelos acadêmicos do curso de Farmácia na 

Farmácia Escola da UEPG. As atividades desenvolvidas aconteceram por meio de reuniões periódicas com os 

cooperados da associação. Nesse sentido, a importância desse projeto de extensão está na aplicação do 

conhecimento técnico-científico dos acadêmicos para a manipulação dos produtos cosméticos e no planejamento 

e execução das ações envolvendo a conscientização e orientação dos trabalhadores da ACAMARUVA sobre 

cuidados básicos com a saúde e com o ambiente de trabalho.  
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PÚBLICO-ALVO  

Trabalhadores (aproximadamente 25 pessoas) que fazem a seleção de materiais 

recicláveis na Associação de Catadores de Materiais Recicláveis de Uvaranas 

(ACAMARUVA). 

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

Ponta Grossa – PR. 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

    Campus Uvaranas da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) e Associação 

de Catadores de Materiais Recicláveis de Uvaranas (ACAMARUVA) / Ponta Grossa. 

JUSTIFICATIVA 

    Nas últimas décadas, o Brasil transformou seu tipo de lixo em quantidade e 

qualidade, sendo muito diferente daquele lixo produzido há quarenta anos. Dessa forma, 

houve um aumento significativo da ação dos catadores de materiais recicláveis nas ruas 

(IPESA, 2013). Esses trabalhadores compõem um importante grupo que contribui para a 

gestão dos resíduos sólidos nas cidades. Na maior parte das vezes são desempregados que, por 

sua condição social, idade ou baixa escolaridade, não conseguem mais ingresso no mercado 

de trabalho formal (SIQUEIRA; MORAES, 2009).  

 Nesse contexto, a possibilidade de organização e estruturação de cooperativas e 

associações de material reciclável surge como uma estratégia no circuito de separação e 

comercialização de resíduos, com a finalidade de melhorar as condições de vida e de trabalho 

dos catadores (IPESA, 2013).  

 No município de Ponta Grossa existem quatro associações de catadores de materiais 

recicláveis, que atuam com o apoio da Prefeitura Municipal. Dentre elas está a 

ACAMARUVA – Associação de Catadores de Materiais Recicláveis de Uvaranas.  

 De acordo com levantamento realizado por Lamp em 2012, as principais queixas 

apresentadas pelos trabalhadores das associações de materiais recicláveis da cidade estão 

relacionadas aos cuidados com a saúde.  

 A proposta deste projeto é melhorar a qualidade de vida das pessoas que trabalham 

com a seleção de material reciclável na ACAMARUVA por meio de ações de promoção da 
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saúde bem como orientações sobre cuidados no manejo de materiais com resíduos que 

ofereçam riscos à saúde. E, como é frequente certa resistência por alguns trabalhadores a 

participarem de palestras e ações dessa natureza, é ofertado a eles alguns produtos cosméticos 

manipulados pelos acadêmicos extensionistas na Farmácia Escola da UEPG. A possibilidade 

de receber os produtos manipulados é uma forma de incentivá-los e fidelizá-los a participar de 

todas as atividades desenvolvidas durante o projeto.   

 Nesse sentido, este projeto possibilita uma série de ações, desenvolvidas pelos 

acadêmicos, envolvendo a conscientização, orientação e esclarecimentos sobre os cuidados a 

saúde promovendo desta forma um incremento na qualidade de vida desse grupo 

populacional, além da aplicação do conhecimento técnico-científico dos acadêmicos de 

Farmácia para a manipulação dos produtos cosméticos. 

OBJETIVOS 

 Melhorar a qualidade de vida de homens e mulheres que trabalham com seleção de 

material reciclável na ACAMARUVA (Associação de Catadores de Materiais Recicláveis de 

Uvaranas) por meio de atividades de conscientização e orientação sobre os cuidados com a 

saúde e manejo de materiais com resíduos que ofereçam riscos à saúde. 

