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Resumo 
 

A série de passivos ambientais relacionadas a má gestão dos resíduos sólidos 

gerados em grandes cidades tem sido um desafio para os órgãos ambientais, ao 

mesmo tempo em que boa parte desses resíduos tem sido a principal fonte de 

renda de muitas famílias que, sem alternativas de emprego e renda, tem 

desenvolvido atividades de separação e comercialização destes. Esta ação tem 

como objetivo demonstrar a viabilidade econômica do aproveitamento de pneus 

inservíveis para incrementar a renda dessas famílias, por meio do 

desenvolvimento de um projeto piloto que coletou e transformou diversos pneus 

inservíveis em brinquedos infantis, os pneus foram coletados no período de um 

mês na área urbana de Tucuruí no Estado do Pará. A experiência apresentou a 

resultados positivos com a possibilidade de incremento real de 130,26% do valor 

da venda desses resíduos. A proposta final do projeto é capacitar os catadores que 

atuam no lixão do município para a fabricação de brinquedos com pneus 

inservíveis. Por se tratar de um experimento, todos os brinquedos fabricados 

durante o projeto foram doados a uma escola de educação infantil que atende a 

várias comunidades carentes do município. 

 

Palavras-chave: Reaproveitamento, Pneus Inservíveis, Empreendedorismo 

Social. 
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Introdução 
 

Este trabalho de conclusão de curso baseado nos conceitos do 

empreendedorismo social e do empreendedorismo por necessidade, por meio de 

uma proposta de intervenção inovadora nas ações de catadores de resíduos sólidos 

recicláveis que atuam no lixão de Tucuruí no Estado do Pará. 

Vivemos em uma sociedade super estimulada ao consumo e, 

consequentemente, uma produção em grande escala de diversos tipos de resíduos. 

Os resíduos urbanos é um grande desafio para os gestores em território brasileiro. 

Os pneus inservíveis descartados de maneira inadequada que servem como 

criadouros de vetores (Figura 1), como Aedes aegypti, sendo responsável por 

danos à saúde pública, no ambiente, por ser inerte, permanecem na natureza por 

tempo indeterminado (MOTTA, 2008). 

 

Figura 1 - Pneu inservível com acúmulo de água parada 

 
Fonte: Adriana Albuquerque, 2017 

 

O aproveitamento de resíduos é uma realidade em todo mundo, onde quase 

que a totalidade dos resíduos produzidos nas residências podem ser reaproveitados 

e ou reciclados, dos quais se destacam resíduos como plástico, celulose, metais, 

pneus entre outros (GODECKE, 2014).
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A tríade produção, consumo e descarte tem causado graves danos 

ambientais e afetando diretamente a qualidade de vida da população. O tema do 

qual trata este trabalho é importante por oferecer alternativa de renda aos egressos 

do curso técnico em meio ambiente ao tempo em que promove a retirada de 

materiais tidos como ‘lixo’ do meio ambiente e o despertar para o princípio 

empreendedor destes egressos baseado no conceito de Inovação que “transforma 

conhecimento de qualquer natureza em um novo produto ou serviço no mercado” 

(COSTA, 2016). 

Através do reaproveitamento dos pneus que foram ou seriam descartados 

como resíduo é possível gerar renda a famílias carentes, realizar Educação 

Ambiental Infantil de forma lúdica e alternativa de aproveitamento destes 

resíduos, além de resolver a problemática enfrentada pelos proprietários de 

borracharias e revendedoras de pneus quanto à disposição final desses resíduos, 

uma vez que a contratação de uma empresa especializada neste serviço se torna 

oneroso para os estabelecimentos. 

A intervenção nasce sob o princípio do empreendedorismo por 

necessidade, onde sujeito encontra-se em situação de desemprego busca 

alternativas de renda para garantir suas subsistências como vendedores 

ambulantes, prestadores de serviços, pequenos fabricantes domésticos ao tempo 

em que busca inovar por meio do empreendedorismo social, quando apresenta 

oportunidade de melhoria das condições de vida das pessoas que trabalham com 

coleta e venta de resíduos recicláveis (COSTA, 2016). 

Costa (2016) afirma que normalmente o empreendedor por necessidade é 

temporário, no entanto, é comum que muitos trabalhadores passem a se dedicar a 

esses negócios de forma definitiva devido à liberdade de ação e retorno financeiro 

conquistado com o negócio. 

A proposta de intervenção inovadora em uma comunidade carente com a 

participação de egressos dos cursos PROEJA
1
 de Meio Ambiente, surge como 

alternativa para melhoria da qualidade de vida e de renda destas pessoas, e 

oportunidade de aplicação dos conhecimentos adquiridos no decorrer do curso que 

são essenciais para a implantação, treinamento e gestão dos processos envolvidos 

                                                           
1
 PROEJA. Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na 

Modalidade de Educação de Jovens e Adultos. 
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na proposta, uma vez que a visão empreendedora é essencial para o sucesso da 

ação, além de proporcionar conscientização e sensibilização aos empresários 

responsáveis pelo descarte de pneus inservíveis de forma adequada apresentando 

uma alternativa de baixo custo para esse descarte. 

O trabalho está organizado em capítulos distintos, onde no Capítulo 1 são 

apresentados os problemas e motivações que levaram a escolha do tema de 

intervenção empreendedora. 

O Capítulo 2, diz respeito ao referencial teórico utilizado onde são 

apresentadas as características da borracha, os principais usos da borracha no 

Brasil, os requisitos legais brasileiros referentes à borracha e disposição final de 

resíduos, a importância da formação técnica e profissional de jovens e adultos 

como instrumento de inclusão social, o projeto experimental de fabricação de 

brinquedos a partir de pneus inservíveis e a implantação do parque de pneus. 

O Capítulo 3 demonstra a experiência realizada como projeto piloto para 

comprovar a viabilidade da intervenção empreendedora, onde foi realizada uma 

ação de mobilização, treinamento, fabricação dos brinquedos e instalação de um 

parque ecológico com brinquedos fabricados com pneus inservíveis, e por fim são 

realizadas as considerações finais sobre os resultados encontrados a partir da 

execução do projeto piloto que demonstra de forma prática a viabilidade de 

melhoria da renda dessas famílias. 

