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PROJETO DE EXTENSÃO

Geração de renda na zona rural através dos 3R’s 
de resíduos sólidos

Profª Dra. Cellyneude de Souza Fernandes



- Grande Área de Conhecimento: 
Educação ambiental

- Área Temática: Meio ambiente 

- Linha de Extensão: Meio ambiente

- Palavras-Chave: Qualidade de vida. 
Sustentabilidade. “Lixo”.



JUSTIFICATIVA

Conhecer esse cenário e entender como ocorre o manejo 

dos resíduos se torna importante do ponto de vista 

ecológico, mas também social, pois, através de uma 

gestão adequada desses resíduos, utilizando o conceito 

de 3R’s os habitantes da zona rural podem ganhar em 

qualidade de vida, bem como aprender a transformar 

“lixo” em matéria prima para trabalho, podendo 

estabelecer uma possível fonte de renda. 



FORMULAÇÃO DO PROBLEMA

Como ocorre a gestão dos resíduos sólidos (lixo) 
gerados na zona rural que correspondem por parte 
da poluição direta e ou indireta ao meio ambiente? 



OBJETIVO GERAL

Desenvolver competências 
empreendedoras nos moradores da zona 
rural para atuação em atividades 
econômicas, políticas e sociais 
sustentáveis.



OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Conscientizar os moradores da zona rural sobre o 
manejo adequado dos resíduos sólidos;

  Promover a coleta seletiva no meio rural;

 Capacitar os moradores da zona rural a cerca de 
conceitos importantes sobre gestão empreendedora;

 
 Monitorar e avaliar as atividades desenvolvidas;

 Vender produtos (artesanato) e material prima para o 
mercado consumidor de Sobral.

 
 



HIPÓTESES

 A gestão dos resíduos sólidos ocorre de forma 
inadequada devido a ausência da coleta dos 
resíduos.

 Por questões culturais os moradores praticam 
atividades nocivas ao meio ambiente



METODOLOGIA

 Abordagem qualitativa
 Natureza exploratória 
 Pesquisa intervenção
 Instrumento de coleta de dados: Observação, 

entrevistas não estruturadas 
 Círculo de conversa, oficinas.

Comunidade Sítio Areias -Boqueirão
Distante 15 km do centro de Sobral
Renda instável
Problemas quanto a coleta de resíduo sólido



Desenvolvimento do projeto

Primeiro momento-Treinamento Nufarm
Trabalho no campo



Desenvolvimento do Projeto

Solicitar para prefeitura a coleta do “lixo”
Reposta de curto prazo 



Reunião com moradores locais





Junho

Mutirão na casa da Sra. Francisca



Julho
Reunião



Curso “Arte em fuxico”























Entrega do material doado pelos artesãos do Fátima Carioca e Francisco



1º Passo – Desfiar a garrafa



Artesã orientando as alunas do curso
2º passo – colocar o fio na moldura



O fio é aquecido e depois cortado 



Primeira fase do curso de vassoura



Expondo o artesanato



Evento no centro da cidade



-Público Alvo: Estudantes de graduação

- Público Atingido: Comunidade Sítio 
Areia-Boqueirão 

- Abrangência:Regional



COORDENADOR: Cellyneude de Souza Fernandes

BOLSISTAS DA FACULDADE LUCIANO FEIJÃO: Não 

ALUNOS VOLUNTÁRIOS DA FACULDADE LUCIANO FEIJÃO:

11 alunos do curso de ADM

Jandervando             Gessica           Samira

Yago                      Rafael Aquino         Eduardo               Anne

EQUIPE DE TRABALHO



RESULTADOS

 Diminuição dos problemas decorrentes da gestão inadequada dos resíduos 

sólidos;

 Conscientização humana sobre os cuidados com os resíduos sólidos;

 Identificação de empreendedores locais

 Geração de renda através de resíduos sólidos
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