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INTRODUÇÃO
Nas últimas décadas os problemas ambientais e sociais acentuaram-se.
Ambientais, como a redução da camada de ozônio, diminuição acelerada dos
recursos naturais renováveis, mudanças climáticas, efeito estufa, contaminação
dos rios e mares, chuva ácida, entre tantos outros. Sociais, como a miséria,
fome, baixa qualidade de vida, saneamento básico e fornecimento de recursos
às populações como água e energia elétrica.
Com todos esses problemas, surge a preocupação de mudar os velhos
hábitos e a iniciativa em criar movimentos ligados ao desenvolvimento
sustentável, pois, caso contrário, o Planeta Terra não suportará tamanha
degradação, e a sociedade, as suas consequências.
Mas afinal, o que é sustentabilidade?
Seu conceito foi usado pela primeira vez no Relatório Brundtland, criado pela
Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, criada pelas
Nações Unidas, em 1978, na qual é entendido como sendo o desenvolvimento
que satisfaz as necessidades das gerações presentes sem comprometer a
capacidade das futuras gerações satisfazerem suas próprias.
Ou seja, na prática, sustentabilidade é explorar áreas e recursos naturais,
tentando prejudicar o menos possível o equilíbrio entre o meio ambiente e o
homem.
Nestes últimos anos, vários acontecimentos marcaram a evolução de
práticas ligadas à sustentabilidade, bem como o aumento da consciência
socioambiental, sendo a tecnologia e a comunicação essenciais para a
propagação dessas informações.
Devido a todos esses fatores, as construções sustentáveis vêm se tornando um
assunto muito comum e polêmico atualmente, principalmente na mídia, pois
não se pode pensar em ser sustentável, sem antes começar nas próprias
casas.
Portanto, o objetivo do trabalho é explicar o que são as construções
sustentáveis, quais os seus benefícios e o porquê de ser adepta a ela. O
trabalho apresentará formas de contribuir para a melhoria na qualidade de vida
por meio da sustentabilidade ambiental, e propostas que visem a integração da
construção civil no ambiente na qual ela está inserida.
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CAPÍTULO I: SUSTENTABILIDADE NAS CONSTRUÇÕES

1.1 - O que são construções sustentáveis?
Construção sustentável é um conceito que denomina um conjunto de
práticas adotadas antes, durante e após o trabalho de construção com o
objetivo de obter uma edificação que não agrida (ou agrida o menos possível) o
meio ambiente, visando o melhor conforto térmico, com uma necessidade
reduzida de consumo de energia, e que melhore a qualidade de vida dos seus
usuários. Nessas construções, se usam materiais e técnicas que garantam
uma maior eficiência energética.
Optar pela construção sustentável, implica em tornar a construção civil em
uma atividade menos impactante ao meio ambiente, e para isso, se desenvolve
projetos que usam os recursos naturais, porém racionalmente e sem deixar de
atender as necessidades humanas.
Esse tipo de construção é considerado um sistema construtivo que
promove intervenções conscientes e planejadas no entorno, com o objetivo de
atender as necessidades de edificação e do homem, mas sempre visando à
preservação do meio ambiente e dos recursos naturais e se ajustando às
condições naturais do local, empregando de forma sustentável os recursos,
buscando não esgotá-los, para assim, garantir qualidade de vida para as
gerações atuais e futuras.
A preocupação em ser sustentável e ter hábitos sustentáveis não é uma
ideia tão nova, pois já na década de 80, na Europa, já se falava muito sobre
como conciliar o desenvolvimento urbano com a não agressão ao meio
ambiente. E também em países como EUA e Japão já se criavam incentivos
para os empresários e pessoas comuns que optassem por construções
ecologicamente corretas; e mesmo aqueles que não se dispõe de capital para
investir em uma nova casa, podem aproveitar incentivos para a realização de
reformas. Os principais incentivos são para o campo de redução do consumo
de energia.
E aqui no Brasil, foi em torno de 1992, na II Conferência das Nações
Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento Humano realizada no Rio de
Janeiro, a “Rio 92”, onde surgiu uma maior discussão sobre o aumento da
temperatura global e a sustentabilidade no Brasil; mas apesar de tudo isso, o
emprego deste conceito nas construções começou apenas há uns 10 anos. E
na prática, já existem investimentos em iluminação natural, reaproveitamento
de matérias de construção civil, a utilização de energia solar, gestão econômica
da água, dentre outros, o que torna a relação com o planeta mais harmonioso.
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Uma iniciativa é o telhado verde, que além de garantir o conforto térmico em
edifícios, são bonitos e atraentes.
Fundamentado na ideia de criar soluções para os problemas que a própria
construção criará, deve-se, já na fase de planejamento analisar o contexto
global do local que se pretende construir. E para isso, devem-se considerar as
condições naturais, como vegetação, relevo e condições climáticas; para
assim, examinar a disponibilidade de recursos materiais, humano e as técnicas
que melhor se ajustará em determinado caso. Assim, obtêm-se ambientes
construídos com menor impacto ambiental, menor consumo energético e
hidráulico e maior conforto para os seus moradores e usuários, tornando-os
construções viáveis ambientalmente, economicamente e socialmente.
Com tudo isso, as Construções Sustentáveis passam a ser um assunto
que não é mais específicos de arquitetos e engenheiros civis, por abranger
conceitos mais amplos, como meio ambiente, sociologia e economia, o que se
faz necessário uma equipe multidisciplinar capaz de abordar todas as
exigências para se ter um edifício que seja realmente sustentável.

1.1.1 – Os quatros princípios que se baseia a construção sustentável
As construções sustentáveis se baseiam em quatro princípios, sendo eles:


Redução do impacto da obra e da operação das edificações,
contemplando para isso o total planejamento, o uso racional dos
recursos, o uso de técnicas e materiais menos degradantes e com
maior durabilidade: Não se consegue construir edificações sustentáveis
sem antes haver um planejamento sobre como será construída, com quais
materiais, como aproveitar o local/região a seu beneficio e quais técnicas
serão mais adequadas naquele caso. Portanto, deve-se em primeiro lugar
pensar em todos esses itens, e como aproveitar todos, o máximo possível.



Contemplação das necessidades dos moradores e usuários,
adequando-as às condições do meio ambiente local, promovendo a
saúde e bem estar do homem: Pois em cada lugar, há necessidades
diferentes, bem como clima e condições diferentes, sendo assim, não se
pode empregar o mesmo planejamento em todas as situações, sendo cada
uma especifica e única.



Envolvimento da sociedade, com o emprego de materiais, técnicas e
mão de obra local: Sem a iniciativa e o envolvimento de cada individuo,
não será possível colocar tudo o que foi visto em prática, por isso, é
importante a conscientização da população de que a sustentabilidade em
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casas e edifícios se inicia a partir de pequenos detalhes, como o emprego
de algumas técnicas e materiais.


Utilização das construções sustentáveis como instrumentos de
educação ambiental e melhoria da consciência ambiental dos
envolvidos: Como foi visto no item anterior, deve-se conscientizar a
população da importância de ser sustentável, e dos benefícios que isso
trará a sociedade. E para isso, as construções sustentáveis podem servir de
exemplos, tanto para os usuários, quanto para os que estão envolvidos em
sua construção.

1.1.2 – Construção sustentável x Construção ecológica
Um termo que é frequentemente confundido com “construção sustentável” é
a “construção ecológica”. Embora os dois termos sejam muitas vezes usadas
da mesma forma, o primeiro refere-se a uma pratica mais comum no meio
urbano, visando à utilização de tecnologias e técnicas que permitem a
sustentabilidade da construção. Já o segundo está relacionado a técnicas de
construção que utilizam materiais encontrados no próprio local da construção e
propõe menor interferência possível na paisagem, podem ser consideradas
construções ecológicas, as casas de esquimós, na qual são feitas de gelo, que
é um material encontrado no próprio local e praticamente não interfere na
paisagem.
1.1.3 – Os noves passos para uma construção sustentável
No Brasil, algumas iniciativas para a construção de edificações
sustentáveis são: da Revista Cláudia, da editora Abril, que criou o “Prêmio
Planeta Casa”, onde desde 2001 premia as melhores ideias para construções
sustentáveis; o Projeto de Lei 34/07, proposto pelo deputado Cassio Taniguchi
( PFL-PR), que prevê incentivos fiscais para as construções que utilizarem
práticas para reduzir o impacto ambiental; o Conselho de Construção
Sustentável (CBCS) que visa melhor a qualidade de vida da população
preservando seu patrimônio ambiental; o movimento relacionado à arquitetura,
conhecido como “Arquitetura Bioclimática”, que visa a harmonização da
construção com o meio ambiente de modo a usar da melhor forma os recursos
disponíveis. E por fim o IDHEA, Instituto para o Desenvolvimento da Habitação
Ecológica, que apresenta os nove passos para uma construção sustentável.
Os noves passos para a construção sustentável, segundo o IDHEA são:


O planejamento da obra de forma sustentável: Não se pode pensar em
construir edificações sustentáveis, sem antes ter uma pesquisa e um
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planejamento sobre os melhores métodos para cada situação e como fazer
o clima e as condições do local a favor da obra.


O aproveitamento dos recursos naturais disponíveis. Pode-se citar
exemplos como, aproveitar a ventilação e luminosidade naturais, ao invés
de utilizar o ar condicionado e a iluminação artificial durante o dia.



Eficiência energética: A eficiência energética é uma atividade que busca
potencializar o uso das fontes de energia, ou seja, é usar menos energia
para fornecer a mesma quantidade de valor energético.



Gestão e economia de água. Não há como ser sustentável sem saber
gerir e economizar a água, afinal, a água é um dos recursos naturais mais
importantes e é um dos que se tem maior preocupação em economizar,
pois já é considerada escassa.



Gestão de resíduos. A gestão de resíduos visa garantir a preservação dos
recursos naturais e minimizar os impactantes negativos sobre a saúde
pública e o ambiente. Para que isso seja possível, deve-se incentivar a
redução da produção de resíduos, sua reutilização e reciclagem.



Qualidade do ar e ambiente interior. Desde o planejamento de uma
edificação, deve-se levar em consideração causar menor impacto ambiental
possível, e isso inclui não piorar a qualidade do ar, mas isso, sem perder a
qualidade do ambiente interior.



Conforto térmico e acústico. Ser sustentável não significa abrir mão de
conforto para assim poder causar menos impacto ambiental. Tanto que
conforto térmico e acústico é considerado essencial. Por exemplo: pode-se
planejar construir uma casa aonde se aproveite a luz solar, e assim
economizar energia elétrica.



Uso racional dos materiais. Planejar é uma das partes mais importantes,
pois a falta dela pode ter como consequência o cálculo errado de materiais,
e assim o desperdício. Portanto, deve-se antes, ter um planejamento da
quantidade de materiais que será utilizado e o tipo de material, sendo que
quanto menos agredir o meio ambiente, melhor.
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Uso de tecnologias e produtos que não agridam o meio ambiente.
Deve-se buscar ser sustentável em todas as etapas e itens da construção,
incluindo qual tipo de tecnologia e produtos serão mais adequados, visando
sempre técnicas que agridam menos o meio ambiente.

1.2 – Qual a importância das construções sustentáveis?
Sustentabilidade se tornou um termo muito comum atualmente, e isso é
devido à necessidade de preservar o meio ambiente e garantir recursos
naturais no futuro. E esse termo vem recebendo grande importância, pois sem
uma iniciativa sustentável, logo não haverá mais recursos no planeta.
O desenvolvimento das construções civis está ligado ao
desenvolvimento humano, sendo no Brasil, responsável por 63% da formação
bruta de capital fixo e 15% do PIB, movimentando em média 400 bilhões de
reais por ano, e é responsável por mais de 2,2 milhões de empregos diretos,
porém, os aperfeiçoamentos realizados nas edificações tem causado um
grande estrago no meio ambiente, já que a construção civil está entre as
atividades que mais causam impactos ambientais no planeta. Segundo
pesquisas, aproximadamente 50% dos recursos extraídos do meio natural são
destinados à construção civil, e o Brasil é responsável por consumir cerca de
50% de madeira não certificada, 34% de água e 40% de outros recursos
naturais e energia, apenas nessa atividade. O que torna a construção
sustentável muito importante para a preservação da natureza, não apenas para
a sociedade atual, mas também para as gerações futuras.
Devido a esse crescente desenvolvimento urbano, e consequentemente
o grande aumento de edificações e demais obras, essa consciência de que os
recursos ambientais poderão se acabar, tem gerado preocupações
consideráveis. Hoje, a questão ambiental é vista como essencial em uma
gestão empresarial, pois, a cada vez mais, os consumidores tendem a
escolher, além de produtos eficazes, produtos que têm responsabilidade para
com o meio ambiente.
Assim, propõem-se critérios de planejamento de empreendimentos
voltados para a construção sustentável, mas sem diminuir a sua qualidade e
sua eficiência, e isso é possível promovendo a conscientização dos gestores
para um resultado positivo sob o ponto de vista econômico, tecnológico, social
e principalmente ambiental.
As empresas devem assumir uma postura ética em relação as origem
dos materiais utilizados, a forma de sua utilização e seu reaproveitamento e
reciclagem. Apenas assim supriremos a necessidade de ter uma habitação de
qualidade sem comprometer os ecossistemas existentes. Desta forma,
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reduziria os resíduos gerados, melhorando a qualidade de vida dos seus
usuários, sem comprometer o meio ambiente na qual está inserido.
Considerando todas essas preocupações, atualmente já há um aumento
no interesse na redução de impactos ambientais associados à construção civil,
seja na extração da matéria prima, quanto na fabricação de materiais para a
construção e no seu reaproveitamento.
Uma construção realmente sustentável é aquela que se preocupa com
todos os processos que compõe o erguimento da obra, incluindo a qualidade
de vida dentro e fora do edifício, conciliando o desenvolvimento econômico
com a preservação ambiental, e levando em consideração os aspectos sociais.
Uma construção sustentável eficiente está diretamente relacionada ao método
que foi construída e o seu impacto no meio em que está inserida.
Sendo assim, uma construção sustentável propõe a interdisciplinaridade
de três itens, compondo o “triple botton line”, que significa a conciliação entre
os aspectos ambientais, sociais e econômicos de um determinado
empreendimento. A sua utilização permite ao gestor comandar os processos,
de forma a melhorar a qualidade de sua empresa, no nível social, econômico e
principalmente ambiental.
A eco eficiência tem sido um modelo muito utilizado nesse tipo de
construção, onde permite uma real adequação das atividades humanas e do
meio ambiente, e se tornou uma ferramenta estratégica para a competitividade
no meio empreendedor. O cuidado ambiental é uma preocupação crescente, e
devido a isso, está se obtendo um padrão de desenvolvimento de métodos e
técnicas de produção mais limpa.
Essa eco eficiência é alcançada através do fornecimento de bens e
serviços a preços competitivos, satisfazendo as necessidades humanas, e ao
mesmo tempo reduzindo os impactos ambientais e consumindo recursos de
forma inteligente e eficaz. A sinergia dos aspectos econômicos, sociais e
ambientais permeia a sustentabilidade em todas as suas formas de aplicação,
seja na esfera governamental, na sociedade civil ou na área empresarial.
Levando todos esses itens em consideração, se vê claramente a
importância das construções sustentáveis, afinal, como visto, a área de
construção civil causa grande impacto no meio ambiental, e com a
preocupação de preservá-lo, tanto para beneficio da geração atual quanto da
geração futura, procura-se métodos e tecnologias para amenizar esses
impactos. E com a sociedade se conscientizando, ela mesma acaba optando
por uma moradia que é considerada correta, e assim, a construção sustentável
deixa de ser apenas um item importante para preservar o meio ambiente, e
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passa a ser um item exigido e essencial para empresas se manterem no
mercado.
Sabendo que a construção sustentável é uma das melhores maneiras de
diminuir os impactos no meio ambiente, deve-se lembrar de seus benefícios,
sendo alguma delas: o beneficio econômico, afinal, economiza-se cerca de
70% em produtividade com a construção de edificações sustentáveis; o
benefício à saúde física, por funcionários e moradores de edifícios sustentáveis
serem de 2% a 16% mais produtivos e estudantes demonstrarem rapidez em
provas de matemáticas aumentada em torno dos 20%; e por fim, a satisfação,
pois não há maior satisfação a um individuo em saber que a sua casa/edifício,
os projetos de sustentabilidade e ações das quais participa são favoráveis ao
meio ambiente, e com isso, garantirão uma qualidade de vida melhor tanto para
ele, quanto para a sua família.
No mundo atual, projetos em prol da sustentabilidade foram firmados,
mas apesar da importância, ainda não foram possíveis grandes avanços, pois
essa mudança exige uma menos exploração do meio ambiente e
consequentemente, a diminuição no ritmo econômico. Na teoria, existem várias
alternativas que podem ajudar o meio ambiente, porém, o mais importante não
acontece que é colocar em prática todas essas medidas. De nada vale saber
dos benefícios de uma construção sustentável, e promover conferências e
projetos se não há o compromisso de cumpri-los.
Devendo assim,
conscientizar as pessoas da sua importância para elas e para as gerações
futuras.

1.3 – Por que ser adepto a essas construções?
Construções são expansões do ser humano, sendo elas, a base das
suas realizações e manifestações e é onde se ocorrem acontecimentos e
encontros. E assim como o mundo sofre alterações e evoluções, as edificações
as acompanham. Com esse setor crescendo cada vez mais, o homem acaba
não levando em consideração a importância do meio ambiente e a desmatando
descontroladamente, chegando ao ponto de causar alterações na saúde do ser
humano.
Tendo em vista a importância das edificações e como ela é
extremamente essencial ao homem, mas também como está ligada
diretamente a grandes impactos no planeta, é que se propôs construir, porém
de modo sustentável, melhorando a consciência ambiental da população e a
reaproximando da natureza. Atualmente, essa tendência está deixando de ser
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restrita a grandes construções, e está chegando às casas residenciais e até
escolas públicas.
Ambas as construções visam o maior conforto térmico e acústico em seu
interior, o uso racional de energia e captação da água da chuva, pois não basta
apenas adotar várias tecnologias sustentáveis, se não houver o conforto e a
saúde de quem irá ocupar esses espaços. Além disso, é comprovado que
pessoas que moram em edifícios sustentáveis têm melhor qualidade de vida,
estudantes de escolas que utilizam métodos sustentáveis tem o raciocínio mais
rápido que os demais e nos escritórios, os funcionários se tornam mais
produtivos.
Ainda há mitos que cercam as construções com menor impacto
ambiental, afirmando que essas tecnologias são caras, porém, dos custos
totais de um empreendimento, 20% são de construção e 80% de operação, e
se reduzir os custos de operação com tecnologias que economizam água e
energia, o investimento inicial se recupera em menos de dez anos.
Como já foi visto, as construções sustentáveis buscam satisfazer as
necessidades humanas, se ajustando às condições naturais locais,
empregando assim, de forma sustentável os recursos locais, buscando sempre
não esgotá-los. Deve-se buscar, desde a fase de planejamento, analisar o
contexto onde a edificação será inserida, como por exemplo, qual tipo de
vegetação, relevo e clima se encontram no local. Sendo assim, haverá menor
impacto ambiental, economia de energia e água, mais conforto e um ambiente
mais saudável para os seus usuários.
Nas construções sustentáveis, várias necessidades, como energia
elétrica, são garantidas sem prejudicar o meio ambiente, nesses imóveis, são
utilizados materiais que não emitem gases tóxicos à camada de ozônio,
procurando amenizar o aquecimento global. Além de causar menos impactos à
natureza, existem ainda os benefícios econômicos, pois se pode ser instaladas
placas que captam energia solar, podendo assim aquecer a água a ser
utilizada, e pode-se ainda criar métodos para se reaproveitar água da chuva.
Economizando boa parte da energia elétrica e da água, havendo uma redução
nos gastos de até 30%, e em longo prazo, se terá uma grande rentabilidade.
Para proporcionar esse ambiente, devem-se levar em consideração
alguns aspectos, estando presente tanto nos materiais quanto nas técnicas,
mas que são de extrema importância para uma construção ser considerada
sustentável. Esses aspectos se dividem em dois grupos, o primeiro é o básico,
onde estão todos os fatores indispensáveis, quando se pensa em construção
sustentável, e o segundo é o completo, onde estão todos aqueles que irão
contribuir ainda mais para o meio ambiente e para a qualidade da edificação.
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A seguir, os itens do grupo básico:














Planejamento da obra,
Consideração das necessidades dos moradores e/ou usuários,
Análise e consideração das condições locais, abordando aspectos naturais,
como clima, vegetação e relevo,
Contemplação da boa relação com a comunidade do entorno,
Utilização de mão de obra e materiais locais,
Treinamento e conscientização dos operários, mostrando as suas
responsabilidades na minimização dos impactos da obra,
Aplicação de gestão de resíduos sólidos na obra, baseada nos princípios
dos 3 R’s (redução, reutilização e reciclagem)
Uso racional dos recursos e materiais,
Emprego de técnicas e materiais que possibilitem a redução do consumo
energético e hidráulico, podendo usar aquecedores solares e torneiras e
descargas mais eficientes,
Uso de madeira certificada, por contemplarem aspectos ambientais desde o
seu plantio até o fornecimento ao consumidor,
Priorização de eco produto e materiais com baixo impacto ambiental,
Emprego de técnicas capazes de manter a boa qualidade do ar e o conforto
térmico-acústico dos ambientes

Esses são os itens básicos que deve haver para uma construção sustentável
E por fim, os itens do grupo completo:








Captação e utilização da água da chuva,
Tratamento e reuso da água
Escolha minuciosa de todos os materiais a ser utilizados,
Reutilização de portas, janelas, pisos e outros materiais provenientes de
demolições,
Utilização e técnicas construtivas com o uso de materiais como tijolo em
solo cimento, adobe e bambu,
Uso de energias renováveis para a produção de energia elétrica, como solar
e eólica,
Uso de telhado jardim, por serem bons isolantes térmicos.

E é através desses itens que podemos alcançar uma construção
sustentável, sempre respeitando o meio ambiente, o local em que se encontra
e a comunidade ao redor, porém, de nada adianta um edifício sustentável, se
os velhos hábitos continuarem existindo, como o desperdício de água, energia
e geração de grande volume de lixo desnecessariamente.
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Já existem certificações voltadas a construções sustentáveis, como o LEED
(Leardship in Energy and Environment Design), e HQE (Haute Qualité
Environment) e a AQUA (Alta Qualidade Ambiental), de modo geral, essas
certificações visam a eficiência energética, o uso racional da água, a coleta
seletiva, qualidade ambiental interna e externa da edificação, entre outros. E
em 2007, foi criada a CBCS (Conselho Brasileiro de Construção Sustentável),
que visa induzir o setor da construção a utilizar práticas mais sustentáveis e
assim, melhora a qualidade de vida de todos envolvidos.
Um exemplo foi a construtora Vez das Arvores, que em 2008 entregou o
primeiro prédio público sustentável de Santa Catarina, o posto da Policia Militar
e Ambiental da Praia do Rosa, e visando a sustentabilidade, o projeto foi
focada para a ventilação natural, captação e aproveitamento da água da chuva,
iluminação natural, telhado verde, painéis solares e tratamento de esgoto
anaeróbico, e sem esquecer a responsabilidade social, eles fizeram com que o
local se tornasse acessível a toda população e capacitou a mão de obra local.
Todos devem ter a consciência e a visão que a construtora teve de criar
uma infraestrutura orientada para a sustentabilidade, apenas assim, se obterá
vantagens como a diminuição de gastos, sem levar em consideração, que os
consumidores estão cada vez mais preocupados com o meio ambiente e
acabam exigindo e preferindo empresas que se preocupam com essa questão,
e buscam ser sustentáveis.
Por fim, como visto, sendo adepto as construções sustentáveis, é possível
evitar maiores impactos no meio ambiente, ou seja, suprir as necessidades do
homem sem esgotar os recursos naturais, assim, preservando para as futuras
gerações. A construção sustentável utiliza materiais, soluções tecnológicas e o
estudo do local da construção, visando sempre o bom aproveitamento, a
economia, como por exemplo, da água e da energia elétrica e reduzir o máximo
de poluição possível, assim, haveria uma melhoria do ar no ambiente interno. E
apesar dessa preocupação toda com o meio ambiente, a construção
sustentável visa também o bem estar e o conforto do ser humano,
preocupando-se sempre com a saúde dos seus usuários.
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CAPÍTULO II: ECONOMIA OBTIDA: DURANTE A CONSTRUÇÃO E O SEU
USO
2.1 – Técnicas utilizadas

Como foi visto no capitulo anterior e na figura acima, a construção civil é
indiscutivelmente, um dos setores que mais cresce no mundo todo, e uma das
mais importantes, mas ao mesmo tempo, é uma das que mais agride o planeta
e o meio ambiente, segundo o Conselho Internacional da Construção (CIB),
que afirma que o setor civil é um dos setores que mais consomem recursos
naturais e utiliza energia de forma intensiva, causando impactos ambientais
consideráveis. E para que isso possa ser amenizado, já se investem nas
construções sustentáveis, onde se enfatiza a adição de valor à qualidade de
vida para o seu usuário/morador e para todos ao seu redor.
Para que uma obra sustentável seja possível, deve-se fazer
primeiramente um levantamento sobre a área a ser construída, verificar a
disponibilidade de água no subsolo, se há vegetação e qual é o tipo de
vegetação, onde nasce o sol e como é o clima, sendo que se a predominância
da temperatura for alta o local deve ser bastante, e se for baixa, deve ter
isolamento térmico.
Os maiores desafios para esse setor, são principalmente, a tentativa de
redução e otimização do consumo de materiais e energia, na redução dos
resíduos gerados, na preservação do ambiente natural e na melhoria da
qualidade do ambiente construído. E para que tudo isso seja possível, há
inúmeras técnicas que podem ser utilizadas, que serão abordados e melhor
explicados nesse subcapítulo.
Antes de tudo, para uma construção ser considerada sustentável, recomendase que:


Mudem os conceitos de arquitetura convencional na direção de
projetos flexíveis com possibilidade de readequação para futuras
mudanças de uso e atendimento de novas necessidades;
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Busquem novas soluções para potencializar o uso racional de
energia ou de energias renováveis;
Haja uma gestão ecológica da água;
Reduzam o uso de materiais com alto impacto ambiental;
Reduzam os resíduos da construção com modulação de
componentes para diminuir perdas e especificações que permitam a
reutilização de materiais.

As técnicas e tendências construção sustentável pode ser dividida em
dois tipos. A primeira são centros de pesquisas em tecnologia alternativas que
são a favores do resgate de materiais e tecnologias com o uso da terra crua, da
palha, da pedra, do bambu e outros materiais naturais e que são poucos
processados, e que podem ser organizados em eco vilas e comunidades
alternativas. E a segunda são os empresários que apostam em
empreendimentos verdes, com certificações no âmbito da edificação quanto no
âmbito do urbano, porém, algo que é muito observado nesses edifícios, são
apenas os esforços para reduzir a energia incorporada e são muitas vezes,
convencionais na aparência e em seu processo construtivo.
Atualmente os governos municipais já possuem um grande potencial de
atuação nessas construções. Elas podem induzir e promover práticas por meio
de legislação urbanística e código de edificações, incentivos tributários e
convênios com as concessionárias dos serviços públicos de água, esgoto e
energia.
Para uma implantação urbana, aconselha-se:






Adaptar-se à topografia do local;
Reduzir a movimentação de terra;
Preservar as espécies nativas,
Prever ruas que favoreçam o pedestre, promovendo a acessibilidade
universal;
Prever espaço para integração da comunidade e usar solos
diversificados, minimizando deslocamentos.

Também se deve pensar e considerar como itens essenciais:






A adequação do projeto ao clima do local, havendo assim, o menor
consumo de energia e melhorando as condições de ventilação e
aquecimento natural;
Prever requisitos de acesso para pessoas com mobilidade reduzida;
Atenção para a orientação solar adequada, para uma melhoria na
iluminação;
Utilizar coberturas verdes;
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Em relação à energia, se recomenda usar coletor solar térmico para o
aquecimento de água, e de energia eólica, para bombear água e de energia
solar fotovoltaica. Sobre a água e o esgoto, deve-se promover a coleta e
utilização de água pluviais, utilizar dispositivos economizadores de água, reuso
da água, tratamento adequado de esgoto no local e, se possível, o uso de
banheiro seco. E a respeito do tratamento das áreas externas, recomenda-se
valorizar os elementos naturais no tratamento paisagístico e o uso de espécies
nativas, e destinar espaços para produção de alimentos e compostagem de
resíduos orgânicos, usar reciclados na construção de pavimentação e de
pavimentação permeável, e prever passeios sombreados no verão e
ensolarados no inverno.

Exemplo de um sistema para o reaproveitamento da água da chuva em uma
casa.
2.1.1 – Reformas em prédios antigos.
A construção sustentável não se baseia apenas em se construir novos
edifícios, mas também em reformar e remodelar prédios antigos. Segundo o
gerente técnico do Green Building Council Brasil, Marcos Casado e a arquiteta
e sócia-diretora da Casa do Futuro.com, Rosangela Corrêa, com pequenas
reformas e adaptações, pode-se transformar prédios antigos em novos e
tornando-os sustentáveis. Esses gastos podem ser pequenos, porém tudo
depende do prédio que se pretende investir. E para isso, Marcos Casado e
Rosangela Corrêa listaram quatorze dicas para síndicos e moradores que
desejam realizar reformas nesse tipo de construção.
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“O primeiro passo para que os condomínios tomem medidas com vistas
à sustentabilidade seria a conscientização de moradores e funcionários para
que todos entendam os reais valores e importância das ações, assim como as
vantagens que trazem para o meio ambiente, para o bolso e para a saúde“,
acrescenta Rosana Corrêa.
A seguir as 14 dicas para uma reforma sustentável:


Implantação de bicicletário. Tendo um espaço para as bicicletas, além
de facilitar para as pessoas que já utilizam a bicicleta como um meio de
transporte, ela acaba incentivando e influenciando outras pessoas a
utilizarem esse meio de transporte limpo também;



Coleta e aproveitamento de águas de chuva e de drenos de ar
condicionados, com filtragem simples para lavagem de carros e
irrigação. Dependendo do prédio e de sua estrutura, será necessário
passar uma tubulação nova. O custo gira em torno de R$ 15 mil reais;



Uso de tintas e vernizes com baixo composto orgânico volátil;



Mediações individuais de água



Automação simples e inteligente de iluminação. O ideal seria utilizar
lâmpadas que consomem menos energia em áreas onde há maior fluxo
de pessoas. De acordo com Marcos Casado, sensores de presença
devem apenas ser instalados em locais de menor fluxo de pessoas,
como garagens, corredores e depósitos;



Reaproveitamento de materiais já existentes ou compra de materiais de
reuso, como por exemplo, madeiras certificadas ou de reflorestamento;



Substituição do telhado comum por telhas claras, ou coberturas
vegetadas (telhados verdes). Com técnicas e sistemas atuais, pode-se
implantá-las sem necessidade de reforço estrutural ou grandes obras.
Essa característica pode revitalizar importantes espaços não ocupados
dos condomínios e valorizar os imóveis. Além de contribuir para redução
de cargas térmicas e do efeito ilha de calor das cidades, a sua
manutenção não é cara, sendo feito a cada três meses;



Aproveitamento de água pluvial para reuso



Troca de bacias sanitárias antigas por novas com capacidade de 6 litros
ou a vácuo;
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Inspeção ou troca de torneiras, chuveiros e vasos sanitários. Ou
instalação de aeradores e restritores de vazão, o que é bem barato, e
gira em torno de R$100 reais;



Troca inteligente de lâmpadas. E a sua troca deve ser bem estudada;



Automação de irrigação e bombas. O custo não é caro, e em alguns
casos, basta instalar temporizadores;



Coleta seletiva (separação de lixo e óleo de cozinha);

2.1.2 – Energias sustentáveis
Hoje em dia, se procuram a cada vez mais, maneiras mais equilibradas de
consumo, e uma dessas formas, são as fontes de energias sustentáveis, que
foram descobertas por cientistas, com apenas algumas décadas de pesquisas.
Para manter os gastos de energia estáveis, o consumo sustentável tem sido
a melhor alternativa. Os imóveis sustentáveis são grandes exemplos desse tipo
de consciência e a diminuição de gastos com produtos e uso de aparelhos
domésticos são exemplos de consumo sustentável.
Nessa busca para se diminuir os poluentes no planeta, algumas fontes de
geração de energias sustentáveis vêm sendo desenvolvidas, entre elas:


Eólica. Ela é conseguida através de cata-ventos que transformam os
ventos captados pelas pás em energia elétrica. Apesar de ser uma
forma de geração de energia limpa, ela ainda não é muito utilizada,
devido aos impactos visuais e sonoros e à intermitência, ou seja, o vento
nem sempre sopra quando há a necessidade de energia.



Solar. Ela é obtida por meio de painéis solares fotovoltaicos, que na
maioria dos casos, são feitos de silício. Quando a luz do sol atinge esses
painéis, ela é automaticamente convertida em eletricidade. Atualmente,
muitas casas e empresas já utilizam esse tipo de energia, pois não é
necessário um grande investimento para fazer a sua instalação.



Biogás. É considerada a geração de energia mais natural de todas, pois
ela é conseguida por meio do lixo orgânico, como cascas de frutas e
verduras e excrementos de animais, e que são convertidos em gás.
Apesar do seu difícil armazenamento, eles são muito utilizados para a
produção de energia elétrica e de biofertilizantes.



Mares. Ela é similar à energia eólica, mas no lugar do vento, ela capta a
força das marés por meio de uma turbina, sendo assim, transformada
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em energia elétrica por meio de um gerador. Suas vantagens são a
constância e a inesgotabilidade das marés, porém, há um alto custo em
sua instalação.