 Manipular produtos cosméticos e de higiene pessoal (álcool gel, creme para mãos, 

pomada cicatrizante, creme gel para contusões, shampoos e outros) para serem utilizados 

pelos cooperados que trabalham na seleção de material reciclável da ACAMARUVA. 

METODOLOGIA 

 Inicialmente foi realizada uma visita no local para propor o projeto aos cooperados e 

verificar o interesse em participar da proposta. Nessa mesma visita foi realizada uma 

atividade de orientação sobre a higienização correta das mãos e também foi feita uma roda de 

conversa com o objetivo de fazer um levantamento dos principais temas que eles gostariam 

que fossem trabalhados durante a vigência do projeto.  

 Na visita seguinte, foi aplicado um questionário sobre as condições de vida dos 

cooperados, levando em conta os aspectos sociais e psicológicos relacionados à família, 

comunidade e trabalho; e entender as funções e tarefas desempenhadas pelos trabalhadores no 

processo de seleção e classificação dos materiais recicláveis.  
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    Nas visitas subsequentes foram trabalhados os temas “Hipertensão Arterial e 

Diabetes” e “Plantas Medicinais”. E em cada uma das visitas os trabalhadores da 

ACAMARUVA receberam alguns produtos manipulados pelos acadêmicos de Farmácia da 

UEPG (shampoo anti-queda, creme gel para contusões e creme para mãos). 

RESULTADOS 

Durante as visitas percebemos bastante interesse dos cooperados em participar. As 

reuniões foram realizadas sempre durante o intervalo do turno da tarde e apesar de terem 

muito trabalho para realizar, a maioria interrompia suas atividades para participar das ações 

desenvolvidas pelo projeto. A partir das respostas dos questionários foi possível conhecer os 

associados e “sentir” as principais necessidades. Algumas respostas dos questionários nos 

surpreenderam bastante como a satisfação com o trabalho de seleção de material reciclável, na 

qual 95% dos cooperados disseram gostar do trabalho que realizam na associação. Entre 20 a 

25 trabalhadores do ACAMARUVA participaram das atividades desenvolvidas durante as 

visitas. 

Em uma das visitas foi abordado o tema “Hipertensão Arterial e Diabetes” e foram 

realizadas a aferição da pressão arterial e a glicemia capilar pelos acadêmicos de Farmácia 

(Figura 1). No encontro subsequente os alunos realizaram uma palestra sobre “Plantas 

Medicinais” e explanaram sobre a identificação correta da espécie medicinal e o modo correto 

e adequado de preparo da forma farmacêutica (Figura 1). Os produtos cosméticos 

manipulados pelos acadêmicos de Farmácia para os cooperados foram shampoo anti-queda, 

creme gel para contusões e creme para mãos (Figura 2).  
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Figura 1 – Ações do Projeto ManipulAÇÃO 

 

Legenda: Momento da determinação da glicemia capilar e da palestra de “Plantas Medicinais” desenvolvidos 

com os trabalhadores da ACAMARUVA.  

 

Figura 2 – Ações do Projeto ManipulAÇÃO 

 

 

Legenda: Imagens do processo de manipulação de alguns produtos cosméticos realizado pelos alunos do curso 

de Farmácia.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As ações extensionistas executadas a partir desse projeto beneficiaram tanto os 

trabalhadores da associação quanto os alunos envolvidos. As pessoas que trabalham com a 

seleção de materiais recicláveis em associações ou cooperativas realizam um trabalho muito 

importante para a sociedade. Dessa forma, compartilhar o conhecimento sobre questões 

relacionadas à saúde e qualidade de vida com esses trabalhadores, fortalece e valoriza o 

trabalho desempenhado por eles.  

Além disso, os alunos puderam conhecer um pouco da realidade de pessoas que 

trabalham com a seleção de materiais recicláveis em associações. Nesse sentido, a inserção 

dos acadêmicos nesse tipo de ação extensionista permite que eles assumam uma postura de 

respeito ao próximo e de acolhimento do desconhecido, fortalecendo a responsabilidade social 

e humana que eles têm como profissionais de saúde. 
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