E por fim, o Capítulo 4 onde foram apresentadas as conclusões do projeto 

com os resultados esperados com a intervenção proposta e as considerações finais 

com uma análise do aprendizado sobre empreendedorismo adquiridos no decorrer 

do curso e aplicados para a elaboração deste trabalho. 



                                                                                              

 

13 

 

1. Identificação da Oportunidade de Inovação Empreendedora 

para Aproveitamento de Pneus Inservíveis 
 

O mercado de reciclagem no Brasil apresenta uma tendência positiva a 

partir da publicação da Política Nacional de Resíduos Sólidos, Lei nº 12.305/2010. 

Segundo Godecke (2014) o aproveitamento de materiais recicláveis é uma 

realidade em todo mundo, onde esse processo de reaproveitamento de materiais 

descartáveis vem se apresentando como alternativa de renda ambientalmente 

correta. 

Segundo a Política Nacional de Resíduos Sólidos, reciclagem, reutilização, 

recuperação entre outros são alternativas viáveis para a destinação final 

ambientalmente correta de resíduos sólidos, essas alternativas devem ser 

observadas antes da disposição final desses rejeitos em aterros sanitários 

(BRASIL, 2010). 

Reciclagem é um processo de transformação dos resíduos que envolve 

alterações de suas propriedades físico-químicas ou biológicas, enquanto que a 

reutilização é um processo de aproveitamento dos resíduos sem transformações 

biológicas, físico ou físico-química do material (BRASIL, 2010). 

Estas práticas ajudam a garantir maior vida útil dos aterros sanitários, 

geração de emprego e renda, redução da poluição gerada pelos processos de 

degradação destes resíduos. Além de apresentar alternativas economicamente 

sustentável para indústria e comercio com obtenção de matéria prima de baixo 

custo. 

O município de Tucuruí, localizado a cerca de 400Km da capital Belém, 

possui uma população de 108.885 habitantes (IBGE, 2016) produz diariamente 

cerca de 40 toneladas de resíduos domésticos, que são coletados pela Prefeitura 

Municipal de Tucuruí e destinadas para uma área longe do centro da cidade onde 

se localiza o lixão de Tucuruí, há um projeto para a instalação de um aterro 

sanitário, no entanto as ações para efetiva instalação do mesmo tem se mostrado 

insipientes por vários motivos.  

Na área onde está instalado o lixão de Tucuruí há a presença de várias 

famílias que tiram do lixo materiais recicláveis que são comercializados, no local, 

para cooperativas de outras cidades/estados tais como papel, papelão, vidro e 
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sucata de metais. Os pneus recolhidos são comercializados no município para 

pessoas que mostram interesse em usar este tipo de resíduos para artesanato e 

jardinagem. 

Esses catadores em sua maioria residem em bairros periféricos do 

município e todos os dias se deslocam até o local do lixão para fazer a separação e 

aproveitamento destes resíduos. 

Segundo a Resolução CONAMA
2
 416/2009 pneus inservíveis são aqueles 

pneus usados que apresente danos irreparáveis em sua estrutura não se prestando 

mais à rodagem ou à reforma. 

 

Figura 2 -  Pneus inservíveis separados para descarte em borracharia 

 
Fonte: Adriana Albuquerque, 2017 

 

 

Godecke, (2014) ao analisar o comércio de recicláveis no Brasil, apresenta 

um potencial de reciclagem de 11.460 mil toneladas de resíduos por ano. Esse 

resíduo com valor agregado pode apresentar grandes ganhos sociais, econômicos e 

ambientais para o país. 

O pneu é um tipo de resíduo complexo e de difícil descarte, uma vez que 

ao ser descartados em aterros sanitários, os mesmos absorvem os gases 

provenientes da decomposição de outros resíduos, e se depositados a céu aberto, 

forma mais comum de descarte irregular de pneus, são elementos de degradação 

                                                           
2
 CONAMA. Conselho Nacional de Meio Ambiente. Órgão Consultivo e Deliberativo do 

Ministério do Meio Ambiente 
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ambiental e berçário para vetores e animais peçonhentos (RODRIGUES JORGE 

et al.,2004). 

Este trabalho busca, por meio da execução de um projeto experimental, 

realizado com egressos do curso técnico em meio ambiente, apresentar uma 

alternativa de aproveitamento dos pneus inservíveis descartados de forma 

inadequada no ambiente, como alternativa de melhoria ou complementação da 

renda das pessoas que sobrevivem da catação e comercialização de resíduos 

sólidos no município de Tucuruí. 

1.1. Objetivos Geral e Específicos  

 

Este trabalho tem como objetivo apresentar alternativa de renda para 

pessoas que trabalham com resíduos sólidos recicláveis por meio de uma 

intervenção empreendedora, com a participação de alunos e egressos do curso 

técnico em meio ambiente na modalidade PROEJA, que por meio da realização de 

um projeto experimental, busca levantar os possíveis ganhos com a ação 

empreendedora. 

1.1.1. Objetivo Geral 

 

Realizar uma intervenção empreendedora para melhorar a renda de 

catadores de resíduos recicláveis e egressos do curso técnico em meio ambiente na 

modalidade PROEJA no município de Tucuruí por meio da fabricação de 

brinquedos utilizando pneus inservíveis. 

1.1.2. Objetivos Específicos 

 

Por se tratar de um projeto experimental, para a realização desta 

intervenção será necessário a divisão em etapas distintas, que foram divididas em 

duas fases, sendo a primeira a fabricação de brinquedos usando como matéria 

prima principal pneus inservíveis descartados de forma irregular afim de levantar 

custos e possibilidade de ganho real com a ação e a segunda fase diz respeito à 

mobilização e treinamento dos participantes para o trabalho de beneficiamento de 

pneus inservíveis. 