2.1.3 – Demolição reciclada
Com o controle tecnológico adequado, agregados reciclados podem ser
usados como materiais de construção na própria obra, gerando economia para
as construtoras.
O processo de reciclagem começa com a correta separação e
acondicionamento do entulho em caçambas ou baias, daí a importância de se
ter um plano de gestão de resíduos sólidos implantados e solidificado nas
atividades da construtora antes de se aventurar nessa área.
Na etapa da demolição, desde que utilizado um processo seletivo de
desmontagem, o aproveitamento pode chegar a 70% do material. Perfis
metálicos e vigas, terças e caibros de madeira nobre podem ser reutilizados na
própria obra e já as armações de aço podem ser recicladas pelas companhias
siderúrgicas. Resíduos do tipo papel, papelão, plástico, vidro e metais são
encaminhados ou vendidos para indústrias especializadas nesses tipos de
reciclagem.
Com a preocupação de reciclar os materiais gerados nos canteiros de
obras, muitas construtoras têm buscado se adequar a esse novo cenário,
porém ainda não existe nenhuma fiscalização efetiva por parte do poder
publico e são raras as empresas construtoras que realmente se preocupam
com o destino dos resíduos, afirma o engenheiro civil Daniel Ohnuma, gerente
de Consultoria de Obras Sustentáveis do Centro de Tecnologia de Edificações
(CTE).
Ou seja, o principal motor para a adesão à reciclagem é o apelo ecológico e
não tanto o econômico e o financeiro, fazendo assim, com que empresas não
se interessem tanto, ainda, porém, já existe legislações que impõe o uso de
algumas técnicas para deixar a eliminação de resíduos mais sustentável.
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2.2 – Materiais utilizados

Um ponto importante em uma construção sustentável, além do uso de
técnicas especificas, é a escolha dos materiais. O ideal é usar materiais
disponíveis no local, pouco processados, não tóxicos, potencialmente
recicláveis, culturalmente aceitos, propícios para a autoconstrução e para a
construção em regimes de mutirões, com conteúdo reciclado, e deve-se
também, evitar o uso de materiais químicos prejudiciais à saúde humana ou ao
meio ambiente, como o amianto, CFC, HCFC, formaldeído, policloreto de vinila
(PVC), tratamento de madeira com CCA, dentre outros. Em relação aos
resíduos da construção, é importante se atentar para a sua redução e
disposição adequada, promovendo assim, a reciclagem e o reuso dos
materiais.
Uma edificação sustentável começa antes mesmo da construção com a
escolha de materiais menos agressivos, duráveis e que exijam o mínimo de
impacto possível para a sua obtenção. Podem-se utilizar materiais reciclados
como matéria prima que são classificados em dois tipos; pós-industrial, quando
o material reciclado é proveniente de resíduos industriais e pós-consumo, que
são os tijolos, madeiras e outros entulhos de demolições que são aproveitados
na construção ou reciclados e transformados em outros materiais como
concreto, que é feito de cinzas de chaminés.
Além da escolha de materiais, é de extrema importância verificar os
fornecedores para garantir que tenham procedência segura, principalmente
quando se trata de madeira. Deve-se analisar o ciclo de vida do
empreendimento e dos materiais usados, o estudo do impacto ambiental da
construção, planejamento da gestão dos resíduos que serão gerados e a
melhor forma de utilização do material e a planta deve ser planejada para que
se possa aproveitar o máximo possível dos recursos naturais disponíveis,
promovendo assim, a redução do consumo de energia e água.
Evitar o desperdício de materiais e reaproveita-los o máximo possível,
também é um ponto importante em uma construção desse tipo, pois além de
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gerar ganhos ambientais com a minimização do uso de matérias-primas, ainda
gera ganhos econômicos para o dono da obra que economizará com materiais.
E quando finalizada a obra, se deve estar atento com a destinação dos
resíduos da construção e em todas as etapas se deve utilizar materiais não
tóxicos. O amianto, chumbo e alumínio são materiais condenados por qualquer
padrão de construção sustentável.
Na construção sustentável, não se constrói mais uma casa com produtos
industriais e artificiais, mas sim, com materiais renováveis, naturais e
disponíveis no local, reduzindo assim, a emissão de CO2 gerado pelos meios
de transportes e também, geraria uma redução na produção de combustíveis.
Utilizando esses materiais sustentáveis, também se obtém uma redução nos
custos e a diminuição da poluição.
Segundo a arquiteta Juçara Naves hoje em dia os consumidores já se
interessam mais em produtos sustentáveis, “para atrair o comprador, além de
ecológico na produção ele deve ser sustentável no consumo. Oferecer
economia no conta de luz e água, ou maior conforto e salubridade é o que
realmente atrai na hora da escolha”.
Um imóvel sustentável deve conter materiais verdes, como tijolos de
terra crua estabilizados com fibras de coco, paredes e telhados feitos de tubos
de pasta de dente (deixando o ambiente mais fresco), ou telhados com uma
cobertura vegetal, vidros reciclados, blocos de entulho, blocos de pedras, entre
outros. A madeira deve ser de extrações legais. Além desses materiais verdes,
deve-se pensar em projetos de fontes alternativas de água e energia, assim,
pode-se haver o reaproveitamento da água da chuva e a criação de sistemas
para a captação de energia solar ou eólica. Essas são medidas que diminuirão
o consumo de recursos hídricos.
Além dos materiais citados rapidamente acima, o cimento reciclado é um
bom exemplo de material sustentável, pois é um produto que é ecologicamente
correto e ainda ajuda a reduzir os custos da obra. Pode-se usar qualquer tipo
de volume para produzir um concreto, e sua resistência é proporcional a dureza
dos produtos usados. Um exemplo desse concreto é substituir a brita por caco
de vidro, bolinhas de cerâmica, pó de pneu ou pó de pedras para fazer o contra
piso. O que vale é a imaginação.
Outro produto que está ganhando destaque por suas características
ecologicamente corretas, é a madeira plástica. Ela é muito semelhante
à madeira convencional, mas é reciclável e ainda tem uma relação de custobenefício maior. Além de ela preservar o meio ambiente, pois com a sua
utilização, o desmatamento florestal diminuiria, a madeira plástica evita o
surgimento de praga, como cupins traças e roedores, que são atraídos pela
madeira convencional.
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Segundo Marcelo Queiroga, diretor comercial da Wisewood, a empresa
de soluções ecológicas, a madeira plástica pode ser usada como pisos,
revestimentos, mobiliário interno e externo, pergolados, gazebos e caxepós
para paisagistas.
Na construção é importante promover a sustentabilidade, mas sempre a
aliando ao conforto. E para isso, existem alguns materiais que deixam o
ambiente mais fresco, e que ajuda na economia de energia elétrica, uma vez
que não será mais necessária a utilização de ventiladores e ar condicionados.
2.2.1 – Sustentabilidade na decoração
A Expo Revestir é um evento que está em sua 11ª edição e mostra que
a preocupação com o meio ambiente está cada vez maior.
Essa feira mostra que a sustentabilidade é uma nova tendência, não
apenas na construção civil, mas também na decoração. O evento mostra
oportunidades de investir em itens que diminuam o impacto ambiental, tanto
com novas técnicas, quanto com materiais. A seguir, foram listados alguns
materiais que são exemplos sustentáveis e que foram apresentados nesse
evento.


Pisos - Já há pisos feitos de bambu, feitas pela NeoBambu Segundo a
profissional Monica Bueno, a resina que é utilizada na aplicação do piso
é à base de água, o que é considerado ecologicamente correto. E se
esse tipo de piso sofrer raspagens em uma reforma, a especialista
afirma que é preciso somente lixar e reaplicar o verniz. A cola usada
para aplicação é à base de óleo de mamona, produzida no Brasil,
embora o bambu seja da china e não daqui.



Pastilhas - Para se revestir áreas internas de maneira sustentável,
podem-se utilizar pastilhas feitas com a casca do coco, produzidas pela
Color Mix. De acordo com a marca, o material da fruta fica perfeito em
salas de estar e em móveis. Já a Mazza Cerâmicas fabrica pastilhas que
são feitas com resíduos de louça sanitária.



Parede - O revestimento de paredes de ambientes internos pode ser
feitos em MDF, que é a fibra de madeira reciclada. O produto vem com
laminação feita de garrafa PET ou PVC, o seu único problema é que não
se pode aplica-lo em áreas úmidas como saunas e banheiros, pois o
MDF absorve a água e a medida sustentável pode ser danificada.



Tijolo - A Santa Luzia criou uma imitação de tijolo de demolição, o
Ecobrinck. O material do revestimento é formado por flocos de
poliuretano expandido rígido reciclado, poliéster e blenda de isocianatos.

21

Esse produto é extremamente leve, mas muito resistente. Ela é usada
para revestir lareiras, churrasqueiras, paredes internas e externas,
fachadas e ambientes úmidos.


Banheiro - A Docol criou o chuveiro DecolTech, que tem cinco opções
de banho, sendo quatro memoráveis e uma configurada de fábrica para
economizar água e energia. A seleção que visa evitar o desperdício
oferece vazão de volume e temperatura controlada. Sua programação
pode ser feita, alterada e escolhida através de um tablet.



Plantas - A GreenWall Ceramic apresenta soluções sustentáveis para
jardins verticais. Com um sistema feito a partir de módulos de cerâmica,
por conta do formato aberto o produto permite que a raiz da planta não
fique confinada, como acontece em vasos pequenos. O uso da água
para regar a vegetação é racional, já que é feito por gotejamento. Um
cano passa pelo verde molhando tudo por igual, sem desperdício.

2.3 – Casas surgindo do lixo
A sustentabilidade em construções é feita através de técnicas
inovadoras e materiais que agridam menos o meio ambiente, e tudo isso é
pensando em obter economia durante o seu uso, visar o bem estar de seus
usuários e principalmente proteger e cuidar do meio ambiente. E para que isso
seja possível, se pode também, reciclar e reutilizar materiais de outras obras, o
que torna a construção mais sustentável, e sem perder a sua qualidade.
2.3.1 – Projeto sustentável do Tetra Park
A empresa Tetra Park desenvolveu um projeto na qual se utilizam as
embalagens Longa Vida usadas, e as transformam em placas de telhas para
construção civil. O objetivo desse projeto é estimular a reciclagem de suas
embalagens pós-consumo e valorizar a cadeia de reciclagem como forma de
gerar emprego e renda, e ao mesmo tempo evita que toneladas de materiais de
plástico e alumínio sigam para aterros industriais.
“Reciclagem gera emprego e renda em toda a cadeia produtiva,
começando pelas Cooperativas de Catadores, onde o material é coletado,
separado e enfardado para posterior venda aos aparistas ou recicladores.
Apoiar essa cadeia é diminuir a exclusão social da população e ao mesmo
tempo diminuindo o impacto ambiental da sociedade. Estamos trabalhando no
sentido de transformar as cooperativas em centrais de vendas de material
reciclável, diminuindo a influência do intermediário no sentido de aumentar a
renda dos cooperados” explica Fernando Zubem, Diretor de Meio Ambiente da
Tetra Pak.
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Essa embalagem Longa Vida é feita de papel, plástico e alumínio. O
papel é o material predominante em sua composição e é o primeiro a ser
reciclado, transformando-se em papelão. O plástico e o alumínio são
prensados e transformados em telhas, que são ecologias e ainda tem
vantagens sobre as feitas de material comum, pois elas são mais baratas, mais
leves e permitem melhor conforto térmico aos ambientes.
O projeto começou a obter resultados em 2003, após cinco anos de
pesquisas, e gera uma cadeia onde todos ganham: catadores, cooperativas,
recicladores grandes e pequenos (papel e telhas), consumidores, comunidade
e principalmente a natureza.
2.3.2 – Obter tijolos a partir de lixo orgânico
Tijolos orgânicos podem ser até 50% mais baratos que os
convencionais, e sua produção sustentável podem servir de alternativa para o
lixo doméstico.
A técnica utilizada em Araraquara – SP, permite que tijolos utilizados na
construção sejam feitos a partir de lixo orgânico. O composto desenvolvido por
um químico local visa baratear a produção dos tijolos, reduzindo o uso de areia
e concreto em sua composição. O processo visa um destino sustentável ao lixo
doméstico. Apesar de ser produzido a partir do lixo, o produto é inodoro e livre
de germes.
Marcelo dos Santos, químico que desenvolveu a técnica, afirma que o
custo para a fabricação de cada tijolo com a nova composição pode cair pela
metade, já que ele é feito a partir do lixo e é autossustentável. “O lixo chega
como sai da casa das pessoas, dentro do saco plástico, e separamos os
detritos do material reciclável, que é vendido para uma cooperativa e com o
dinheiro pagamos a produção”, afirma o químico. No mercado o tijolo orgânico
custa R$ 0,70, frente aos R$ 1,20 do bloco convencional.
O seu processo é feito a partir da separação, onde o lixo orgânico passa
por um triturador e é fragmentado. “O material fica moído e depois vai para um
misturador, onde uma composição química é acrescentada a ele”, explica
Santos. A sua composição é responsável por esterilizar o material orgânico,
livrando-o de bactérias, vírus, fungos ou vermes capazes de produzir doenças,
deixando-o inerte e evitando que ele polua o ambiente. O produto foi
desenvolvido após dois anos de pesquisa, realizada durante os estudos de
mestrado de Santos.
Depois do processo de mistura, a massa pastosa passa por uma
máquina peletizadora, onde é dividido em pequenos pedaços. Essa maquina
foi feita pelo químico com a ajuda de seu sócio, o metalúrgico e sociólogo José
Antônico Masoti, e custou ao equivalente a R$2,5 mil (no mercado, custaria

23

cerca de US$ 100 mil). “Levamos um ano para construir a fábrica piloto, com
material até de ferro velho e gastamos em torno de R$ 80 mil em tudo”,
comenta Masoti.
A composição em pedaços é levada para um forno e passa por uma
secagem para a última etapa da produção do material orgânico, que será
utilizado na produção dos tijolos. Em um moinho, o produto é transformado em
pó, para poder ser acrescentado na produção dos blocos de concreto.
Toda a produção do composto orgânico para ser incrementado na
fabricação dos tijolos está sendo feita em caráter de testes no fundo da
metalúrgica de Masoti e o pó ainda não é utilizado oficialmente, já que aguarda
credenciamento. “Levamos os blocos pilotos para serem testados em uma
empresa da cidade credenciada pelo Inmetro, mas um teste oficial precisaria
de uma grande amostragem para ser realizado”, explica Santos. Entretanto, os
protótipos produzidos com 30% da quantidade normal de areia e 20% de
concreto atingiram resistência equivalente ao dobro do exigido pelo Inmetro.
Novos testes serão feitos pela Universidade de São Paulo (USP), de São
Carlos, nesta semana, para ajudar no credenciamento da técnica.
“Nossa intenção é levar adiante a ideia de sustentabilidade na produção
dos tijolos e ajudar na construção de casas populares e ainda dar um bom
destino para o lixo que produzimos”, comenta Santos.
2.3.2 – Dez formas de utilizar a madeira de demolição
Com a sustentabilidade e reutilização de materiais ganhando grande
destaque nas construções, a madeira de demolição não ficou para trás, e
passou a inspirar mais os lares brasileiros, dando um ar rústico à decoração e
evidenciando o contraste entre o antigo e o moderno. A seguir foram listados
dez exemplos de como reaproveitar a madeira de demolição.


Painéis para televisão de LED ou LCD - Painel em madeira de
demolição vem sendo utilizado para decorar e estilizar ambientes de
madeira sofisticada e original.
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Mesa de jantar - A mesa em peroba rosa de demolição traz à lembrança
a tradição das famílias grandes, unidas ao redor da mesa, é uma boa
opção, que se encaixa em diversos projetos e dura para toda uma vida.



Jardim vertical – Jardins verticais e hortas orgânicas estão se tornando
tendências em apartamentos modernos. Os projetos trazem um ar
saudável para ambientes requintados. Uma sugestão é montar um em
madeira de demolição, pois além de ficar bonito, é sustentável.



Portas pivotantes – A madeira de demolição possui ranhuras únicas, que
faz do objeto uma atração singular, o seu visual é charmoso e
surpreendente, além de ser sinônimo de bom gosto e status.



Pergolados – Pergolados em madeira de demolição é uma excelente
aposta para ambientes externos. São peças formadas por pulares e
vigas paralelas vazadas, utilizados com decoração em jardins.



Escada – Outra opção é revestir a escada. As vigas de madeira pode
transformá-la no destaque da casa, e deixando um ar aconchegante.



Chuveiro e Cascata – Podem-se inserir as madeiras de demolição em
ambientes inusitados, no jardim ou na área da piscina. Peças de
decoração como chuveiros e cascatas que são confeccionadas com o
produto, denotam criatividade, além de deixar um charme.
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Pisos de cruzetas – As cruzetas são pedaços de madeira que
originalmente se encaixavam em postes de energia elétrica, tornaram-se
peças apreciadas, e por terem ficado muito tempo expostas aos efeitos
naturais, elas ganharam aspectos de madeira forte e envelhecida.



Tampos e Balcões – Pode-se renovar o banheiro e a cozinha com a
madeira, pois tampos e balcões com esse material deixam um contraste
rústico das peças com o restante da mobília do ambiente.



Objetos e detalhes – Pequenas peças em madeira de demolição pode
dar um charme especial no projeto, como cachepots, feitos de chuzetas,
revisteiros e cubos em peroba rosa de demolição, que dão um toque
especial de originalidade.

2.3.3 – Casa feita com lixo

O ‘The House that Kevin Built’.

A universidade de Brighton começou a construir o primeiro edifício do
Reino Unido feito totalmente a partir de resíduos. Ela foi projetada pelo
arquiteto e professor Ducan Baker-Brown e será composta por excedentes de
materiais provenientes de locais de construção da cidade e áreas de indústria.
O edifício será chamado ‘The House that Kevin Built’, fazendo menção a
primeira casa pré-fabricada da Europa composta de resíduos e materiais
orgânicos, e que foi criado também por Baker-Brown em 2008, em Londres,
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tendo sido desmontada depois. Após isso, professores e alunos da Faculdade
de Artes da Universidade de Brighton continuam a procurar melhores formas
de construir edifícios sustentáveis.
O protótipo demorou seis dias para ser construído, os seus muros são
feitos com fardos de palha, mantendo a casa quente no inverno e fresca no
verão, além de ter painéis solares no telhado, ventilação e um sistema de
recuperação de calor.
A construção do edifício começou em Novembro de 2011 e terá a sua
conclusão prevista para Maio de 2013, e a equipe de design planeja criar uma
linha de produção perto do local Grand Parade, no campus da Universidade, de
modo que artesãos, estudantes e residentes locais possam se envolver juntos
no processo de construção.
2.3.4 – Pavilhão construído com madeira reciclada
As paletes de madeira são um material versátil, seja em mobiliário, em
jardinagem ou em arquitetura, e a empresa italiana de design Avatar
Achitettura aproveitou a sua versatilidade e criou um pavilhão para o jardim da
Villa Romana, no Instituto Alemão da Cultura, em Florença, Itália.
O pavilhão reciclado utiliza uma série de juntas de metal personalizadas
que mantêm unidas as paletes de madeira, que são empilhadas e montadas
segundo um padrão em forma de diamante, e ela é considerada um espaço
multifuncional temporário ao ar livre que poderá receber espetáculos.
Ele pode ser desmontado e transportado facilmente, podendo ser
reutilizado em diferentes ocasiões, durante os próximos anos, afirma o
treeHugger.

Pavilhão no o jardim da Villa Romana, no Instituto Alemão da Cultura, em Florença,
Itália.
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2.3.5 – Obras a partir de material reciclado
Até 2020, as obras públicas em Portugal terão de usar 5% de materiais
reciclados, pois o governo aprovou no dia 24 de Março de 2011 um diploma
que afirma que as empreitadas de obras públicas deverão seguir esse padrão
em suas construções.
O decreto-lei era já esperado e traspõe para a legislação portuguesa
uma lei europeia sobre resíduos que estabelece novas metas de reutilização,
reciclagem e outras formas de valorização de lixos. Todas estas metas têm
como data limite o ano de 2020.
Esse diploma é mais vasto e estabelece ainda a necessidade de uma
guia eletrônica de acompanhamento de resíduos, o que torna mais fácil a
monitoração desse tipo de transporte.
“[O diploma] alarga o âmbito de mercado de resíduos, permitindo que
materiais reciclados e resíduos perigosos possam ser tratados e reutilizados”,
explicou o comunicado do Conselho de Ministro.
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CAPÍTULO III: ADERINDO A CONSTRUÇÕES SUSTENTÁVEIS

3.1 - Cidades Sustentáveis
3.1.1 – O que são Cidades Sustentáveis
Cidades sustentáveis são cidades que adotam práticas sustentáveis a
fim de promover a harmonia entre o ambiente natural e construído, sem que
atrapalhe o meio ambiente. Elas adotam práticas voltadas para a melhoria da
qualidade de vida da população, desenvolvimento econômico e preservação do
meio ambiente e são cidades muito bem planejadas e administradas.
A estrutura urbana de uma cidade, como prédios, ruas, condutas de gás,
água e luz acabam condicionando o clima do ecossistema, como a
temperatura, umidade, vento e pressão atmosférica. As cidades sustentáveis
estão sendo criadas justamente para evitar a utilização inadequada dessa
estrutura e promover mudanças negativas no meio ambiente.
Outra preocupação dessas cidades é fazer a população se conscientizar
e fazer o uso eficiente e sem desperdícios de água, energia e usar matérias
renováveis. E para isso, se criaria espaços multiuso para evitar desperdício,
incentivar o transporte alternativo, entre outros.
Para que possa ter uma cidade sustentável é necessário ser adepto a
algumas praticas, e as principais delas são:
- Ações efetivas voltadas para a diminuição da emissão de gases
do efeito estufa, visando o combate ao aquecimento global.
- Medidas que visam a manutenção dos bens naturais comuns.
- Planejamento e qualidade nos serviços de transporte público,
principalmente utilizando fontes de energia limpa.
- Incentivo e ações de planejamento para o uso de meios de
transporte não poluentes como, por exemplo, bicicletas.
- Ações para melhorar a mobilidade urbana, diminuindo
consideravelmente o tráfego de veículos.
- Promoção de justiça social.
- Destino adequado para o lixo. Criação de sistemas eficientes
voltados para a reciclagem de lixo. Uso de sistema de aterro
sanitário para o lixo que não é reciclável.
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- Aplicação de programas educacionais voltados para o
desenvolvimento sustentável.
- Investimentos em educação de qualidade.
- Planejamento urbano eficiente, principalmente levando em
consideração o longo prazo.
- Favorecimento de uma economia local dinâmica e sustentável.
- Adoção de práticas voltadas para o consumo consciente da
população.
- Ações que visem
reaproveitamento.

o

uso

racional

da

água

e

seu

- Práticas de programas que visem a melhoria da saúde da
população.
- Criação de espaços verdes (parques, praças) voltados para o
lazer da população.
- Programas voltados para a arborização das ruas e espaços
públicos.

3.1.2 – Exemplos de Cidades Sustentáveis
Já existem no Brasil e no mundo, exemplos de cidades que já são
adeptas às praticas sustentáveis.
No Brasil temos as cidades de: João Pessoa, com destaque na proteção
de áreas ambientais; Extrema, com a preservação de áreas protegidas e a
conservação de águas; Curitiba, com o planejamento urbano voltado para a
sustentabilidade, Paragominas, com o combate ao desmatamento; Londrina,
com seu eficiente programa de coleta seletiva de lixo.
Países que são exemplos de cidades sustentáveis são: Barcelona
(Espanha), com a mobilidade urbana e grande uso de energia solar;
Copenhague (Dinamarca), com sua excelente infraestrutura para o uso de
bicicletas; Freiburg (Alemanha), com programas eficientes voltados para o uso
racional de veículos automotores; Amsterdã (Holanda), com sua mobilidade
urbana, Viena (Áustria), com a prioridade para a compra de produtos
ecológicos por parte da prefeitura, Zaragoza (Espanha), com um sistema
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eficiente voltado para a economia de água e por fim, Thisted (Dinamarca), com
100% de uso de energia sustentável.

3.1.3 – Transition Towns
Apesar da maioria da população não saber a grande importância da
construção sustentável, já existem arquitetos, engenheiros, decoradores, entre
outros, que se preocupam com essa questão, e por isso, trabalham para que
esse tipo de construção se torne mais popular. Levando isso em consideração
e o que já foi visto nesse capítulo, é cada vez maior o numero de cidades
sustentáveis no Brasil e no mundo todo.
O inglês Rob Hopkins criou o movimento “Transition Towns”, que são as
cidades em transição, onde o seu objetivo é transformar cidades em modelos
sustentáveis, menos dependentes do petróleo, mais integradas à natureza e
mais resistentes a crise externas, tanto econômicas como ecológicas.
E para isso foi criada a Rede Transition Network, onde eles entram em
contato com comunidades, a fim de treiná-los e dar suporte, para que eles
possam adaptar suas residências e torná-las sustentáveis.
O movimento acredita que não existe apenas um único modelo de
transição, mas sim vários, e que cada sociedade/ comunidade deve descobrir
qual é a que ela se encaixa melhor, pois nem todas as respostas para resolver
o problema de escassez do petróleo e do aquecimento global já foram
encontradas.
No Brasil, esse método foi aplicado com sucesso na Vila Brasilândia,
Zona Norte de São Paulo e se tornou o primeiro exemplo no mundo de
comunidade de baixa renda a ser reconhecida ‘em transição’. Já existem
iniciativas em São Lourenço- MG, Granja Viana – SP, Vila Nova- SP.

3.2 – Empresas Sustentáveis
Gestores e empresários estão cada vez mais cientes da importância da
sustentabilidade, pois apesar de melhorar a sua imagem perante o seu cliente,
pois eles estão cada vez mais exigentes e querem soluções mais verdes para
os serviços que contratam ou produtos que consomem; ela aumenta a
competitividade e rentabilidade dos seus negócios. Atualmente, seis em cada
dez empresas nacionais afirmam sentirem que as mudanças climáticas já
produzem impacto diário em sua cadeia produtiva. E segundo o Instituto Ilos,
que é especializada em logística empresarial, quase 50% das empresas já têm
politicas especificas para a sustentabilidade.
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Segundo a revista Nacional Geographic em 2010, em uma pesquisa que
estudou os hábitos de 17 mil consumidores em 17 países, o Brasil ocupou a
segunda posição no hanking de consumo sustentável, ficando atrás apenas da
Índia.
Em 2007, 20 empresas brasileiras foram premiadas pela Revista
EXAME, por serem consideradas as com melhores práticas de
sustentabilidade. O premio levou em consideração os aspectos econômicofinanceiro, ambiental e social.
As empresas vencedoras foram:



















Accor – onde no primeiro dia de trabalho, os funcionários aprendem que
ações relacionadas à sustentabilidade precisam ser incorporadas ao diaa-dia de suas atividades.
Acesita – A empresa investe em programa de empresa júnior para
estudantes do ensino médio, melhorando a qualificação de sua própria
mão-de-obra.
Amanco – A empresa tem como obrigação para com ela mesma de
reduzir o consumo de água e de outros insumos.
Aracruz – É a única empresa florestal no mundo a figurar no Índice Dow
Jones de Sustentabilidade da bolsa de Nova York.
Arcelor – Investe 270 milhões de reais em programas de gestão
ambiental e reduz o uso de insumos não renováveis na produção de
aço.
Basf – Redesenhou sua estrutura de produção e acabou se tornando
uma pioneira em seu setor.
Braskem – Tem a sustentabilidade no centro de sua estratégia de
expansão dos negócios.
Caterpillar – A empresa liderou a criação de uma agenda de crescimento
sustentável para o município de Piracicaba, que é onde ela está
instalada.
CPFL – Ao aumentar a produtividade de suas usinas, a empresa está
conseguindo acumular créditos de carbono para financiar seus projetos
ambientais.
Elektro – Com o projeto Energia Comunitária, a empresa colabora para a
reurbanização de áreas pobres e melhorar a qualidade de vida de
milhares de pessoas nas cidades onde atua.
IBM – Incentiva o uso da capacidade ociosa de computadores em
pesquisas voltadas para a saúde e o meio ambiente.
Itaú – Lançou o primeiro fundo de investimento que permite ao
correntista contribuir para neutralizar os gases que destroem a camada
de ozônio.
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Mapfre – Tem um projeto de segurança viária, e atinge 2,5 milhões de
alunos da rede pública estadual e é referência em educação de trânsito.
Natura – Possui um dos programas de neutralização de carbono mais
eficazes.
Philips – Aposta em equipamentos que consomem menos energia.
Promon – Ela difunde o conceito de edifício verde e exige que seus
fornecedores adotem práticas sustentáveis nos negócios também.
Real – O banco transforma os seus funcionários em agentes
multiplicadores de práticas sustentáveis.
Serasa – Incentiva o engajamento dos funcionários e troca o modelo de
simples doações por consultorias completas em gestão de instituições
beneficentes.
Suzano – Ao adotar a sustentabilidade, a empresa conseguiu expandir a
produção e valorizar suas ações na Bovespa.
Unilever – Mudou o formato das embalagens de seus produtos e com
isso está economizando um numero razoável de papel.

Além dessas empresas, ainda há muitas outras que também se destacam
no quesito sustentabilidade, como por exemplo:
A Petrobrás, que elaborou um documento chamado de ‘Diretrizes da
Sustentabilidade’, que prioriza as ações da companhia nesse segmento. Suas
principais ações se dão na área de proteção da biodiversidade, eco eficiência
das atividades e operações, controle de contingência e interface social,
econômica e cultural das atividades de exploração e produção de óleo e gás na
Amazônia. Além disso, a empresa também desenvolve diversos projetos de
inserção social, como a Rede de Reciclagem de Resíduos.
A Vale, que é uma das empresas líderes globais no setor de mineração. Ela
promove a recuperação de áreas degradadas e investe na pesquisa de novas
tecnologias que permitem aprimorar os sistemas de controle ambiental, na
gestão de resíduos e de produtos químicos.
E pode-se citar também a Itaipu, bicampeã do Ranking Benchmarking dos
Detentores de Melhores Práticas de Sustentabilidade do País. Ela possui uma
série de ações voltadas ao setor, com destaque para o projeto ‘Cultivando
Água Boa’, que reúne 22 associações de produtores agrícolas que investem
em insumos orgânicos e obtêm renda ao praticar uma atividade que preserva o
solo, sem aplicação de agrotóxicos.
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3.3 - Benefícios para o indivíduo/ sociedade e para pessoas com poucos
recursos
Inúmeros são os benefícios que as construções sustentáveis trazem,
desde a contribuição ao meio ambiente e os diversos benefícios direitos aos
seus moradores e usuários, melhorando a qualidade de vida, saúde e produção
dos mesmos. Segundo dados da ANAB, a produtividade dos ocupantes de
escritórios em edifícios sustentáveis é de 2 a 16% mais produtivos, e as vendas
em locais com iluminação natural são ate 40% maiores, segundo a California
Board for Energy Efficiency Third Party Program, além disso, estudantes de
escolas que tem iluminação natural são em média 20% mais rápidos em provas
de matemáticas e 26% em testes de leitura, de acordo com a Heschong
Mahone Group study, “day lighting in Schools”.
Sendo os benefícios econômicos, que segundo a ANAB, a cada
US$1,00 investido na construção sustentável, em 20 anos, US$ 15,00 são
retomados, sendo deste total, 74% economizados em saúde e produtividade,
14% na operação e manutenção e 11% no consumo energético e hidráulico.
Escolas
Em São Paulo, duas novas escolas estaduais, uma região central e
outra na Zona Norte, começam a ser construídas com base nos princípios de
sustentabilidade, como referência para outros projetos.
As escolas estaduais Bairro Luz, no centro da capital, e Vila Brasilândia,
na região norte, terão, além de tecnologias para economia de água e energia,
soluções técnicas arquitetônicas para proporcionar aos alunos mais conforto
térmico e acústico. Também foram projetadas para receber mais iluminação
natural e gerar menos resíduos no processo de construção.
Na escola no bairro da Luz, localizada em uma área de preservação
histórica, estão sendo tomados cuidados para que a construção não traga
impactos negativos a imóveis tombados no entorno. “Serão as primeiras
escolas do País certificadas com o selo de construção verde”, diz o engenheiro
Luiz Fernando Ferreira, diretor da Inovatech, empresa de engenharia que
executa os projetos.
A Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE), ligada à
Secretaria de Estado da Educação de São Paulo e responsável pela
construção das escolas, já tinha um programa que visava o baixo impacto
ambiental nos canteiros de obras, além de um projeto de reaproveitamento da
água da chuva, adotado em uma escola do bairro de Perus, na zona norte.
Além disso, existem alguns colégios que se destacam pelo seu
engajamento com a sustentabilidade, e algumas delas estão reunidas no
projeto Palco Digital, na qual reúne atividade culturais e um ambiente propício
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ao aprendizado, eventos ecológicos, apresentando interativamente para os
alunos como adquirir a conscientização ecológica.
O projeto Horta Orgânica tem sido adotada por muitas escolas, e tem o
objetivo de introduzir alimentos sem agrotóxicos na merenda escolar. Os
alunos ainda podem aprender como preparar a terra e como fazer o plantio,
tendo uma melhoria na alimentação e no aprendizado dos alunos.
3.3.1 – Casas para os sem-abrigos

Pensando em abrigar as pessoas sem-abrigos, em Nova Iorque (EUA) e
em Brighton (Reino Unido), contentores de transportes foram transformados
em alojamentos de baixo custo. A ideia principal é usar contentores de 12
metros como apartamentos individuais, com uma janela e uma porta em cada
extremidade, eles serão expostos em massa, visando albergar dezenas ou
centenas de milhares de pessoas.
“Só porque é uma casa pré-fabricada, não significa que tenha de ser
desagradável”, disse David Burney, comissário do Departamento de Design e
Construção de Nova Iorque, ao Observer. Apontou ainda que estes
apartamentos seriam maiores do que o típico apartamento de Manhattan.
Será construído 16 apartamentos como testes, perto da ponte de
Brooklyn e da sede do Office of Emergency Management, que irá cooperar com
o programa.
Já em Brighton, os contentores já foram convertidos em estúdios
completos com casas de banho e cozinhas, subdivididos com placas de gesso
cartonado.
O novo plano passa por ver esses contentores enviados para Brighton,
onde seriam instalados com jardins particulares no topo. A Brighton Housing
Trust vai apresentar um pedido de planeamento para o conselho da cidade.
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3.4 – Incentivando a Implantação da Sustentabilidade
Afinal, por que aderir a sustentabilidade em construções?
Como visto em todos os capítulos, a sustentabilidade tem se tornado
algo muito comum e falado no mundo atual, pois as pessoas estão se
conscientizando da importância de cuidar do planeta e do meio ambiente, para
beneficio de todos. E pensando nisso, que surgiu a sustentabilidade nas
construções civis, que é um dos setores mais essenciais ao ser humano e que
mais agridem a natureza.
Os benefícios que as construções sustentáveis podem trazem são
inúmeros. Além de contribuir a preservação do meio ambiente, há também o
beneficio econômico, que segundo a ANAB, a cada US$ 1,00 investido na
construção de edifícios sustentáveis, em 20 anos, US$ 15,00 são retornados,
sendo deste total, 74% economizados em saúde e produtividade dos
ocupantes, 14% na operação e manutenção e 11% no consumo energético e
hidráulico. Sem contar a melhoria na qualidade de vida, saúde e produção dos
moradores e usuários, pois segundo dados da ANAB, os ocupantes de
escritórios em edifícios verdes são de 2% a 16% mais produtivos; as vendas
em locais com iluminação natural são de até 40% maiores do que nos locais
fechados e estudantes de escolas que têm iluminação natural são em média
20% mais rápidos em provas de matemáticas e 26% em testes de leitura.
Levando apenas esses itens em consideração, já é possível observar a
grande importância da sustentabilidade nesse setor, principalmente. Porém,
deve-se divulgar mais sobre o assunto, pois é algo novo na sociedade, que
nem todos tem conhecimento, ou sabem muito pouco, ao ponto de não
acharem tão importante a sua implantação. E pode-se ensinar e conscientizar
sobre a sustentabilidade já nas escolas, onde com pequenos atos, as crianças
já começam a aprender e ver a importância da sustentabilidade na vida de
todos da comunidade. Por fim, deve-se colocar todas essas técnicas em prática
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e ser exemplos para os que não conhecem a importância e os grandes
benefícios da sustentabilidade para a sociedade.

