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A ECOPHALT é uma Organização Não Governamental, sem fins lucrativos, fundada 
em 22 de Fevereiro de 2013 em Praia Grande/SP, criada para a defesa e conservação 
do meio ambiente e promoção de desenvolvimento sustentável.  
 

A ECOPHALT tem por finalidade o direcionamento ambientalmente adequado de 
materiais recicláveis, através de um plano geral logístico sustentável., além de incentivar 
atividades socioambientais. A ECOPHALT criou o seu primeiro projeto ambiental: o 
PROJETO ECOPHALT. 

 
Em 2015 , a ECOPHALT cria o Programa ECOKIDS: é um programa contínuo de 

educação ambiental que através de atividades lúdicas e oficinas de reciclagem de pneus, 
ensina a todas as faixas etárias sobre a importância da coleta seletiva, reciclagem, uso 

consciente da água, oficina de pintura de pneus e confecção de floreiras, pufs, vasos e 
lixeiras ecológicas de pneus.  
 

Atualmente, a ECOPHALT, aprendeu a construir uma composteira com baldes de 
óleo de cozinha ou de manteiga, está ensinando nas instituições de ensino e 
comunidades locais o processo da reciclagem do resíduo úmido: orgânico que poderá 
se transformar em adubos para as plantas. A cada instituição de ensino que a ECOPHALT 
faz as atividades, deixa uma composteira para a escola continuar o processo da 
compostagem e incentivar os alunos a reciclar os orgânicos e ter adubos para colocar 
nas plantas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ECOPHALT – Cidadania e Sustentabilidade, 

Ecologia com Praticidade. 
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HISTÓRICO DA ECOPHALT 
 

 

A 1ª Mesa Redonda: Realizada em Dezembro/2012 = onde foi Oficializado o Projeto 
Ecophalt, sendo criado Email e o site deste projeto. 
 

Fundação da ONG ECOPHALT – Cidadania e Sustentabilidade, Ecologia com 
Praticidade em 22 de Fevereiro de 2013 recebendo como doação o PROJETO 

ECOPHALT. 
 

1ª Campanha de Conscientização do Descarte Correto dos Pneus Inservíveis:  
Início em 17 de Novembro de 2014 – Término 13  de Fevereiro de 2015. 
 
ECOPHALT foi convidada a ser membro do Conselho Municipal de Saúde/ 
Praia Grande – como Entidade Ambientalista - Julho de 2013 a 2015. 
 
A ECOPHALT participou ativamente nas reuniões mensais da Revisão do Plano Diretor 
de Praia Grande de 2013 até 2014, enfatizando a importância de dar destinação correta 

dos pneus inservíveis e a importância de existirem pontos de coleta de pneus, afinal, 
quando são jogados a céu aberto, tornam-se grandes focos do mosquito Aedes Aegypti, 
comprometendo a saúde pública e o saneamento básico do município. 
 
A Prefeitura de Praia Grande faz uma reforma no Ecoponto Aviação e o local começa a 
receber pneus inservíveis.  
 
Com a existência de um novo ponto de recebimento de pneus, A ECOPHALT realiza a 
1ª Campanha de Conscientização do Descarte Correto dos Pneus Inservíveis:  
Início em 17 de Novembro de 2014 e termino em 12 Fevereiro de 2015: com o objetivo 

mapear, criar bancos de dados com estatísticas, cadastrar, conscientizar e entregar 
cartilha ecológica a todos os comerciantes de pneus: bicicletarias, ferros velhos, lojas 
de motos, lojas de carros, desmanches, postos de gasolina e comerciantes de pneus. 
Além de informar o ponto de coleta de pneus existente no município com suas 

legislações ambientais.  
 

Maio/ 2015 - Tribuna Livre – Câmara de Vereadores de Praia Grande: Após o 
termino da campanha de conscientização, a ECOPHALT, participa da Tribuna Livre 
realizada ao final da reunião ordinária da Câmara de Vereadores, aonde apresentou os 
dados e as estatísticas da campanha de conscientização concluída em Fevereiro de 2015, 
destacou que apenas uma pequena porcentagem de pneus descartados pelas 120 
empresas visitadas, que tem destinação correta: são encaminhados para o Ecoponto 
Aviação. 
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1ª Borracharia Ecológica de Praia Grande/SP: Com o incentivo da !a Campanha 
de Conscientização, a Borracharia Pit Stop (Sr. Antônio)  reutilizou seus pneus inservíveis 
em vasos de plantas – 11 de julho de 2015.  
 