Neste sentido será necessário: 
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 Recolher pneus descartados de forma inadequada no meio ambiente; 

 Fabricar brinquedos a partir dos pneus inservíveis e instalar um parque de 

diversões com estes brinquedos; 

 Demonstrar possibilidade de lucro, agregando valor aos resíduos 

aproveitados; 

 Mobilizar os catadores existentes na cidade. 

 Realizar Oficina de Capacitação dos catadores para fabricação dos 

brinquedos, com auxílio dos alunos egressos do curso técnico em meio 

ambiente; e 

 Elaborar plano de negócio. 

 

Com essa ação busca-se contribuir de forma simples para a redução dos 

problemas sócio ambientais provenientes da gestão incipiente que assola, não só o 

município de Tucuruí, mas a grande maioria dos municípios brasileiros. 
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2. Intervenção Empreendedora: Fundamentos e Princípios 

Norteadores da Ação 
 

Este projeto nasce a partir de uma questão social identificada no município 

de Tucuruí, localizado na região Sudeste do Estado do Pará. Onde se busca 

intervir nas ações cotidianas dos catadores de resíduos sólidos recicláveis 

descartados no lixão que atende a cidade. 

 

2.1 Método de pesquisa 

 

Considerando as características da proposta apresentada, o método de 

pesquisa adotado para execução do mesmo é uma pesquisa ação, seguindo as 

orientações apresentadas por Fonseca (2002) que afirma que: 

 

A pesquisa-ação pressupõe uma participação planejada do 

pesquisador na situação problemática a ser investigada. O 

processo de pesquisa recorre a uma metodologia sistemática, no 

sentido de transformar as realidades observadas, a partir da sua 

compreensão, conhecimento e compromisso para a ação dos 

elementos envolvidos na pesquisa (FONSECA, 2002. p. 34). 

 

 Onde o objeto da pesquisa é uma situação social identificada que faz parte 

de um conjunto e não de variáveis isoladas, e os dados levantados durante a 

pesquisa tem valor enquanto elemento de mudança social e o investigador 

abandona o papel de simples observador e atua ativamente em uma relação com os 

sujeitos e parceiros da pesquisa. 

 

2.2.  Oportunidade Empreendedora 

 

Considerando as características e tendências do contexto empreendedor 

atual apontados por Laufer (2016) e o cenário comercial que se estabeleceu em 

Tucuruí, onde há um público consumidor que opta por adquirir produtos que 

contribuam para a sustentabilidade ambiental e social. 
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Essa proposta está pautada no empreendedorismo social e 

empreendedorismo por necessidade, fundamentados nos conceitos apresentados 

por Costa (2016) que afirma que o empreendedor por necessidade se torna 

empreendedor por falta de oportunidades no mercado formal de trabalho, e se 

encontra nas atividades uma autonomia alternativa de renda, enquanto que o 

empreendedor social que é aquele que trabalha com mecanismos de mercado para 

enfrentar problemas sociais. 

Onde foram levantadas como principais forças a disponibilidade de 

resíduos recicláveis para ação (pneus inservíveis), possibilidade de parcerias com 

órgãos públicos locais e com empresários do ramo de pneumáticos (revendedores 

e borracheiros). 

A principal oportunidade identificada está diretamente relacionada a 

existência de um mercado consumidor destes produtos. 

O público alvo da intervenção são os catadores que atuam no lixão de 

Tucuruí, por meio de capacitação e treinamento para o trabalho de beneficiamento 

de pneus inservíveis e alunos egressos do curso técnico em meio ambiente que 

mostram interesse em desenvolver ações empreendedoras sustentáveis. 

As ameaças são a dificuldade em manter mão de obra especializada, uma 

vez que como característica do empreendedorismo por necessidade, muitas 

pessoas abandonam o empreendimento assim que surge uma oportunidade de 

emprego em outros segmentos. 

Por se tratar de brinquedos fabricados a partir de pneus inservíveis, o 

público principal são escolas, creches, associações de bairros e pais que tenham 

interesse em montar pequenos parques e áreas de brincar para seus filhos. 

  

2.3.  A borracha   

 

A borracha natural é um polímero obtido da seiva da seringueira, árvore de 

origem amazônica, mas que ganhou o mundo, principalmente pela rápida 

adaptação que sofreu quando, na virada do século, foi plantada com sucesso nas 

florestas tropicais asiáticas (RIPPEL E BRAGANÇA, 2009). 
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Para sua extração são feitos pequenos cortes superficiais no caule da 

árvore, através, dos quais, o látex é captado. Depois de sua coagulação e secagem, 

este material é aquecido e posteriormente processado com outras substâncias 

químicas, transformando-se em borracha (GODOY, PRT., org., 2010). 

 

2.3.1.  Principais usos da Borracha no Brasil 

 

No Brasil, a maior parte da borracha produzida industrialmente é usada na 

fabricação de pneus, correspondendo a 70% da produção. Além disso, ela pode ser 

empregada em calçados, instrumentos cirúrgicos e outros produtos.  

O pneu ou pneumático é um componente de um sistema de rodagem, 

formado por elastômeros, produtos têxteis, aço e outros materiais que quando 

montados em uma roda de veiculo e contendo fluído sobre pressão, transmite 

tração dada a sua aderência ao solo (BRASIL, 2009).  

A atividade da indústria de pneumáticos no Brasil teve início no ano de 

1936 com a instalação da Companhia Brasileira de Artefatos de borracha. Apenas 

em 1999 foi publicado um instrumento legal que determina as responsabilidades 

pela destinação final adequada dos pneus considerados inservíveis. Esse ato ficou 

regulamentado pela Resolução CONAMA nº 258 de 26 de agosto de 1999. Essa 

resolução passou por alterações importantes, tendo sido revogada pela Resolução 

CONAMA 416 de 30 de setembro de 2009 (BRASIL, 2009). 

Segundo estimativas da Associação Nacional da Indústria Pneumática 

(ANIP), o país acumulou mais de 100 milhões de pneus descartados espalhados 

por aterros, terrenos baldios, rios e lagos e quintais de residências (ANIP, 2016). 