37

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A construção civil é um ramo na qual cresce a cada dia mais, e é uma das
atividades que mais prejudicam o meio ambiente. Levando isso em
consideração, é que se criou a construção sustentável, na qual, se cria e
utiliza-se métodos sustentáveis, há o reaproveitamento de materiais de outras
construções e a reciclagem dos mesmos, tornando assim, a construção civil
uma atividade menos impactante, onde se usam racionalmente os recursos
naturais, sem deixar de atender as necessidades do ser humano. E tudo isso
com o objetivo de obter uma edificação que não agrida o meio ambiente,
gerando também, um melhor conforto térmico sem a necessidade do consumo
de energia e uma melhor qualidade de vida para os seus usuários e
moradores.
A preservação da natureza através desse tipo de construção é de extrema
importância, e não apenas para a sociedade atual, mas também para as
gerações futuras. Além de contribuir para a preservação da natureza, a
construção sustentável também trás benefícios para seus usuários, pois se
percebe uma maior economia de energia elétrica e água durante o seu uso,
sem contar que há também uma melhoria na qualidade de vida, saúde e
produtividade dos mesmos.
A construção sustentável é uma técnica pouco conhecida pela população, ou
seja, eles ainda têm que ser conscientizados da grande importância de
construir ou reformar sem agredir a natureza. Ainda há muito a se fazer,
ensinar e aprender. Cada um deve fazer a sua parte e começar sendo
exemplos. Devemos ser sustentáveis, não apenas na construção de imóveis,
mas também, em todos nossos atos, pois de nada adiantará a sustentabilidade
na construção civil, se os hábitos continuarem os mesmos.
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INTRODUÇÃO

Este trabalho irá descrever sobre um tema considerado muito atual e polêmico, já
há algum tempo e que representa uma grande preocupação para todos, a Garrafa Pet.
Uma invenção que revolucionou as empresas de bebidas e principalmente das donas de
casa, uma vez que havia grande dificuldade em lidar com as garrafas de vidro desde o
cuidado no transporte até o armazenamento dos cascos vazios, sem contar que muitas
vezes a compra de um refrigerante não era realizada por esquecimento desse casco
vazio na troca de um cheio. Além disso, as embalagens de garrafas plásticas para
bebidas (PET) são ideais para o acondicionamento de alimentos, devido às suas
propriedades de barreiras que impossibilitam a troca de gases e absorção de odores
externos, mantendo as características originais dos produtos envasados. Além disto, são
leves, versáteis e 100% recicláveis.
A ideia do tema surgiu quando foi vista uma garrafa PET jogada no meio fio de
uma rua e imediatamente ocorreu um pensamento sobre o que poderia ser abordado,
levando-se em consideração a relação com a sustentabilidade e a inovação, pois o PET é
um dos plásticos mais reciclados em todo o mundo devido a sua extensa gama de
aplicações: fibras têxteis, tapetes, carpetes, não-tecidos, embalagens, filmes, fitas,
cordas, compostos, etc.
No começo esperava-se encontrar respostas baseadas na reciclagem, em
problemas e significados relacionados à garrafa PET, e no decorrer foi possível
encontrar algumas respostas, embora muitas vezes bem superficiais e também encontrar
outras respostas não previstas e inusitadas.
A praticidade da garrafa PET levou ao aumento do consumo gerando um
problema que, no ato de sua criação, não foi imaginado, o seu descarte, pois o que o
desafio de sua reciclagem levanta a questão do tratamento das 200 mil toneladas de lixo
descartadas diariamente em todo Brasil. Com base, principalmente neste item, são
apontados problemas e iniciativas no incentivo à reciclagem e/ou reuso desse material.
Atualmente a garrafa PET tem sido a grande preocupação dos governos e grupos
que defendem uma vida melhor para o planeta. Pensando nisso pode-se fazer uma
reflexão sobre o tema. Como em tudo que existe há o bem e o mal, o certo e o errado, o
vilão e o herói... a pet e a poluição; mas, quais são os limites desta guerra; até onde essa
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simples garrafa plástica é a grande vilã; o que é possível fazer? E a reciclagem? Ideias
borbulham, trazem novas utilidades e maneiras de utilização... e as pessoas que
trabalham diretamente, no reuso, e que dele dependem como única fonte de renda, isto
porque a embalagem de PET quando reciclada tem inúmeras vantagens sobre outras
embalagens do ponto vista da energia consumida, consumo de água, impacto ambiental,
benefícios sociais, entre outros.
O campo de pesquisa foi, basicamente, a internet por ser um meio de fácil acesso
para se conseguir material e por sua grande diversidade de respostas, indagações,
achados e analises sobre o assunto.
Para atingir os objetivos traçados inicialmente, o trabalho foi dividido em três
capítulos.
O primeiro capítulo aborda o tema em si, a própria garrafa PET; origem,
composição, o ciclo de vida e as duas novas garrafas que foram criadas para ajudar no
descarte e na degradação.
O segundo capítulo o trata do descarte, “para onde vai”, revelando o problema da
“logística reversa”, descrevendo o tempo de decomposição, a importância da reciclagem
no mundo atual, vantagens da reciclagem e problemas que a garrafa PET pode causar se
não reciclada corretamente.
Já no terceiro capítulo o tema aborda os benefícios e o reuso, expondo fatos e
pessoas que vivem da reciclagem e do lixo, o que é possível fazer com a reciclagem da
PET no setor de artesanato e os benefícios dessa garrafa e os diversos produtos que
podem ser produzidos a partir da reciclagem do PET, como: estofamentos, carpetes,
rolos para pintura, cordas, bandejas, fitas, resina, adesivos...
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CAPÍTULO I: DE ONDE VEIO

1.0 - O que é a garrafa PET?
O nome PET significa Politereftalato de etileno, é um polímero termoplástico que
pode ser reprocessado diversas vezes pelo mesmo ou por outro processo de
transformação. Quando aquecidos a temperaturas adequadas, esses plásticos amolecem,
fundem e podem ser novamente moldados.
A primeira amostra desse material foi desenvolvida pelos ingleses J. T.
Dickson (figura 1) e J. Rex Whinfield (figura 2), em 1941, que investigavam poliésteres
termoplásticos nos laboratórios da Calico Printers' Association Ltd. no período de 19391941, porque estavam insatisfeitos com os poliésteres alifáticos preparados por Wallace
Carothers (inventor do nylon em 1935). Os poliésteres aromáticos tinha permanecido
largamente inexplorado. Por volta de 1939, haviam sido suficiente evidência acumulada
favorecendo a teoria de que microcrystallinity era essencial para a formação de fibras
sintéticas fortes. A necessidade de simetria molecular em polímeros formadores
microcristalinas foi a base para o Whinfield e Dickson na abordagem teórica para o
problema, e a utilização de um polímero à base de aromáticos deveriam dar um
polímero melhorado muitas vezes com uma temperatura suficientemente elevada de
fusão para o fabrico de fibra sintética. Deste ponto em diante muitas outras pesquisas
foram desenvolvidas até que encontrou-se a reação entre o ácido tereftálico e o etileno
glicol. As pesquisas que levaram à produção em larga escala do poliéster começaram
após a Segunda Grande Guerra, nos anos 50, em laboratórios dos EUA e Europa.
Baseavam-se, quase totalmente, nas aplicações têxteis. Em 1962, surgiu o primeiro
poliéster pneumático. No início dos anos 70, o PET começou a ser utilizado pela
indústria de embalagens, após cuidadosa revisão dos aspectos de segurança e meio
ambiente.

Figura 1

Figura 2
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O PET chegou ao Brasil em 1988 e seguiu uma trajetória semelhante ao resto do
mundo, sendo utilizado primeiramente na indústria têxtil, hoje essa é a grande razão
para que a maioria deste plástico não destrua a natureza. Apenas a partir de 1993 passou
a ter forte expressão no mercado de embalagens, notadamente para os refrigerantes.
Neste ponto é preciso “abrir um parêntese” para deixar claro porque a PET é
muito usada como recipiente para refrigerante, suco e água e não para a cerveja. Isto
porque, aqui no Brasil, a cerveja é pasteurizada e a embalagem plástica não resiste a
temperaturas muito altas.
A garrafa PET além de trazer indiscutíveis vantagens ao consumidor, trouxe
também o desafio de sua reciclagem, e fez despertar toda a nação para a questão do
tratamento das 200 mil toneladas de lixo descartadas diariamente em todo Brasil, um
grande problema da atualidade. O homem colocando o lixo para o lixeiro, ou jogando-o
em terrenos baldios, resolve o seu problema individual, não se dando conta que as áreas
de lixo nas cidades estão cada vez mais escassas.
Só na cidade de São Paulo, uma das maiores do mundo, são produzidas 12 mil
toneladas por dia e para resolver esse problemão, a reciclagem é uma grande ideia!
A chegada das garrafas PET (figura 3) aumentou em muito o volume do lixo
urbano e a partir daí várias iniciativas populares e tentativas de contornar o problema
surgiram, estudos específicos e pesquisas se desenvolveram, leis foram criadas!

Figura 3

A partir dos estudos, desde sua criação até hoje, a PET vem sendo transformada...
Fábricas recolhem o que foi descartado e transformam em um novo produto. No
processo de transformação de PET em fio de poliéster acontecem três etapas.
Reciclagem química, que pode ser usada como matéria-prima de solventes e
resinas; a Reciclagem energética, onde o calor gerado na queima do PET serve como
energia elétrica; e a Reciclagem mecânica, processo que todo PET passa e que se divide
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em três partes: Recuperação (recolher as embalagens do lixo); Revalorização (fase em
que as garrafas são moídas) e Transformação (quando PET já reciclado é transformado
em um novo produto).
Entre as suas principais características (figura 4) destacam-se a baixa densidade, a
transparência, o brilho, a sua boa performance em diferentes designs, a segurança e a
facilidade de moldagem, além de proporcionar uma alta resistência mecânica (impacto)
e química. O PET possui também uma excelente barreira de gases e odores. Devido a
estas características citadas e a menor densidade comparada com a dos outros materiais
utilizados nas embalagens tradicionais, o PET mostrou ser o material ideal para as
embalagens da indústria de bebidas em todo o mundo, reduzindo custos de transporte e
produção. Por tudo isso, oferece ao consumidor um produto substancialmente mais
barato, seguro e moderno. As embalagens PET são 100% recicláveis e a sua
composição química não libera nenhum produto tóxico.
Simplificando, PET é o melhor e mais resistente plástico para fabricação de
garrafas e embalagens para refrigerantes, águas, sucos, óleos comestíveis,
medicamentos, cosméticos, produtos de higiene e limpeza, destilados, isotônicos,
cervejas, entre vários outros como embalagens termoformadas, chapas e cabos para
escova de dentes.

As propriedades das garrafas PET’s são:

Figura 4
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1.1 - Ciclo de vida das garrafas PET’S
Todo o processo de produção (figura 5) das garrafas PET começa
nas petroquímicas, onde o petróleo é retirado do solo e refinado através de muitos
processos.

Figura 5

Depois que o petróleo passa por todos os processos necessários, as indústrias
petroquímicas vendem vários derivados do petróleo, e um destes derivados é o PET.
Assim começa a vida de uma garrafa.

Etapas de produção
Assim que produzido o PET, as indústrias petroquímicas o vendem às indústrias
de plástico. E depois de transportado até a sede da indústria compradora, o PET passa
por cerca de sete etapas até estar pronto para ser vendido.
 Primeira etapa: Secagem
 Segunda etapa: Alimentação – É nessa etapa que ocorre a transição do silo e a
entrada da resina de PET na máquina injetora. É durante esse processo que são
adicionados aditivos à resina de PET. São esses aditivos: concentrados de cor, aditivos
antichama, fibra de vidro, resinas recicladas, etc.
Durante este estágio a resina continua em estado sólido, seca e exposta a uma
temperatura de cerca de 100ºC.
 Terceira etapa: Plastificação – É neste estágio que a resina muda de estado
físico. O PET é aquecido e plastificado dentro do canhão de uma injetora, com zonas de
pressão bem definidas.
A temperatura durante este processo varia de 265ºC a 305ºC.
 Quarta etapa: Injeção (figura 6) - Através do processo de injeção, a resina de
PET já plastificada é transferida para o molde de pré-formas.
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Há circulação de água gelada no interior do molde de pré-formas, logo a resina de
PET endurece rapidamente, graças à baixa temperatura. Ao fim deste processo uma préforma da garrafa já se encontra pronta, com o gargalo definido.

Figura 6

 Quinta etapa: Condicionamento – Esta etapa pode ser realizada de duas formas,
através do sistema integrado e do sistema de dois estágios.
No sistema integrado a pré-forma segue diretamente para o condicionamento, a
uma temperatura de cerca de 100ºC. No condicionamento a pré-forma recebe um
tratamento térmico, onde se aquece mais as partes necessárias.
No sistema de dois estágios, a pré-forma chega fria vinda do estoque, sendo
aquecida em um forno. Neste forno a região que precisa ser estirada será condicionada.
Depois de atingida a temperatura ideal a pré-forma estará pronta para o próximo estágio.
 Sexta etapa: Sopro – Com o auxílio de robôs, a pré-forma é colocada dentro do
molde de sopro, que contém a forma final do produto. Um pino penetra o gargalo da
pré-forma estirando-o com ar comprimido, a pressão varia entre 20 e 40 kgf/cm². O
corpo da pré-forma é inflado e sua forma controlada até que a resina tome a forma do
molde.
 Sétima etapa: Ejeção do produto – Esta é a última etapa da produção de
garrafas e embalagens de PET. A garrafa é ejetada da máquina e se encontra pronta para
ser estocada ou envasada (figura 7).

Figura 7
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Venda das embalagens
A emocionante vida de uma garrafa PET não acaba no momento em que ela é
produzida. Na realidade esse é somente o começo.
Depois de produzidas (figura 8), elas são vendidas às indústrias alimentícias, por
exemplo, onde são utilizadas para se colocar os alimentos. No caso das garrafas PET,
elas são usadas como recipientes de muitos produtos, por exemplo, para refrigerantes.

Figura 8

Então as empresas produtoras de embalagens plásticas vendem seus produtos à
empresas como a Coca-Cola, onde a garrafa PET é preenchida com refrigerante de cola,
por exemplo. Depois de concluído esse processo, as garrafas de refrigerante são
distribuídas pelo mundo. Bem, isso ocorre através do transporte aéreo, marítimo,
ferroviário e rodoviário. Depois de viajar por longos quilômetros as garrafas chegam
aos supermercados.
Comércio
Até aqui as garrafas PET já percorreram um longo caminho, provavelmente
desconhecido para a maioria das pessoas. Mas agora esta etapa é muito mais
conhecida: a compra. Depois de produzidas as garrafas, enchidas com refrigerante e
transportadas para todo o mundo, chega a hora das pessoas participarem da vida da
garrafinha PET. As pessoas vão ao mercado, compram uma garrafa de refrigerante, a
levam para casa, consumem seu conteúdo a descartam. E é exatamente aqui que surge o
grande problema: geração de lixo.
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1.2 - Garrafa PET que se degrada em apenas 45 dias
Como já citado anteriormente, o lixo urbano é um problema para as grandes
cidades, agravado pelo aumento do uso de embalagens descartáveis. Para tentar reduzir
o descarte inadequado e incentivar a reciclagem de garrafas de plástico do tipo PET
usadas, que levam até 500 anos para se decompor na natureza, a Universidade da
Região de Joinville (Univille), em Santa Catarina, e a Pontifícia Universidade Católica
do Rio Grande do Sul (PUC-RS) desenvolveram, a partir desse material, um plástico
que se degrada no solo em 45 dias.
Para desenvolver o novo plástico, os pesquisadores adotaram o método da
reciclagem química, em que as garrafas são lavadas, esterilizadas, cortadas e colocadas
em um reator. Nesse aparelho, a garrafa PET original se une a um polímero
biodegradável. Esse composto, ao contrário dos obtidos a partir do petróleo, como o
PET, tem decomposição mais rápida. “Polímeros como o PET são formados por anéis
aromáticos difíceis de serem quebrados durante a decomposição. Já os polímeros
biodegradáveis são compostos por cadeias abertas, ou seja, não têm esses anéis, o que
facilita o processo”, explica a coordenadora da pesquisa na Univille, a química Ana
Paula Pezzin. “Assim, nasce um copolímero de fácil degradação, que em apenas 45 dias
alcança estado bastante acelerado de decomposição”.
A equipe avaliou as propriedades e a capacidade de degradação de diversas
composições do material. Vários percentuais de quatro polímeros biodegradáveis
diferentes foram adicionados ao PET pós-consumo. O tempo máximo de decomposição
foi de sete meses – muito pouco se comparado às centenas de anos do PET tradicional.
Realizada inicialmente pela química Sandra Einloft, da PUC-RS, a pesquisa conta com
o apoio da Universidade Pierre e Marie Curie, da França.
No entanto, o material reciclado não pode voltar a ser usado para embalar
alimentos ou bebidas. “Isso jamais seria aprovado”, diz Pezzin. “As pessoas não
aceitariam colocar na boca algo que já esteve no lixo”. O material biodegradável pode
ser empregado na confecção de embalagens para produtos de beleza, interruptores e
materiais de decoração ou qualquer outro produto que seja rapidamente descartado.
Os custos para produzir o polímero biodegradável ainda são maiores que os do
PET tradicional, mas a pesquisadora alerta para a importância do produto. “Precisamos
de alternativas aos materiais derivados de petróleo, já que um dia esse recurso vai se
esgotar”, argumenta Pezzin. “Além disso, apesar das excelentes propriedades do PET,
sua presença em aterros sanitários atrapalha a decomposição de outros materiais, pois

10

dificulta a circulação de líquidos e gases que agem sobre o lixo orgânico”. Algumas
empresas atentas a esses fatos já demonstram interesse em desenvolver novos materiais
a partir dessa tecnologia e as negociações seguem em sigilo.
A ideia do projeto de pesquisa, que já chamou a atenção da indústria, é
transformar o plástico das garrafas PET em polímeros não prejudiciais à natureza.
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1.3 - Nova garrafa PET
A água Crystal (figura 9), da Coca-Cola, conta com uma embalagem menos
agressiva ao meio ambiente e que carrega a bandeira da sustentabilidade e da proteção à
natureza.
A garrafa Crystal Eco de água mineral sem gás, de 500 ml, possui uma série de
diferenças em relação às garrafas PET convencionais. Tem uma tampinha menor, com
0,8 gramas a menos de polipropileno (um tipo de plástico) que as anteriores, já utilizada
em outras bebidas da marca.
A garrafa Eco, também chamada de crushable, é produzida de modo que a
distribuição e estrutura da garrafa garantam performance mecânica.
Também adota a tecnologia Plantbottle, aplicada a algumas garrafas do
refrigerante Coca-Cola e que utiliza 30% de PET feito a partir de cana-de-açúcar (o
restante é PET convencional, fabricado a partir de petróleo), ou seja 30% da matéria tem
origem no etanol da cana de açúcar, e não no petróleo, reduzindo em cerca de 20% as
emissões de dióxido de carbono.
Por último e mais importante, ela tem espessura e peso menores, o que reduziu o
consumo de PET por garrafa em 20%.

Figura 9

Dessa forma, a garrafa pode ser torcida pelo consumidor antes de ser enviada para
a reciclagem. Amassada, a garrafa tem um volume 37% menor e poderá ser transportada
mais facilmente para os pontos de coleta de materiais recicláveis.
Para chegar a esse modelo, a Coca-Cola FEMSA Brasil, maior engarrafador da
empresa na América Latina e que domina 50% do mercado brasileiro de água da CocaCola, teve de mudar o processo de produção das garrafas em sua planta em Mogi das
Cruzes, SP.
O diretor de marketing da joint-venture, Rodrigo Campos, explicou que
equipamentos novos, como o maquinário de sopro das embalagens (processo pelo qual
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elas são feitas) foram trazidos da Alemanha, totalizando um investimento de US$ 10
milhões. Toda a adaptação das linhas de produção das garrafas levou mais de um ano.
Além de mais leve (de 15,6 gramas para as atuais 12 gramas), a nova garrafa
também tem alguns vincos que facilitam a torção da embalagem por parte do
consumidor. “Hoje, o problema da reciclagem é o espaço que o lixo exige. Muitas
pessoas precisam carregar seu lixo reciclável até os pontos de coleta em sacolas
enormes. As garrafas menores estimularão a reciclagem por parte do consumidor”, disse
Campos.
“Crystal quer convidar o consumidor a participar de ações que ajudem a aumentar
reciclagem no País (figura 10). Fizemos nossa parte, criando uma garrafa moderna,
revolucionária e sustentável. Agora é a vez do consumidor, que ao torcer a garrafa após
o consumo, diminui em 37% o volume que ela ocupa, o que facilita bastante o
transporte e a reciclagem. O Brasil já é um campeão de reciclagem, mas nossas metas
são ainda mais ousadas e queremos que o consumidor esteja ao nosso lado nessa
jornada”, complementa Aliucha Ramos, diretora de Marketing da categoria de
Hidratação da Coca-Cola Brasil.

Figura 10

O produto começou a chegar aos consumidores em janeiro de 2012. As primeiras
praças a contar com a Crystal Eco serão as atendidas pela Coca-Cola FEMSA, que
correspondem a quase 50% do mercado brasileiro de água da marca.
Entre elas estão a grande São Paulo e alguns municípios no interior do estado,
grande Belo Horizonte e região serrana do estado do Rio de Janeiro. A expectativa é de
que em três anos, 100% das garrafas de água sem gás da marca devem seguir o padrão
da nova embalagem.
O lançamento da Crystal Eco contou com o apoio de entidades como o Instituto
Akatu, a Conservação Internacional, a SOS Mata Atlântica e o Conselho Empresarial
Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável (CEBDS), cujas marcas estão
estampadas no rótulo da garrafa.
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“Estimular atitudes individuais e promover ações de mobilização que auxiliam na
melhoria da qualidade de vida e na conservação ambiental são prioridades da SOS Mata
Atlântica. Por isso, apoiamos essa iniciativa que fomenta a reciclagem, o uso de
matérias-primas menos agressivas e mudanças de comportamento. Torcemos para que
essa atitude ajude a diminuir a pressão sobre os recursos naturais, escassos e essenciais
à vida, como a água e a floresta”, segundo Malu Ribeiro coordenadora da Rede das
Águas da SOS Mata Atlântica.
Grupos ambientalistas afirmam que a garrafa que a Coca lançou é um pouco
melhor que as garrafas normais de pet, mas dizem que ainda não resolve o problema
maior das embalagens plásticas: o fato de que a maioria das pessoas não as recicla.

14

CAPÍTULO II: PARA ONDE VAI
2.0 - Tempo de decomposição da garrafa PET e de outros materiais
Os resíduos sólidos de origem urbana, popularmente denominados de lixo,
normalmente em muitos países, inclusive no Brasil, são descartados pela maioria da
população como materiais inúteis, apesar de muitos materiais serem potencialmente
recicláveis.
Aspectos relacionados à renda, clima, cultura, hábitos de consumo, atividade
econômica do município, índice de urbanização, localização geográfica, vias de acesso,
etc. são fatores determinantes na quantidade e qualidade dos produtos consumidos e de
resíduos gerados e descartados pelas comunidades. Assim, os materiais descartados
como lixo, a exemplo do papel, papelão, plástico, vidro, metais ferrosos e não ferrosos,
matéria orgânica, restos de comida, verduras, frutas, apara de grama, poda de árvores,
dentre outros materiais, variam quantitativamente e qualitativamente ao longo do ano.
De acordo com a composição bioquímica dos resíduos descartados no lixo, há um
gradiente de tempo para que ocorra sua degradação no meio ambiente.
Na prática, deve-se levar em consideração que há uma estreita inter-relação entre
fatores físicos, químicos e biológicos que interferem no processo de degradação dos
resíduos, e da forma como os dados vêm sendo apresentados em várias tabelas, muitas
vezes não permite essa compreensão.
Para melhor entendimento sobre esse tema deve-se questionar sob que condições
o lixo foi ou está submetido, pois a degradação dos materiais ocorre em função de uma
complexa combinação de fatores, tais como, temperatura, pH do meio, teor de umidade,
luminosidade, pressão atmosférica, etc.
Antes de qualquer avaliação cronológica, tempo que um determinado material
leva para degradar-se, deve-se considerar sob que condições os resíduos, que compõe o
lixo encontra-se: a céu aberto ou enterrado; está numa região como a floresta
Amazônica, úmida e quente, ou no Saara, seca e quente durante o dia e fria à noite; está
na terra ou dentro do meio aquático; se dentro do meio aquático, está no água doce, rio,
ou na água salgada, mar; está sob águas rasas ou profundas; encontra-se depositado
numa região de água mais quente como no litoral nordestino ou em água mais gelada
como na Antártida; o lixo está numa região a nível do mar ou está numa região de
altitudes elevadas como nos Alpes Suíços; etc.
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O tempo de decomposição é uma previsão em média. Portanto, a informação pode
variar.

Decomposição de resíduos:


Papel: 3 a 6 meses;



Jornal: 6 meses;



Palito de madeira: 06 meses;



Toco de cigarro: 20 meses;



Nylon: mais de 30 anos;



Chicletes: 05 anos;



Pedaços de pano: 06 meses a 1 ano;



Cigarros: 02 anos a 05 anos;



Fralda descartável biodegradável: 01 ano;



Fralda descartável comum: 450 anos a 600 anos;



Lata e copos de plástico: 50 anos;



Lata de aço: 10 anos;



Tampas de garrafa: 150 anos;



Isopor: 400 anos;



Plástico: 100 anos;



Garrafa plástica: 400 anos (depende do tipo do plástico);



Garrafa de plástico (PET): mais de 100 anos;



Pneus: indeterminado, mínimo: 600 anos;



Vidro: 4.000 anos;



Casca de frutas: 01 a 03 meses (serve de adubo e não causa danos a natureza);



Madeira pintada: 13 anos;



Latas de alumínio: 200 a 500 anos.

Decomposição de resíduos em Oceanos:


Papel Toalha: 02 a 04 semanas;



Pano: 06 meses a 01 ano;



Chiclete: 05 anos;



Caixa de Papelão: 02 meses;



Palito de Fósforo: 06 meses;
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Restos de Frutas: 01 ano;



Jornal: 06 meses;



Fralda Descartável: 450 anos;



Fralda Descartável Biodegradável: 01 ano;



Lata de Aço: 10 anos;



Lata de Alumínio: não se corrói;



Bituca de Cigarro: 02 anos;



Sacos plásticos: 30 a 40 anos;



Copo Plástico: 50 anos;



Garrafa Plástica: 400 anos;



Camisinha: 300 anos;



Pedaço de Madeira Pintada: 13 anos;



Bóia de Isopor: 80 anos;



Linha de Nylon: 650 anos;



Vidro: tempo indeterminado;



Lixo radioativo: 250 anos ou mais.

As garrafas PET são sempre citadas pelos ambientalistas com um dos vilões da
poluição. Sejam depositadas em aterros sanitários ou até mesmo jogadas
indiscriminadamente em terrenos baldios e cursos d'água, elas levam nada menos do
que 500 anos para se degradar. Se elas tivessem sido criadas há mais tempo, apenas
agora estaríamos nos livrando das garrafas de refrigerante eventualmente atiradas na
praia por Cabral e sua turma.
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2.1 - Qual a importância da reciclagem no mundo atual?
As fábricas e indústrias, principalmente, elaboram esquemas e toda uma
complicada logística para a distribuição de seus produtos. Mas como fica o processo
pelo qual o material reciclável será coletado, selecionado e entregue na indústria de
revalorização, ou seja a logística reversa? Esta questão gera um grande empasse, desde
como fazer e até onde quem é que pagará a conta desta trajeto. Com certeza não é a
indústria de embalagens, nem a indústria dos produtos embalados e nem a prefeitura.
Será toda a sociedade seja como contribuinte ou seja como consumidor. Hoje se paga
uma conta maior por não ter uma logística reversa adequada, como é provado nos países
como EUA, Austrália, Japão e toda Europa. E aqui tem início conceitos eco defensores
para um planeta melhor.
Reciclar, sustentabilidade, aquecimento global, ecológicos e muitas outras
palavras têm se ouvido com bastante frequência em diversas formas de mídia e
comunicação, tudo isso não é à toa, uma palavra se encaixa nas outras e todas fazem
muito sentido, possuem muita importância e tem a ver com o que se está vivenciando
atualmente. Primeiramente pode-se dizer que a reciclagem é uma das formas mais
sustentáveis do mundo (figura 11), o ato do reuso de um material que poderia ir para o
descarte significa muito mais do que apenas gerar outro material, é também fonte de
emprego para milhares de pessoas, um ato ecológico de grande importância que
colabora para diversos setores tanto para a economia, para o meio ambiente e muitos
outros.

Figura 11

Reciclar significa transformar objetos materiais usados em novos produtos para o
consumo. Esta necessidade foi despertada pelos seres humanos, a partir do momento em
que se verificou os benefícios que este procedimento traria para o planeta Terra.
Junto com o aumento da população mundial e com o crescimento da indústria,
aumenta também a quantia de resíduos orgânicos e inorgânicos na sociedade. Devido a
grande quantia de lixo, reciclar se torna uma atitude cada vez mais importante para a
manutenção da saúde do planeta e das pessoas.
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O processo de reciclagem gera riquezas, já que algumas empresas usam o
procedimento como uma forma de reduzir os custos e também contribui para a
preservação do ambiente. Os materiais mais reciclados são o papel, o plástico, o vidro e
o alumínio. A coleta seletiva do lixo e a reciclagem são cada vez mais conhecidas em
todo o mundo, uma vez que a reciclagem auxilia a redução da poluição do solo, do ar e
da água.
A reciclagem também surge como uma solução para o desemprego no cenário
socioeconômico, uma vez que muitos desempregados encontram neste setor uma forma
de sustentar suas famílias.
Como as cidades com grande crescimento da população não têm locais para
instalar seus depósitos de lixo, a reciclagem é uma solução economicamente viável. Em
muitos locais públicos existem latas disponíveis para realização da coleta seletiva,
faltando apenas a conscientização de algumas pessoas para que o processo deslanche de
vez.
Na zona rural, ocorre a reciclagem do chamado lixo orgânico, que seriam restos
de alimentos. Esses “restos” são utilizados para fabricação de adubo orgânico, que é
utilizado para preparar o solo das plantações.
A reciclagem existe em três fases:
 Recuperação: que se inicia no momento do descarte e termina com a confecção
do fardo, que se torna sucata comercializável.
 Revalorização: com início na compra da sucata em fardos e fim na produção de
matéria-prima reciclada.
 Transformação: final do processo completo de reciclagem, é a utilização da
matéria-prima pós-consumo para a fabricação de inúmeros produtos.
Existe a coleta seletiva que serve para organizar, de forma diferenciada, os
resíduos sólidos que podem ser reciclados. Esta coleta pode ser feita por caminhões que
passam semanalmente nas residências ou nos Postos de Entrega Voluntária (PEV)
espalhados pela cidade. Nesses pontos existem coletores com diferentes divisões, ou
tambores coloridos para cada tipo de material de embalagem. É importante ressaltar que
os materiais de embalagens devem ser limpos antes de colocados nos coletores ou
tambores.
Separar todo o material que iria para o lixo e descarte, analisar o que pode ser
reaproveitado e o mais importante destinar corretamente cada tipo de material é um ato
completamente sustentável e de grande importância, que colabora com a vida e colabora
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com Planeta. Os rios e o meio ambiente no geral são prejudicados e com isso vem os
malefícios aos homens como doenças e o aquecimento global, todos devem se
conscientizar de que a reciclagem é um modo de preservar também a espécie humana.
Em nosso país, quase toda a totalidade de latinhas descartáveis e garrafas PET são
recicladas. Entretanto, plásticos, latas de aço, vidro, dentre outros matérias, são pouco
considerados neste processo, reforçando as estatísticas que apontam que somente 11%
de tudo o que se joga na lata de lixo é, de fato, reciclado.
O setor, aqui no Brasil, movimenta cerca de R$ 12 bilhões por ano. Mesmo assim,
o país perde em torno de R$ 8 bilhões anualmente por deixar de reciclar os resíduos que
são encaminhados aos aterros ou lixões, de acordo com estudo do Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada (Ipea) encomendado pelo Ministério do Meio Ambiente. Isso
porque o serviço só está presente em 8% dos municípios brasileiros
No Brasil os recipientes (figura 12) para receber materiais recicláveis seguem o
seguinte padrão:
 Azul: papel/papelão;
 Vermelho: plástico;
 Amarelo: metal;
 Verde: vidro;
 Preto: madeira;
 Laranja: resíduos perigosos;
 Branco: resíduos ambulatoriais e de serviços de saúde;
 Roxo: resíduos radioativos;
 Castanho: resíduos orgânicos;
 Cinza: resíduo geralmente não reciclável, misturado ou contaminado, não sendo

possível de separação.

Figura 12

A reciclagem de garrafas PET, especificamente, passa pelos seguintes processos:
 As embalagens PET passam por um processo de lavagem e prensagem;
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 Os fardos de PET passam por um processo de trituração, resultando em flocos;
 Os flocos passam por um processo conhecido como extrusão, resultando em
grãos;
 Os grãos (figura 13) são transformados em fios de poliéster ou produtos
plásticos como, por exemplo, embalagens.

Figura 13

Fórmula dos “RE’s”
Reduzir a geração do lixo: é o primeiro passo e a medida mais racional, que traduz
a essência da luta contra o desperdício.
Reutilizar os bens de consumo: dê mais vida aos objetos, aumente sua
durabilidade.
Recuperar os materiais: a coleta seletiva recupera a matéria orgânica. Os catadores
recuperam as sucatas, antes delas virarem lixo.
Reciclar: é devolver o material usado ao ciclo da produção. A reciclagem deve ser
usada somente para materiais não reutilizáveis.
Repensar os hábitos de consumo e de descarte: nem tudo deve ir fora, porque, na
maioria das vezes o “fora” não existe. O lixo não desaparece depois da coleta. Ele é
destinado a aterros, incineradores, ou a terrenos baldios, os famosos lixões.
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2.1.1 - Vantagens da reciclagem
Os resultados da reciclagem são expressivos tanto no campo ambiental, como nos
campos econômico e social.
No meio-ambiente a reciclagem pode reduzir a acumulação progressiva de
resíduos na produção de novos materiais, como por exemplo o papel, que exigiria o
corte de mais árvores; as emissões de gases como metano e gás carbônico; as agressões
ao solo, ar e água; entre outros tantos fatores negativos.
No aspecto econômico a reciclagem contribui para o uso mais racional dos
recursos naturais e a reposição daqueles recursos que são passíveis de reaproveitamento.
No âmbito social, a reciclagem não só proporciona melhor qualidade de vida para
as pessoas, através das melhorias ambientais, como também tem gerado muitos postos
de trabalho e rendimento para pessoas que vivem nas camadas mais pobres.
No Brasil existem os carroceiros ou catadores de papel, que vivem da venda de
sucatas, papéis, alumínio e outros materiais recicláveis deixados no lixo. Eles também
trabalham na coleta ou na classificação de materiais para a reciclagem. Como é um
serviço penoso, pesado e sujo, não tem grande poder atrativo para as fatias mais
qualificadas da população.
Assim, para muitas das pessoas que trabalham na reciclagem (em especial os que
têm menos educação formal), a reciclagem é uma das únicas alternativas de ganhar o
seu sustento.
O manuseio de resíduos deve ser feito de maneira cuidadosa, para evitar a
exposição a agentes causadores de doenças.
Ou seja, as vantagens são:
 Redução dos preços para produtos que têm como base materiais reciclados;
 Redução do volume de lixo coletado, que é removido para aterros sanitários,
proporcionando melhorias sensíveis no processo de decomposição da matéria
orgânica (o plástico impermeabiliza as camadas em decomposição,
prejudicando a circulação de gases e líquidos);
 Economia de energia elétrica e petróleo, pois a maioria dos plásticos é derivada
do petróleo, e um quilo de plástico equivale a um litro de petróleo em energia;
 Geração de empregos (catadores, sucateiros, operários, etc.);
 Contribui para diminuir a poluição do solo, água e ar;
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 Melhora a limpeza da cidade e a qualidade de vida da população;
 Prolonga a vida útil de aterros sanitários;
 Gera empregos para a população não qualificada;
 Gera receita com a comercialização dos recicláveis;
 Estimula a concorrência, uma vez que produtos gerados a partir dos reciclados
são comercializados em paralelo àqueles gerados a partir de matérias-primas
virgens;
 Contribui para a valorização da limpeza pública e para formar uma consciência
ecológica;
 Cada 50 quilos de papel usado, transformado em papel novo, evita que uma
árvore seja cortada;
 Cada 50 quilos de alumínio usado e reciclado, evita que sejam extraídos do
solo cerca de 5.000 quilos de minério, a bauxita;
 Com um quilo de vidro quebrado, faz-se exatamente um quilo de vidro novo. E
a grande vantagem do vidro é que ele pode ser reciclado infinitas vezes;
 Dá oportunidade aos cidadãos de preservarem a natureza de uma forma
concreta, tendo mais responsabilidade com o lixo que geram;
 Melhora a produção de compostos orgânicos, na medida em que reduz os
Poluentes Orgânicos Persistentes (POPs), ou seja inseticidas deliberadamente
dispersos em terras agriculturáveis, produtos industriais cuja dispersão
ambiental não foi intencional e subprodutos de vários tipos de manufaturas ou
processos de combustão.
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2.2 - Problemas que a garrafa PET pode causar se não for reciclada corretamente
Segundo um estudo da ONU, em todo o mundo são produzidas 250 milhões de
toneladas de plástico por ano, com um consumo médio anual de cerca de 140 quilos por
pessoa. A maior parte é jogada no lixo e cerca de 06 milhões de toneladas acabam no
mar, onde o plástico permanece vagando indefinidamente.
O problema do lixo começou a preocupar devido ao aumento da população e à
forma em que eles vêm utilizando os materiais e resíduos não orgânicos, principalmente
o modo como estão realizando os descartes destes materiais, que ao serem recolhidos
nas portas tomam caminhos totalmente inadequado necessitando de muito cuidado e
maior preparo para cidade e os residentes da região em que se encontra o aterro
sanitário (figura 14).