Participação da Etapa Estadual da 7ª Conferência Estadual de Saúde: Realizada 
em Águas de Lindóia /SP nos dias 21 a 24 de Julho de 2015, com a participação dos 
Delegados eleitos nas etapas regionais do Estado de São Paulo. A entidade foi eleita 
para ser Delegada na Etapa Nacional de Saúde que ocorrerá nos dias 01 a 04 de 

Dezembro de 2015, em Brasilia/DF. 
 
Julho / 2015 - Reunião com o Ministério do Meio Ambiente  – Brasilia/DF : 
Apresentação do Projeto Ecophalt e debates sobre as Legislações Ambientais e Relatório 
de Pneumáticos. 
 

Setembro / 2015 - PROGRAMA ECO.KIDS em Outubro de 2015: tendo como 
objetivo realizar a Educação Ambiental nas Instituições de Ensino. As atividades 
começaram a ser realizadas nas Escolas Estaduais de Praia Grande, estendendo-se aos 
municípios da Baixada Santista.  
 
Meados de Outubro de 2015 a Prefeitura de Praia Grande, diante das estatísticas 
apresentadas pela ECOPHALT na Câmara de Vereadores, se mobilizou e criou o 
Ecoponto Caiçara recebendo recicláveis, grandes volumes, RCCs e também pneus. 
 
2ª Campanha de Conscientização do Descarte Correto dos Pneus Inservíveis:  
com a criação do Ecoponto Caiçara recebendo também, pneus, a ECOPHALT realiza a 
2ª campanha de conscientização ambiental com início em 24 de Outubro de 2015 e 
termino Fevereiro de 2016. 
 

Congresso Nacional da Saúde – Brasilia/2015: A ECOPHALT foi eleita Delegada 
Nacional, representando a Baixada Santista e o Estado de São Paulo na 15ª Conferência 
Nacional de Saúde realizada de 01 a 04 Dezembro de 2016 – Brasilia/DF. Onde elaborou 
uma Moção de Repúdio com 813 assinaturas, solicitando a revogação do Art. 142 da Lei 
13.097 – Que autoriza o Capital Estrangeiro na Assistência à Saúde, indo de contra a 
Constituição Federal que veta o capital estrangeiro, pois poderá comprometer o acesso 
gratuito da população as unidades de saúde. 
 

A ECOPHALT foi Oficialmente reconhecida e registrada no Cadastro Estadual 
de Entidades Ambientalistas do Estado de São Paulo – n° 10603: Em 19 de 
Novembro de 2015, sendo renovada a certificação em Março de 2016. 
 
Em Janeiro de 2017, a ECOPHALT foi eleita como Membro do Comitê de Bacia 
Hidrográfica da Baixada Santista. 
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Maio de 2017: ECOPHALT recebe o Certificado Estadual de Entidades – CRCE/SP. 
 

Outubro de 2017: ECOPHALT recebe o título de Utilidade Pública Municipal: Decreto 
1548/2017. 
 

A ECOPHALT participou do Fórum Mundial da Água e do F.A.M.A (Fórum Alternativo da 

Água) nos dias 18 a 2 de Março em Brasilia, representando as entidades 
ambientalistas do Brasil, pois foi uma das 200 ONGs, de todo o mundo, selecionadas 

pelo evento para que receberam o patrocínio e ter a oportunidade de participar dos 
eventos, trazendo contribuições para a defesa e conservação dos recursos hídricos. 
 

Em Maio de 2018, a ECOPHALT tem o PROJETO ECOPHALT – Asfalto Ecológico 
implantado em São José dos Campos, nas principais vias do município devido a 
Secretaria do Urbanismo e Sustentabilidade demonstrar grande importância em aplicar 
pavimentação do asfalto ecológico com pneus, no qual tem maior durabilidade além de 

promover a logística reversa dos pneus inservíveis e reduzir os focos do Mosquito Aedes 
Aegytpi. Para tanto, foi realizado contatos da Secretaria e a ECOPHALT, onde foram 
passadas informações técnicas e instruções de execução para que fosse analisado a 
viabilidade do uso da massa asfáltica de pneus no municípios. O resultado foi a criação 
da Lei Municipal 9691/2018 que autoriza a prefeitura municipal o uso do Asfalto 
Ecológico de Pneus. 
 