Lacerda (2001) estima que o número de pneus descartados possa chegar a 

25 milhões de pneus por ano no Brasil e afirma que é impossível determinar o 

passivo ambiental proveniente deste resíduo, uma vez que as informações 

existentes são conflitantes. 
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2.3.2.  Disposição Final de Pneumáticos no Brasil 

 

No Brasil é proibida a disposição de pneus em aterros desde 1999, por 

meio da Resolução CONAMA 258/99 que determina que os fabricantes e 

importadores de pneus ficam obrigados a coletar e dar destinação ambientalmente 

correta aos pneus inservíveis. 

A Resolução CONAMA 416/2009 define destinação ambientalmente 

adequada para pneus inservíveis como sendo: 

...procedimentos técnicos em que os pneus são 

descaracterizados de sua forma inicial, e que seus elementos 

constituintes são reaproveitados, reciclados ou processados por 

outras técnicas admitidas pelos  órgãos ambientais 

competentes, observando a legislação vigente e normas 

operacionais específicas de modo a evitar danos ou risco a 

saúde pública e a segurança, e minimizar os impactos 

ambientais adversos. (BRASIL, 2009). 

  

A Política Nacional de Resíduos Sólidos em seu artigo 33 define que 

importadores distribuidores e comerciantes de materiais dentre eles o pneu, são 

obrigados a estruturar e implementar sistemas de logística reversa mediante 

retorno deste produto após o uso pelo consumidor, independente das ações 

realizados pelos serviços públicos de limpeza urbana  (BRASIL, 2010). 

Além das questões ambientais, existe ainda a importância socioeconômica 

com a criação de um novo campo de trabalho e a inclusão de pessoas em situação 

de vulnerabilidade social. 

 

2.3.3. Evolução da Legislação no Brasil 

 

A partir dos anos 1990 começam a surgir algumas normas voltadas para 

prevenir a geração de resíduos de pneus. Em 1991, o Brasil proibiu a importação 

de bens de consumo usados, dentre os quais os pneus, por meio da Portaria nº 

008/91 do Departamento de Comércio Exterior - DECEX, alterada pela Portaria nº 

18/2011da Secretaria de Comércio Exterior - SECEX 

Em 26 de agosto de 1999, foi aprovada a Resolução CONAMA nº 258/99, 

que fixava as metas e obrigava os fabricantes e importadores a darem destinação 

final aos pneus inservíveis (BRASIL, 1999). 
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A partir de 2002, por meio da Resolução CONAMA 301/2002, os 

fabricantes e importadores de pneus devem coletar e dar destinação final aos 

pneus inservíveis. Além disso, os distribuidores, revendedores, reformadores e 

consumidores finais são corresponsáveis pela coleta dos pneus usados (BRASIL, 

2002). 

Todas essas resoluções foram revogadas pela Resolução CONAMA 416 de 

30 de setembro de 2009 que dispõe sobre a prevenção à degradação ambiental 

causada por pneus inservíveis e sua destinação ambientalmente adequada. 

A Resolução CONAMA nº 416/09  resolução coloca como desafio aos 

fabricantes e importadores a obrigação de dar destinação a 100% dos pneus que 

entram no mercado de reposição (BRASIL, 2009). 

De acordo com a lei, para cada pneu novo comercializado no mercado de 

reposição, os fabricantes e importadores devem dar uma destinação para um pneu 

inservível. A quantidade a ser reciclada deve ser convertida em peso, e deve ser 

aplicado um fator de desgaste de 30% sobre o peso do pneu novo produzido ou 

importado (BRASIL, 2009). 

A motivação ambiental para tal regulação leva em consideração a 

classificação como resíduo perigoso na qual se enquadra os pneus, e é decorrente 

dos impactos para a saúde da população e para o ambiente quando esse material é 

disposto inadequadamente, e também devido ao tempo de decomposição na 

natureza que é indeterminado (BRASIL, 2010). 

A regulamentação das responsabilidades pela coleta e destinação dos 

pneumáticos inservíveis busca atender os objetivos da Política Nacional de 

Resíduos Sólidos, publicada pela Lei 12.305, de 06 de agosto de 2010. Esta Lei 

obriga os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes de pneus a 

estruturar e implementar sistemas de logística reversa, mediante retorno dos 

produtos após o uso pelo consumidor, de forma independente do serviço público 

de limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos (BRASIL, 2010). 
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2.4 A Formação Técnica de Jovens e Adultos na modalidade PROEJA, os 

desafios de uma educação inclusiva que exclui. 

 

Garantido pelo Artigo 208 da constituição Federal do Brasil de 1988, a 

educação de Jovens e Adultos é a oportunidade de jovens e adultos de darem 

continuidade ou iniciarem seus estudos nas modalidades do ensino fundamental e 

do ensino médio. Parágrafo 1º do art. 37 da LDB de 1996 que garante a gratuidade 

deste serviço considerando as características do alunado, seus interesses, 

condições de vida e de trabalho, mediante cursos e exames (Brasil, 1996). 

Atendendo as orientações do Parágrafo 1º do art 37 da LDB de 1996 esta 

oferta deve evidenciar o reconhecimento dos saberes dos alunos trabalhadores 

articulando às práticas de ensino e aprendizagem desenvolvidas durante o curso 

valorizando e respeitando as características próprias deste público. Construindo 

uma relação peculiar entre os saberes do mundo do trabalho, saberes das 

diferentes ciências e das práticas sociais vivenciadas cotidianamente pelo sujeito 

(BRASIL, 1996). 

O Decreto Lei nº 5.154 de 23 de julho de 2004, tornou possível a oferta de 

cursos de educação profissional técnica de nível médio integrada com o ensino 

médio pelos institutos federais de educação. Esta opção torna-se uma ótima 

oportunidade aos jovens e adultos que por um longo tempo ficaram à margem do 

processo de escolarização. 