Figura 14

Sabe-se ainda que os locais em que são depositados os lixos têm duas classificações,
sendo uma os lixões, termo bastante conhecido por estar em praticamente todas as
cidades brasileiras, nos lixões normalmente os lixos coletados são depositados sobre o
terreno e deixados a céu aberto, sem qualquer tipo de seleção, limpeza, ou processos
adequados para que os lixos não comprometam a área e consequentemente toda a
região, ocasionando problemas principalmente de saúde, pois com o lixo nesta condição
irá, com o tempo, se decompondo e se transformando em diversas substâncias e odores
que criam e chamam bactérias e animais causadores de diversas doenças. Outra forma
também muito utilizada em algumas cidades é o deposito do lixo em aterros sanitários,
que são grandes terrenos em que o lixo é enterrado no solo, esse tipo de depósito
elimina os problemas causados pelos lixões, no entanto, assim como nos lixões se não
houver uma seleção e cuidado com o lixo que é depositado no solo são muitas as
possibilidades de ter uma contaminação na terra e com certeza atingir as águas
subterrâneas, as quais estão sendo consideradas como alternativa pela escassez das
águas doces na superfície.
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É muito comum ouvir, quando a coleta de lixo não é realizada por alguns dias e o
lixo fica acumulado na frente das residências, críticas à falta de eficiência da prefeitura
da cidade. Mas, há problemas maiores que um acúmulo de lixo, que é a coleta
inadequada e a falta de seleção, que pode partir da própria residência, pois mesmo os
depósitos de lixo sendo localizados em regiões afastadas do município, os problemas
gerados a partir das negligências cometidas afetam toda a região em que se encontram
tais depósitos, que mais afetados serão caso esses depósitos se encontrem próximos a
encostas, rios ou até mesmo dos córregos que cortam as cidades.
A única certeza que se pode ter em relação ao manuseio inadequado, da falta de
seleção e principalmente da forma em que o lixo será eliminado, é que a biodiversidade
já degradada atualmente ficará cada vez menor, além do que toda a população será
prejudicada pelas doenças geradas pelo lixo, pela poluição atmosférica, da água e do
solo, os quais são fatores indispensáveis e insubstituíveis para a vida humana e todo o
ser vivo.
Outro problema causado pelo lixo é a produção do chorume, líquido resultante da
lavagem dos lixões pelas águas das chuvas, de cor forte e com um mau cheiro intenso, é
um dos maiores poluentes conhecidos, comparando-se aovinhoto, resultante da indústria
sucroalcoeira. O lixo lançado nos córregos, servem de substrato para as larvas de
mosquitos e impedem o fluxo da água (figura 15), sendo uma das principais causas das
enchentes urbanas.
Podendo causar ainda:
 deslizamento de encostas;
 assoreamento de mananciais;
 enchentes;
 estragos na paisagem.

Figura 15

Geralmente as garrafas Pet, descartadas em lixões ou simplesmente nas ruas, vão
parar nos rios. Por serem leves e flutuarem são facilmente carregadas com a água das
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chuvas, chegando em grandes quantidades nas galerias pluviais, entupindo-as e
chegando aos rios aumentando ainda mais a poluição da água e o problema das
enchentes.
Como o plástico demora mais de 100 anos para se decompor ele até pode causar
grandes danos à biodiversidade (figura 16). Fragmentos de plástico podem ser
consumidos por animais que os confundem com comida, levando-os à morte. Isto está
se tornando especialmente grave nos oceanos, onde estudos indicam que boa parte das
águas já está contaminada.

Figura 16

Prejuízos do Pet para a natureza:
 Maior consumo de água no processo de reciclagem e limpeza do material;
 A garrafa plástica pode ser contaminada com metais pesados de tintas, colar e
rótulos;
 Acúmulo de garrafas plásticas na natureza já que é um material que não se
desintegra com facilidade;
 O Pet reciclado não pode ser empregado na produção de novas embalagens de
alimentos;
 Apesar de ser 100% reciclável, é mais barato para a indústria comprar a resina
de Pet virgem, em vez da reciclada.

Doenças relacionadas ao lixo
Entre as doenças relacionadas ao lixo doméstico, destacamos: cisticercose, cólera,
disenteria, febre tifoide, filariose, giardíase, leishmaniose, leptospirose, peste bubônica,
salmonelose, toxoplasmose, tracoma, triquinose e mais outras nove.
Outros problemas sanitários ligados ao destino inadequado do lixo são:
 Poluição dos mananciais (chorume);
 Contaminação do ar (dioxinas e visibilidade aérea);
 Assoreamentos (depósito em rios e córregos);
 Presença de vetores (moscas, baratas, ratos, pulgas, mosquitos);
 Presença de aves (colisão com aviões a jato);
 Problemas estéticos e de odor;
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 Problemas sociais (catadores em lixões).

Contaminação do ar
A queima do lixo, que pode ser provocada ou natural (autocombustão ou reflexo
dos raios solares num fundo de garrafa de vidro, por ex.), lança no ar dezenas de
produtos tóxicos (figura 17), que variam da fuligem (que afeta os pulmões) às
cancerígenas dioxinas, resultantes da queima de plásticos, principalemente oriundos das
Pets. As fumaças podem, inclusive, interromper o tráfego áereo.

Figura 17

Assoreamentos
O entupimento de córregos, pontes e bueiros pelo lixo provoca enchentes (figura
18), cujas consequências, além das perdas materiais, são as doenças como a
leptospirose, causada pela urina dos ratos. Barreiras flutuantes, construídas com garrafas
pet, podem reter parte deste material.

Figura 18

Presença de vetores
O acúmulo de lixo cria, em consequência, vetores de doenças, como baratas
(figura 19), moscas, ratos, escorpiões e os temidos mosquitos.

Figura 19
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Presença de aves
A presença de aves como garças e urubus nos lixões (figura 20), principalmente
aqueles localizados próximos dos aeroportos, pode causar sérios acidentes aéreos, tanto
no pouso como na decolagem das aeronaves. De janeiro de 2000 a junho de 2003 foram
registradas cerca de oitenta (80) colisões de aviões com aves, no município do Rio de
Janeiro, a maioria nos arredores do Aeroporto Internacional Antonio Carlos Jobim. Um
urubu de 1,5 a 2 kg de peso, chocando-se com um avião a jato que voa a 400 km/h,
corresponde ao impacto de um peso de 7 toneladas.

Figura 20

Problemas estéticos e de odor
Todos sabem dos problemas estéticos e de mal cheiro dos lixões (figura 21), posto
que, segundo levantamento da ONU em outubro de 2003, cerca de 16 milhões de
brasileiros não possuem coleta domiciliar de lixo. O mais grave é que cerca de 64% dos
municípios no Brasil depositam o lixo coletado em lixões a céu aberto.

Figura 21

Problemas sociais
Os lixões são a única fonte de renda de milhões de brasileiros de baixa renda
(figura 22). Alguns, chegam a viver, em tendas, nos lixões. A alternativa é reuni-los em
Cooperativas de Catadores ou empregá-los em Usinas de Reciclagem e de
Compostagem. Além das doenças, o maior problema desses catadores é o risco de
acidentes no manuseio de materiais perfuro-cortantes, despejados junto com o lixo
doméstico pelos hospitais e postos de saúde, prática irregular, mas comum no Brasil.

Figura 22
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CAPÍTULO III: OS BENEFÍCIOS E O REUSO

3.0 - Pessoas que vivem da reciclagem e do lixo
Como ocorre em praticamente todo o mundo, aqui no Brasil também não é
diferente, a cada ano aumenta ainda mais o número de pessoas que fazem do lixo seu
trabalho e seu sustento (figura 23), é muito grande o número de pessoas que sem
qualquer tipo de trabalho acabam tendo que tirar todo o seu alimento dos lixões e
aterros sanitários.

Figura 23

Mas, diferente do que muitas pessoas supõem, esse trabalho é tão digno quanto
ser um advogado ou professor, essas pessoas sofrem muito preconceito e são cidadãos
iguais a todos, elas apenas podem não ter tido a oportunidade de estudar, ou por algum
motivo não quiseram, porém trabalham dignamente.
O que acontece é que este tipo de problema vem acontecendo de geração em
geração. As pessoas quando trabalham no lixo também levam consigo seus filhos desde
crianças pequenas e de colo, ou seja, a família inteira, para que também ajudem a
encontrar algum alimento no meio do lixo.
Existe no meio do lixo muitas crianças que acabam nem indo para escola, seja
para ajudar os pais ou mesmo porque não têm com quem ficar e na verdade aprendem a
revirar esse lixo à procura de algum tipo de comida, e “peneirar” objetos que possam ser
de utilidade, como roupas e brinquedos.
Independentemente do dia, da estação climática, muito quente ou chovendo, esses
catadores, fazem sempre o mesmo caminho para conseguir material reciclado para
vender e assim sustentar a família, geralmente é a família inteira que trabalha coletando
material para ser reciclado. A renda mensal é de mais ou menos 300 reais, algumas
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vezes essas famílias conseguem a ajuda de pastorais de igrejas que fazem doações de
cestas básicas, o que é uma grande ajuda para muitos. A moradia dessas pessoas muitas
vezes é próximo ao lixão da cidade, em barracos improvisados com sacos de lixo e
pedaços de madeira, tudo vindo do lixo.
Quando se vive do trabalho no lixo essas pessoas muitas vezes também tem
problemas de saúde, porque não existe a higiene, a água é suja e os alimentos também
podem ter vindo contaminados do lixo, e muitas dessas famílias acabam passando fome.
Os vários alimentos que muitas vezes são consumidos estão estragados e com a data de
validade vencida.
Existem várias entidades onde a principal função é ajudar essas pessoas que
vivem do trabalho no lixo entregando a elas desde algum alimento sadio, a coisas
simples que todos possuem direito de ter como algumas roupas e brinquedos.
Infelizmente esta é a realidade de grande parte da população brasileira que sobrevive
dos restos e do lixo de pessoas com melhor poder aquisitivo na sociedade.
No Brasil, 800 mil famílias vivem da coleta de recicláveis, segundo o Instituto
Akato, ONG que atua em prol do consumo consciente.
Três mil pessoas, diariamente, saem às ruas de Maringá (Pr) (figura 24) à procura
de materiais recicláveis, sendo elas catadores que reviram dia e noite contêineres em
busca do lixo que pode ser reaproveitado e vendido.
Maringá conta hoje com seis cooperativas, das quais duas são especializadas na
coleta e destinação de vidros e sucata eletrônica. Funcionando há 10 anos, a
CooperMaringá, que trabalha com todo tipo de material reciclável, recolhe até 3
toneladas por dia em um caminhão cedido pela prefeitura.
Além do serviço feito com o veículo, a entidade conta com 17 cooperados que
coletam material nas ruas, ajudam na separação e vendem a empresas da cidade.
A CooperCicla, a mais antiga da cidade paranaense, que conta com 22
cooperados, conseguiu um barracão, mas o espaço ficou pequeno para receber tanto
material. O imóvel de 386 metros quadrados na Avenida Guaíra tem pilhas de papelão
que chegam até o teto.
Apesar da atuação das cooperativas, a coleta seletiva em Maringá ainda não chega
a 30% dos bairros. A prefeitura informou que cede caminhões, barracões e contribui
com o pagamento das despesas das associações. O aluguel do barracão onde funciona a
CooperCicla custa R$ 2,5 mil.
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A CooperVidros recebe R$ 6 mil mensais para recolher e dar destino ao vidro.
Para o lixo eletrônico, existe a CooperCanção, especializada no recolhimento das
sucatas.

Figura 24
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3.1 - A reciclagem de garrafas PET
Nem todo plástico é PET. Objetos plásticos que tenham sido fabricados através
de outro processo que não o de sopro, não são PET. Os mais comuns são: baldes,
bacias, copos, cabides, réguas, apontadores, pentes, mangueiras, sacos, sacolas, potes de
margarina, filmes de PVC, entre outros.
A embalagem PET é 100% reciclável. A embalagem entregue para a reciclagem
deverá estar amassada, torcida, sem o ar e sem resíduos em seu interior. No caso de
garrafas, colocar de volta a tampa de rosca bem vedada, para impedir a entrada do ar. Se
a tampa não for de rosca, basta torcer ou amassar bem a embalagem. Este procedimento
é necessário, pois ainda não existe amassador desenvolvido para compactar embalagens
PET.
O processos de reciclagem do PET no Brasil é o mecânico, é o mais utilizado e o
mais comum. O processo de reciclagem mecânica de embalagens plásticas para bebidas
(PET) requer, em média, apenas 30% da energia necessária para a produção de matériaprima.
As garrafas PET estão presentes no nosso dia a dia e são responsáveis por grande
volume nos lixões e aterros sanitários, bem como a contaminação do solo. Encaminhar
estes resíduos para reciclagem é de extrema importância.
A reciclagem do PET tem muitos benefícios, como:
 redução do volume de lixo coletado, que é removido para aterros sanitários,
proporcionando melhorias sensíveis no processo de decomposição da matéria
orgânica (o plástico impermeabiliza as camadas em decomposição,
prejudicando a circulação de gases e líquidos);
 economia de energia elétrica e petróleo, pois a maioria dos plásticos é derivada
do petróleo, e um quilo de plástico equivale a um litro de petróleo em energia;
 geração de empregos (catadores, sucateiros, operários, etc.)
 menor preço para o consumidor dos artefatos produzidos com plástico
reciclado aproximadamente 30% mais baratos do que os mesmos produtos
fabricados com matéria-prima virgem.
Diversos produtos podem ser produzidos a partir da reciclagem do PET, como:
 Indústria automotiva e de transportes - tecidos internos (estofamentos),
carpetes, peças de barco;
 Pisos - carpetes, capachos para áreas de serviços e banheiros;
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 Artigos para residências - enchimento para sofás e cadeiras, travesseitros,
cobertores, apetes, cortinas, lonas para toldos e barracas;
 Artigos industriais - rolos para pintura, cordas, filtros, ferramentas de mão,
mantas de impermeabilização;
 Embalagens - garrafas, embalagens, bandejas, fitas;
 Enfeites - têxteis, roupas esportivas, calçados, malas, mochilas, vestuário em
geral;
 Uso químico - resinas alquídicas, adesivos.
Apesar de todo o exposto, infelizmente, a reciclagem não consegue dar conta de
todo o material produzido pelas indústrias. Por isso, os trabalhos artesanais também são
ótimas alternativas para diminuir a quantidade de plástico descartado e dar vida nova
aos materiais.
Coisas que se pode fazer com garrafas PET’s:
 Vasos;
 Luminárias;
 Quadros;
 Molduras;
 Jardineiras;
 Cofrinhos;
 Hortas caseiras;
 Porta lápis;
 Caixinhas;
 Mobílias;
 Animais;
 Puffs;
 Flores;
 Castiçal;
 Vassoura;
 Porta guardanapo;
 Ampulheta;
 Candelabro;
 Porta pincel;
 Aquecedor solar;
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 Regador;
 Colares;
 Brincos;
 Pulseiras;
 Móbiles de berço;
 Brinquedos;
 Potinhos, embalagens;
 Roupas;
 Ímãs de geladeira;
 Bolsas;
 Cinzeiro;
 Decorações natalinas;
 Enfeites para tiras de cabelo;
 Porta retrato;
 Etc.
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3.2 – Benefícios das Garrafas de PET
Quando o consumidor opta por um produto, a embalagem, naturalmente, vai
junto. Ela faz parte do produto e muitas vezes não pode ser separada antes do término
do consumo daquilo que realmente interessa: o que está dentro da embalagem. Neste
momento o consumidor pode optar entre simplesmente jogar sua embalagem no lixo ou
dar a ela o destino correto, para o qual foi concebida: a reciclagem.
100% recicláveis e de ótima performance ambiental, as embalagens de PET
representam o mais moderno conceito de embalagem e oferecem inúmeros benefícios
ao longo da cadeia de produção e consumo:

Para o consumidor:
 São extremamente leves, permitindo que grandes volumes sejam carregados
com facilidade;
 Transparentes, permitem visualizar o produto que será consumido;
 Possuem sistemas de fechamento eficientes;
 Inquebráveis, permitem que crianças possam usá-las;
 Preservam o produto até o fim do consumo;
 Evitam desperdício;
 Democrática, está presente em artigos destinados a todas as classes;
 Com o barateamento dos custos de produção, os produtos tornaram-se mais
acessíveis;
 São 100% recicláveis e podem ser facilmente separadas de outros produtos.

Para a indústria e o comércio:
 São brilhantes e chamativas;
 O sistema produtivo versátil permite variedade de formas;
 Não quebram na linha de produção;
 Evitam desperdício de material, embalagem e produto;
 Possuem ótima resistência química, permitindo o envase dos mais variados
produtos;
 Leves, tornam o transporte mais eficiente.
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Para o meio ambiente:
 A resistência permite carregar muito mais produto que embalagem – as
garrafas de PET têm a melhor relação peso/conteúdo do mercado;
 Num caminhão carregado, as embalagens de PET ocupam apenas 2% da carga,
enquanto algumas embalagens ocupam até 48% do peso – ocupando
desnecessariamente o lugar do produto;
 A garrafa de PET para dois litros de refrigerante tem, em média, apenas 47
gramas. Uma garrafa de vidro de 01 litro para refrigerante pesa 950 gramas;
 Para produzir 01 Litro de bebidas em PET, apenas 02 Litros de água são
usados – incluindo a água que está na bebida;
 Sistemas retornáveis utilizam até 6 litros de água para cada litro produzido.
Isso é devido à água necessária para a lavagem das garrafas e dos engradados
que as transportam;
 O sistema de fechamento eficiente evita desperdício, o que também é
ambientalmente correto;
 São inertes e não geram chorume em lixões e aterros, o que preserva a água
subterrânea e os rios;
 Por serem leves, usam o mínimo de matéria-prima na sua fabricação, além de
economizar muito combustível e evitar a emissão de gases de efeito estufa.
Estas últimas duas características das embalagens de PET representam o que há de
mais importante para o meio ambiente, segundo a ONU: evitar o efeito estufa e
preservar a água.
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3.3 – Curiosidades
 68% de todo refrigerante produzido no país é embalado em garrafas PET.
 1 kg de garrafas PET equivale: 16 garrafas de 2.5 litros ou 20 garrafas de 2.0
litros ou 24 garrafas de 1.5 litros ou 26 garrafas de 1.0 litro ou 36 garrafas de
600 ml. (Fonte: TOMRA/LATASA - Reciclagem S.A.)
 A embalagem monocamada de PET, já utilizada por países como EUA e
França, é aquela que permite que o PET reciclado entre em contato direto com
alimentos e bebidas. Essa tecnologia é conhecida pela sigla URRC e é capaz de
descontaminar PET pós consumo através de um sistema de super lavagem que
assegura ao reciclado o mesmo nível de limpeza da matéria prima virgem. No
Brasil, ainda não há previsão para a fabricação desse tipo de embalagem
multicamada de PET, ou seja, aquela que se assemelha a um “sanduiche
composto” de 3 camadas, sendo 2 de plástico reciclado, que nunca entra em
contato com o alimento ou outro produto que embala.
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CONCLUSÃO

O vilão está, pouco a pouco, virando o mocinho da história
Consideradas práticas e modernas no início da década de 1990, as embalagens de
Poli Tereftalato de Etileno - o PET - tornaram-se um problema para a sociedade
contemporânea. A grande quantidade de material produzido, o longo prazo de
decomposição desses resíduos e o ainda baixo índice de reciclagem, comparado ao
volume gerado, transformaram o PET num vilão para o meio ambiente e a saúde
pública. Por outro lado, o aumento na busca por alternativas para a destinação do lixo
plástico, tanto na indústria quanto nos centros de pesquisa, mostra que o PET pode
assumir um novo papel nesta história.
Embora importantes, os processos de reuso e reciclagem não dão conta sozinhos
da questão do PET. De acordo com a pesquisadora Amélia Severino Ferreira e Santos,
professora do Departamento de Engenharia de Materiais do Centro de Tecnologia da
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, tão importante quanto esses itens é a
redução no consumo das embalagens, a reeducação do consumidor para separação e
destinação correta do resíduo e a articulação de ações conjuntas entre setor público e
privado para efetivo trabalho de destinação, coleta, triagem e reciclagem do material.
A reciclagem de PET colabora para preservação ambiental, mas não só: a
atividade alcança plenamente os três pilares do desenvolvimento sustentável:
Benefícios Sociais
Benefícios Econômicos
Benefícios Ambientais

Nenhuma atividade pode ser próspera e duradoura sem que todas as variáveis que
incidem sobre seus resultados sejam contempladas. A reciclagem das embalagens de
PET pós consumo criou, em menos de 20 anos, todo um setor industrial. Essa indústria
baseou-se, desde seu princípio, nas regras determinadas pelo próprio mercado: oferta e
procura. Assim, ao criar e desenvolver aplicações para a matéria-prima resultante do
processo de reciclagem das garrafas usadas, a indústria do PET determinou uma forte
demanda pela sucata.
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Benefícios Sociais
No Brasil – e em qualquer lugar do mundo onde a reciclagem do PET aconteça –
a indústria têxtil é a maior usuária do insumo. Somente aqui, entretanto, a diversidade
de usos permite que o valor pago pela sucata seja altamente atrativo o ano todo, o que
mantém em atividade muitas empresas que comercializam o material, bem como
inúmeras cooperativas e seus catadores, permitindo que a rentabilidade destas
permaneça em patamares aceitáveis – garantindo remuneração justa aos trabalhadores e
a despeito da ausência de sistemas de coleta seletiva.

Benefícios Econômicos
A indústria recicladora do PET no Brasil é economicamente viável, sustentável e
funcional. Basta citar que cerca de um terço do faturamento de toda a indústria
brasileira do PET provém da reciclagem. Gera impostos, empregos, renda e todos os
demais benefícios de uma indústria de base sólida. Seu crescimento anual constante, em
média superior a 11% desde 2000, permite planejar novos investimentos –
incrementados e incentivados pela criação de novos usos para o PET reciclado.

Benefícios Ambientais
A produção e uso das garrafas em si já trazem vários benefícios para o meio
ambiente. Sua reciclagem potencializa esses benefícios, pois a matéria-prima reciclada
substitui material virgem em muitos outros produtos, nos segmentos mais diferentes,
como construção civil, tintas, produção de automóveis e caminhões ou telefones
celulares.
Não bastasse o reaproveitamento de centenas de milhares de toneladas de
embalagens que seriam indevidamente destinadas, a reciclagem de PET economiza
recursos naturais, muita água e energia.

Conscientização
Cabe a cada um de nós a conscientização no descarte do lixo, seja ele reciclável
ou orgânica, pois enquanto a população não se conscientizar de seu papel, não haverá
mudança. Esta conscientização está voltada para a prática de seleção do lixo ainda nas
residências, onde deve ser feita uma triagem diferenciando metais, plásticos, vidros,
papéis e lixo orgânico ou materiais contaminados. Tal conscientização está sendo
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desenvolvida nas escolas, criando com isso uma geração que conhece o seu papel na
melhoria do meio ambiente ao seu redor.
Portanto, cabe a cada um de nós essa conscientização.
Você pode colaborar diretamente para que tudo isso aconteça: basta destinar
adequadamente suas garrafas após o uso. Sabe onde? Pertinho de sua casa. Pesquise no
link http://www.abipet.org.br/index.html?method=mostrarMapa&mapa=true.
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Introdução
Uma sacola

de

plástico é

um objeto utilizado

para

transportar

pequenas

quantidades

de mercadorias. Introduzidos na década de 1970, os sacos de plástico depressa se tornaram muito
populares, especialmente através da sua distribuição gratuita nos supermercados e outras lojas.
São também uma das formas mais comuns de acondicionamento dos resíduos domésticos e,
através da sua decoração com os símbolos das marcas, constituem uma forma barata
de publicidade para as lojas que os distribuem. Os sacos plásticos podem ser feitos
de polietileno de baixa densidade, polietileno linear, polietileno de alta densidade ou
de polipropileno, polímeros de plástico não biodegradável, com espessura variável entre 18 e
30 micrometros. Anualmente, circulam em todo o mundo entre 500 a 1000 bilhões destes
objetos.
O saco de plástico é uma forma muito utilizada pelo homem e também muito prejudicial para o
meio ambiente. Este serve de transporte para alimentos, mercadorias e objetos diversos. São
práticos para o homem, porém péssimos para o ambiente. Por isso, algumas pessoas têm
reduzido o consumo das sacolas plásticas.

CAPÍTULO I: A SACOLA PLÁSTICA E SEU DESTINO

1.0 - O que é a sacola plástica?
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Uma sacola

de

plástico é

um objeto utilizado

para

transportar

pequenas

quantidades

de mercadorias. Introduzidos na década de 1970, os sacos de plástico depressa se tornaram muito
populares, especialmente através da sua distribuição gratuita nos supermercados e outras lojas.
As sacolas plásticas utilizadas nos supermercados são fabricadas com polietileno, um polímero
(que é uma grande molécula) do etileno, cuja matéria-prima tradicional é o petróleo. Mais
recentemente, foi desenvolvida tecnologia para utilizar o etanol como matéria-prima para
produção desse polímero. Quando exposto ao ambiente, por efeito da temperatura, do oxigênio e
dos micro-organismos, o polietileno quebra-se em moléculas menores que, após muito tempo,
serão novamente absorvidas pela natureza.
A sacola é também uma das formas mais comuns de acondicionamento dos resíduos doméstico
e, através da sua decoração com os símbolos das marcas, constituem uma forma barata
de publicidade para as lojas que os distribuem. Criou uma revolução para o comércio por sua
praticidade e por ser barata.

Apesar de antiga a invenção veio explodir no Brasil a partir da década de 80, no entanto só agora
sabemos que elas são um dos grandes vilões do meio ambiente, bem como várias outras coisas
que antes utilizávamos sem nenhuma consciência.
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O saco de plástico é uma forma muito utilizada pelo homem e também muito prejudicial para o
meio ambiente. São práticos para o homem, porém péssimos para o ambiente. Este serve de
transporte para alimentos, mercadorias e objetos diversos.

Por isso, algumas pessoas têm reduzido o seu consumo, utilizando sacolas retornáveis para
compras,
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E sacos feitos de jornal para colocar o lixo de cestos da cozinha e do banheiro.

Anualmente, circulam em todo o mundo entre 500 a 1000 bilhões destes objetos.
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1.1 - Qual a importância desse produto nos dias de hoje?
Não se pode negar a importância dos plásticos em nosso cotidiano, o plástico é responsável por
grandes avanços, e traz uma serie de benefícios indiscutíveis na sociedade moderna. Uma
indústria que gera milhões de empregos e divisas para o nosso país, e que está presente em quase
todos os setores da economia, mas não se podem negar os problemas ambientais que as
embalagens plásticas têm trazido ao mundo moderno, e nem negar a discussão ambiental em
torno do tema. A maioria dos plásticos é reciclável e a sua reciclagem representa além de uma
atividade ecologicamente correta um incremento na economia.

Ninguém é inimigo do meio ambiente. O problema é o uso inadequado. Tem um ditado popular
que diz que “tudo demais é veneno”. Tanto que a lei foi prudente e continuou admitindo o uso da
sacolinhas em casos específicos, como nas vendas a granel, em produtos que podem eliminar
água, como peixes e carnes… O problema não é a existência da sacolinha. Tudo é uma questão
de equilíbrio no “usar”.
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Os plásticos não são tóxicos e sim inertes. Justamente por esta qualidade, são amplamente
utilizados para embalar alimentos, bebidas e medicamentos. E protegem a saúde, em aplicações
como seringas, bolsas para transfusão de sangue e frascos para soro fisiológico.

Bolsas de sangue e de soro, cateteres, máquinas de circulação extracorpórea e embalagens para
resíduos hospitalares são alguns exemplos de materiais plásticos que ajudam na cura e na
prevenção de doenças. São os plásticos salvando vidas.

8

 9 

Há casos em que os plásticos são os únicos materiais adequados para um determinado fim, que
conseguem dar resposta. Isso porque eles reúnem um número de propriedades dificilmente
encontradas em outros materiais: são ótimos isolantes térmico-acústicos, maus condutores de
eletricidade, resistentes ao calor, quimicamente inertes, leves, resistentes e flexíveis, além de
representarem excelente relação custo/benefício.
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A embalagem plástica protege os produtos, garante a segurança alimentar, evita contaminação,
transmissão de doenças, proliferação de insetos e roedores. Ao impedir a perda do produto, evita
o desperdício de tudo o que a sociedade e o meio ambiente investiram para produzi-lo: energia,
recursos naturais, trabalho etc. Apesar de um uso tão amplo, apenas 4% do petróleo extraído são
destinados à produção de plásticos.
Outra grande vantagem dos plásticos é sua leveza, proporcionando grande economia no
transporte das mercadorias. As embalagens de plástico descartadas reduzem o peso dos resíduos,
diminuem o custo de coleta e destinação final e não apresentam riscos de manuseio.
Os plásticos têm centenas de aplicações. Impermeáveis, maleáveis, duráveis e com uma
excelente relação custo/benefício, contribuem para o desenvolvimento social, econômico e
científico. E protegem o meio ambiente. Proteções de plástico auxiliam na produção, estocagem
e distribuição de milhares de toneladas de alimentos. Evitam desperdícios e perdas por transporte
ou por alterações do clima.
Embalagens de plástico garantem que hortifrútis, carnes, laticínios e bebidas cheguem à mesa em
perfeitas condições para seu consumo.

10

 11 

Impedir a contaminação dos solos, evitar erosões, canalizar esgotos, preservar a água e gerar
energia são importantes contribuições dos plásticos à preservação do meio ambiente.
Com plástico reciclado fabrica-se uma infinidade de produtos como vestuário, componentes
automotivos, conduítes, carpetes, bolsas, artigos de comunicação visual, solados, páletes e
móveis, entre vários outros.

A cadeia produtiva dos plásticos contribui decisivamente para o Desenvolvimento Sustentável,
ajudando na conservação dos recursos naturais, melhorando a qualidade de vida das pessoas e
contribuindo para o crescimento econômico. Custos competitivos, facilidade de instalação e
baixa manutenção tornam os plásticos perfeitamente adequados para o atendimento das
necessidades básicas: habitação, saneamento, suprimento de água e saúde.

Por vivermos num mundo globalizado, extremamente moderno, estamos sempre em busca da
velocidade e praticidade, o que torna o plástico indispensável na atualidade, que atua de forma
dinâmica e eficaz em todos os setores da sociedade, desde a medicina, passando pelos
eletrodomésticos até aos mais sofisticados produtos utilizados pela NASA, sendo assim,
o SIMPEP – Sindicato da Indústria de Material Plástico do Estado do Paraná acredita que não é
possível simplesmente querer abolir o plástico de nossas vidas, seria um retrocesso de no mínimo
100 anos, devemos sim, procurar soluções alternativas para que possa haver um consumo
sustentável e racional. É importante conjugar o verbo reciclar e conciliar, porque caso não
tenhamos o plástico, teremos que utilizar outro recurso.
Devido a importância do plástico em nossas vidas, ao invés de aboli-lo, deve-se ter mais
consciência e colaboração da parte dos consumidores e daqueles que necessitam o uso deste no
seu dia a dia.
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1.2 - O tempo para a decomposição deste material
Muitas das invenções do mundo moderno estão relacionadas ao nosso conforto e
praticidade, porém muitas delas são colocadas no mercado sem nenhuma pesquisa mais
profunda relacionada ao seu impacto, principalmente ambiental. Este foi e é o caso das
sacolas plásticas ou os saquinhos de supermercado, que hoje se tornaram um dos grandes
causadores da degradação ambiental que o mundo vem enfrentando atualmente.

A matéria-prima usada para a fabricação da sacola plástica hoje é o polietileno, feito a
partir do petróleo substância não renovável, feita de uma resina chamada polietileno de
baixa densidade e sua degradação no ambiente pode levar séculos, essas sacolas
demoram cerca de 200 anos para se decomporem na natureza. Esse é o prazo médio
estimado por especialistas, já que ainda não é possível afirmar com certeza o tempo exato
de degradação desse tipo de material.

De acordo com dados do Pró-teste, as sacolas plásticas duram 200 anos quando
soterradas no lixo. Caso sofram radiação solar, somem em um ano. A demora na
deterioração deste material é, sem dúvida, um grande problema ambiental, mas a
principal questão está no processo de fabricação destas sacolas. Feitas de polietileno
(oriundo do petróleo e do etileno), sua produção é altamente poluente ao meio ambiente.

No Brasil, são produzidas cerca de 210 mil toneladas anuais de polietileno, que
representam

cerca

de

9,7%

de

todo

o

lixo

do

país.

Cada família brasileira descarta cerca de 40 quilos de plásticos por ano. A cada mês, mais
de um bilhão de sacos plásticos são distribuídos pelos supermercados no Brasil. Isto
significa 33 milhões por dia e 12 bilhões por ano.
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CAPÍTULO II: O USO DAS SACOLAS PLÁSTICAS NO
PONTO DE VISTA JURÍDICO

2.0 - A luta pelo fim das sacolas plásticas
Nos últimos meses, a mídia nacional trouxe à tona uma discussão acerca de uma temática
muito próxima ao dia a dia dos milhares de clientes das redes de supermercados de grandes
centros urbanos (como na cidade de São Paulo): a substituição das sacolas plásticas. A medida
adotada também por outras cidades no país, até mesmo como cumprimento de recentes
legislações municipais, dividiu a opinião pública, configurando uma forte polêmica em torno de
uma possível pergunta: até que ponto o não fornecimento de sacolinhas por redes de
supermercado e outros estabelecimentos contribui, de forma relevante, na luta contra a poluição
do meio ambiente?
Do ponto de vista sociológico, a sacolinha talvez possa deixar de ser um mero objeto
presente em nosso cotidiano para tornar-se protagonista, quando se destaca o fato de estar
associada à prática do consumismo desmedido tão comum em nossos dias atuais. De forma
muito objetiva, a existência e a utilidade prática das sacolas estão ligadas à necessidade do
transporte das centenas de milhares de compras que são realizadas todos os dias. Os apelos
promocionais que invadem os horários comerciais na televisão e no rádio, além, é claro do papel
fundamental atualmente assumido pela internet como veículo de comunicação, contribuem para
estimular e incutir na sociedade um desejo pelo consumo. Isso não significa, necessariamente,
que consumiríamos por conta da publicidade, mas é razoável afirmar que esta última instiga
ainda mais um consumo já frenético, fruto do contexto da sociedade capitalista. Nesse sentido, o
que se sugere como aspecto importante para a ampliação do debate é considerar que o uso das
sacolas plásticas está diretamente ligado ao consumo, não podendo dele se desvincular. Se
realmente devemos considerar que a diminuição do uso das sacolinhas pode contribuir na luta
contra a poluição e a degradação ambiental (uma vez que são compostas de polietileno, produto
derivado do petróleo), talvez seja válido considerar que para além delas estão também, sem
dúvida alguma, as inúmeras embalagens dos mais diversos produtos que consumimos
diariamente. Como se sabe comidas industrializadas, cosméticos, produtos de limpeza, e tantos
outros, possuem embalagens de plástico, papel, isopor, enfim, todos são poluentes.

13

 14 

Outro aspecto relevante à discussão trata-se da forma de substituição das sacolas promovida
atualmente pelos estabelecimentos. A proposta (que chegou a ser implantada por um período em
algumas localidades) pautava-se na seguinte ideia: a sacola plástica “tradicional” seria
substituída por uma classificada como compostável ou 100% biodegradável, mas agora
cobrando-se um valor específico para sua aquisição, uma vez que não seria fornecida. Assim,
supõe-se que a cobrança desse valor não apenas desestimularia as pessoas ao uso da sacolinhas,
mas, ao mesmo tempo, ao que parece, representaria a contenção de gastos pelos
estabelecimentos comerciais. Porém, ainda que recicláveis, ao que consta, tais sacolas
necessitam de um tratamento específico, pois, do contrário, podem poluir assim como a
convencional. Dessa forma, a outra opção, talvez a mais adequada ecologicamente falando, seria
a sacola retornável feita de pano, por exemplo, ou outros materiais.

