
PROJETO PNEUS ALÉM DA RODA REVITALIZA BASES DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO 

Desenvolvido pela equipe do Programa de Educação Ambiental (PEA) no âmbito da Licença de Operação 

1332/16 da BR-101/ES/BA, o projeto “Pneus além da roda” está revitalizando as bases do Serviço de    

Atendimento ao Usuário (SAU) da Eco101. A proposta visa a produção de hortas e jardins nas 12 bases do 

SAU com a utilização de pneus recolhidos pelas equipes operacionais da concessionária ao longo da       

rodovia. A ação tem como objetivo integrar o reaproveitamento de resíduos, revitalizar áreas coletivas e   

promover as boas práticas de sustentabilidade e educação ambiental, tanto para os usuários, quanto para 

os colaboradores diretos e indiretos da Eco101.  

Diversos resíduos são retirados da pista e da faixa de domínio — área nas laterais da via sob                   

responsabilidade da Eco101— diariamente durante as atividades de manutenção e conserva realizadas   

pelas equipes da concessionária. Dentre os materiais recolhidos é comum encontrar muitos pneus que são 

descartados de forma irregular por usuários e moradores de áreas lindeiras. Além de poluir severamente o 

meio ambiente, os pneus são potenciais focos de proliferação de mosquitos.  

Como já estão no final da vida útil, estes pneus são armazenados e destinados de maneira correta para o 

descarte. Com a implementação do projeto “Pneus além da roda”, a Eco101 passou a encaminhar parte 

destes pneus para a produção das hortas e jardins. A implementação do projeto conta com a participação 

direta das equipes alocadas nos SAU’s. Médicos, enfermeiros, socorristas, inspetores de tráfego e funcioná-

rios responsáveis pela manutenção das bases interagem com a equipe do PEA e auxiliam na pintura dos 

pneus e no plantio das sementes e mudas. Durante a atividade também são realizados diálogos coletivos 

para a conscientização das equipes sobre o reaproveitamento e destinação correta de resíduos.  

Quem passar pelas bases do SAU irá perceber um ambiente muito mais colorido, revitalizado e integrado à 

natureza. A ideia é que esta ação motive e conscientize também os usuários e moradores de áreas lindeiras, 

contribuindo para a preservação do meio ambiente e para uma rodovia mais limpa e segura.  

Outra parte dos pneus recolhidos na rodovia é destinada para a produção de asfalto borracha que é utilizado 

para a pavimentação da pista nas obras de duplicação. São utilizados 700 pneus de caminhão ou 2020 

pneus de carro de passeio para cada quilômetro de pista implantada, reforçando o compromisso da Eco101 

com a sustentabilidade.  
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