A formação deste profissional deve permitir a compreensão do mundo, 

compreender-se no mundo e nele atuar na busca de melhoria das próprias 

condições de vida e da construção de uma sociedade socialmente justa. (Programa 

Nacional de Integração da Educação profissional com a Educação Básica na 

Modalidade de Educação de Jovens e Adultos – Documento Base, 2007, p. 15).  

Dentro destas perspectivas nasce o Programa Nacional de Integração da 

Educação Profissional com a Educação Básica na Modalidade de Educação de 

Jovens e Adultos -  PROEJA. O Programa se propõe a atender jovens e adultos 

elevando a sua escolaridade atrelando-a à profissionalização, numa perspectiva de 

uma formação integral.  

A lei 11.741, de 2008, altera os artigos 37, 29, 41 e 42 da lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional, Lei 39.392/96, e orienta que a educação de jovens 
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e adultos deverá ser articulada, preferencialmente, com a educação profissional  

(BRASIL, 2008). 

O Programa incentiva a inserção da educação profissional na modalidade 

da Educação de Jovens e Adultos, de maneira que proporcione ao aluno o acesso 

ao universo de saberes e conhecimentos técnicos e científicos “integrados” a uma 

formação profissional que o permita compreender o mundo, compreender-se no 

mundo e nele atuar na busca de melhores condições de vida” (BRASIL, 2007). 

A nova política educacional que propõe a formação profissional de jovens 

e adultos propõe seis princípios que devem ser observados e adotados no 

desenvolvimento das ações para que se possa garantir o êxito das mesmas. Sendo 

eles: 

I. A inclusão, a inserção da educação profissional na modalidade EJA,  

II. A universalização do direito a educação básica, a visão do trabalho como 

princípio educativo,  

III. A pesquisa como fundamento da formação do sujeito e as condições 

geracionais, de gênero, de relações étnico-raciais como fundamento da 

formação humana e dos modos como se produzem as identidades sociais. 

(BRASIL,2007).  

O documento base do MEC/SETEC determina que na implementação do 

PROEJA, “é necessário, também, estabelecer a relação entre educação 

profissional, ensino médio e EJA”, sendo fundamental a integração entre 

formação geral e profissional, aliando, dessa forma, a formação humanista com a 

formação técnica. (BRASIL, 2007) 

 A escola deve proporcionar aos Jovens e adultos uma formação que os 

permita superar condições de subempregos aos quais são submetidos pela 

ausência de escolaridade. 

 A oferta das turmas de EJA, normalmente ocorre no período noturno, para 

atende as necessidades dos alunos que trabalham durante o dia (CARVALHO. 

1994). 

Pucci, Oliveira e Sguissardi (1995) afirmam que uma característica 

marcante do aluno do ensino noturno seja sua condição de trabalhador 

desqualificado e super explorado. 
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Os cursos técnicos ofertados na modalidade EJA busca sanar essa lacuna, 

ofertando qualificação profissional integrado com a formação básica do ensino 

médio, onde o aluno deverá sair preparado para o mercado de trabalho e para o 

ingresso em instituição de nível superior. 

O grande problema enfrentado hoje diz respeito à absorção desses 

profissionais, uma vez que mesmo com qualificação profissional o mercado não 

tem suporte de absorção para atender a grande demanda de profissionais 

qualificados. 

2.5.  Execução do Projeto Experimental 

 

O projeto foi realizado em várias etapas, onde a primeira etapa diz respeito 

à pesquisa bibliográfica quanto aos impactos destes resíduos na natureza e 

modelos de brinquedos a ser fabricados, identificação de possíveis parceiros, 

apresentação do projeto e fechamento de parcerias, reunião com secretaria 

municipal de educação e diretores das escolas de educação infantil, e secretaria de 

ação social, coleta dos pneus, fabricação dos brinquedos e implantação do parque, 

elaboração de uma planilha de custos e ganhos possíveis e mobilização e 

treinamento dos catadores e alunos. 

O projeto piloto foi apresentado e aprovado pelas secretarias e foi 

desenvolvido com a participação de 5 alunos do curso técnico em meio ambiente 

na modalidade PROEJA subsequente. 

A secretaria de ação social realizou o cadastro de 20 famílias, que atuam 

com coleta de resíduos no lixão de Tucuruí e em áreas da cidade, para participar 

das oficinas e capacitação. 

A secretaria de educação foi responsável por autorizar a implantação do 

parque de pneus em uma área dentro da escola, onde as professoras poderão 

desenvolver atividades lúdicas de educação ambiental e recreação com as crianças. 

A diretora da escola escolhida, mobilizou os pais das crianças para 

apresentação do projeto. 

Os materiais utilizados para execução do projeto piloto foram custeados 

pelos alunos e pequenas empresas locais que firmaram parceria para realização do 

projeto. 
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Para a confecção dos brinquedos além dos pneus foram utilizados maquita, 

disco de policorte, faca, facões, cordas, refugo de madeira, parafusos, tinta acrílica 

e jato de tinta.  

Todo material produzido durante o projeto piloto foi doado a uma escola 

de ensino fundamental menor da comunidade escolhida. 

2.6.  Escolha do local para instalação dos brinquedos 

 

Para a escolha da escola foi considerado a comunidade onde residia a 

maioria dos participantes do projeto, o interesse dos mesmos em contribuir para 

educação ambiental de seus filhos no âmbito da educação formal. 

Para tal, foi realizado levantamento das escolas infantis do município que 

atendia a área escolhida, junto à secretaria municipal de educação, onde foi 

observada a disponibilidade de uma área para implantação do parque, número de 

crianças e a diversidade das comunidades atendidas. 

O parque foi instalado na Escola Municipal de Ensino Infantil Amigos da 

Mônica da cidade de Tucuruí-PA, localizado na Avenida Governador Aloizio 

Chaves S∕N, na divisa dos bairros Nova Tucuruí e Colorado, que atende cerca 600 

alunos em dois turnos com faixa etária de 3 a 6 anos, todos moradores de 6 

comunidades carentes da periferia do município. 