Logo, um dos pontos da polêmica não está apenas na efetiva contribuição (ou não) à questão
ambiental pela substituição das sacolas, uma vez que se sabe que são realmente poluentes. O que
se questiona é a maneira de substituição, propondo-se o ônus desse processo ao consumidor com
o pagamento de taxas para a aquisição de sacolinhas ou com a compra de uma sacola retornável.
Assim, por conta da polêmica, um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) assinado entre o
Ministério Público do Estado de São Paulo (MPE-SP), a Apas (Associação Paulista de
Supermercados) e a Fundação Procon-SP determinou que os supermercados disponibilizassem
embalagens gratuitas por pelo menos mais 60 dias a contar do dia 3 de fevereiro de 2012.
O despontar de uma preocupação cada vez mais presente com relação às questões ambientais
(as quais abarcam outras questões como o problema do acondicionamento do lixo produzido
pelos centros urbanos), assim como discussões acerca do que hoje se chama de desenvolvimento
sustentável, estão na ordem do dia, isto é, são fundamentais. Porém, também se faz necessário
que a sociedade civil, o Estado e a iniciativa privada estejam abertos e dispostos a discutir
temáticas como essas. A despeito do aspecto ecológico, a discussão em torno das sacolas
plásticas perpassa por outras esferas, seja no tocante à necessidade do consumo consciente, seja
no que diz respeito à garantia dos diretos do consumidor. Logo, um olhar crítico sobre temáticas
como essa de interesse público é algo fundamental, pois isso tem a ver com a compreensão de
nosso papel dentro da sociedade civil, isto é, envolve nossa participação política e exercício da
cidadania.
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Para que uma medida de proibição total do uso de sacolas plásticas pelo comércio possa
efetivamente funcionar e ser benéfica ao meio ambiente de forma abrangente é preciso repensar
todo o sistema de coleta de lixo nas cidades. Mudar a relação cultural que o cidadão tem com
seus resíduos, fazendo com que cada um se responsabilize de forma ativa com o descarte
adequado dos resíduos. Na maior parte das cidades europeias cada um carrega seu lixo até
contêineres colocados em pontos estratégicos e lá depositam de acordo com o tipo de lixo.
Plásticos, papel, vidros, metais e orgânicos. Em alguns países, como a Alemanha, há dezenas
contêineres diferentes, para materiais ainda mais específicos. Cada cidadão sai de casa com seu
lixo e caminha até um ponto de coleta, onde cumpre seu papel na cadeia da coleta seletiva.
No Brasil, mesmo com a regulamentação da Política Nacional de Resíduos Sólidos, a última
leia assinada pelo então presidente Lula no final de 2010, ainda se patina na implantação de
sistema de coleta seletiva que distingue apenas “lixo seco” e “lixo molhado”. Uma parte ínfima
da coleta deixa de misturar tudo e entupir aterros sanitários. Mudar uma parte sensível da cadeia
de coleta sem oferecer uma contrapartida ou um subsídio para a compra de sacos de lixo pode
gerar ainda mais problemas do que solução.
O Brasil e o mundo devem trabalhar para reduzir a utilização de plásticos que são
rapidamente descartados, principalmente porque esse é um produto de extensa vida na natureza e
seu descarte irresponsável vem criando inúmeros problemas. Já foram identificadas “ilhas” de
resíduos em meio aos oceanos Pacífico e Atlântico, além de praticamente não haver mais áreas
naturais no mundo que não contenham resíduos de plásticos. São pedaços de garrafas PET,
brinquedos e produtos de consumo em geral e que não deveriam ter seu descarte na natureza.
Mas estão lá.
A proibição do uso de sacolas plásticas deveria ser parte de um plano mais amplo e
ambicioso de eliminação de resíduos de longa duração da natureza, mas, também, de um projeto
de reestruturação da coleta e descarte de resíduos. É preciso que a sociedade se comprometa com
um ambiente livre de resíduos plásticos e que cada cidadão tenha um papel ativo na separação e
descarte de seu lixo.
Uma pesquisa realizada em 2010 pelo Ministério do Meio Ambiente, da série “O que o
Brasileiro Penso sobre Sustentabilidade”, coordenado por Samyra Crespo, secretária de Ação
Institucional e Cidadania Ambiental do MMA, mostra que 60% das pessoas apoiam a eliminação
das sacolas plásticas do comércio, enquanto 23% são contra e 17% são indiferentes, na média
nacional. A mesma pesquisa, no entanto, mostra que as pessoas estão ainda muito desinformadas
sobre meio ambiente ou ecologia, com apenas 26% de respostas no item “Bem Informados”,
quando a pergunta foi: “Você se considera informado sobre meio ambiente ou ecologia?”.
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Essa pesquisa, conduzida de forma profissional pela consultoria Synovate, mostrou a
necessidade de se ampliar os canais de informação sobre questões ambiental, pois além de pouca
informação específica sobre conhecimentos ambientais, a maior parte das pessoas admitiu que
não conhece organizações que protegem o meio ambiente, seja no âmbito do poder público ou de
organizações não governamentais. 71% dos entrevistados responderam “Nenhum” ao ser
perguntado “Qual órgão de defesa do meio ambienta conhece?”. Um resumo dos resultados
dessa pesquisa, feito pela Envolverde e com a publicação apoiada pelo Walmart Brasil.
É importante que o debate sobre o fim das sacolinhas plásticas não se limite ao seu banimento do
comércio, mas que seja o início de uma mudança cultural e estrutural na relação da sociedade e
do poder público com os resíduos de uma maneira geral.
O combate ao uso excessivo das sacolas plásticas não é exclusividade de algumas cidades
brasileiras. Nos últimos anos, nações de todos os continentes aboliram ou restringiram o uso ou a
distribuição dos sacos plásticos em seu território. Esta tendência vem se confirmando não
somente nos países desenvolvidos, mas também em nações pobres, como Tanzânia, Ruanda e
Somália, em que a proibição do plástico se tornou uma questão de saúde pública.
Mesmo países que nunca se preocuparam com o problema, como os Estados Unidos, China e
Japão, tem se esforçado para acabar com os sacos plásticos em suas redes de comércio, cada um
à sua maneira.
Embora não haja nenhum plano global ou modelo, ao longo dos anos os países foram criando
as suas próprias legislações contra o uso desenfreado das sacolas plásticas, que vão desde leis
estaduais ou federais, restrições de uso, planos de conscientização ou até mesmo a prisão.
Um dos exemplos de maior sucesso é o da Irlanda, que praticamente extinguiu o uso de
sacolas plásticas aplicando um tributo sobre cada unidade que é usada. Conhecido como Plas
Tax, o imposto criado em 2002 cobra uma taxa de 22 centavos de euro por sacola utilizada e
somente em seu primeiro ano de funcionamento reduziu o consumo em 90%, praticamente
excluindo o plástico no país, mesmo sem proibir sua circulação.
As campanhas de conscientização são uma das alternativas mais usadas, adaptando-se a cada
realidade. No Chile, na Alemanha e na Suécia, os comerciantes são incentivados a sugerir aos
clientes alternativas de substituição do plástico, como sacolas de pano, caixas e outros materiais
retornáveis. Na Somália, as pessoas voltaram a utilizar cestas e caixas. Já na França, as empresas
que produzem sacolas biodegradáveis têm incentivos federais para produzir mais.
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Outros países adotam posturas mais radicais para impedir a distribuição dos sacos plásticos.
Na Índia, os infratores são punidos com cadeia. Em Ruanda, pertences que estiverem em sacos
plásticos são confiscados.
A proibição formal, uma medida adotada em muitos países, nem sempre pode barrar a
demanda crescente de plástico. Um exemplo que ilustra esta situação é o caso de Bangladesh,
que proibiu a distribuição e venda das sacolas por conta da sujeira acumulada em seus bueiros,
mas voltou atrás oito anos depois, e hoje os sacos poluem novamente as ruas do país.
No Brasil, embora ainda não haja uma lei nacional, capitais como São Paulo, Belo Horizonte,
Brasília, João Pessoa e Palmas já aprovaram leis que proíbem a distribuição gratuita de sacolas
plásticas nos caixas, e outras oito capitais, além dos estados do Maranhão e do Rio, já aprovaram
leis estaduais que preveem a substituição do plástico por materiais biodegradáveis.
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2.1 - Tentativa de substituí-la por um material mais sustentável
Bolsas ecologicamente corretas são uma forma sustentável de levar as compras para casa.
Em vez de utilizar as sacolinhas do próprio supermercado, as pessoas estão aderindo ao uso deste
tipo de bolsa que supostamente não prejudica o meio ambiente. São as chamadas Ecobags, que
já são muito utilizadas nos EUA e em países da Europa e estão começando a fazer a cabeça dos
brasileiros.
As sacolas de tecido são reutilizáveis e, além de serem mais resistentes, aparecem como uma
alternativa sustentável. A intenção é substituir, ou pelo menos reduzir o uso de sacolas plásticas
nas grandes redes de lojas e supermercados. Ao utilizar as sacolas oxibiodegradáveis, além de
minimizar os prejuízos ao meio ambiente, as pessoas entram na moda, pois as grifes já investem
neste segmento, criando bolsas personalizadas e bonitas para cada tipo de material a ser
carregado ou ocasião em que elas são utilizadas. Grandes marcas já disponibilizam o produto
com belas cores e estampas que seguem as tendências das estações. As bolsas possuem diversos
modelos que dão um charme especial ao consumidor na hora das compras.
As sacolas de plástico levam mais de 300 anos para se degradar no meio ambiente e são
responsáveis por 10% de todo o lixo produzido mensalmente no Brasil. A mudança de hábito
parece difícil, na verdade é bem simples, basta que a sociedade crie, aos poucos, novos hábitos e
procure o melhor substituto para as sacolas tradicionais. As sacolas reutilizáveis podem ser
encontradas com preços variados. A partir de R$2,00, é possível comprar uma e se alinhar com o
meio ambiente.
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O plástico mata milhares de animais por ano além de poluírem o meio ambiente. O papel apesar
de biodegradável possui desvantagens ambientais e econômicas em sua fabricação, sendo assim,
uma das melhores escolhas para fazer o transporte de suas compras são as sacolas de pano ou as
retornáveis.
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Praticidade ou cuidado com o meio ambiente? A polêmica envolvendo a utilização de sacolas
plásticas em supermercados e outros estabelecimentos do Estado ainda divide opiniões, ao
mesmo tempo em que fomenta ideias e oportunidades de investimento em Comunicação na área
ecológica.
As tentativas de substituir a conhecida “sacolinha” por alternativas sustentáveis, que no meio
ambiente demora cerca de três séculos para se decompor, geraram discussões e acordos entre
comerciantes e governo, além de inúmeros consumidores insatisfeitos, que se veem equilibrando
os produtos na volta para a casa.
De alguns anos para cá, os esforços para minimizar essa transição passam por sugestões de
embalagens ecológicas, confeccionadas com material biodegradável, reutilizáveis e práticas. É o
jeito mais eficiente e ecologicamente correto de transportar as compras e tem sido adotado por
milhões de cidadãos paulistas, conscientes. Isso porque as políticas públicas voltadas para a
preservação do meio ambiente se refletem diretamente na relação da empresa com o cliente, que
passa a observar e a incentivar aquelas que adotam práticas sustentáveis.
Para o especialista em Marketing ambiental, José Maria Silva Júnior, suprimir a distribuição das
sacolas plásticas ou vendê-las não foi uma decisão favorável às empresas do ponto de vista
estratégico. “Sem ter como carregar as compras, muitos consumidores acabam comprando
menos, o que não agrada o comerciante. A tendência é que as empresas voltem a distribuir
sacolas ou sacos biodegradáveis, mesmo porque precisam oferecer uma alternativa de
embalagem. Vão se destacar aquelas que focarem na questão ecológica e não na econômica”,
aponta. A solução é inovar e aproveitar as alternativas propostas pelo Marketing ambiental para
fortalecer a imagem institucional.
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2.2 - O papel da prefeitura no incentivo a reciclagem
Em São Paulo, as redes varejistas, o governo e a Prefeitura da cidade se juntaram para tentar
acabar com a resistência.
Para atrair a população foi lançada uma campanha com propaganda na TV, e intervenção nas
ruas, com sacolas retornáveis gigantes. Uma das grandes avenidas a receber a campanha foi a
Avenida Paulista, localizada na região central.

O objetivo é fazer com que os consumidores

mudem o hábito e substituam o plástico, vilão do meio ambiente, pela sacola de pano e não pela
similar biodegradável.
A lei que proíbe o uso de sacolas plásticas em São Paulo foi derrubada na Justiça pelo
sindicato da indústria do plástico que ameaça demitir seis mil pessoas. Esta indústria fatura R$
1,1 bilhão.
As sacolas plásticas, que demoram mais de cem anos para se decompor, entopem bueiros,
poluem mananciais e intoxicam animais que se alimentam deste material. As biodegradáveis
fazem o mesmo mal, porém demoram cerca de dois anos pra decompor em aterros sanitários e
cerca de seis meses em uma usina de compostagem.
Segundo João Sanzovo, diretor da Apas (Associação Paulista de Supermercado), "a sacolinha
é uma comodidade para o supermercado. O fato de não ter uma indústria de compostagem não
tira o mérito dessa iniciativa, que vai puxar outras." No Brasil, existem somente 300 indústrias
deste tipo.
Com o fim da distribuição gratuita dos 2,4 bilhões de sacolas plásticas mensais, os
supermercados economizarão R$ 72 milhões. Sanzovo conclui que a economia é desprezível
perto dos gastos com propaganda, educação, coleta seletiva e treinamento de equipes.
Oficialmente, a campanha começará no dia 25 de janeiro e se espalhará por outras cidades do
interior do Estado.
No Brasil, diversos Estados do país também já se mobilizam, seja através de projetos de lei
ou de campanhas de sensibilização, para minimizar o uso de sacolas plásticas. O Governo
Estadual do Paraná, por exemplo, promove parcerias com donos de redes de supermercados

22

 23 

para incentivar o uso de sacolas biodegradáveis. Também tramitam na Assembleia Legislativa do
Estado projetos de lei a respeito.
O Rio de Janeiro também estuda projeto de lei que proíbe a distribuição e torna obrigatória a
substituição gradual das sacolas plásticas por material biodegradável. A Secretaria enviará à
Comissão Estadual de Controle Ambiental (Ceca) um pedido de multa contra cerca de 400
empresas que estão desrespeitando lei estadual de 2000 que obriga quem produz ou vende
plástico a recomprar 25% do material e apoiar cooperativas de catadores que fazem coleta e
reciclagem.
Na cidade de Belo Horizonte, um projeto de lei tramita na Câmara Municipal com a proposta
de substituir o uso de sacos de lixo e sacolas plásticas por sacolas retornáveis, de papel ou
material biodegradável, em empresas privadas com atuação na cidade. Em Uruguaiana, no Rio
Grande do Sul, foi aprovado este mês pelos vereadores projeto de lei que obrigará os
estabelecimentos comerciais a usarem embalagens biodegradáveis.
Em maio de 2011, o prefeito de São Paulo Gilberto Kassab, sancionou uma lei municipal que
previa o banimento das sacolas plásticas nos supermercados a partir de 1º de janeiro de 2012 medida baseada na preservação do meio-ambiente. Porém, a lei foi suspensa por meio de liminar
pedida pelo Sindicato da Indústria de Material Plástico. Após uma briga judicial entre as partes, a
Justiça manteve a decisão da Prefeitura. Em nível estadual, o acordo que pôs fim à distribuição
gratuita de sacolas plásticas nos supermercados desde quatro de abril obedece ao Termo de
Ajustamento de Conduta assinado pela Associação Paulista de Supermercados (Apas),
Ministério

Público

e

Procon.

Porém, a não distribuição das sacolinhas gerou polêmica entre os consumidores. Segundo
uma pesquisa realizada pelo Datafolha para o Instituto Socioambiental dos Plásticos (Plastivida),
69% dos consumidores queriam que os supermercados voltassem a distribuir gratuitamente o
produto. A medida também dividiu os ambientalistas, que discordam quanto à eficácia da ação.

Recentemente, o conselho Superior do Ministério Público de São Paulo não homologou o TAC
que suspendia a distribuição gratuita no Estado. Na prática, os supermercados podem voltar a
distribuir sacolas plásticas, mas a Apas ainda não apresentou uma decisão sobre o caso. O
Procon-SP também afirmou que caso a decisão não seja considerada boa ao consumidor, os
supermercados deverão oferecer uma alternativa gratuita para as compras.
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CAPÍTULO III: FORMAS DE CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE
SEU USO
3.0 - Uso consciente
No mundo são distribuídas entre 500 bilhões e 1 trilhão de sacolas plásticas por ano. No Brasil, o
número gira em torno de 12 bilhões anuais. Cada brasileiro consome cerca de 800 sacolas
plásticas ao ano. Os números impressionam e chamam a atenção para este hábito arraigado na
sociedade humana de aceitar o que é de graça e descartável, sem pensar nas consequências pósconsumo deste ato. A percepção de custo zero individual mascara a realidade do alto custo
ambiental coletivo de aceitar sacolas plásticas em todas as oportunidades.

A reciclagem desse material é de difícil mensuração, de vez que poucos sacos e sacolas plásticas
são corretamente destinados, estando geralmente misturados a outros resíduos, ficando
contaminados e inutilizados para a reciclagem. Ainda que o índice de reciclagem dos filmes
plásticos (material com o qual são feitas as sacolas) fosse alto, o Princípio dos 3R's ensina que a
redução deve vir primeiro. No caso das sacolas plásticas, a redução do consumo desnecessário
deve ser o primeiro ato.

Dentro do entendimento de que a melhor solução para a questão das sacolas plásticas no Brasil é
o consumo consciente das mesmas, o Ministério do Meio Ambiente, por intermédio da Secretaria
de Articulação Institucional e Cidadania Ambiental - SAIC, lançará no próximo dia 23 de junho,
a campanha "Saco é um Saco", pela qual se pretende chamar a atenção dos cidadãos brasileiros
para o impacto ambiental de uma de suas ações cotidianas, pegar "sacolinhas" plásticas durante
as compras. A campanha tem a intenção de incentivar o consumo consciente de sacolas, a adoção
de alternativas como sacolas retornáveis e carrinhos de feira, e demonstrar que esta atitude é
apenas o começo de um comportamento ambiental responsável. Recusar sacolas plásticas em
estabelecimentos comerciais sempre que possível, é uma das atitudes incentivadas pela
campanha.
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A campanha adota o mote "Saco é um saco: Pra cidade, pro planeta, pro futuro e pra você." e
está prevista para ter duração de seis meses, mediante recomendações em âmbito nacional,
conscientização e divulgação de dicas e alternativas, estimulando o consumo consciente de
sacolas plásticas. A campanha contará com filmes para televisão, material impresso, site e outras
ferramentas de internet.

Um dos instrumentos da campanha é o selo "Saco é um saco", que será disponibilizado a todos
os parceiros que aderirem à campanha e implementem ações que favoreçam o consumo
consciente de sacolas plásticas. Estão convidados todos os setores da sociedade a participar desta
iniciativa, varejistas, organizações governamentais e não-governamentais. Espera-se grande
adesão à campanha, especialmente do varejo e da sociedade, como o início da construção de um
Brasil mais sustentável.

O Ministério do Meio Ambiente estimula o consumo consciente de sacolas plásticas,
independente do material empregado em sua confecção, por entender que a redução é uma
atitude que antecede à reciclagem. Em função da controvérsia que cerca as tecnologias
alternativas hoje disponíveis, não cabe solicitar ou propor a substituição pura e simples das atuais
sacolas convencionais ou seu banimento.

Com relação a uma possível cobrança pelas sacolas, como já ocorre em alguns países, o MMA
não tem uma posição conclusiva, uma vez que pesquisas indicam pequenos ganhos econômicos
por parte da população, que reutiliza a sacola plástica para acondicionar seu lixo, sobretudo
doméstico. Por outro lado, já vêm sendo adotadas no País experiências animadoras na troca de
sacolas, cupons de desconto e do pagamento de bônus diretamente ao consumidor que recusa
sacolas plásticas. Há informações sobre a existência de postos de coleta em algumas redes de
supermercados, que voluntariamente recebem sacolas plásticas para reciclagem. São iniciativas
que carecem ainda de escala e que ficam como sugestões para setor varejista.
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O aparente baixo custo das sacolas plásticas para o consumidor final, oculta o alto custo coletivo,
tanto nos aterros e "lixões" por sua demorada degradação, quanto pelo forte impacto ambiental
em outros espaços e aspectos da natureza. Dentre os prejuízos mais freqüentes, destacam-se os
danos às redes de iluminação pública, a poluição visual, a obstrução de pontos de drenagem e a
morte de animais que as ingerem ou nelas ficam presos.

Por fim, o MMA aguarda a aprovação urgente da Política Nacional de Resíduos Sólidos - PNRS,
que levará a coleta seletiva a todos os municípios brasileiros, oferecendo assim, soluções para o
acondicionamento e recolhimento dos resíduos sólidos, diminuindo a necessidade do uso de
sacos e sacolas plásticas para este fim. A aprovação da PNRS será, sem dúvida, instrumento
poderoso e igualmente educativo, além de funcionar como fator definidor de novas políticas
públicas sobre o uso e reuso de embalagens de um modo geral.

O consumo sustentável, em todas as suas dimensões, é a meta coletiva maior a ser alcançada e
que começa com pequenas mas significativas mudanças de atitude no dia a dia de cada cidadão,
instituição ou empresa. A discussão sobre sacolas plásticas traz à luz uma das ações mais
comuns do cotidiano da sociedade atual, quando a quantidade do uso, demonstra o tamanho do
impacto negativo acumulado que a população humana pode gerar, a partir de hábitos adotados
sem reflexão sobre suas consequências ambientais. Com a campanha "Saco é um saco: Pra
cidade, para o planeta, para o futuro e pra você.", o MMA pretende contribuir com esse processo
de mudanças desejável, nos padrões de consumo da sociedade brasileira.
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3.1 - O novo material das sacolas plásticas
Hoje existem alguns tipos de plásticas distribuídas no varejo. Vamos lista-las a seguir e trazer
alguns pontos positivos e negativos de cada uma:
1- Plástico convencional.
Matéria prima principal: polietileno
Tempo de decomposição: 400 anos
Reciclável
A grande maioria das sacolas plásticas que encontramos em redes de varejo são deste tipo.
O seu processo de fabricação é comum a outros tipos de sacolas e consiste em basicamente 3
etapas: 1- grânulos de polietileno (que tem o tamanho de grãos de feijão) passam por uma
extrusora que forma o filme plástico; 2- a bobina de filme plástico vai para a máquina impressora
onde são impressas as informações do varejista; 3- para finalizar o processo o filme já impresso
vai para uma máquina de corte e solda, onde é finalmente fabricada a sacolinha em seu formato
final.
Neste processo, algumas variações podem ocorrer. Por exemplo, se a sacolinha for colorida, na
1ª etapa da fabricação é agregado o pigmento e o filme plástico já é extrudado na cor desejada. É
também nesta 1ª etapa que é definida a espessura da sacolinha plástica.
Dentro da linha de fabricação visitada, dois outros equipamentos chamaram a atenção e valem
destaque,

pois

deixam

claro

uma

das

características

principais

do

polietileno:

- na 1ª etapa o refugo gerado pelo corte das laterais do filme plástico é prensado, triturado e
agregado

aos

grânulos

de

polietileno

virgens,

para

nova

extrusão

de

filme;

- uma maquina fabricada pelo próprio Ricardo Caetano e sua equipe tem a capacidade de triturar
rolos de filmes plásticos inteiros, ou sacolinhas já produzidas, liquefazer o polietileno novamente
e condensa-lo em grânulos, que podem ser integralmente reaproveitados na produção do filme
plástico.
Isto significa que o polietileno empregado para fabricação de sacolinhas plásticas tem um ciclo
fechado, onde sacolinha pode virar sacolinha novamente, possibilitando tanto reaproveitamento
pré consumo, como reciclagem pós consumo, que são o tipo que veremos a seguir.
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2- Plástico Reaproveitado pré e Reciclado pós consumo.
Matéria Prima principal: polietileno, podendo haver também pigmento, traços de tinta para
impressão e aditivos.
Tempo de decomposição: 400 anos
Reciclável e Reciclado
Como mencionamos o plástico pré consumo é gerado à partir de materiais produzidos na fabrica.
Apresenta características idênticas à sacolinha feita com matéria prima virgem.
O plástico pós consumo passa por uma etapa anterior de triagem e lavagem. Por agregar alguns
processos a mais que envolvem consumo de energia e agua, além de mão de obra, tem o valor de
venda final maior do que de uma sacolinha plástica feita de matéria prima virgem. Além disso,
por possuir pigmentos e traços de tintas, não possui a característica de ser totalmente branca, por
isso não é a escolha preferida da maioria dos varejistas.
No entanto, uma boa alternativa sob o ponto de vista do ciclo de vida do produto.
3- Plástico verde
Matéria Prima principal: polietileno "verde" produzido à partir de fonte renovável (cana de
açúcar)
Tempo de decomposição: 400 anos
Reciclável
Hoje a Brasken tem exclusividade no fornecimento deste polímero "verde". Ele pode tanto
compor 100% da matéria prima para extrusão de plástico, como ser apenas uma pequena
porcentagem de sua composição, misturando-se ao polietileno convencional.
Quando o fabricante utiliza mais de 51% do polímero "verde" na fabricação de plásticos, a
Brasken autoriza que se agregue ao produto a frase " I'm green".
Temos neste produtos (plástico "verde") algumas questões filosóficas para expor:
a- O tempo de decomposição é o mesmo do que o plástico convencional, por isso temos que
estabelecer o julgamento de quanto "verde" isto pode ser.
b- Substitui uma matéria prima não renovável (nafta) por uma renovável (cana de açúcar), que
pode ter aparentemente inúmeras vantagens. No entanto gera polêmica quanto a substituição de
produção de alimentos pela a produção de plásticos e combustíveis em terras agriculturáveis,
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podendo estabelecer um risco crescente para as reservas de mata nativa, além de drásticas
mudanças no cenário econômico (influenciando valor de alimentos e etanol).
c- Mesmo sendo uma matéria prima desenvolvida à partir de fonte renovável, que absorve
emissões de CO2, o cultivo da cana necessita de muita irrigação, que consequentemente
consome uma substância primordial para o ser humano: a agua. (segundo o Water Footprint é
necessário 1500 litros de agua para produção de 1kg de açúcar).
d- Adotar o slogan "I'm green" pode ter uma conotação de greenwashing, assunto que estamos
debatendo a tempos, ou seja, pode dar a falsa impressão de se estar fazendo o bem para o planeta
ao consumir um plástico, estimulando o seu consumo, camuflando aspectos negativos deste
produto como o fato de ter o mesmo tempo de decomposição de um plástico comum.
Enfim, é uma nova tecnologia, um novo material que sem dúvida tem virtudes, porém a
comparação do quanto verde pode ser, deve ser feita através de uma análise criteriosa de ciclo de
vida e levando em consideração os pontos acima.
4- Plástico oxibiodegradavel.
Matéria Prima principal: polietileno e aditivos.
Tempo de decomposição: ?
Segundo Ricardo Caetano, este é um material com vários pontos polêmicos. E isto se inicia nos
laudos Técnicos sobre a eficácia de real degradação do material: algumas entidades muito
confiáveis defendem e outras condenam. Portanto, para começar, falta coerência técnica sobre
este tipo de plástico.
O processo de fabricação é idêntico ao plástico convencional, no entanto, junto aos grânulos de
polietileno é agregado um aditivo que acelera a decomposição do plástico quando exposto ao
oxigênio, criando um ambiente mais favorável para as bactérias agirem, transformando uma
sacola plástica em milhares de micro pedaços de plástico. No entanto, segundo Ricardo, este
processo pode liberar metais pesados no meio ambiente e este é outro ponto controverso nos
laudos.
Este processo de degradação deve se iniciar após um ou dois anos da data de fabricação do
plástico e como não há regulamentação alguma vigente, é muito comum encontrar no mercado
sacolas ou embalagens que tem impressa a frase afirmando que é um material oxibiodegradavel,
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mas que não apresenta data de fabricação nem nome do fabricante, ficando desta maneira muito
difícil comprovar a eficácia deste material.
5- Plástico Biodegradável compostável de base alimentar
Matéria Prima principal: Batata, mandioca, milho
Tempo de decomposição: 6 a 9 meses
Utiliza base 100% alimentar (batata/milho/mandioca) porém tem seu custo 3 vezes maior em
relação ao plástico convencional. A base da matéria prima é totalmente importada e a produção
nacional ainda está em fase de implantação.
A produção da materia prima, assim como do Plástico verde, pode comprometer o plantio de
alimentos e deve ser dado uma atenção especial a este ponto.
Diferente do polietileno que tem um ciclo fechado, ou seja, plástico vira plástico, este material
tem o processo de decomposição orgânica, ou seja, ele se decompõe como os resíduos orgânicos
em geral, como restos de alimentos e detritos. Isto quer dizer as sacolas feitas neste material
devem ter sua destinação final nos sistemas de compostagem orgânica e não nas cooperativas de
coleta seletiva.
O grande desafio deste material é informação e aculturamento. Sendo um material biodegradável
em compostagem, este é possivelmente o melhor material para ser utilizado como sacos de lixo,
desde que este lixo tenha também a destinação correta.
6- Plástico Biodegradável aditivado
Matéria Prima principal: polietileno e aditivo
Tempo de decomposição: 10 a 20 anos
Este é um material relativamente novo e tem a seguinte proposta: em situação aeróbica, ter sua
degradação realizada em 10 anos e em sistema anaeróbico realizada em 20 anos. Diferente do
plástico oxibiodegradavel, este tipo de plástico pode, teoricamente, ser enterrado em um aterro
sanitário e mesmo assim ter sua degradação realizada em tempo 20 vezes menor do que o
plástico convencional.
Ainda em fase de experimentação e com laudos tão controversos quanto o plástico
oxibiodegradavel, este material segue o mesmo principio de se adicionar um tipo de aditivo ao
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polietileno convencional. No entanto ainda faltam dados consistentes sobre a real decomposição
e reciclagem.
Nesta nova realidade, o primordial é a redução e consumo consciente, de qualquer que seja o
objeto consumido, e isto inclui sacolinhas plásticas. Sacolas reutilizáveis são uma boa opção, no
entanto a escolha do material e procedência devem entrar no critério de seleção.
Dentre as sacolinhas plásticas acima citadas, parece mais coerente a utilização (se for realmente
indispensável) de sacolas plásticas recicladas pós consumo, exaltando a melhor qualidade do
polietileno, que é a de permitir o ciclo fechado, onde sacola vira sacola.
No entanto, dentro do cenário ideal de consciência de consumo, esta sacola deve ter a correta
destinação após o uso, que é a reciclagem, porque se forem utilizadas como sacos de lixo,
manterão o mesmo problema que temos hoje: levarão 400 anos para se decompor no sistema de
Compostagem ou no Aterro Sanitário.
Com a PNRS, o plástico Biodegradável Compostável de base alimentar se mostra a melhor
solução para acondicionamento de lixo orgânico, isto porque, os lixos que contém restos de
alimentos e detritos deverão ser destinado para os sistemas de Compostagem local. No entanto, a
produção deve ser melhorada, tanto para viabilizar custo, tornando esta alternativa mais
acessível, como para nacionalizar a produção de matéria prima, evitando custos financeiros e
ambientais com a logistica.
Nos aproveitando de todas estas informações, está na hora de assumirmos a responsabilidade
sobre o que consumimos e como vamos gerenciar nossos resíduos. Não basta dizer que as
sacolinhas são reaproveitadas como sacos de lixo e por isso cumprem sua função. Não temos
mais espaço para decompor tantos saquinhos plásticos em nossos aterros sanitários. Aditivos
podem ser uma solução, mas ainda não sabemos que efeitos colaterais podem ter.
Por outro lado temos que ter mais informação: como cidadãos comuns não temos como
adivinhar o material que é composto uma sacolinha plástica. Temos que exigir regulamentações
e informações claras estampadas nas sacolas, orientando como destinar corretamente no pós uso.
O fornecimento destas informações devem ser de reponsabilidade do governo, indústria e varejo.
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3.2 - Iniciativa de cidadãos que lutam para o fim das sacolas
plásticas
Nas cidades brasileiras a população tem uma relação mágica com o lixo e com seus resíduos em
geral. Basta colocar o lixo em um saquinho plástico e levar a té a calçada. De lá, como em um
passe de mágica, ele desaparece e a maior parte das pessoas não tem nenhuma ideia de para onde
vai. O mesmo acontece com o esgoto, a água que desce pelos ralos de que desaparece quando
apertamos um botão de descarga. Para onde vai? Poucos se interessam em saber. Prefeitura da
Capital e governo do estado de São Paulo decidiram acabar com as sacolas plásticas no comércio
a partir de 25 de janeiro, o que certamente terá impactos positivos no meio ambiente. Afinal,
muitas dessas sacolas acabam descartadas de forma irresponsável, entupindo redes pluviais nas
cidades e provocando enchentes, ou sendo carregadas para rios e oceanos onde colocam e risco a
via aquática. Golfinhos e tartarugas são grandes vítimas pois morrem após engolir essas sacolas.
Certamente não haverá ambientalista que se preze que seja a favor das sacolas plásticas. Porém
esse pode se mais um tijolinho de boa intenção a pavimentar o caminho do inferno. As sacolas
plásticas são apenas um elo na cadeia de produção, consumo e descarte. Certamente as pessoas
podem dar um jeito para levar suas compras para casa sem sacolas plásticas. O problema não
reside nesse elo. A questão é em relação ao descarte de resíduos. A eliminação das sacolas
plásticas no comércio terá como impacto a falta de recipientes para descarte de lixo,
principalmente orgânicos, nas casas de famílias de baixa renda. Elas terão de comprar sacos de
lixo e, possivelmente, muitas delas não terão recursos para isso. O risco é temos lixo descartado
de forma indevida em terrenos baldios, córregos e áreas públicas das cidades por pessoas
irresponsáveis ou sem alternativas.
Para que uma medida de proibição total do usos de sacolas plásticas pelo comércio possa
efetivamente funcionar e ser benéfica ao meio ambiente de forma abrangente é preciso repensar
todo o sistema de coleta de lixo nas cidades. Mudar a relação cultural que o cidadão tem com
seus resíduos, fazendo com que cada um se responsabilize de forma ativa com o descarte
adequado dos resíduos. Na maior parte das cidades europeias cada um carrega seu lixo até
contêineres colocados em pontos estratégicos e lá depositam de acordo com o tipo de lixo.
Plásticos, papel, vidros, metais e orgânicos. Em alguns países, como a Alemanha, há dezenas
contêineres diferentes, para materiais ainda mais específicos. Cada cidadão sai de casa com seu
lixo e caminha até um ponto de coleta, onde cumpre seu papel na cadeia da coleta seletiva.
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Conclusão
Muitas das invenções do mundo moderno estão relacionadas ao nosso conforto e praticidade,
porém muitas delas são colocadas no mercado sem nenhuma pesquisa mais profunda relacionada
ao seu impacto, principalmente ambiental. Este foi e é o caso das sacolas plásticas ou os
saquinhos de supermercado, que hoje se tornaram um dos grandes causadores da degradação
ambiental que o mundo vem enfrentando atualmente.

A comunidade internacional aponta as sacolas plásticas como um dos grandes "vilões" do meio
ambiente, não sem razão: elas são distribuídas gratuitamente em grandes quantidades todos os
anos, em todo o globo, espalhando-se por cidades, campos, florestas, cursos d'água e oceanos.
Desenvolver novos hábitos de consumo é cada vez mais urgente, mesmo que possa significar a
diminuição das comodidades decorrentes da abundante disponibilização de sacolas plásticas para
o transporte de compras de qualquer tipo, evidenciando obrigações do poder público de oferecer
alternativas sustentáveis à sociedade.