A ECOPHALT foi Oficialmente reconhecida e registrada no Cadastro Nacional de 
Entidades Ambientalistas - CNEA: Em Junho de 2018.  
 

No mês de Junho de 2018, com o objetivo de promover a interação e a comunicação 
entre as cooperativas da Baixada Santista, a ECOPHALT realizou uma reunião na 
Cooperativa de Mongaguá, resultando no III Encontro Litorâneo das Cooperativas da 
Baixada Santista realizado em 26 de Julho de 2018. O encontrou contou com a presença 

de quase todas as cooperativas da região e resultou na criação do MOVIMENTO 
LITORANEO DOS CATADORES DA BAIXADA SANTISTA. 
 
30 de Janeiro de 2019: Brasília - Ministério do Meio Ambiente – Secretaria de 
Qualidade Ambiental promove reunião com a ECOPHALT para discutir sobre o 
Relatório de Pneumáticos e ter informações sobre a eficiência da Logística Reversa dos 
pneus inservíveis na região e no contexto em geral.  
 

29 Outubro de 2019: Visitamos São José dos Campos pois o município acreditou no 
PROJETO ECOPHALT e aplicou Asfalto Ecológico em 8,6km na Via Combuí e utilizou 
16.100 pneus inservíveis.  
 

Janeiro de 2020: A primeira vez que a ECOPHALT tem 2 projetos aprovados pelo 
FEHIDRO – Fundo Estadual de Recursos Hídricos no Estado de São Paulo: PROJETO 
ECOKIDS – COB 115 /BS e GERENCIAMENTO DE PNEUMÁTICOS – COB 92/BS. 
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PROJETO: A logística Reversa dos Pneus Inservíveis 
 

O PROJETO ECOPHALT tem como um dos objetivos, incentiva a criação de um Ponto de Coleta de 
Pneus na cidade e outros pontos de coletas multiplicadores, contribuindo com a redução dos impactos 

ambientais e a sustentabilidade da cidade de Praia Grande. Isto se dará através da Campanha de 
Conscientização sobre o Descarte Correto dos Pneus Inservíveis, realizadas periodicamente para a 

redução do descarte irregular destes resíduos especiais que proporcionam vetores de doenças. 

IMPORTÂNCIA PARA A CIDADE 

- A cidade será pioneira na realização da Campanha de Conscientização 

- Empregabilidade 

- Lucratividade 

- Sustentabilidade  

METODO DE IMPLANTAÇÃO 

- Mapeamento da cidade: coleta e análise de dados 

- Estudo da implantação da logística reversa dos pneus na cidade 

- Audiência com órgãos públicos e empresas parceiras para análise do projeto 

- Implantação de Ponto de Coleta de Pneus Oficial (Cadastrado junto ao IBAMA) 

- Interação entre empresas do setor de pneumáticos, munícipes e órgãos públicos. 

     
BENEFICIOS 
 

    - A cidade ficará mais limpa, devido a remoção destes resíduos sólidos 

    - Diminuição dos focos do mosquito Aedes Aegypti 

    - Interação entre os munícipes com as empresas e órgãos públicos 

    - Geração de Cursos Profissionalizantes e novos empregos 

    - Contribuição na fiscalização de descartes clandestinos 

    - Inclusão social de mão-de-obra informal e excedente 

    - Investimentos nas empresas de reciclagem e coletas seletivas  

    - Contribuição para o Meio Ambiente       

 

      

     OBJETIVO 

  a) Conscientização da população sobre o descarte correto dos pneus e a logística reversa 

b) Inauguração do ponto de Coleta Oficial (que será cadastrado junto ao IBAMA) e pontos de 

coleta adjacentes 

c) Continuidade da Campanha: deverá ocorrer no mínimo 2 vezes por ano (desde que tenha apoio 
e parcerias) 
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Você Sabia? 
 

A CADA 1 km  DE ASFALTO ECOLÓGICO ... 

... SÃO RETIRADOS   

1000 PNEUS INSERVÍVEIS DO MEIO AMBIENTE!! 

 

Contato: 

 Syllis Flávia Paes Bezerra 

Presidente da ECOPHALT 

 

Email: projetoecophalt@gmail.com    

 Site:www.projetoecophalt.org 

FACEBOOK:  ECOPHALT 

Tel: (13) 3026-7527    Tel: (13) 97420-3641 

mailto:projetoecophalt@gmail.com
http://www.projetoecophalt.org/