Figura 3 - Localização da escola beneficiada pelo projeto piloto 
piloto

 
Fonte: Google Heart, 2017 
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2.7 Coleta e armazenamento dos pneus 

 

Após a definição da escola e dos brinquedos a serem fabricados, iniciou-se 

a coleta dos pneus.  

A coleta foi realizada pelos alunos e egressos do curso técnico em Meio 

Ambiente com ajuda dos catadores selecionados para o projeto, onde foram 

realizadas várias coletas por todos os bairros da cidade, em vias públicas e 

borracharias e lojas que doaram pneus inservíveis que seriam descartados. 

Para a realização da coleta foi utilizado um caminhão cedido por um dos 

parceiros para transporte dos pneus, em dias e pontos estratégicos (Figura 4). 

 

           Figura 4 - Transporte dos pneus coletados 

 
                               Fonte: Adriana Albuquerque, 2017 

 

 

Os proprietários das borracharias relataram que por não ter condições 

financeiras para dar destinação final adequada aos pneus inservíveis que recebem 

são obrigados a descarta-lo clandestinamente no lixão da cidade. 
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Após o recolhimento, os pneus foram lavados, pintados e mantidos 

armazenados em local fechado e protegido da chuva, em uma área coberta e 

protegida de propriedade de umas das egressas integrantes do projeto (Figuras 5 e 

6). 

Figura 5 - Limpeza dos pneus  

 
Fonte: Adriana Albuquerque, 2017 

 

Figura 6. Pneus armazenados 

 

Fonte: Adriana Albuquerque, 2017 

 

Durante os dois meses de desenvolvimento do projeto foram coletados o 

total de 252 pneus inservíveis que foram ou seriam descartados de maneira 

irregular no meio ambiente, divididos nas categorias, caminhão, carro, moto e 
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bicicleta. Os brinquedos fabricados com o material recolhido estão descritos na 

tabela 1. 

 

Tabela 1 - Quantidade de pneus e resíduos retirados do meio ambiente e transformados 

em brinquedos  

Num. de 

Brinquedos 

Produzidos 

Brinquedo 

Quantidade de Pneus 

Necessários para 

Montagem de um 

Brinquedo 

Outros materiais 

Total de 

Pneus por 

brinquedos 

3 Pula-pula 
1 pneu de caminhão 

20 pneus de bicicleta 

40 parafusos 

Tintas 
63 

2 Xícara 
1 pneu de caminhão 

3 pneus de carro 

8 parafusos 

Tintas 
5 

2 Sapo 3 pneus de carro 
10 parafusos 

Tintas 
6 

1 Túnel 21 pneus de moto 
40 parafusos 

Tintas 
21 

5 Cavalos 
1 pneu de carro 

1∕2 pneu de moto 

5 parafusos 

Tintas 

30cm de corda 

7,5 

5 Zebras 
1 pneu de carro 

1∕2 pneu de moto 

5 parafusos 

Tintas 
7,5 

3 Moto 
1 pneu de caminhão 

2 pneu de carro 

6  Parafusos 

1 guidon de moto 

Tinta 

9 

2 Gangorra ½ pneu de caminhão 

25 pregos 

Tintas 

1 Tábua de 3 mt 

com 30 cm 

1 

1 
Lixeira 

 
3 pneus de carro 

6 parafusos 

Tintas 
3 

5 Elefante 

4 pneus de carro 

½ pneus de moto 

20 cm de pneu de 

bicicleta 

14parafusos 

Tintas 
22,5 

4 Puff 
2 pneus de carro 

5 pneus de bicicleta 

20 parafusos 

Tintas 
28 

1 Pirâmide 

6pneus de ônibus 

6 pneus de caminhão 

10 pneus de carro 

Tintas 

Terra 

Areia 

28 

2 
Amarelinh

a 

1 aro de pneu de 

caminhão 

10 aros de pneus de carro 

12 Parafusos 

 
22 

1 Centopeia 

1 pneu de caminhão sem 

o aro 

50 pneus de carro 

Tintas 

1 parafuso 
51 

4 Balanço 

1 pneu de caminhão 

1 pneu de moto 

2 pneus de carro 

12 parafusos 

3kg de corda 

1 viga de 6mt 

2 troncos de acapu  

4 

Fonte: Adriana Albuquerque, 2017 



                                                                                              

 

29 

 

A tabela 2 apresenta a quantidade de pneus recolhido por categoria. 

        Tabela 1 - Quantidade de pneus recolhidos por categoria.  

Tipo de Pneu 
Número de pneus 

Recolhido no projeto 

Caminhão 23 

Carro 119 

Moto 30 

Bicicleta 81 

        Fonte: Adriana Albuquerque, 2017 

 

Após a fabricação dos brinquedos, os mesmos foram instalados em uma 

área sem uso em uma escola municipal de educação infantil (figuras 7, 8 e 9). 

 

Figura 7- Brinquedos montados na área da escola 
escola

 
Fonte: Adriana Albuquerque, 2017 

 

Figura 8 - Brinquedos montados na área da escola 
escola

 
Fonte: Adriana Albuquerque, 2017 
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Figura 9 - Brinquedos montados na área da escola 

 
Fonte: Adriana Albuquerque, 2017 

 

A entrega do parque montado contou com a participação dos alunos do 

curso técnico em meio ambiente, professores da escola, pais dos alunos da escola 

infantil e secretária municipal de educação (Figuras 10 e 11), a quem foi 

apresentada a viabilidade da instalações de parques neste formato, onde as 

docentes poderão desenvolver ações de educação ambiental de maneira lúdica, 

com uso de materiais reaproveitáveis, demonstrando na prática conceitos de 

gestão sustentável dos recursos naturais e dos resíduos sólidos. 

 

Figura 10 - Equipe do Projeto Alunos do Curso Técnico em Meio Ambiente 

 
Figura: Adriana Albuquerque, 2017 
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Figura 11 - Equipe do Projeto com professores da Escola e Secretária de Educação do 

Município de Tucuruí 

 
Figura: Adriana Albuquerque, 2017. 