O Ministério do Meio Ambiente estimula o consumo consciente de sacolas plásticas,
independente do material empregado em sua confecção, por entender que a redução é uma
atitude que antecede à reciclagem. Em função da controvérsia que cerca as tecnologias
alternativas hoje disponíveis, não cabe solicitar ou propor a substituição pura e simples das atuais
sacolas convencionais ou seu banimento.
O maior desafio é incentivar o consumo consciente destes produtos, pois a sociedade é
consumista. Sendo assim, é necessário mudar este quadro de insustentabilidade existente no
planeta, e para isso evitar o uso desnecessário de sacolas plásticas se torna fundamental. Em
todas as suas dimensões o consumo sustentável é uma meta mundial, a ser alcançada e que pode
começar com pequenas mudanças de hábitos, como o uso de sacolas retornáveis. Essa mudança
de atitude no cotidiano pode significar muito, pois a quantidade do uso de sacolas demonstra a
magnitude do impacto negativo acumulado pela população humana ao longo dos anos.
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INTRODUÇÃO

O QUE SIGNIFICA GARRAFA PET?
Politereftalato de etileno, ou PET, é um polímero
termoplástico, desenvolvido por dois químicos britânicos
Whinfield e Dickson em 1941, formado pela reação entre
o ácido tereftálico e o etileno glicol, originando um
polímero, termoplástico. Utiliza‐se principalmente na
forma de fibras para tecelagem e de embalagens para
bebidas.
Possui propriedades termoplásticas, isto é, pode ser
reprocessado diversas vezes pelo mesmo ou por outro
processo de transformação. Quando aquecidos a
temperaturas adequadas, esses plásticos amolecem,
fundem e podem ser novamente moldados.
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PRODUÇÃO DA GARRAFA PET
O Poli (Etileno Tereftalato), conhecido pela sigla em inglês
PET, é classificado quimicamente como um polímero
poliéster termoplástico.
O PET é produzido industrialmente por esterificaçãodireta
do ácido tereftálico purificado (PTA) com monoetileno
glicol (MEG). Ouseja, esses dois elementos (PTA e MEG)
são misturados, formando uma pasta que, durante o
processo de fabricação, reagirão entre si, passando por
cristalização e formando o PET como conhecemos: grãos
brancos e opacos.
A resina PET para embalagens rígidas é caracterizada por
possuir uma viscosidade intrínseca (VI) maior do que a do
PET para aplicações de filmes e fibras. A viscosidade
intrínseca, comumente expressa em dl/g, é diretamente
proporcional ao peso molecular.
4

A resina PET é produzidas em duas fases:
1‐ O PET amorfo é obtido pela polimerização no estado
líquido com VI em torno de 0,6.
Nesta etapa é formado o bis‐2‐hidroxietil‐tereftalato
(BHET), também chamado demonômero da
polimerização. Nesta operação forma‐se água, que é
retirada continuamente do meio.
O monômero é então transferido para a polimerização,
onde, sob alto vácuo, ocorre a policondensação líquida.
Nesta operação, o glicol é eliminado da reação com o
aumento da VI do polímero(reação 2).
Neste ponto, o polímero amorfo é retirado do
polimerizador, resfriado, solidificado, cortado e então
armazenado.
2‐ Na pós‐condensação no estadosólido a resina PET
amorfa ‐ obtida na primeira fase de fabricação ‐ é
cristalizada e polimerizada continuamente (reação 3).
Nesse processo, a VI do polímero é aumentada
tipicamente a 0,8dl/g.
A resina é então embalada, estando pronta para ser
comercializada.
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Historia da PET
As garrafas produzidas com este polímero só começaram
a ser fabricadas na década de 70, após cuidadosa revisão
dos aspectos de segurança e meio ambiente.
No começo dos anos 80, os Estados Unidos e o Canadá
iniciaram a coleta dessas garrafas, reciclando‐as
inicialmente para fazer enchimento de almofadas. Com a
melhoria da qualidade do PET reciclado, surgiram
aplicações importantes, como tecidos, lâminas e garrafas
para produtos não alimentícios.
Mais tarde na década de 90, o governo americano
autorizou o uso destes material reciclado em embalagens
de alimentos.
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IMPACTO DAS EMBALAGENS PET
Se você nunca parou para pensar sobre os impactos
gerados pelo consumo de água engarrafada, veja aqui por
que adotar o hábito de tomar a água sem garrafa é tão
importante. Existem impactos diretos, causados pelo
ciclo produtivo da embalagem PET, impactos indiretos
causados pelo transporte da água engarrafada até o local
de consumo e os impactos do pós‐consumo, pelo
descarte da embalagem (lixo). Atualmente o custo destes
impactos causados ao meio ambiente não está embutido
no preço que é cobrado pela garrafa de água ‐ são as
chamadas externalidades. Extração do petróleo para
fabricação das garrafas, emissões atmosféricas no
transporte, geração de lixo... Quem paga esta conta?
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1) IMPACTOS DIRETOS
Os impactos diretos da embalagem englobam todo o ciclo
de vida da produção da garrafa, até o envase da água. No
caso da embalagem PET este ciclo se inicia com a
extração do petróleo, a fabricação da preforma, produção
da garrafa, lavagem e encaminhamento para envase. Para
a análise do ciclo de vida são considerados o consumo de
recursos naturais e outras matérias primas, consumo de
água e energia, emissões atmosféricas, geração de
efluentes líquidos e geração de resíduos sólidos. É bom
lembrar que, caso a garrafa seja reciclada, devem ser
considerados também os impactos causados pelo
processo da reciclagem. Se considerarmos que as taxas
atuais de reciclagem do PET estão por volta de 50%
(ABIPET 2008), veremos que uma garrafa PET gera
aproximadamente 8 vezes o seu próprio peso em
resíduos. Estes resíduos são medidos pelas emissões
atmosféricas, efluentes líquidos (água usada e descartada
no processo produtivo) e resíduos sólidos. Além disso,
analisando‐se comparativamente o ciclo de vida das
embalagens de PET, alumínio e vidro, a embalagem PET é
a que causa os maiores impactos ambientais.
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A seguir, as categorias de impactos ambientais:
Eutrofização: acréscimo da quantidade de nutrientes na
água provocando aumento na produção de algas e
levando ao desequilíbrio de todo o ecossistema aquático
pela diminuição da quantidade de oxigênio dissolvido
disponível na água;
Acidificação: causada pela emissão de gases poluentes
para a atmosfera, que sofrem reações químicas e
provocam a chuva ácida, que polui o meio físico e
também provoca danos à saúde humana;
Aquecimento Global: emissões de gases que contribuem
ppara a intensificação do efeito estufa ocasionando um
aumento gradual das temperaturas médias terrestres;
Efeito Fotoquímico: emissões atmosféricas de compostos
que provocam reações químicas e liberam ozônio em
baixas altitudes, provocando sérios danos à saúde
humana.
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2) IMPACTOS INDIRETOS
Os impactos indiretos são causados principalmente pelo
transporte da garrafa de água desde o seu local de envase
até o local do seu consumo. Este transporte causa
emissões atmosféricas, principalmente de CO2 (dióxido
de carbono), que é responsável pelo agravamento do
efeito estufa (aquecimento global).
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3) IMPACTOS DO PÓS‐CONSUMO
Os impactos do pós‐consumo são causados pelas garrafas
encaminhadas para os aterros sanitários e principalmente
por aquelas que são descartadas diretamente na
natureza. No caso das garrafas descartadas corretamente,
temos os impactos causados pela atividade de coleta e
transporte do lixo, principalmente as emissões
atmosféricas (CO2). Além disso, os nossos aterros estão
cada vez mais distantes das grandes cidades e temos um
problema crônico de falta de espaço para dispor do nosso
lixo. O custo da coleta e disposição dos resíduos é cada
vez mais alto para os contribuintes. Desta forma, recursos
do município que poderiam ser investidos em saúde,
educação, segurança, acabam subsidiando esta elevação
dos gastos com o lixo.
No caso em que as garrafas não têm destinação
adequada e são descartadas diretamente na natureza,
temos um problema ainda mais grave. Geralmente as
garrafas vão parar nos rios, agravando a poluição da água
e o problema das enchentes. O plástico demora mais de
100 anos para se decompor e pode causar até a perda de
biodiversidade. Fragmentos de plástico podem ser
consumidos por animais que os confundem com comida,
levando‐os à morte. Isto está se tornando especialmente
grave nos oceanos, onde estudos indicam que boa parte
das águas já está contaminada.
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RECICLAGEM PELO MUNDO
Posição

País

Índice de Reciclagem

1º

Japão

62,0%

2º

Brasil

51,3%

3º

Europa

38,6%

4º

Argentina

27,1%

5º

Austrália

27,0%

6º

EUA

23,5%

7º

México

11,0%

O Brasil é o segundo país do mundo em reciclagem de
PET, com índice de 51%, perdendo apenas para o Japão,
segundo dados divulgados pelo Cempre (Compromisso
Empresarial para a Reciclagem). Uma boa notícia? Não.

Infelizmente metade do PET produzido no país, cerca de
200 toneladas, acaba no mar, nos rios, lagos, córregos e
lixões. Em 2005, no Rio de Janeiro, os plásticos
correspondiam em média 32,7% em peso do lixo urbano.
Na coleta Seletiva, o PET representa em média 31% dos
plásticos recicláveis.
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Em São Paulo, as garrafas PET representam 14,8% do lixo
produzido, de acordo com a Limpurb. Apesar desse índice
alto, menor apenas que detritos orgânicos, a maior parte
dessas embalagens não chega aos aterros, elas se perdem
e acabam poluindo ainda mais o rio Tietê.

Marcelo Novaes, do movimento PET Consciente, ressalta
que o mercado para o PET reciclado é restrito, já que a
reciclagem para o uso em embalagens de alimentos e
bebidas deixa o PET reciclado mais caro que o PET virgem.
“A indústria de alimentos e bebidas não está estimulada a
usar este material em larga escala”, diz.

O movimento PET Consciente defende que o ideal neste
momento, seria uma moratória nas licenças de envase
para novas bebidas em PET, até que atingíssemos um
percentual de reciclagem de 90% para então
gradualmente novas licenças serem concedidas. “Produzir
um mar de embalagens não retornáveis num país que
ainda não tem uma estrutura de reciclagem preparada
para tal, não pode ser o modelo de desenvolvimento com
sustentabilidade desejado por todos nós”, alerta Novaes.

14

As garrafas que não seguem para reciclagem – 50% do
total produzido ‐ terminam em lixões, nas ruas, terrenos
baldios, praias e rios, entre outros.

O professor Sabetai Calderoni (USP), diretor presidente
do Instituto Brasil Ambiente explica que durante as
chuvas, as PETs são causadoras do entupimento de
bueiros, provocando enchentes e danos graves à
população. “Infelizmente nem sempre há o escoamento
devido para as garrafas de PET pós‐consumo”, diz. Renata
Valt, engenheira química e autora do livro Ciclo da Vida
de Embalagens para Bebidas no Brasil, explica que uma
embalagem PET demora cerca de 100 anos para se
decompor.
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EMPRESAS QUE FAZEM A DIFERENÇA

FENSA
PROGRAMA DE RECICLAGEM
Para assegurar o fortalecimento das redes de
cooperativas parceiras, temos como forte aliado o
Instituto Coca‐Cola Brasil, que, entre outras ações,
implementa o Reciclou, Ganhou, um programa de suporte
ao crescimento de cooperativas de reciclagem. Com o
objetivo de aumentar a produtividade das cooperativas e
incrementar a renda de seus membros, o programa se
divide em três frentes de atuação:
• diagnóstico e planejamento estratégico das
cooperativas;
• infraestrutura com cessão de equipamentos em
comodato (prensa, balança, elevadores, caminhões);
• gestão e monitoramento mediante o acompanhamento
dos resultados e das metas das cooperativas.
Em parceria com a ONG Doe seu Lixo, apoiamos mais de
230 cooperativas com 40 supervisores espalhados por 24
estados, com cerca de 6.000 pessoas beneficiadas
diretamente. Hoje, milhares de brasileiros têm nessa
ativiade sua única fonte de renda e contribuem para a
formação de uma cultura de reciclagem
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PET RECICLADO
Por meio de pesquisas e do desenvolvimento de novas
tecnologias, buscamos que haja cada vez mais usos para o
PET reciclado, que agora serve de matéria‐prima para
equipamentos utilizados na promoção de vendas de
nossas bebidas. Os primeiros lançamentos foram o rack e
o menu board (display para exposição do cardápio em
pontos de venda). Além disso, a Coca‐Cola Brasil utiliza o
material em todas as suas camisetas promocionais, cuja
malha é feita com 50% de resina PET reciclada.
Temos reduzido a utilização de matérias‐primas na
produção de nossas embalagens.
• Menos 10% na garrafas de vidro (290ml) – menos 40
toneladas de vidro.
• Menos 17% nas garrafas PET (2l) – menos 10 toneladas
de resina / menos 75 toneladas de C02
• Menos 19% nas latas de alumínio (350ml) – menos 5,6
toneladas de alumínio
• Menos 19% nas latas de aço (350ml) – menos 6
toneladas de aço
• Menos 4mm – minitampas – diminuição na altura dos
bocais das tampas das garrafas
Com a implementação total do programa de redução de
peso das embalagens PET, a redução total chegará a 13
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mil toneladas/ano, o que é o equivalente a não fabricação
de 270 milhões de embalagens de dois litros.
PLANT BOTLE
Nossa linha consciente de embalagens sustentáveis já
está fazendo uma grande diferença para a natureza.
Bottle‐to‐Bottle, Plant Bottle e a nova Crystal Eco são os
tipos de embalagens sustentáveis que integram essa
família. Botle‐to‐Bottle são garrafas feitas do PET
reciclado de outras garrafas. A forma mais inovadora de
reciclar o PET desenvolvida até hoje, Plant Bottle, nada
mais é do que uma embalagem feita até 30% à base de
cana‐de‐açúcar, uma fonte renovável que diminui a
dependência do petróleo e emite menos CO2, além de
ser 100% reciclável; e a nova Crystal Eco é uma garrafa
flexível que depois de usada pode ser totalmente
retorcida, ocupando menos volume e abrindo mais
espaço para a sustentabilidade

.
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AMBEV
Outro importante avanço ambiental de 2012 foi o
lançamento da primeira garrafa de PET 100% reciclada do
Brasil. (GRI EN2) Uma tecnologia pioneira da Ambev que
chegou às mãos dos consumidores por meio de uma de
nossas marcas mais queridas, o Guaraná Antarctica. O
nosso objetivo com essa embalagem é aumentar os
índices de reciclagem no país. Afinal, agora, qualquer
outra garrafa PET pode ser reciclada totalmente e se
tornar uma nova embalagem de Guaraná Antarctica,
independente da cor, formato e/ou fabricante. A
iniciativa está alinhada ao Ambev Recicla, que reúne as
iniciativas da companhia que visam promover o aumento
da reciclagem no país, a redução de uso de matéria prima
e a educação dos consumidores.A produção desta nova
PET libera cerca de 30m³ em aterros sanitários para cada
cinco toneladas de PET reciclada (uma tonelada de PET
prensada representa 20.000 garrafas em média). Só em
2012, a iniciativa reduziu 1,3 milhão de quilos de material
de embalagem. A Ambev já colocou 50 milhões de
garrafas PET 100% reciclada no mercado, o equivalente a
100 milhões de litros da bebida.
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O QUE A LEI DIZ

LEIS SOBRE RECICLAGEM
“Art. 54. Causar poluição de qualquer natureza em níveis
tais que resultem ou possam resultar em
danos à saúde humana, ou que provoquem a mortandade
de animais ou a destruição significativa da flora:
Pena: reclusão, de um ano a quatro anos, e multa.
...............................................................................
§ 2º Se o crime:
...............................................................................
V ‐ ocorrer por lançamento de resíduos sólidos, líquidos
ou gasosos, ou detritos, óleos ou substâncias
oleosas, em desacordo com as exigências estabelecidas
em leis ou regulamentos:
Pena: reclusão, de um a cinco anos.”
“Art. 60. Construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer
funcionar, em qualquer parte do território
nacional, estabelecimentos, obras ou serviços
potencialmente poluidores, sem licença ou autorização
dos órgãos
competentes, ou contrariando as normas legais e
regulamentares pertinentes:
Pena: reclusão, de um a quatro anos, e multa.”
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“Art. 68. Deixar, aquele que tiver o dever legal ou
contratual de fazê‐lo, de cumprir obrigação de
relevante interesse ambiental:
Pena: detenção, de um a três anos, e multa.”
A Política Nacional dos Resíduos Sólidos define o modo
como as empresas e governos devem lidar com o lixo que
produzem, criando sistemas de logística reversa e
incentivando a reciclagem. Construir um modelo de
política nacional demanda ações de todas as partes
interessadas no tema: governo, iniciativa privada, ONGs,
entre outras, que se unem para criar tal modelo que
prioriza a reciclagem e um destino adequado aos
resíduos. Além de ter sido criado um conceito de
“responsabilidade compartilhada”, os modernos
conceitos do projeto harmonizam as várias legislações
estaduais e municipais existentes. A Política Nacional de
Resíduos Sólidos aumenta a reciclagem no país e
promove a inclusão socioeconômica dos catadores. As
empresas, por sua vez, terão regras claras que
estimularão o setor privado a buscar soluções para a
redução e gestão de seus resíduos.
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A IMPORTANCIA DA RECICLAGEM DAS GARRAFAS PET

Com o uso em grande escala das garrafas PET,
principalmente a partir da década de 1990, surgiu um
problema ambiental sério. Muitas destas garrafas eram
descartadas e acabam parando em terrenos, rios,
esgotos, mares e matas. Como este material pode se
manter até 750 anos na natureza, tornou‐se de
fundamental importância a sua coleta e reciclagem.
Além de favorecer o meio ambiente, a reciclagem de
garrafas PET gera empregos nas cooperativas de
catadores de lixo reciclável e também nas empresas que
trabalham diretamente com o processo de reciclagem e
produção de matéria‐prima a partir de embalagens PET.
Ao invés de ficar poluindo o meio ambiente, o material
pode voltar a cadeia produtiva.
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PROCESSO DE RECICLAGEM
A reciclagem de garrafas PET passa pelos seguintes
processos:
1º) As embalagens PET passam por um processo de
lavagem e prensagem;
2º) Os fardos de PET passam por um processo de
trituração, resultando em flocos;
3º) Os flocos passam por um processo conhecido como
extrusão, resultando em grãos;
4º) Os grãos são transformados em fios de poliéster ou
produtos plásticos como, por exemplo, embalagens.
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VANTAGENS DA RECICLAGEM
• Redução do volume de lixo nos aterros sanitários e
melhoria nos processos de decomposição de matérias
orgânicas nos mesmos; O PET acaba por prejudicar a
decomposição pois impermeabiliza certas camadas de
lixo, não deixando circularem gases e líquidos;
• Economia de petróleo pois o plástico é um derivado;
• Economia de energia na produção de novo plástico;
• Geração de renda e empregos;
• Redução dos preços para produtos que têm como base
materiais reciclados;
• No caso do PET de 2 litros, a relação entre o peso da
garrafa (cerca de 54g) e o conteúdo é uma das mais
favoráveis entre os descartáveis. Por esse motivo torna‐se
rentável sua reciclagem;
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PROBLEMAS DA NÃO RECICLAGEM
1) O material não pode ser transformado em adubo.
Plástico e derivados não podem ser usados como adubo,
pois não há bactéria na natureza capaz de degradar
rapidamente o plástico2)É altamente combustível, com
valor de cerca de 20 Megajoules/quilo , e libera gases
residuais como monóxido e dióxido de carbono,
acetaldeído, benzoato de vinila e ácido benzóico. Esses
gases podem ser usados na indústria química.3)É muito
rdifícil a sua degradação em aterros sanitários.
Aqui temos um exemplo simples de como reutilizar uma
garrafa pet:
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EMPRESAS DE RECONHECIDAS PELA RECICLAGEM NO
BRASIL:
‐ Reviverde ‐ www.reviverde.org.br
‐ Eco Terra Brasil ‐ www.ecoterrabrasil.com.br
‐Recicla Mais ‐ www.reciclamais.com
‐Cisper ‐ www.cisper.com.br
‐Ministério do Meio Ambiente ‐ www.mma.gov.br
‐Instituto GEA – Ética e Meio Ambiente
www.institutogea.org.br
‐Instituto de Tecnologia de Alimentos –Centro de
Tecnologia de Embalagem – CETEA www.cetea.ital.org.br
‐Fórum Lixo e cidadania (nacional)
www.lixoecidadania.org.br
‐Cempre – Compromisso Empresarial para a Reciclagem ‐
www.cempre.org.br
‐Prolata – Sindicato da Indústria de Estamparia em Metais
do Estado de São Paulo ‐ www.prolata.com.br
‐Abepet –Associação Brasileira dos Fabricantes de
Embalagens PET www.abepet.com.br
‐Abividro –Associação Brasileira das Indústrias
Automáticas de Vidro www.abividro.org.br
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‐Abre – Associação Brasileira de Embalagens
www.abre.org.br
‐Abiquim – Associação Brasileira da Indústria Química ‐
www.abiquim.org.br
‐Abal – Associação Brasileira de Alumínio ‐
www.abal.org.br
‐Instituto Akatu ‐ www.akatu.net
‐Greenpeace ‐ www.greenpeace.org.br
‐Instituto Polis ‐ www.polis.org.br
‐Iser –Instituto de Estudos da Religião ‐ www.iser.org.br
‐Reciclagem do PVC ‐ www.institutodopvc.org
‐Tomra Latasa Reciclagem – Garrafas de plástico PET ‐
www.tomralatasa.com.br
‐Viver Natural – O seu portal para o terceiro milênio ‐
www.vivernatural.com.br
‐Napoles Aparas de Papel – Reciclagem ‐
www.napoles.com.br
‐Esculturas de papel – Reciclagem
www.feitoamao.com.mg
‐Reciclagem.Net – Portal da Reciclagem e do Meio
ambiente ‐ www.compam.com.br
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‐Associação Técnica Brasileira das Indústrias Automáticas
de Vidro ‐ www.abividro.org.br
‐Plastivida ‐ www.plastivida.org.br
‐Reciclaveis ‐ www.reciclaveis.com.br
‐Sociedade Ponto Verde – Recicla ‐ www.pontoverde.pt
‐Recicla Tudo ‐ www.reciclatudo.com.br
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Garrafas PET são essenciais para o nosso dia‐a‐dia, e
muitas empresas grandes já se preocupam com o seu
destino final, como o exemplo visto da FEMSA(COCA‐
COLA) e da AMBEV, porem não é o suficiente, precisamos
criar uma conscientização geral, as garrafas pet tem
outros fins de reutilização, e com uma pouco de
criatividade, tudo se renova.É preciso mudar o
pensamento do povo antes que a situação fique
irreversível.
Se continuarmos a cultivar o crescimento dos projetos de
reciclagem, poderemos criar um mundo melhor!
Já existem diversas cidades que tem coleta seletiva de
lixo reciclável, separe os materiais na sua devida ordem e
recicle no seu devido lugar, não jogue lixo em vias
publicas e mantenha a sua cidade limpa.
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INTRODUÇÃO
A poluição que ocorre nas cidades do Brasil e do mundo, devido a falta de comprometimento
de algumas das empresas, esta ficando preocupante. Alguns países estão com níveis de
poluição muito elevado como vamos poder observar no decorrer do trabalho. O objetivo
deste trabalho é conscientizar que o estrago que essas empresas fazem é imenso, enfatizando a
cidade e o estado de São Paulo como local de analise, mostrar quais são elas, e ver se as
mesmas tomam as devidas providencias. Mostrando algumas imagens e ilustrações para
deixar mais claro, o quanto algumas indústrias estão fazendo mal para um dos principais
estados do país.
As empresas tomam algumas providencias mas não são necessárias, fazendo com que rios e ar
se prejudiquem muito, com consequências de mortes de animais em algumas cidades.
Neste trabalho contém também estatísticas das principais empresas poluidoras e dos principais
países que lideram este mesmo ranking de poluição.
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CAPÍTULO I – Os países e as empresas que mais poluem.
Muitos países, como as maiores potências mundiais, obtém um alto nível de poluição,
para esclarecer melhor quem são estes observe o ranking dos 8 países mais poluidores, na
frente dos nomes dos países você pode ver a quantidade de CO2 emitida expressa em
toneladas.
1° Lugar - Estados Unidos - 5,762,050 t

2° Lugar - China - 3,473,600 t

3° Lugar - Rússia - 1,540,360 t

4° Lugar - Japão - 1,224,740 t

5° Lugar - Índia - 1,007,9 t

6° Lugar - Alemanha - 837,425 t

7° Lugar - Reino Unido - 558,225 t

8º. Lugar Canadá - 517,157,000 t

O Brasil ocupa a sexta posição em relação somente as empresas mais poluidoras , mas se for
relacionado a estes fatores da tabela acima o Brasil ocupa a quadragésima quarta posição.

1.1- Quais são as empresas que mais poluem o estado de São Paulo
“Em 24 de abril, a Secretaria de Meio Ambiente do Estado de São Paulo publicou, em sua
página eletrônica, as cem indústrias paulistas campeãs em emissão de gás carbônico
(CO2)”.O levantamento em questão engloba as emissões potenciais de CO2 provenientes da
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queima de combustível em fontes fixas e as emissões provenientes da matéria-prima de alguns
setores industriais.”
“Através de carta-convite, 371 indústrias foram convidadas a responder um questionário
disponível na página da internet da Cetesb. As estimativas de emissão foram baseadas na
metodologia simplificada do IPCC (Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas), e
considerou o consumo de combustível e a produção industrial informada por cada empresa.”
“No total, as cem indústrias do levantamento emitem 29 milhões de toneladas ao ano.
O setor petroquímico é o que tem maior potencial de emissão. Na sequencia, está o de aço e
ferro-gusa e, depois, o de minerais não-metálicos. Das indústrias que compõem o
levantamento, 54,1% declararam ter previsão de ampliação nos próximos cinco anos que
implicarão aumento das emissões estimadas no inventário.”
Maiores Poluidoras
“A Cosipa, em Cubatão, é a primeira do ranking, seguida por três refinarias da Petrobras -a
Replan, em Paulínia, a Revap, em São José dos Campos, e a RPBC, também em Cubatão.”
“O próximo passo, segundo o Secretario de Meio Ambiente, Xico Graziano, é fazer
inventários de outros setores que emitem o gás de efeito estufa, como os de energia, transporte
e comércio”.
“Dentre as 42 indústrias que não responderam ao questionário enviado pela Cetesb, destacamse: Ford Motor Company Brasil Ltda em São Bernardo do Campo, Saint-Gobain Vidros S/A
de Porto Ferreira e São Paulo, Arcor do Brasil Ltda em Rio das Pedras e diversas usinas de
açúcar e álcool.”
Esta imagem estão as 20 empresas mais poluidora do meio ambiente do nosso país.
(Informações retiradas da secretaria do meio ambiente de SP).
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Figura 1 (Empresas mais poluidoras do estado de SP )

IMAGENS DAS TRÊS EMPRESAS COM O ÍNDICE DE MAIOR POLUIÇÃO DO BRASIL
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-COSIPA

Figura 2 (COSIPA)
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-REPLAN

Figura 3 ( REPLAN)

Figura 4 ( Revap)
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1.2- O motivo de tanta poluição.

A maioria das empresas que poluem o meio ambiente,fazem esta poluição para obter energia
elétrica, pelo método de queima de carvão mineral e petróleo e também pelas novas técnicas
de tecnologia nuclear que contribuem muito para a poluição.

Devido a ânsia de ter um lucro maior, e conseguir novos investimentos, as maiorias das
empresas aumentam cada vez mais esta poluição, pois para conseguir um melhor rendimento
estas precisam de um consumo maior de energia, e consequentemente uma maior queima dos
matérias ou um maior uso das novas tecnologias nucleares.

Junto as empresas um outro fator que agrava a situação da poluição meio ambiente são os
carros e caminhões que podem também estar relacionados com as industrias na parte de
transporte, fora os carros de passeios que muitas pessoas usam durante todos os dias
praticamente todas as horas para diversas funções.
O maior problema que ocorre para a poluição, é após a formação da energia elétrica, que o
material dos combustíveis primários que não foram totalmente consumidos são despejados em
forma de gás carbônico no ar, e assim ocorrendo a poluição
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Figura 5 (Formação de energia )
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CAPÍTULO II – EFEITOS DA POLUIÇÃO.
Os efeitos podem ser muitos que a poluição causa, como doenças graves, rios totalmente
danificados, além do que mais é prejudicado que é o ar. Viver em regiões com altas

concentrações de poluentes atmosféricos podem gerar vários problemas para a
saúde. A poluição do ar é gerada, principalmente, pelas indústrias que não usam
sistemas de tratamento e filtragem de poluentes. As pessoas que vivem nos grandes
centros urbanos são as mais afetadas pela poluição atmosférica. Nos dias com
baixa umidade do ar ou de inversão térmica, este problema aumenta de intensidade.
2.1- Principais consequências da poluição do ar na saúde:
Problemas de curto prazo (nos dias de alta concentração de
poluentes):
- Irritação nas mucosas do nariz e dos olhos;
- Irritação na garganta (com presença de ardor e desconforto);
- Problemas respiratórios com agravamento de enfisema pulmonar e
bronquite;
Problemas de médio e longo prazo (15 a 30 anos vivendo em
locais com muita poluição):
- Geração de problemas pulmonares e cardiovasculares;
- Desenvolvimento de cardiopatias (doenças do coração);
- Diminuição da qualidade de vida;
- Diminuição da expectativa de vida (em até dois anos);
- Aumento das chances de desenvolver câncer, principalmente de pulmão;
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Principais consequências da poluição do ar no meio ambiente :
As consequências da poluição são muitas e graves. A poluição, de um maneira geral, está
fazendo com que muitas espécies de animais desapareçam da Terra e com isso, provocando
um desequilíbrio da fauna e também da flora, uma vez que algumas plantas servem de
alimento para determinadas espécies e contam com a ajuda de algumas delas para crescerem
em outros lugares.

Figura 6 (As Consequências da Poluição do Ar)

Além disso, o que se vê nos dias de hoje é uma grande mudança climática no mundo inteiro,
com intenso calor onde não acontecia antes, no Sul do Brasil, por exemplo, há neve num dia e
calor no outro. Na Europa, o outono com cara de primavera. Tudo, segundo os cientistas, é o
resultado da poluição. Para completar, as catástrofes naturais, que segundo os estudiosos estão
ganhando maior proporção por causa de ações do homem. A poluição ainda provoca doenças
e uma série de problemas de saúde, que nascem como resultado da poluição do ar ou do mar.

Figura 7 ( Efeito da poluição nos pulmões humanos )
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Figura 8 ( Peixes mortos devido a poluição )

Figura 9 ( Pato no meio das águas poluídas )
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2.2- Poluição nos rios.

São vários os elementos que os homens e as empresas despejam nos
rios, causando com isso diversos problemas ambientais.
Em muitas cidades, o sistema sanitário é precário (falta adequada de
planejamento urbano) e o esgoto doméstico e das empresas são
jogado diretamente nos rios sem receber o devido tratamento. Este
esgoto é um dos principais causadores da morte de peixes nos rios.
Este tipo de poluição também causa o mau cheiro e o
desenvolvimento de microrganismos nos rios, facilitando a
proliferação de doenças em casos de enchentes.
Os produtos químicos que muitas indústrias despejam na rede de
esgoto e nos rios também provocam a morte de peixes e de outros
tipos de vida que costumam habitar as águas dos rios. Embora esta
prática seja crime ambiental no Brasil, ainda é muito comum,
principalmente, em locais onde a fiscalização do poder público não
existe ou é ineficiente.
A poluição dos rios também é provocada pelo lixo sólido,
principalmente doméstico, que é descartado dentro dos rios. Com o
tempo este lixo vai se acumulando, provocando o assoreamento do
rio. Quando ocorrem chuvas de grande intensidade, a vasão do rio
diminui e provoca alagamento nas margens, causando enchentes e
graves prejuízos para as pessoas que moram nas proximidades.
Os rios mais poluídos do Brasil são respectivamente :
- Rio Tietê (principalmente na região da cidade de São Paulo)
- Rio Iguaçu (Paraná)
- Rio Ipojuca (Pernambuco)
- Rio dos Sinos (Rio Grande do Sul)
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Figura 10 ( Lixos no rio Tietê )
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2.3- O que fazer pra despoluir.

Entre os elementos indispensáveis à vida, o ar é um dos principais. Mesmo com enorme
relevância para os seres vivos, o ar tem sofrido drásticos impactos provenientes da ação
antrópica.
As atividades humanas provocam a poluição do ar, que pode refletir em enormes danos para a
natureza e para o próprio homem.

Nos últimos anos, o que mais se destaca nos meios de comunicação são notícias relacionadas
ao clima, tais como: a poluição do ar que é gerada pela queima de combustíveis fósseis,
emissão de gases industriais, queimadas, entre outros.
Isso tem provocado aumento das temperaturas globais, efeito estufa, elevação dos níveis dos
oceanos, entre outros que estão relacionados. Diante da situação, é preciso que a sociedade
atual tome atitudes rigorosas em relação à poluição do ar.
Existem inúmeras dicas corretivas e preventivas para tentar amenizar esse problema, dentre
elas:

• Estipular limites dos níveis de poluição nos ambientes urbanos e rurais.

• Critérios rigorosos quanto às normas de emissão de gases.

• Monitoramento periódico das fontes poluidoras.

• Incentivar o uso de tecnologias menos poluentes.

• Uso de equipamentos que reduzem os níveis de gases emitidos, dos quais podemos citar:
catalisadores automotivos, filtros despoluidores nas chaminés das indústrias, além de outros.

• Monitorar constantemente lugares onde são depositados resíduos sólidos, para que não haja
incêndios.

• Controle diário da qualidade do ar.
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• Promover o reflorestamento de áreas degradadas.

• Elaboração de projetos de caráter preventivo contra possíveis poluições atmosféricas de
grande proporção.

• Controlar as queimadas (lavouras, pastagens e florestas).

• Evitar o uso de agrotóxicos, dando preferência para o controle biológico.

• Preservação de florestas naturais.

• Implantação de sistema de transporte coletivo de qualidade.

• Criação e expansão de áreas verdes nas áreas urbanas, como praças arborizadas, parques
ecológicos, jardins, etc..

Como prevenir a poluição do solo.