 

 

Figura 12 - Apresentação dos benefícios do parque de pneus para atividades lúdicas no 

ambiente escolar. 

 
Figura: Adriana Albuquerque, 2017 
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3. Intervenção Inovadora 
 

 

Para se manter atento e sintonizados com as oportunidades inovadoras o 

principal desafio, no contexto empreendedor, é acompanhar a velocidade com que 

o mundo está mudando, a evolução tecnológica e o surgimento de tecnologias e 

alternativas que contribuam para a redução das pressões aos recursos ambientais, 

de modo que essas mudanças ocorram democraticamente sem exclusão ou 

exploração social. 

Ser empreendedor e se manter sustentável é um grande desafio para 

intervenções inovadoras, pois exige uma consciência das mudanças mundiais e 

social quanto ao seu papel como agente de transformação de sua própria realidade. 

Esta proposta busca apresentar uma alternativa de melhoria das condições 

de trabalho e qualidade de vida a pessoas de baixa renda que se encontram em 

situação de desemprego e sobrevivendo do comércio de resíduos recicláveis. 

 

3.1 Proposta de intervenção e temas norteadores 

 

 A proposta de intervenção é fundamentada nos princípios de educação 

ambiental considerando o conceito central de sustentabilidade que está baseado no 

equilíbrio entre sociedade, economia e meio ambiente. Onde todos os elementos 

devem está em equilíbrio para garantir a sustentabilidade do sistema. 

Neste sentido a proposta de fabricar brinquedos a partir de pneus 

inservíveis viabiliza a criação e difusão da ideia de Educação Ambiental a partir 

de parques alternativos composto por brinquedos fabricados a partir de resíduos de 

pneus, que atinge crianças e adultos com a geração de renda, melhoria do 

ambiente escolar, estimulando o pensamento crítico sobre as relações homem 

natureza. 

A Educação Ambiental é comumente apontada como principal instrumento 

para a melhoria das condições de vida nas cidades, independente de porte e 

características de sua população, e as crianças são o principal alvo desta ação 

educacional, pois elas replicam em suas casas tudo o que aprendem se tornando, 

naturalmente, educadores ambientais de seus pais e vizinhos. 
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A proposta de realizar educação ambiental por meio da implantação de 

parques com brinquedos fabricados com pneus, que normalmente são descartados 

diretamente na natureza, busca conscientizar e sensibilizar as crianças, professores 

e pais quanto à importância da gestão correta dos resíduos, e principalmente que 

esses resíduos possuem valor agregado. Além de incrementar a renda das famílias 

de catadores de resíduos que atuam no município. 

A principal característica desta ação é a sustentabilidade, uma vez que a 

retirada destes resíduos da natureza proporciona grandes ganhos ambientais e 

econômicos. Os ganhos econômicos extrapolam o ganho real das famílias de 

catadores influenciando nos gastos municipais com saúde publica, uma vez que o 

numero de criadouros de vetores como mosquito transmissor de doenças como 

dengue, chicungunha e zica. 

A sensibilização dos catadores para participação do projeto se dará, 

principalmente por meio da apresentação dos resultados alcançados com um 

projeto experimental de fabricação de brinquedos a partir de pneus inservíveis 

descartados de maneira irregular no município. 

O público alvo será convidado a conhecer os produtos confeccionados, já 

em uso, e se aceitar o convite, passar por treinamento de 160h para capacitação 

seguindo o seguinte roteiro: 

 A importância da Educação Ambiental para a realização de ações 

sustentáveis; 

 Oficinas de fabricação de brinquedos a partir de pneus inservíveis; 

 Noções de Empreendedorismo; 

 Noções de Cooperativismo; 

 Elaboração de Plano de Negócios; 

 Matemática Financeira; 

 

A intervenção conta com as parcerias firmadas durante a primeira fase do 

projeto, neste sentido, os catadores terão garantidos os fornecedores do principal 

insumo que são os pneus inservíveis.  

As oficinas e treinamentos ocorrerão nas instalações de uma escola pública 

do município, de forma a facilitar o acesso dos participantes. 
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3.2 Sequenciamento das atividades (processos) para realização da 

Intervenção -  Quadro de Tarefas Semanais (QTS) 

 

Tabela 2. Tabela de Tarefas Semanais 

SEMANA PROCESSO ATIVIDADE 

1º Semana 

Organização de Material Didático Planejamento 

Reuniões com Secretaria Municipal de Ação 

Social e Secretaria Municipal de Educação 
Planejamento 

Levantamento de Material necessário Estudo 

2º Semana 

Reunião com empresários para formalização 

das parcerias 
Planejamento 

Visitação da área para realização das oficinas Estudo 

Cadastro e visita domiciliar aos beneficiários 

do projeto 
Operacionalização 

3º Semana 

4º Semana 
Palestra de Educação Ambiental Operacionalização 

Coleta, higienização e armazenamento dos 

pneus inservíveis. 
Operacionalização 5º Semana 

6º Semana 

7º Semana Oficinas de fabricação de brinquedos a 

partir de pneus inservíveis 

Treinamento / 

Capacitação 

8º Semana 

9º Semana Noções de Empreendedorismo 

10º Semana Noções de Cooperativismo 

11º Semana Matemática Financeira 

12º Semana Elaboração de Plano de Negócios 

13º Semana Reunião de Avaliação da intervenção Medição 

Fonte: Adriana Albuquerque, 2017 

 

Para execução da ação será necessário à formação de uma equipe 

multidisciplinar, composta por professores de diversas áreas e profissionais que 

atuam como agentes de educação ambiental e alunos egressos dos cursos técnico 

em meio ambiente que atuarão como monitores para dar apoio aos alunos 

(catadores) durante a realização das oficinas e treinamentos. 