Um dos principais efeitos colaterais da industrialização é a poluição. Até que o homem era
dependente de suas próprias capacidades para diferentes tipos de trabalho, a poluição foi, sem
dúvida sob controle. No entanto, com a industrialização, água, ar e solo foram contaminados.
Hoje a poluição atingiu grau alarmante. Se não forem tomadas medidas para reduzir a
poluição, o dia não está longe, quando o mundo será destruído. Se alguém tem de olhar para
ele, uma pequena medida de cada indivíduo vai em longo caminho em trazer pelo menos
algum alívio. É comum ver pessoas falando sobre a poluição atmosférica e da água, mas a
quantidade necessária de atenção não é dada à poluição do solo. Poluição do solo está tendo
um efeito devastador sobre a terra agrícola, bem como pessoas que consomem produtos
cultivados em terras. É muito difícil fixar o ponto exatamente os efeitos da poluição do solo
sobre os seres humanos, animais ou mesmo plantas, mas os efeitos estão lá fora para todo
mundo ver.
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Dicas sobre como prevenir a poluição do solo
Compostos químicos tóxicos, sais, agentes radioativos, toxinas e outros resíduos contribuem
para a poluição do solo. Estes têm efeitos adversos na saúde animal e vegetal. Solo contém
tanto o material orgânico, bem como inorgânicos. O material orgânico é formado devido à
decomposição da matéria vegetal e animal. Isto muitas vezes torna-se a camada mais superior
do solo. A orgânica do solo, como rochas, tomou ao longo de milhares de anos para ser
formado. A camada superior é feita de solo orgânica, enquanto que as camadas de solo abaixo
são inorgânico. Poluição foi gradualmente atingiu as camadas inorgânicas também. Existem
diferentes tipos de poluição do solo, poluição do solo agrícola ou seja, resíduos industriais
causando poluição do solo, urbanização causando poluição do solo. Estes diferentes tipos de
poluição causar a fertilidade do solo para reduzir e conteúdo mineral no solo a ser destruída.
Portanto, medidas devem ser tomadas para evitar a poluição do solo.
Promover Fertilizantes Bio: Para aumentar o rendimento agrícola, a maioria dos agricultores
levou ao uso de fertilizantes químicos. Sem dúvida, que o rendimento foi de facto aumentar,
mas à custa do solo a perder a sua fertilidade. Para restaurar a fertilidade do solo para o que
era, vai demorar um tempo muito longo, no entanto, é preciso começar em algum ponto do
tempo. Medidas drásticas são necessárias para o mesmo. Os agricultores devem ser
encorajados a começar a usar fertilizantes biológicos. Os microrganismos nesses fertilizantes
vai ajudar no aumento da fertilidade do solo.
Promover o uso de pesticidas e fungicidas Bio: Para evitar a poluição do solo, é importante,
que, juntamente com os fertilizantes, os agricultores devem mudar para pesticidas e
fungicidas biológicos, também conhecido como herbicidas. Estes produtos irão demorar um
pouco mais para reagir, mas eles não têm efeito adverso sobre o solo. O melhor é a utilização
de estrume, tanto como um fertilizante, bem como pesticida, como tem efeitos secundários
muito menos em oposição ao seu homólogo química.
Reduzir o Lixo Tóxico: Se alguém tem de olhar para os factos de poluição do solo, será visto
que os resíduos tóxicos tem um grande papel a desempenhar na poluição do solo. Assim, os
resíduos tóxicos industrial deve ser tratado para reduzir a sua toxicidade, antes de ser
descartado. Ao mesmo tempo, os métodos responsáveis deve ser usado para a eliminação fora
do desperdício. O melhor, no entanto, é o de evitar a utilização de produtos químicos nocivos,
a menos que eles são de extrema importância.
Recolha selectiva dos resíduos: Apesar de um monte de propaganda foi realizada sobre a
reciclagem de resíduos, não muitas medidas foram tomadas sobre o mesmo. Se cada família
tem de tomar para si a reciclagem de resíduos, a poluição dos solos causada devido a aterros
será reduzido consideravelmente. A terra tão economizado pode ser usado de forma
construtiva para um número de tarefas melhores.
Reutilizar: Após plástico foi inventado, as pessoas achavam que era conveniente optar por
embalagens plásticas, sacos, etc, o que poderia ser descartado após o uso. No entanto, o
plástico é uma das principais causas da poluição do solo, uma vez que leva um tempo muito
longo para se desintegram. Portanto, as pessoas devem considerar a transferência de
recipientes reutilizáveis, como vidro, algodão sacos, etc Embora o papel não se desintegram
mais rápido, muitas árvores são cortadas para a produção de sacos de papel. Portanto, o
melhor é optar por sacos de pano. Da mesma forma, em vez de usar papéis de seda na
cozinha, etc, deve-se optar por usar guardanapos de pano, lenço, etc Isto irá percorrer um
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longo caminho na redução aterros.
Opte por produtos orgânicos: Não há dúvida de que os produtos orgânicos são caros ao
contrário dos produtos quimicamente cultivadas. Mas a escolha dos produtos orgânicos vai
incentivar a produção mais orgânica. Isso ajudará na prevenção da poluição do solo.
Desmatamento: Para evitar a poluição do solo, medidas de desmatamento tem que ser
realizada em ritmo acelerado. A erosão do solo é causada, quando não há árvores para impedir
que a camada superior do solo a partir de ser transportada por diferentes agentes de natureza
como a água eo ar. Ao mesmo tempo, as medidas devem ser tomadas para evitar o excesso de
corte eo desgaste excessivo, uma vez que leva à inundação e erosão do solo e deterioração da
camada de solo.
Espero com isso, você ter encontrado uma resposta para a pergunta: como prevenir a poluição
do solo. Em vez de esperar por alguém para fazer o trabalho para você, o melhor é tomar
medidas a si mesmo. As crianças também devem ser educados, não só em termos académicos,
mas também com exemplos, para que compreendam a importância de reduzir a poluição.
Aqüífero Guarani
O Aqüífero Guarani é o maior manancial de água doce subterrânea transfronteiriço do mundo.
Está localizado na região centro-leste da América do Sul, entre 12º e 35º de latitude sul e entre
47º e 65º de longitude oeste e ocupa uma área de 1,2 milhões de Km², estendendo-se pelo
Brasil (840.000l Km²), Paraguai (58.500 Km²), Uruguai (58.500 Km²) e Argentina (255.000
Km²).
Sua maior ocorrência se dá em território brasileiro (2/3 da área total), abrangendo os Estados
de Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande
do Sul.

Esse reservatório de proporções gigantescas de água subterrânea é formado por derrames de
basalto ocorridos nos Períodos Triássico, Jurássico e Cretáceo Inferior (entre 200 e 132
milhões de anos).É constituído pelos sedimentos arenosos da Formação Pirambóia na Base
(Formação Buena Vista na Argentina e Uruguai) e arenitos Botucatu no topo (Missiones no
Paraguai, Tacuarembó no Uruguai e na Argentina).
A espessura total do aqüífero varia de valores superiores a 800 metros até a ausência completa
de espessura em áreas internas da bacia. Considerando uma espessura média aqüífera de 250
metros e porosidade efetiva de 15%, estima-se que as reservas permanentes do aqüífero (água
acumulada ao longo do tempo) sejam da ordem de 45.000 Km³.
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O Aquífero Guarani constitui-se em uma importante reserva estratégica
para o abastecimento da população, para o desenvolvimento das
atividades econômicas e do lazer.

POLUIÇÃO NO AQUIFERO GUARANI

Uma camada de rocha basáltica protege grande extensão do aquífero Guarani das
contaminações do solo, mas, estudos têm revelado que as águas do Aquífero Guarani não
estão livres de contaminação, principalmente levando em conta que as áreas de recarga
coincidem com importantes áreas agrícolas brasileiras, onde se tem usado intensamente
herbicidas.

Apesar da importância do Aquífero Guarani, essas atividades humanas, especialmente as
industriais e agrícolas, podem provocar a contaminação da água, tanto o agrotóxico utilizado
na agricultura e o vinhoto resíduo da destilação fracionada da cana-de-açúcar, podem vir a
atingir o reservatório de água.

A EMBRAPA em 2002 realizou uma pesquisa e apontou níveis de agrotóxico próximos ao do
limite de risco para a saúde humana nas áreas citadas abaixo:
Na região de Ribeirão Preto (SP);
Nas nascentes do rio Araguaia, no limite setentrional do aquífero;
Na região de Lajes (SC);
No interior do Paraná;

E também em Alegrete (RS).
Nessas regiões, o aquífero não é protegido pela rocha basáltica, então o risco de contaminação
torna-se maior.
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Destee modo, parra que o aqu
uífero não vvenha a ter sérios
s
probllemas de pooluição,
é neccessárioque sejam tomaadas medidaas urgentes de controlee, monitoram
mento e red
dução da
cargaa de agrotóxxicos e resíd
duos .

FIGU
URA 11 ( AQU
UIFERO GUAR
RANI)
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CAPÍTULO III – POSICIONAMENTO DOS EMPRESÁRIOS.

3.1- O que as empresas acham da situação

O posicionamento em relação às questões ambientais é o ato de desenvolver atividades e a
imagem da empresa, de maneira que se ocupe uma posição em relação aos impactos
ambientais por ela causados. Muitas se utilizam da reciclagem de materiais, outras
desenvolvimento de processos, tratamento de resíduos, entre outros.
De acordo com DONAIRE (1999), para uma correta avaliação de posição da empresa devemse levar em consideração as seguintes variáveis:

Ramo de Atividade;
Produtos;
Processos;
Conscientização Ambiental;
Padrões Ambientais;
Comprometimento Gerencial (Linha e Staff);
Capacidade do Pessoal;
Capacidade da Área de P&D;
Capital.

Nesse estilo todo o grupo pode e deve contribuir com sugestões. A responsabilidade do líder é
dirigir as opiniões para que na prática atinjam os objetivos esperados. O grupo passa a
entender que atingir os objetivos é responsabilidade de todos.

O líder com este estilo geralmente tem um conceito equilibrado de si e não teme que hajam
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liderados melhores do que ele em determinados aspectos.Aqui a dificuldade é a demora na
tomada de decisões em tempos de crise

Muitas empresas que antes viam o investimento na questão ambiental como medidas que
aumentavam o custo da produção, descobriram que essa gestão reduz custos e pode tornar a
empresa mais eficiente, pois com um bom programa a empresa economiza água, energia e
matéria-prima. Assim, pode-se alavancar a estratégia competitiva da empresa e assegurar o
cumprimento de seu papel social, através da atuação responsável.

Junto às exigências e atribuições de responsabilidade que a sociedade estabelece para as
empresas, mesmo que por meio de criação de leis ou por obrigação, podem surgir também
oportunidades.

É importante ressaltar que as empresas hoje são transformadoras e exercem uma grande
influência sobre a sociedade e o meio ambiente. Nesse sentido vários projetos devem ser
criados para atingir principalmente os seus funcionários, dependentes e a público externo.
Esse comportamento denota o caráter social e ambientalmente responsável dos negócios da
empresa, de tal maneira que a torna co-responsável pelo desenvolvimento da sociedade e da
preservação dos recursos naturais.

Para atingir esse caráter responsável a empresa precisa desenvolver a capacidade de ouvir os
interesses das diferentes partes: do público, do governo e dos acionistas ou proprietários e
conseguir incorporá-los no planejamento de suas atividades, objetivando atender às demandas
de todos, sem prejuízo dos recursos financeiros e com especial atenção a questão ambiental.
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3.2– Quais as atitudes tomadas pelas empresas

As empresas tem a necessidade de adaptarem seus procedimentos ou de mudarem sua
forma de agir de forma drástica e rápida; sob pena de verem suas vendas (e seus lucros)
caírem vertiginosamente de forma perigosa e arriscada. Esse “novo comportamento” acabou
recebendo o nome de sustentabilidade empresarial. Desta forma, as empresas acabaram
definindo um conjunto de práticas que procuram demonstrar o seu respeito e a sua
preocupação com as condições do ambiente e da sociedade em que estão inseridas ou aonde
atuam.
Para atribuir-se um controle maior e transformar essa preocupação num ponto de apoio
ao marketing dessas empresas, a BOVESPA criou Há algum tempo um índice para medir o
grau de sustentabilidade empresarial das empresas que têm ações na bolsa: O I.S.E. – Índice
de Sustentabilidade Empresarial; que acabou se tornando um importante fator para despertar o
interesse de investidores nas ações de empresas que possuem políticas claras de respeito à
responsabilidade social de seus empreendimentos, produtos e serviços.
As empresas que se interessam em adotar o índice devem responder a um questionário
de aproximadamente cento e cinquenta questões relacionadas ao meio ambiente, atuação
social, governança e seu envolvimento com a causa do desenvolvimento sustentável. E já
existem trinta e duas empresas vinculadas ao índice cujo escopo e alcance devem aumentar
consideravelmente muito em breve.
Infelizmente, devemos reconhecer que a sustentabilidade empresarial ainda não é um tema
central em muitas empresas. Principalmente em países como o nosso e nos países ricos,
muitas corporações associam a idéia da sustentabilidade empresarial a um aumento nos custos
de operação e nos preços de venda; o que provocaria um risco aos seus produtos e a sua
penetração no mercado consumidor. No entanto, aos poucos, essa visão vai sendo revertida
pela conscientização cada vez maior dos consumidores e a real pressão que esses grupos vêm
fazendo sobre o mercado e, conseqüentemente, sobre as empresas.
Cabe a cada um de nós, como consumidores atentos, elevar o nível de pressão sobre
essas empresas teimosas e deixar bem claro que; ou elas mudam sua forma de agir e
controlam seus procedimentos produtivos e agem de forma mais sustentável, ou seus produtos
acabarão sendo deixados de lado e elas perderão o mercado.
Mas, para que a sustentabilidade empresarial seja uma realidade em todo mundo, os
consumidores devem se unir e promover uma grande onda de esclarecimento e de cobrança
consciente. Devem fazer os empresários entenderem que chegou o fim do “lucro pelo lucro” e
que, agora, pensar com responsabilidade e cuidar do mundo que nos cerca é crucial para nossa
própria sobrevivência.
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Algumas empresas usam estas atitudes como também uma forma de divulgar a marca,
colocando em propagandas as ações de despoluição feita pelas mesmas, os resultados destas
ações, tudo para que ela se beneficie.

Conclusão
Mesmo com os índices da poluição, provocada pelas empresas, serem muito altas não há uma
total falta de comprometimento das mesmas. Atitudes de despoluição e o seguimento das leis
são prioridades em algumas empresas, mas mesmo assim tem outras que não tem esse
respeito e continuam poluindo cada vez mais só pensando em gerar lucro.

O ar e os rios são os mais afetados pela poluição das empresas, o ar mais especificadamente
na forte emissão dos gases poluentes, e os rios pela jogada de resíduos tóxicos nos mesmos.

Observamos que o Brasil não é um país irresponsável em relação a poluição das empresas,
que mesmo com muitos rios infectados, como o Tietê por exemplo, e o ar ser bastante poluído
nas grandes cidades como por exemplo São Paulo, o país por meio de leis fazem bastante
restrições para as empresas, fazendo que com isso que o Brasil não esteja nas primeiras
posições do ranking de poluição.
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INTRODUÇÃO
Podemos definir como lixo eletrônico ou e-lixo tudo o que é
proveniente de equipamentos eletro-eletrônicos, incluindo celulares,
computadores, impressoras etc.
Milhares de aparelhos são descartados diariamente, e com a rapidez
da tecnologia, cada vez mais o consumidor quer substituir seus
aparelhos por outros mais modernos, mesmo que os "antigos" ainda
estejam funcionando.
O lixo eletrônico causa um grave problema para o meio ambiente,
pois consome uma enorme quantidade de recursos naturais em sua
produção. Um único laptop, por exemplo, exige 50 mil litros d'água
em seu processo de fabricação. Além disso, se considerarmos que a
vida útil desses equipamentos é muito curta - a de um computador
gira em torno de três anos, e a de um celular, cerca de dois anos podemos ter dimensão da quantidade de lixo que o descarte de
eletrônicos significa.
A parte mais grave é o conteúdo do e-lixo, que inclui metais pesados
como chumbo, cádmio e mercúrio, além de outros elementos tóxicos.
Por este motivo, esses resíduos precisam de tratamento adequado
para não causar danos à saúde e ao meio ambiente.
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1.0 Lixo eletrônico - problema e soluções

O lixo tecnológico ou eletrônico possui uma grande quantidade de
substâncias prejudiciais ao ambiente e ao homem. Nesta pesquisa
procuro trazer o resultado de minhas pesquisas sobre o assunto,
incluindo soluções e dicas do que podemos fazer para diminuir o
problema.

Aparentemente estas duas palavras (lixo e tecnologia) não tem muito
a ver uma com a outra, ou quando tem é no melhor dos sentidos, ou
seja, no sentido de algum tipo de tecnologia que trate ou dê destino
adequado para o lixo. Porém juntas podem formar um sentido ruim.
O sentido de que a tecnologia que utilizamos todos os dias vira lixo.
Porque?
1. Você já percebeu com que velocidade as tecnologias são
substituídas (veja o exemplo dos telefones celulares e
computadores);
2. Quando se substitui uma tecnologia, para onde vão os
equipamentos “obsoletos”? (difícil de responder esta...acho que
a maioria para o lixo não é?).
Está ai o motivo porque estas palavras andam juntas em seu pior
sentido. Em nosso dia a dia não pensamos nisto, não pensamos o
quanto uma bateria de celular ou de notebook vão poluir o solo ou os
lençóis freáticos (e muitas vezes nem sabemos que poluem), ou
mesmo os demais componentes como plástico e metais pesados.
Nossa preocupação está geralmente em nos manter dentro da
“onda”, da tecnologia.
E nos enganamos redondamente pensando que são apenas os
equipamentos de alta tecnologia como computadores, câmeras e
celulares que poluem o ambiente. Rádios, tv's, aparelhos de som,
aparelhos elétricos, lâmpadas eletrônicas e etc. também contém
inúmeros elementos altamente poluentes.

Não se fala, ou se fala muito pouco, sobre a questão. Uma espécie de
vácuo se formou na abordagem do assunto, onde o mais importante
mesmo é comprar o que é de última geração, mas que é de extrema
4

importância. Um lixo altamente poluente e que não se tem a menor
idéia do que fazer com ele.
Como exemplo do descaso quanto a este material tão danoso, a atual
legislação ambiental do estado de São Paulo que trata
especificamente dos resíduos sólidos, os equipamentos eletrônicos
nem citados são e na esfera da legislação nacional, a resolução que
trata do assunto está em revisão a cerca de 4 anos no CONAMA
(Conselho Nacional do Meio Ambiente ).

(conselho nacional do meio ambiente)
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1.1 Uma radiografia do lixo eletrônico.
Ao olhar um computador, um celular e outros equipamentos
externamente não temos a noção da diversidade de materiais que ele
contém, inclusive vários materiais nobres (ouro, platina, etc.) e que
acabam indo parar no lixo, podendo contaminar a água do subsolo, o
próprio solo e a atmosfera, caso sejam queimados. Abaixo tem
alguns dos componentes que encontramos dentro de um computador
ou aparelhos eletrônicos.
Do que é composta uma tonelada de sucata eletroeletrônica mista:
Ferro

Entre 35% e 40%

Cobre

17%

Chumbo

Entre 2% e 3%

Alumínio

7%

Zinco

4% a 5%

Ouro

200 a 300 gramas

Prata

300 a 1000 gramas

Platina

30 a 70 gramas

Fibras plásticas

15%

Papel e Embalagens

5%

Resíduos não recicláveis

Entre 3% e 5%

Do que é feito um computador
Metal Ferroso

32%

Plástico

23%

Metais não ferrosos (chumbo, cádmio, berílio, mercúrio)

18%

Vidro

15%

Placas eletrônicas (ouro, platina, prata e paládio)

12%
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Aproximadamente 94% dos materiais contidos nos aparelhos eletroeletrônicos podem ser reciclados.

As substâncias tóxicas dos computadores e celulares
Chumbo - Prejudicial ao cérebro e ao sistema nervoso. Afeta sangue, rins, sistema digestivo e
reprodutor
Cádmio - É um agente cancerígeno. Acumula-se nos rins, no fígado e nos ossos, o que pode causar
osteoporose, irritação nos pulmões, distúrbios neurológicos e redução imunológica
Níquel - Causa irritação nos pulmões, bronquite crônica, reações alérgicas, ataques asmáticos e
problema no fígado e no sangue
Mercúrio - Prejudica o fígado e causa distúrbios neurológicos, como tremores, vertigens, irritabilidade
e depressão

Como pode ser visto nas tabelas, muitos destes componentes são
altamente poluentes quando lançados indiscriminadamente no meio
ambiente.
E o problema é mais sério do que imaginamos. Fala-se muito em
reciclagem de vários materiais mas não na dos equipamentos de
tecnologia.
Ai vão mais alguns dados para que possamos ver o peso deste tipo
de lixo:










Um simples chip eletrônico, menor que a unha de um mindinho,
exige 72 gramas de substâncias químicas 32 litros de água para
ser produzido;
O Ministério do Meio Ambiente acredita que, entre 1996 e 1999,
tenham sido descartadas, em todo o Brasil, 11 toneladas de
baterias. Cerca de 80% delas tinham a combinação de níquel e
cádmio, a mais tóxica;
Por ano, são produzidos 50 milhões de toneladas de lixo
eletroeletrônico no mundo 5% de todo o lixo gerado pela
humanidade ;
No ano passado, no Brasil, foram vendidos mais de 10 milhões
de computadores e a estimativa é de que o número de
computadores até o ano passado é de 31,5 milhões;
Até 2007 existiam no Brasil mais de 124 milhões de celulares.
Em média os usuários trocam de celular a cada 18 meses;
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Estima-se que mais de 100 milhões de lâmpadas fluorescentes
sejam descartadas no país por ano. Deste total apenas 6% são
reciclados.
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1.2 Substâncias Nocivas e seus efeitos
Arsênico
O Arsênico é um elemento metálico venenoso que se apresenta como
pó ou em forma de substâncias solúveis. A exposição crônica ao
Arsênico pode provocar várias doenças de pele e diminuir a
velocidade de transmissão dos impulsos nervosos. A exposição
continuada ao arsênico pode também causar câncer de pulmão e,
muitas vezes, ser fatal.
Bário
O Bário é um elemento metálico que é usado em velas de ignição,
lâmpadas fluorescentes e "getters” em tubos à vácuo. Sendo
altamente instável na forma pura, ela forma óxidos venenosos
quando em contato com o ar. Curta exposição ao bário pode levar a
edema cerebral, fraqueza muscular, danos ao coração, fígado e baço.
Estudos em animais revelam aumento da pressão arterial e
alterações no coração no caso da ingestão de Bário durante um longo
período. Os efeitos a longo prazo da exposição crônica ao bário em
seres humanos ainda não são conhecidos devido à falta de dados
sobre seus efeitos.
Berílio
Berílio foi recentemente classificado como carcinógeno humano,
porque a exposição a ele pode causar câncer de pulmão. A
preocupação primária de saúde é quanto à inalação de poeiras de
Berílio, fumaça ou névoa. Os trabalhadores que estão
constantemente expostos ao Berílio, mesmo em pequenas
quantidades, e que se tornam sensíveis a ele, podem desenvolver o
que é conhecido como doença crônica Berílio (beryllicosis), uma
doença que afeta principalmente os pulmões. A exposição ao Berílio
também provoca uma doença de pele que é caracterizada por
problemas de cicatrização de feridas e surgimento de verrugas.
Estudos têm demonstrado que as pessoas podem continuar a
desenvolver doenças provocadas pelo Berílio mesmo muitos anos
após a última exposição.
Retardantes de Chama Bromados (BFR)
Os 3 tipos principais de retardantes utilizados em aparelhos
eletroeletrônicos são o Polibromobifenilo (PBB), o Éter difenil
polibromado (PBDE) e o Tetrabromobisfenol - A (TBBPA). Retardantes
de chama fazem materiais, especialmente plásticos e têxteis, mais
resistentes ao fogo. Eles são encontrados em forma de pó e no ar
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através da migração e da evaporação a partir de plásticos. A
combustão de materiais halogenados e placas de circuito impresso,
mesmo a temperaturas baixas, libera as emissões tóxicas, incluindo
as dioxinas, que pode levar a graves distúrbios hormonais. Grandes
fabricantes de produtos eletrônicos já começaram a eliminar
gradualmente retardadores de chama bromados por causa de sua
toxicidade.
Cádmio
Compostos de Cádmio podem ter graves impactos sobre os rins. O
Cádmio é adsorvido pela respiração, mas também com os alimentos.
Devido à longa meia-vida no corpo, o Cádmio, pode facilmente se
acumular em quantidades que causam sintomas de envenenamento.
O Cádmio apresenta um risco de efeitos cumulativos no ambiente
devido à sua toxicidade aguda e crônica. A exposição aguda à fumaça
de Cádmio provoca sintomas de fraqueza, febre, dor de cabeça,
calafrios, sudorese e dor muscular. Os riscos primários à saúde pela
exposição a longo prazo são câncer de pulmão e nos rins. O Cádmio
também pode causar também enfisema pulmonar e doença óssea
(osteomalacia e osteoporose).
CFCs (clorofluorcarbonos)
Clorofluorocarbonetos são compostos de carbono, flúor, cloro, e, por
vezes hidrogênio. Usado principalmente em unidades de refrigeração
e espuma de isolamento, não são mais utilizados pois quando
liberado na atmosfera, se acumulam na estratosfera e têm um efeito
nocivo na camada de ozônio, provocando aumento da incidência de
cancer de pele em seres humanos e em danos genéticos em muitos
organismos.
Cromo
Cromo e seus óxidos são amplamente utilizados devido à sua
condutividade elevada e propriedades anti corrosivas. Enquanto
algumas formas de Cromo não são tóxicas, outras como a de Cromo
(VI) conhecida com Hexavalente, é facilmente absorvido pelo corpo
humano e pode produzir vários efeitos tóxicos no interior das células.
A maior parte dos compostos de Cromo (VI) são irritantes aos olhos,
pele e mucosas. A exposição crônica aos compostos de Cromo (VI)
pode causar danos permanentes aos olhos, se não for devidamente
tratada. O Cromo VI pode também causar danos ao DNA.
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Dioxinas
As Dioxinas e os Furanos são uma família de produtos químicos que
compreendem 75 diferentes tipos de compostos tipo Dioxinas e 135
compostos relacionados com os Furanos. Dioxina é o nome genérico
da família de compostos compreendendo dibenzo-p-dioxinas (PCDD)
e dibenzofuranos policlorados (PCDFs). Dioxinas nunca foram
intencionalmente fabricadas, mas se formam como subprodutos
indesejáveis durante a fabricação de substâncias como alguns
pesticidas, bem como durante a combustão. As Dioxinas são
conhecidas por serem altamente tóxicas para animais e seres
humanos pois se acumulam no corpo e podem levar a malformações
do feto, diminuição da fecundidade e das taxas de crescimento, além
de causar doenças no sistema imunológico, entre outras coisas. A
Dioxina mais conhecido e mais tóxica é a 2,3,7,8-tetracloro-p-dioxina
(TCDD).
Chumbo
O Chumbo é o metal mais amplamente utilizado nas indústrias, após
ferro, alumínio, cobre e zinco. É comumente empregado na indústria
elétroeletrônica em soldas, baterias de Chumbo-ácido, componentes
eletrônicos, revestimento de cabos, no funil dos CRTs, etc. A curta
exposição a níveis elevados de Chumbo pode causar vômitos,
diarréia, convulsões, coma ou até mesmo a morte. Outros sintomas
são perda de apetite, dor abdominal, constipação, fadiga, insônia,
irritabilidade e dor de cabeça. Exposição excessiva contínuada, como
em um ambiente industrial, pode afetar os rins. É particularmente
perigoso para crianças pequenas, pois podem danificar conexões
nervosas e causar distúrbios cerebrais.
Mercúrio
O Mercúrio é um dos metais mais tóxicos que ainda é amplamente
utilizado na produção de equipamentos eletroeletrônicos. É um metal
pesado tóxico que se acumula no organismo causando danos
cerebrais e no fígado, se ingerido ou inalado. O mercúrio aparece
altamente concentrado em algumas baterias, interruptores,
termostatos e lâmpadas fluorescentes.
Bifenilos policlorados (PCB) Os Bifenil policlorados (PCBs) são uma
classe de compostos orgânicos usados em uma variedade de
aplicações, incluindo fluidos dielétricos para capacitores e
transformadores, fluidos de transferência de calor e como aditivos em
adesivos e plásticos. Os PCBs provocam câncer em animais e também
foi comprovado causar um certo número de doenças não-cancerosas
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em animais, incluindo disfunções no sistema imunológico, sistema
reprodutor, sistema nervoso, sistema endócrino e outros efeitos à
saúde. Os PCBs são contaminantes persistentes no meio ambiente;
devido à solubilidade lipídica elevada e a baixa taxa de metabolismo
destes produtos químicos, eles se acumulam nos tecidos ricos em
gordura de quase todos os organismos (bioacumulação). A utilização
de PCB está proibida nos países da OCDE, no entanto, devido à sua
ampla utilização no passado, ele ainda pode ser encontrado em REEE,
bem como em alguns outros resíduos.
Cloreto de polivinila (PVC)
Cloreto de polivinila (PVC) é o plástico mais utilizado em eletrônica e
em aparelhos, utensílios domésticos, tubos, entre outros. O PVC é
perigoso porque contém até 56% de Cloro que quando queimado,
produz grandes quantidades do gás cloreto de hidrogênio, que
combinado com a água forma ácido clorídrico e é perigoso porque
quando inalado, levando a problemas respiratórios.
Selênio
A exposição a altas concentrações de compostos de Selênio causa
selenosis. Os principais sinais dessa doença são a perda de cabelo,
fragilidade das unhas, e alterações neurológicas (como dormência e
outras sensações estranhas nas extremidades dos membros).
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2.0 Países lixão ?
Por incrível que pareça já existem países virando “depósito de lixo”
tecnológico dos países ricos, como é o caso de Gana. Este lixo, cuja
existência foi denunciada pelo Greenpeace, é composto por celulares,
aparelhos de TV, computadores e etc. O greenpeace também já havia
identificado depósitos do mesmo tipo na China, Índia e Nigéria. Além
da contaminação do solo e prejuízos a agricultura e a lençóis
subterrâneos de água, este lixo eletrônico também afeta crianças e
adultos que trabalham nos lixões em busca de materiais que possa
ser vendidos.
Uma situação absurda, principalmente se considerarmos que,
segundo o greepeace, este lixo vem de países como Alemanha, Suíça
e Holanda, dente outros, que se enquadram nos países “civilizados” e
que muitas vezes tomamos como exemplo a ser seguido. Se
confirmada esta informação podemos imaginar então como é fácil
ficar bonito e limpo para os turistas. Basta jogar seu lixo em lugares
bem longe da vista, de preferência em outro país!
Mas não são apenas estes países que sofrem com o problema. No
Brasil este e-lixo acaba nos lixões junto com todo tipo de material, o
que agrava ainda mais os problemas de contaminação.
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2.1 Iniciativas para minimizar ou
sensibilizar as pessoas sobre o problema
Apesar dos problemas, algumas soluções já despontam. Empresas
especializadas em montagem de computadores estão reaproveitando
peças antigas para montar computadores e revender para setores
que não necessitam de grande poder de processamento para atuar.
Empresas pequenas ou no início de suas atividades também podem
adquirir computadores reciclados. Mas a seguir cito algumas
experiências interessantíssimas.
A Itautec é um exemplo de como faturar com o e-lixo. No ano
passado, ela faturou 195 mil reais com a comercialização de seus
equipamentos obsoletos e material usado.
O Sebrae está incentivando este novo tipo de mercado para a
abertura de novos negócios. Ela cita a experiência de empresas de
reciclarem de material eletroeletrônico. Os materiais obtidos da
reciclagem dos computadores e outros equipamentos (fios de cobre,
metais, vidro etc) viram matéria prima para novos usos pela
indústria. O vidro dos monitores, por exemplo, pode virar piso. O
entrave para a expansão neste caso é a falta de uma estrutura de
coleta dos equipamentos. Ai temos um paradoxo: existe muito lixo
para ser reciclado e negócios para serem expandidos ou criados,
porém não existe uma coleta regular deste material que forneça a
matéria prima para as empresas. Segundo o Sebrae, o principal
motivo para isto é a falta de uma regulamentação por parte do
governo que obrigue os fabricantes a coletarem o material e
encaminharem para a reciclagem. Outro motivo apontado é a falta de
divulgação dos serviços de reciclagem, bem como onde o usuário
pode levar seu equipamento antigo para um correto descarte.
Outra ação interessante é a do belga Etienne Delacroix, que atua no
Brasil desde 2003, e desenvolve um projeto de reciclagem do lixo
tecnológico e esteve presente na Campus Party 2008.

A CETESB (Companhia Estadual de Tecnologia de Saneamento Básico
e de Defesa do Meio Ambiente) implantou o projeto TI-verde que visa
diminuir o impacto ambiental proveniente dos equipamentos
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eletrônicos, tanto da própria instituição quanto de outras fontes.
Através do credenciamento de empresas de reciclagem e emissão de
licenças de instalação e operação, acompanhamento dos índices de
reciclagem, balanços de quantidade de lixo, desenvolver campanhas
de educação ambiental além de encaminhar seus próprios
equipamentos obsoletos para operações internas para doação a
instituições direcionadas para a inclusão digital. Outros equipamentos
obsoletos serão encaminhados para a reciclagem. Além disto está
previsto a criação de um índice de reciclagem que reflitam as
quantidades de material reciclado com também os riscos associados
aos elementos presentes em tais equipamentos. Outra possibilidade
que está em estudo seria a parceria com outros órgãos como o
Correios, onde os equipamentos usados poderiam ser entregues para
depois serem encaminhados para os devidos locais de reciclagem ou
doação.
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2.2 Metas Projeto TI-Verde
1. Alertar para a problemática do lixo eletrônico;
2. Promover o desenvolvimento da indústria de reciclagem do lixo
eletrônico
3. Promover parcerias para Campanha de Educação Ambiental e
para coleta dos micros domésticos;
4. Promover o reuso de equipamentos, aumentando seu tempo de
vida e reduzindo a quantidade de lixo eletrônico;
5. Promover a Inclusão Digital através do reuso de
microcomputadores;
6. Evitar a contaminação ambiental e a saúde pública devido à
disposição incorreta do lixo eletrônico.
O IEEE (instituto de Engenheiros Eletricistas e Eletrônicos )
estabeleceu padrões para desempenho ambiental dos computadores
pessoais (PCs), notebooks e monitores:
1. Redução/eliminação de materiais prejudiciais ao ambiente como
cádmio, mercúrio, chumbo, cromo hexavalente, PVC, etc;
2. Seleção criteriosa dos materiais;
3. Projetar prevendo o fim da vida útil: mínimo de 65% de
material reciclável, mínimo de 90% do material reciclável ou
reutilizável;
4. Aumentar a longevidade do produto através da expansão do
ciclo de vida do mesmo;
5. Prever a possibilidade de atualização (upgrade);
6. Conservação de energia: Energy Star
7. Gerenciamento do final da vida: retorno ao fabricante, auditoria
aos parceiros de reciclagem, reciclagem das baterias
recarregáveis;
8. Desempenho corporativo: existência de Política Corporativa
Ambiental consistente com a ISO 14001;
9. Embalagem: 90% reciclável ou reutilizável .
Uma resolução do Conselho Nacional de Meio Ambiente de 1999
obriga os fabricantes de equipamentos a coletar, armazenar e reciclar
as baterias utilizadas em seus equipamentos. Mas para isto o cliente
deve leva-las às lojas. Segundo a revista Época, a Motorola coleta em
todo o país 20 toneladas de baterias anualmente. Segundo a mesma
revista a operadora Vivo recolheu 7 mil baterias nos anos de 2002 e
2003 e as revendeu para empresas do exterior. A operação resultou
em R$ 160 mil de arrecadação, que foram doados a entidades
assistenciais.
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Na Inglaterra foi criado um homem feito de sucatas de lixo eletrônico,
baseado no que um ciadão (inglês) consome durante sua vida.

O greenpeace criou um ranking dos fabricantes de eletrônicos e suas
iniciativas para serem mais ambientalmente responsáveis.
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3.0 Mas o que nós podemos fazer, afinal
Esta é a pergunta chave, o que podemos fazer?
Bom, ela envolve muitas iniciativas e vai além do listado abaixo, mas
vou citar algumas que acredito serem relevantes:


Pare de se render ao apelo do mercado: Trocar de celular ou de
computador todo ano (a não ser que seja estritamente
necessário para o seu trabalho) não faz o menor sentido se ele
estiver funcionando e servindo às suas necessidades! Você
evita gastar dinheiro e evita poluir o meio ambiente;



Seu computador está muito lento? Compre um novo mas doe o
seu antigo para uma pessoa que precisa dele, um amigo, uma
instituição etc;



Estenda a vida útil de seus equipamentos. No caso dos
computadores, por exemplo, muitas vezes a lentidão se deve
aos arquivos perdidos e “lixo” deixado pelo sistema operacional.
Os vírus também podem deixar seu computador lento. Uma
solução seria fazer um backup de seus arquivos e depois
formatar o computador, reinstalando novamente o sistema
operacional. Passar um anti-vírus antes de formatar a máquina
pode resolver o problema sem a necessidade da formatação;



Você também pode utilizar sites de troca para fazer aquele
chamado “rolo”;



Venda seu computador ou as peças separadamente (no caso de
desktops pode-se vender separadamente a CPU, o monitor,
teclado, mouse, caixas de som ou mesmo as peças
individualmente, caso você tenha algum conhecimento em
hardware), que seja por um preço mínimo, mas que alguém
possa reaproveita-lo. Sites de leilão também pode ser uma boa;



Bateria: Nokia, Gradiente, Siemens e Motorola têm urnas em
todas as lojas das operadoras e oficinas autorizadas para o
descarte das baterias . O Banco Real também recebe pilas e
baterias usadas em suas agências bancárias;



Muitas empresas fabricantes de eletrônicos e operadoras de
celular já recebem de volta os aparelhos usados. Ligue para a
sua operadora e se informe ou mesmo na loja em que adquirir
seu novo equipamento;
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Utilize como critério de compra, além do preço, a
responsabilidade que a empresa assume com o meio ambiente;

Abaixo se encontram as ações que algumas empresas de tecnologia
adotam com relação ao e-lixo.

Claro
A empresa recolhe em 140 lojas telefones celulares, baterias e
acessórios de qualquer fabricante. Até o segundo semestre, diz a
companhia, todos os pontos de venda no país terão uma urna
coletora, incluindo mais de 3,3 mil de seus agentes autorizados.
Segundo a Claro, todo o fluxo de reciclagem realizado pela GM&C é
monitorado, desde o recolhimento dos eletrônicos até a destinação
final.