 

3.3 Demonstrativo de Viabilidade Financeira 

 

A quantidade de pneus recolhidos no período de 30 dias se 

comercializados individualmente para uso em jardinagem e pequenos usos 

domiciliares, proporcionaria uma renda média de R$ 1.077,00 (hum mil e setenta 

e sete reais) para os catadores. 
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A tabela 4 expressa uma previsão de ganho real com a comercialização de 

pneus inservíveis, se comercializados da forma como é realizado hoje pelos 

catadores e de acordo com os valores praticados no município de Tucuruí.  

 

Tabela 3 -  Previsão de ganho real com a comercialização dos pneus coletados. 

Tipo de Pneu 

Número de pneus 

Recolhido no 

projeto (unidade) 

Valor de cada 

pneu (R$) 

Valor a ser arrecadado 

com a venda individual 

dos pneus (R$) 

Caminhão 23 R$         10,00 R$       230,00 

Carro 119 R$           5,00 R$       595,00 

Moto 30 R$           3,00 R$         90,00 

Bicicleta 81 R$           2,00 R$       162,00 

TOTAL .  R$    1.077,00 

Fonte. Autor, 2017 
 

Essa avaliação deve considerar a existência de clientes para absorver o 

grande número de pneus coletados durante a realização do projeto piloto. 

 A previsão de incremento real ao agregar valor ao resíduo transformado 

em brinquedo fica em torno de 130%, mais que o dobro que o faturado com a 

comercialização do resíduo sem manipulação. 

A tabela 5 demonstra os brinquedos fabricados durante o projeto e os 

valores com os quais os mesmos poderão ser comercializados no comercio local. 
 

Tabela 4 - Previsão de ganho real com a comercialização dos pneus coletados. 

Quantidade de 

Brinquedos Produzidos 
Brinquedo 

Valor Unitário dos 

brinquedos 

Valor Mensurado 

para venda 

3 Pula-pula  R$       80,00   R$      240,00  

2 Xícara   R$       40,00   R$        80,00  

2 Sapo  R$       40,00   R$        80,00  

1 Túnel  R$     100,00   R$      100,00  

5 Cavalos  R$       60,00   R$      300,00  

5 Zebras  R$       60,00   R$      300,00  

3 Moto   R$       60,00   R$      180,00  

2 Gangorra  R$       50,00   R$      100,00  

1 Lixeira  R$       40,00   R$        40,00  

5 Elefante   R$       60,00   R$      300,00  

4 Puff  R$       50,00   R$      200,00  

1 Pirâmide  R$     200,00   R$      200,00  

2 Amarelinha  R$       30,00   R$        60,00  

1 Centopeia  R$     100,00   R$      100,00  

4 Balanço   R$       50,00   R$      200,00  

Total  R$    2.480,00  

Fonte: Adriana Albuquerque, 2017 
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3.4 Construção de um plano de negócio 

 

A construção de um plano de negócio ao termino do projeto é essencial 

para o fortalecimento da ação proposta, uma vez que o plano de negócio nada 

mais é que: 

“O documento que descreve os objetivos de um negócio e 

quais passos devem ser dados para que esses sejam 

alcançados, diminuindo os riscos e as incertezas. Um 

Plano de Negócios permite identificar e restringir erros no 

papel, ao invés de cometê-los no mercado” (SEBRAE, 

2013). 

 

Neste sentido, propõe-se a construção coletiva de um plano de negócios, de 

maneira a identificar as melhores estratégias de mercado a ser adotado, esse 

planejamento voltado para realidade cotidiana dos catadores ajuda a definir a 

melhor estratégia para a gestão financeira e operacional do projeto. 
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4. Conclusões e Considerações Finais 

  
A experiência do projeto demonstra, de forma prática, a viabilidade de 

investir em cursos de capacitação e qualificação em alternativas empreendedoras 

que proporcionem a liberdade de produção aos catadores de resíduos, assim como 

incremento em sua renda familiar. E possibilita a aplicação dos conhecimentos 

adquiridos durante o curso de Educação Empreendedora. 

 

4.1 Conclusões 

 

A realização do projeto permitiu comprovar a viabilidade da proposta de 

intervenção junto aos catadores, onde foi possível agregar valor maior aos 

resíduos coletados no lixão de Tucuruí, assim como apresenta uma alternativa 

menos insalubre para o desenvolvimento de seu trabalho uma vez que há a 

possibilidade de parcerias com borracharias e lojas que comercializam pneus, e 

que em sua grande maioria tem descartado esses resíduos de maneira irregular. 

Ao beneficiar de forma artesanal os pneus inservíveis esses catadores 

poderão ter mais tempo com suas famílias, melhores condições de trabalho, uma 

vez que não estarão expostos aos riscos de manipulação inerentes a um lixão e um 

incremento em sua renda superior a 100% se comparado ao valor de comércio do 

produto bruto. 

As próximas etapas do projeto dizem respeito à intervenção junto aos 

catadores já cadastrados pela Secretaria de Ação Social, em aproveitamento de 

resíduos recicláveis, assim como cooperativismo e associativismo. 

 

4.2 Considerações Finais 

 

É notável a falta de oportunidades de empregos as pessoas com pouco 

estudo, e a coleta de resíduos tem sido uma alternativa de renda cada dia mais 

comum nas cidades brasileiras devido às pressões legais e a aceitação cada vez 

mais crescente dos produtos reciclados. 

A necessidade de investimentos em capacitação e qualificação de pessoas 

de baixa renda que estão as margens do mercado formal de trabalho, para que 

essas se tornem empreendedores, dentro de suas possibilidades, é muito grande. 
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Uma vez que, essas intervenções podem vir a ser agente de mudança e 

transformação na vida de muitas famílias carentes, que vivem em situação de risco 

em nosso país. 

Os conteúdos estudados durante o curso de Educação Empreendedora 

foram essenciais para o êxito da elaboração desta  proposta.  

Uma vez que durante o curso foi possível a troca contínua de experiências 

e a construção de novos conhecimentos que podem ser aplicados no meu 

cotidiano, tanto na vida pessoal quanto na atuação docente nos cursos de formação 

profissional. 
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