Dell
Entre os três principais fabricantes de computador no país, essa é a
única que apóia uma política de coleta de computadores usados.
“Temos a estratégia global de nos tornarmos a empresa de tecnologia
mais verde do mundo, e o programa de reciclagem faz parte dessa
meta”, explica Gleverton De Munno, gerente sênior de assuntos
corporativos. Economia no consumo de eletricidade e diminuição na
emissão de carbono também estão entre as iniciativas.
Por enquanto, os clientes da Dell que querem doar computadores
(dessa ou de qualquer outra marca) são direcionados à Fundação
Pensamento Digital, que tem a fabricante como parceira. A partir do
segundo semestre, afirmou De Munno ao G1, a empresa
disponibilizará um sistema de coleta que vai até a casa do
consumidor para retirar a máquina usada.
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HP
Disponibiliza campanhas sazonais chamadas Trade-in (veja
disponibilidade aqui), realizadas em grandes lojas de varejo. Com ela,
equipamentos usados de qualquer marca ou modelo podem ser
revertidos em descontos na compra de impressoras, multifuncionais e
scanners da HP. O abatimento no preço chega a R$ 300.
A empresa também tem uma política de recolhimento de cartuchos
para clientes corporativos. Quando reciclados, diz a HP, eles podem
ser utilizados na produção de peças automotivas, bandejas para
microprocessadores e telhas de cobertura.

Motorola
Os clientes dessa empresa podem devolver seus aparelhos e baterias
em assistências técnicas autorizadas. Entre os motivos para a
reciclagem divulgados pela empresa estão: evita a extração de
metais e elementos químicos, somente nos Estados Unidos cerca de
100 milhões de celulares entram em desuso anualmente e a cada
segundo cerca de 23 celulares são fabricados ao redor do mundo.

Nokia
Os usuários de telefones dessa fabricante podem entregar seus
telefones, baterias e acessórios para as assistências técnicas listadas
aqui. Na seção de reciclagem de seu site, a empresa afirma que 80%
de um telefone celular pode ser reciclado.
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Sony Ericsson
Empresa de tecnologia mais verde, segundo o ranking do
Greenpeace, a Sony Ericsson recolhe telefones celulares em grandes
magazines ou assistências técnicas autorizadas. Para saber quais os
endereços, o consumidor pode solicitar essa informação on-line ou
ligar para (011) 4001-0444.

TIM
Em todo o país, as lojas e revendas exclusivas da operadora recolhem
aparelhos celulares, baterias e acessórios, que recebem destinação
“de acordo com as normas ambientais”. Alguns Estados (São Paulo,
Rio de Janeiro, Minas Gerais e Paraná) têm também o programa
Papa-Pilhas, que deve ser expandido para o resto do Brasil até o final
do ano. Desenvolvido em parceria com o Banco Real, ele é mais
abrangente: aceita também pilhas, telefones sem fio e laptops, além
dos outros itens já citados.

Vivo
A operadora tem 3,4 mil pontos de venda e revenda que aceitam
celulares, acessórios e baterias. Os itens recolhidos são
encaminhados para um descarte apropriado e, segundo a empresa, o
recurso obtido com esses eletrônicos vai para o Instituto Vivo. A
Belmont Trading, empresa responsável pela coleta, triagem e
descarte, afirma que 80% dos aparelhos são reciclados e 20% são
revendidos em outros países.
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Abaixo seguem algumas referêcias de onde encaminhar o lixo
eletrônico de sua casa:


Neste link (cdi.org.br) você pode fazer a sua doação;



SUCATA DE INFORMÁTICA E ELETROELETRÔNICOS - (11)74084021 www.pcguia.com.br – São Paulo - (11)7408-4021 paulo@pcguia.com.br;



Usuário doméstico: o Museu do Computador, em São Paulo,
aceita computadores velhos para doação. Tel. (11) 5521-3655;



Empresas: usuários corporativos podem doar os computadores
aos Centros de Recondicionamento de Computadores, do
governo federal. E-mail: projeto.ci@planejamento.gov.br;



Qualquer um: a empresa Planac, de São Paulo, compra os
equipamentos velhos. Tel. (11) 2106-2300;
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3.1 Instituto Akatu
O Instituto Akatu é uma organização não governamental sem fins
lucrativos que trabalha pela conscientização e mobilização da
sociedade para o consumo consciente.
A palavra Akatu vem do tupi e significa, ao mesmo tempo, semente
boa e mundo melhor. É o que o Akatu propõe: que os consumidores
se tornem sementes boas para a construção de um mundo mais
sustentável. Representa a convicção de que um mundo melhor está
contido nos gestos cotidianos de cada pessoa.
A missão é defender o ato de consumo consciente como um
instrumento fundamental de transformação do mundo, já que
qualquer consumidor pode contribuir para a sustentabilidade da vida
no planeta por meio da aquisição de produtos e serviços que sejam
socialmente justos, economicamente viáveis e ecologicamente
limpos. Para que o consumo consciente seja possível, o Akatu
mobiliza as pessoas por meio da sensibilização educadora, mostrando
que o consumidor tem no ato da compra um instrumento de
construção da sustentabilidade da vida no planeta.
O Akatu foca suas atividades na mudança de comportamento do
consumidor. Para isso, o Instituto desenvolve ações em duas frentes
de atuação: Educação e Comunicação. Dentro desse foco, nossa
estrutura de trabalho gira em torno de uma base conceitual que
consiste no desenvolvimento de conteúdos, pedagogias, pesquisas,
métricas, jogos, dinâmicas e metodologias. Todo o conteúdo
resultante fornece subsídios a todas as atividades do Instituto Akatu
realizadas em seis áreas: Site, empresas disseminadoras,
publicidade, meios de comunicação (mídia); comunidades em geral; e
instituições educacionais.
O trabalho de Comunicação é realizado por meio da internet, de
empresas disseminadoras, da publicidade e da mídia, no sentido de
divulgar o conceito e as práticas do consumo consciente. A mídia é
uma das grandes aliadas na difusão do consumo consciente. O Akatu
busca continuamente estreitar os laços e estabelecer parcerias com
os meios de comunicação para que usem sua credibilidade para
informar, educar e despertar a consciência dos indivíduos, por meio
de entrevistas, artigos e reportagens sobre o consumo consciente.
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Além do espaço editorial, o Akatu divulga o consumo consciente por
meio da publicidade, com o objetivo de atingir os consumidores em
larga escala. Durante os anos de 2005 e 2006, isso foi realizado
principalmente pelo Movimento CUIDE, uma campanha publicitária
veiculada na mídia impressa e eletrônica, em que é usada uma
linguagem simples e objetiva para fazer chegar aos consumidores
mensagens mobilizadoras de consumo consciente.
O consumo consciente também atinge o público por meio do trabalho
de empresas disseminadoras, que atuam como parceiros do Akatu na
divulgação da causa entre seus funcionários, fornecedores e clientes.
O trabalho de educação é desenvolvido pelo Akatu junto a
comunidades, a funcionários de empresas e a instituições de ensino.
Este trabalho é realizado por meio de palestras de sensibilização, da
capacitação de formadores de opinião para serem multiplicadores do
consumo consciente e da sistematização dos conteúdos, materiais,
metodologias e processos utilizados de modo a levar este trabalho a
uma larga escala.
O Akatu entende o consumo não só como ato pontual, mas como
processo, que começa com o consumidor antes da compra e termina
após o descarte do produto. As questões que o consumidor
consciente deve se fazer antes de comprar são: Por que comprar? De
quem comprar? O que comprar? Como comprar? Como usar? Como
descartar? Quem responde a estas perguntas tende reduzir os seus
impactos negativos e potencializar as forças que vão ao encontro de
uma sociedade sustentável.
A humanidade já consome 25% a mais de recursos naturais do que a
capacidade de renovação da Terra. Se os padrões de consumo e
produção se mantiverem no atual patamar, em menos de 50 anos
serão necessários dois planetas Terra para atender nossas
necessidades de água, energia e alimentos. Esta situação já é
refletida, por exemplo, no acesso irregular à água de boa qualidade
em várias partes do mundo, na poluição dos centros urbanos e no
aquecimento global.
Não é preciso dizer que esta situação pode dificultar a vida no
planeta, inclusive da própria humanidade. A melhor maneira de
mudar isso é a partir das escolhas de consumo.
O impacto das escolhas de consumo determina as características do
mundo em que vivemos. Ao decidir sobre as seis dimensões do
consumo – porque comprar, o que comprar, como comprar, de quem
comprar, como usar e como descartar o que não serve mais – o
consumidor está “votando” no mundo em que quer viver.Ao
consumir, as pessoas podem usar seu poder de escolha para
maximizar os impactos positivos e minimizar os negativos.
25
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Conclusão
Apesar do descaso e da falta de conhecimento, o lixo eletrônico não é
menos nocivo do que o lixo dito convencional, pelo contrário, ele é
ainda mais poluente devido a inúmera quantidade de elementos
altamente nocivos quando lançados indiscriminadamente na
natureza. Estes poluente estão presentes especialmente nas baterias
e capacitores, dispositivos que armazenam energia.
O primeiro passo para a melhora do atual quadro é se conscientizar
sobre o problema, já que não podemos fazer nada com respeito a
algo que nem sabemos que existe, não é ?!
Depois desta fase inicial devemos procurar meios de amenizar o
problema, seja pelo controle no consumo destes equipamentos, seja
pelo correto encaminhamento destes quando não os queremos mais.
A atitude final a ser adotada seria incentivar as empresas que
fabricam produtos com menor impacto serem contempladas na hora
da compra, ou aquelas que se comprometem em recolher o
equipamento antigo.
Assim estaremos caminhado para uma civilização realmente
avançada, que trata seu lixo e o reaproveita, e não simplesmente
despeja o que não serve mais em qualquer lugar. Divulgue esta idéia.
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Referência:

MONTANHAS+DE+LIXO+DIGITALl (Referência 3)
SAIBA+O+QUE+FAZER+NA+HORA+DE+DESCARTAR+SEU+ELETRO
NICO+USADO(Referência 4)
GANA+VIRA+DEPOSITO+DE+LIXO+TECNOLOGICO+DE+NACOES+
RICAS+DIZ+ONG
EUA+EXPORTAM+LIXO+ELETRONICO+PARA+PAISES+POBRES+DI
ZEM+ATIVISTAS
http://www.greenpeace.org/international/campaigns/toxics/electronics
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INTRODUÇÃO

Atualmente a população mundial passa um momento de conscientização para com a
natureza. Depois de tanto degradando o nosso bem maior, o desespero chegou com a
mensagem de que se não houver mudanças e tentativas de reparar, nosso futuro pode não ser
tão certo quanto planejávamos.
Em um passado distante, podíamos usufruir de todos os recursos disponibilizados pela
natureza sem medo de prejudicá-los e/ou degradá-los. Hoje vemos que o pensamento dos
antigos não é correto se analisarmos a atualidade, com a imprudência do homem, acabamos
por prejudicar nossa maior fonte de riquezas naturais. Um exemplo dessa imprudência do
homem é a do Rio Tietê, situado no Estado de São Paulo – Brasil. O rio, que tem sua nascente
localizada na cidade de Salesópolis na grande São Paulo, no passado era um cartão postal para
a cidade e o Estado de São Paulo, tinha potencial tanto quanto turístico e de entretenimento
quanto potencial econômico para a cidade de São Paulo, porém, com o passar do tempo e a
falta de responsabilidade da população, tudo isso se inverteu e acabou tornando o rio em um
ponto de São Paulo que não é nenhum um pouco chamativo, e sim vergonhoso para o mesmo.
Com a conscientização da população, que hoje procura preservar e pensar mais no
futuro, é sim possível que o Rio Tietê seja salvo, volte a ser como antigamente. Iniciativas do
Estado de São Paulo e de ONGS estão sendo tomadas para que o rio se despolua, porém elas
não são de resposta imediata e demoram questão de décadas para serem concluídas, porém já
é um grande passo para que essa difícil missão seja concluída.

CAPÍTULO I – O RIO TIETÊ E SUA ATUAL SITUAÇÃO

1.0 CARACTERÍSTICAS SOBRE O RIO TIETÊ
3

O rio tiete é situado em sua maior parte, no estado de São Paulo. Com sua nascente na cidade
de Salesópolis a aproximadamente 900m de altitude, situado na Serra do Mar, n o estado de
São Paulo, o rio Tiete percorre todo o estado de São Paulo, de leste a oeste, acabando por
desaguar no rio Paraná, na cidade de Itapurá, divisa ente São Paulo e Mato Grosso.
Em relação a suas características físicas, o rio Tietê possui uma extensão de aproximadamente
1.100 quilômetros, percorrendo o estado de São Paulo de leste a oeste. Nesse extenso trajeto,
62 municípios paulistas são banhados por ele. Com essa imensa extensão, ele acaba por
participar de algumas bacias hidrográficas, como as do Alto Tietê; Piracicaba;
Sorocaba/Médio Tietê; Tietê/ Jacaré; Tietê /Batalha e Baixo Tietê. Em anexo, imagem da
extensão pelo estado de São Paulo.
Pelo fato de ter uma grande extensão, o rio Tietê possui diversos afluentes em seu percurso:
Rio Tamanduateí, Rio Pinheiros, Rio Aricanduva ,Rio Baquirivu-Guaçu, Rio Batalha, Rio
Bauru, Rio Biritiba-mirim, Rio Capivara, Rio Capivari, Rio Cotia, Rio Dourado, Rio JacaréGuaçu, Rio Jacaré-Pepira, Rio Jaú, Rio Jundiaí, Rio Juqueri, Rio Piracicaba, Rio São
Lourenço, Rio Sorocaba.
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Seupotencial hidrelétrico é bem aproveitado ultimamente, em sua extensão, diversas
barragens usufruem de suas águas. Uma delas é a Barragem Três Irmãos, que é uma barragem
brasileira do estado de São Paulo, que permitiu o aproveitamento de parte da água do Rio
Tietê na hidrelétrica de Ilha Solteira, através de um desviopelo canal Pereira Barreto, que
interliga o lago das duas barragens. As outras são : Barra Bonita, Bariri, Ibitinga, Promissão e
Nova Avanhadava, totalizando 6 usinas hidrelétricas.

1.1 PRINCIPAIS MOTIVOS DA POLUIÇÃO

O rio Tietê pode ser considerado um dos mais lindos em sua nascente que começa na cidade
de Salesópolis na serra do mar, nessa nascente dá para ver um rio Tietê limpinho que nunca
foi poluído pelos moradores dessa cidade que procuram conservar cada beleza natural da sua
cidade, uma cidade que deve ser visitada por quem já passou perto do rio Tietê que também
cruza aquela cidade grande de São Paulo, só que esse rio limpo na sua nascente está
completamente poluído quando passa pela cidade que tem uma população imensa de pessoas
que contribuíram para a poluição desse rio Tietê.
O único e maior problema desse rio é quando chega na cidade de São Paulo, essa parte nem
do rio Tietê nem pode ser chamado mais de rio porque vários esgotos vão parar diretamente
nesse rio que está horrível numa cidade que tem uma população muito grande de pessoas
convivendo com um cheiro insuportável desse rio. Na cidade onde se nasce o rio Tietê dá até
para pescar peixes que não são vistos de forma alguma no rio Tietê de São Paulo, não são
vistos por causa da poluição excessiva desse rio que.

5

Nascente do Rio Tietê em Salesópolis.
Na parte em que o rio Tietê está completamente poluído dá para encontrar muito lixo jogado
por pessoas que não pensam no futuro, alguns desses lixos jogados num rio que é tão lindo na
cidade Salesópolis até assustam, porque sofás, teclados de computadores e outros objetos bem
diferentes já foram encontrados nesse rio que poderia ter feito outro percurso para continuar
limpo e sem aquele cheiro horrível que muitos paulistanos sentem quando passam do lado
desse rio.
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Infelizmente o rio Tietê que corta a cidade de São Paulo não voltará a ser como sua nascente,
pois o grau de poluição dele atualmente é muito alta, o que se pode fazer é conscientizar a
população para que parem de jogar lixo e outros dejetos nesse rio, para que assim o governo
também possa fazer a sua parte e tentar fazer o máximo possível para melhorar a grave
situação deste rio que podia ser um dos mais belos, mas com a poluição se tornou um dos
mais horríveis.
Embora seja um dos rios mais importantes economicamente para o estado de São Paulo e para
o país, o rio Tietê ficou mais conhecido pelos seus problemas ambientais, especialmente no
trecho em que banha a cidade de São Paulo.
Não faz muito tempo que o rio Tietê se tornou poluído. Ainda na década de 1960, o rio tinha
até peixes no seu trecho da capital. Porém, a degradação ambiental do rio Tietê teve início de
maneira sutil na década de 1920, com a construção da represa de Guarapiranga, pela empresa
canadense Light, para posterior geração de energia elétrica nas usinas hidrelétricas Edgar de
Souza e Rasgão, localizadas em Santana de Parnaíba. Esta intervenção alterou o regime de
águas do rio na capital e foi acompanhada de alguns trabalhos de retificação também pela
Light, que deixaram o leito do rio na área da capital menos sinuoso, nas regiões entre Vila
Maria e Freguesia do Ó. E assim aconteceu a maior poluição do rio tietê em 2001 , assim
aconteceu o que São Paulo não gostaria de ter acontecido .
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Porém
m, ainda nas décadass de 1920 e 1930, o rio
r era utilizado paraa pesca e atividadess
despoortivas: eraam famosass as disputaas de esporrtes náuticos no rio. N
Nesta épocaa, clubes dee
regattas e nataçãão foram crriados ao loongo do rio
o, como o Clube
C
de Reegatas Tietêê e o Clubee
Espeeria, que exiistem até ho
oje.

O prrocesso de degradação
d
do rio porr poluição in
ndustrial e esgotos doomésticos no
o trecho daa
Grannde São Pauulo tem orig
gem princippalmente no
o processo de industriaalização e de
d expansãoo
urbanna desordenada ocorrrido nas déécadas de 1940 a 1970, acompaanhado pello aumentoo
popuulacional ocorrido no mesmo
m
períoodo.
Esse processo de
d degradaação a partiir da décad
da de 1940
0 também aafetou seuss principaiss
aflueentes, comoo os rios Taamanduateí e Aricandu
uva, sendo no
n primeiroo particularm
mente maiss
periggoso, pois o Tamandu
uateí trazia da região do
d ABC oss esgotos inndustriais das
d grandess
fábricas daquelaa região. A política de permitir um
ma grande expansão ddo parque in
ndustrial dee
São Paulo sem contrapartiidas ambienntais acabou
u por inviaabilizar rapiidamente o uso do rioo
Tietêê para o abaastecimento da cidade e inclusive para
p o lazer.
A paartir das déccadas de 196
60 e 1970, a falta de vo
ontade políttica dos enttão governaantes, aliadaa
a cerrta falta dee consciênccia e educaação ambiental da pop
pulação (aggravadas peela ditaduraa
milittar) anulou qualquer in
niciativa em
m gastar reecursos em sua recupeeração, o qu
ue aliado à
cresccente demannda (fruto da
d expansãoo econômicaa e populaciional da ciddade), degraadou o rio a
níveiis muito intooleráveis naas décadas dde 1980.
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Poluiição no munnicípio de Salto,
S
interioor de São Paulo
Na ddécada de 1980, o goveerno do estaado contrato
ou os estud
dos do SAN
NEGRAN (S
Saneamentoo
da G
Grande São Paulo), efe
fetuados pella ENGEVIIX, todaviaa as obras nnão foram executadass
deviddo aos enorm
mes custos e a falta de vontade po
olítica.
Apóss enorme deescarga de esgotos dom
mésticos e industriais, o rio Tietêê ficou sobrrecarregadoo
de suubstâncias poluentes,
p
attravés dissoo, foram feittas pesquisaas para sabeer oquão poluído está o
rio T
Tietê. Algunns apontadorres do nívell de poluição são de fáccil acesso a população, são eles:
OXIG
GÊNIO DIS
SSOLVIDO
O (OD)
Quannto menos oxigênio,
o
mais poluído
DEM
MANDA BIOQUÍMICA
A DE OXIG
GÊNIO (con
nsumo de oxigênio pella água)
Quannto mais alta, mais polu
uído
COL
LIFORMES TERMOTO
OLERANT
TES
(gruppo de bactérrias encontrradas no coccô)
Quannto mais alto, mais polu
uído
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NITROGÊNIO AMONIACAL (NH4)
Encontrado na urina, no esgoto doméstico e nos agrotóxicos. Quanto mais houver, mais
poluição
FÓSFORO
Também encontrado no esgoto, nos saponáceos (detergente, sabão) e nos agrotóxicos. Quanto
mais, mais poluído
TURBIDEZ
Tudo quanto é sujeira sólida, terra e sedimentos vindos de assoreamento. Quanto mais, mais
poluído

RESÍDUO
Assim como a turbidez, são de sujeiras dissolvidas na água. Quanto mais, mais poluído

TEMPERATURA E PH
Isoladas, não têm influência direta na poluição

1.3 O TEMPO PARA DECOMPOSIÇÃO DE ALGUNS MATERIAIS

O rio Tietê é um rio com imensa quantidade de poluição concentrada, alguns desses itens que
contribuem para poluiçãonão tem tempo previsto para sua decomposição, o que dificulta mais
ainda o processo de despoluição do rio. Materiais como vidro, plástico entre outros, levam um
tempo incalculável para serem decompostos pelo meio ambiente, em anexo, segue tabela com
os matérias presentes no meio ambiente e seus respectivos tempo de duração para serem
decompostos.
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Materiais de difícil decomposição são extremamente prejudiciais ao rio Tietê e principalmente
para o meio ambiente e a natureza. Com isso, uma forma de amenizar essa poluição e esses
danos causados por esses materiais, seria através da reciclagem desses materiais. Com a
reciclagem, a grande maioria deles não prejudicaria o meio ambiente e teria um destino muito
12

melhor, até porque atualmente existem diversas ONGs e famílias, que trabalham com a
reciclagem do lixo e tiram do lixo, uma fonte de renda para sustentar suas famílias.
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CAPÍTULO II – O RIO TIETÊ NO ESTADO DE SÃO PAULO

2.0 NÚMEROS
Em janeiro de 2013, o BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social)
havia liberado empréstimo para a Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de
São Paulo) para o Programa de Despoluição do Rio Tietê, projeto iniciado em 1992.
O processo de despoluição de um dos principais rios de São Paulo entrou na terceira etapa de
investimentos no início de 2013.

A intervenção realizada pela despoluição beneficia 27 municípios da Região Metropolitana de
São Paulo. Todo o projeto custará uma verba total de 2,9 bilhões de reais. A terceira etapa da
despoluição será concluída em 2016, incluindo a construção de 420 quilômetros de coletores e
interceptores, além de 1.251 quilômetros de redes coletoras.
As obras também instalarão 200 mil ligações domiciliares de esgotos, seis estações elevatórias
de esgoto, três estações de tratamento de esgoto num sistema que compreenderá as regiões de
Barueri, Parque Novo Mundo e ABC. Após a conclusão das obras o tratamento de esgoto será
de 84%, e a coleta de 87%.
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A Sabesp prevê que no ano de 2025, o Rio Tietê estará totalmente despoluído. A poluição no
rio Tietê sempre foi considerada um desperdício de recursos hídricos para a região
metropolitana de São Paulo e um desrespeito ambiental no estado.
A elevação da coleta e tratamento de esgoto ocorrerá na capital paulista e em mais 27
municípios da Grande São Paulo, a despoluição do rio Tietê também beneficiará a qualidade
da água dos rios Pinheiros e Tamanduateí. O projeto de despoluição é dividido em quatro
etapas, com duração prevista de 25 anos. A atual terceira etapa foi iniciada em 2011, com o
intuito de construir nove estações de tratamento de esgoto. Em 2012, três estações já estavam
em operação.
O rio possui 1.010 quilômetros de extensão, corta o estado de São Paulo de leste a oeste,
estando presente, principalmente, na paisagem urbana da capital do estado. O rio deságua no
lago da barragem Jupiá, no rio Paraná, na região dos municípios de Itapura, estado de São
Paulo; e Três Lagoas, estado de Mato Grosso do Sul

Diz-se que a sorte foi teimosa com o rio Tietê. A partir da nascente, na serra de Salesópolis, a
apenas alguns quilômetros do litoral, ele subverte a natureza e, em vez de buscar o mar, o
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percurso mais lógico, vai desaguar no rio Paraná, depois de cruzar todo o estado, cumprindo
um itinerário de mais de mil quilômetros.
Durante o longo caminho, o Tietê determinou o surgimento de inúmeros núcleos urbanos,
dentre eles a capital de São Paulo, fundada em 1554 e situada na cabeceira do rio. Hoje, quase
500 anos depois, a cidade renega, polui e destrói as mesmas águas que no início bebia para
crescer. Do encontro entre a população e rio, sobram apenas derrotados. Os dois perdem
muito com a situação atual.
Até meados deste século, entretanto, o rio era utilizado como fonte de prazer, além de
embelezar a cidade que terminava à beira de suas margens. Depoimentos de época
comprovam, saudosistas, a placidez saudável do Tietê.
A poluição desbragada teve início no começo dos anos 40 quando as incipientes indústrias se
instalaram às margens do rio e atingiam as águas com esgoto destratado. Nas primeiras
décadas do século, o rio recebia apenas o 'indesejável' doméstico dos habitantes da então
modesta metrópole.
O crescimento desordenado da cidade inverteu a origem da sujeira. Se anteriormente era mais
expressivo o esgoto industrial, agora, os 12 milhões de habitantes, muitos distribuídos
indistintamente e sem planejamento, despejam no rio 80% da sujeira. O estado lastimável a
que chegou o Tietê tem várias causas e fatores que compreendem desde o mau exemplo da
Administração Pública até a falta de educação dos paulistanos. E pior. As agruras por que
passa o rio trazem efeitos danosos à cidade de uma maneira geral, prejudicando a qualidade
de vida dos paulistanos e influindo no meio ambiente, além de implicar prejuízos financeiros
aos cofres públicos e particulares.
2.1 CONSEQUÊNCIAS DA POLUIÇÃO

Mais do que conseqüências meramente estéticas, o estado crítico do rio importa
principalmente em malefícios graves ao saneamento básico. A transparência da água fica em
segundo plano se confrontada com os efeitos nefastos que a poluição imensurável acarreta.
"Se formos analisar essa água que cruza a cidade, não será possível enquadrá-la em nenhuma
classificação", comprova Samuel Roiphe Barreto, o coordenador do Núcleo União Pró Tietê,
entidade não-governamental ligada ao S.O.S Mata Atlântica.
Segundo Barreto, o rio só atingirá o mais baixo dos níveis, o grau 4, ao término bem sucedido
de todos os projetos de despoluição em curso atualmente. A classificação dos poluentes é
determinada pela Lei 997/76 que para o nível 4 estabelece que as águas, nesse estágio, estarão
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disponíveis à navegação, à irrigação e ao abastecimento doméstico, após tratamento
avançado. Isso significa que o rio Tietê que cruza a capital paulista mostra-se impróprio às
atividades mais comezinhas.
O processo que turvou-lhe as águas levou alguns anos para concretizar os malefícios.
Somadas à negligência das autoridades e ao indiferença de uma parcela da população, causas
naturais e incoercíveis concorreram para a desdita do rio. Os motivos ocultos, desconhecidos
da grande maioria, são inerentes à natureza. "Toda megalópole gera sujeira, mas aqui o
volume de água para diluir essa sujeira é menor. A limpeza do Tietê é mais cara do que a de
outros rios", explica José Carlos Ribeiro Leite, superintendente do Projeto Tietê, que foi
lançado pela Sabesp e é financiado com recursos próprios e do BID (Banco Interamericano de
Desenvolvimento).
Por quê? "São Paulo está situada na cabeceira do rio, ou seja, quando cruza a cidade, o leito
tem pouca água. Em Londres, que está no estuário do Tâmisa e em Buenos Aires, na foz do
rio Prata, a quantidade de água é muito maior"."Funciona como um copo d'água: se você
pegar um copo cheio e colocar duas colheres de açúcar, ele some. A mesma quantidade para
pouca água transforma a solução em uma pasta". O grande Tietê, a poucos quilômetros da
nascente, não passa de um regato.
Outro exemplo ao qual se pode recorrer é o do rio Sena que, quando atravessa Paris, tem uma
vazão cem vezes maior que o par paulistano. Dessa forma, mesmo se houvesse um grau de
tratamento de esgoto nas mesmas proporções que o realizado em Paris (cerca de 60% do
esgoto coletado é limpo pelas estações habilitadas) a sujeira por aqui permaneceria mais
pungente do que no Sena francês.
Se, por um lado, a natureza não colabora na limpeza do rio, por outro, sem a intromissão do
homem não haveria poluição. E o esgoto que o polui vem de duas frentes principais: o
industrial e o doméstico. No começo, o principal flagelo provinha das indústrias. A partir do
crescimento desmedido da cidade aliado à falta de planejamento em saneamento básico, as
residências se tornaram o mais perigoso vilão. Hoje, conforme dados da Cetesb, 80% do
esgoto origina-se das casas.
Esse número parece duvidoso à primeira vista, já que os poluentes expelidos pelas indústrias
– com alto teor químico – são mais nocivos do que o lixo preponderantemente orgânico das
residências. Ocorre que a partir da promulgação da Lei 997/76 houve um efetivo controle
sobre as emissões industriais. Calcula-se que existam cerca de 40 mil indústrias sediadas na
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zona do Alto Tietê (região metropolitana de São Paulo), destas, 1250 respondem por 90% dos
lançamentos tóxicos e estão catalogadas pela Cetesb em parceria com o Projeto Tietê. A
maioria conseguiu reduzir em 85% o nível de poluentes antes de projetar o remanescente nas
redes da Sabesp. Fica, é verdade, o receio de que a fiscalização deixe de realizar sua função.
Porém, conforme os dados divulgados, nota-se que realmente a poluição industrial tem um
peso bem menor do que a parceira doméstica, pois esta não recebe qualquer tipo de
tratamento antes de ser recolhida pelo sistema.
O fato que muitos não dimensionam é que o rio Tietê serve como destinatário final do ciclo de
coleta, ou seja, todos os detritos atirados nas calçadas, de simples maços de cigarro até lixo
químico despejado criminosamente nos bueiros, acaba, sem qualquer tratamento, nos
emissários que maltratam o rio. O resultado é óbvio: já faz algumas décadas que suas águas
encontram-se completamente desprovidas de oxigênio. Traduzindo: quando cruza a cidade, o
pseudo-rio nada mais é do que um enorme canal de esgoto, verdadeira fossa a céu aberto.
Tentativas de salvar o rio
Em seu percurso, o Tietê recolhe a água de vários afluentes que, por sua vez, recebem os
dejetos dos municípios da grande São Paulo. Além de se sujeitar à sujeira alheia, o fluxo
malcheiroso em que se transformou o rio influi no saneamento básico de toda a região. Podese dizer, na verdade, que o grau de conservação do Tietê espelha o estágio de civilidade em
que se encontram os paulistanos. Explica-se: para atingir o nível calamitoso de hoje, foi
necessário descaso imenso. Toda a atitude desrespeitosa contra a cidade reflete-se em
conseqüências danosas ao rio.
A solução para o problema é muito mais abrangente do que apenas fiscalizar indústrias,
reprimir ligações clandestinas ou drenar o leito do rio. Ela passa, sem dúvida, por uma ampla
campanha educativa de conscientização para incutir no espírito da cidade a relação entre Tietê
limpo e qualidade de vida decente.
Muitas são as iniciativas que intentam salvar um dos símbolos mais importantes da cidade. A
principal, o já referido Projeto Tietê envolve esforços públicos e particulares. Criado em 1992
devido à grande pressão da sociedade que não suportava mais conviver com as condições
precárias do rio, o Projeto contou com várias frentes e entidades que se uniram para tentar
alterar a situação.
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O Sesc, sensibilizado, encampou o Projeto e passou a realizar iniciativas ligadas à limpeza do
rio e ao saneamento básico como um todo. Dentre essas medidas, a fim de aferir o
descontentamento da população, em 1991, o Sesc lançou mão de uma pesquisa de opinião que
concluiu que 91% dos paulistanos adultos acreditavam que a poluição dos rios consistia um
"problema sério". A enquete fazia parte do projeto Parceiros do Tietê e revelou, além da
preocupação com a sujeira do rio, as expectativas e aspirações de ver as regiões próximas dos
rios transformadas em espaços verdes e de lazer. Entre os motivos que levaram as pessoas a
desejar a despoluição dos rios, os mais citados à época foram saúde (40,3%) e preservação da
natureza (28,8%). A pesquisa revelou, ainda, que 83% dos entrevistados consideravam
necessário e urgente despoluir os rios. Os dados divulgados foram comentados por Ribeiro
Leite: "A população é muito mais esperta do que se imagina. Ela descobriu que os rios são os
termômetros da qualidade de vida da cidade. Ao medir a qualidade da água, ela está medindo
a saúde."
Sete anos depois, as entidades envolvidas com essa questão se utilizam dos dados aferidos
para pautar as políticas de limpeza. Analisando os objetivos dos projetos, percebe-se que o
alicerce principal envolve uma mudança profunda na origem desse flagelo, ou seja, para
restaurar as águas do Tietê é necessário um concerto de intenções que envolvem recursos
financeiros, é claro, mas também implicam na alteração de hábitos e práticas desastrosas para
o rio.
Foi exatamente isso que o Projeto Tietê visou atingir. Orçado na primeira etapa em US$ 900
milhões, sendo metade financiado pelo BID, o projeto prevê uma intensa reforma na área de
saneamento básico e de conscientização. O diretor do BID, responsável pelo projeto Tietê, se
diz esperançoso na conclusão do projeto. "O rio limpo é um importante passo para amenizar
os problemas de saneamento e, com isso, melhorar a saúde da população como um todo. E por
isso que estamos estudando financiar a segunda etapa, avaliada em US$ 700 milhões de
dólares."
A construção de 250 mil ligações de esgoto e das estações de tratamento consistem na
primeira etapa da despoluição do Tietê. Ao fim dela, o superintendente do Projeto Tietê
afirma que a Sabesp terá condição de tratar 69% do esgoto produzido em São Paulo. Quando
esse objetivo for plenamente alcançado, a etapa seguinte prevê dobrar a vazão do rio através
do afundamento da calha
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Ampliar a quantidade de esgoto tratado e conscientizar os paulistanos de que a sujeira
irresponsável reverte contra o rio e contra a própria cidade, não bastam. Falta, por parte das
autoridades, perceber que o problema não se reduz apenas a reformas ambientais. Mais
pungente e mais grave, o Tietê poluído acarreta prejuízos no âmbito social.
Antes da mobilização pública, no entanto, os maus tratos eram impunes e muitas vezes certas
ações não tinham análise prévia sobre os efeitos do impacto ambiental. No começo do século,
a fim de fomentar o desenvolvimento industrial de Cubatão, foi criado um prodígio da
engenharia. Para garantir energia hidroelétrica necessária a mover as máquinas na Baixada
Santista, por meio de um sistema de bombeamento, inverteram o curso do rio Pinheiros,
afluente do Tietê e que lá desembocava suas águas. Criaram a usina Henry Borden no topo da
serra, acondicionando a água do Pinheiros no que hoje é a represa Billings.
Dragada com toda a sujeira do Tietê, as águas que alimentam o pólo petroquímico de Cubatão
servem também para municionar a cidade de São Paulo. A represa Billings é, de fato, um dos
vários mananciais que nos abastecem de água potável. O contra-senso está patente. Se na
época, a construção de tão intrincada e poderosa usina foi comemorada, hoje, o projeto não
seria aprovado. Além de ter sido implementado em região imprópria (mas esta é outra
discussão), o polo industrial de Cubatão sobrevive à custa da improbidade da Billings,
comprometendo a saúde de toda a cidade.
Como se vê, a limpeza do Tietê apenas tangencia os aspectos estéticos. Os efeitos realmente
danosos decorrem de fatores indiretos. Alguns são claros e previsíveis como as enchentes e o
mau cheiro, outros são latentes e invisíveis, como o caso de doenças derivadas provocadas
pela mesma enchente e pela mesma sujeira.
Por trás da degradação do rio símbolo de São Paulo desponta um prejuízo enorme para o
erário. Calcular esse valor depende de muitos fatores relacionados à política de saneamento
básico que, enfim, vincula-se intimamente com a poluição do Tietê. Não há precisão quanto
ao montante que a cidade perde, mas, por meio de alguns exemplos, é possível avaliar o
potencial da perda.
Nas áreas de saúde e turismo torna-se mais sensível a influência negativa do rio. Mas,
infelizmente, não existe nenhum projeto oficial (nem da Secretaria Municipal de Turismo,
nem da Estadual) para utilização do rio como fonte de lazer (quando este estiver habilitado,
claro). No tocante à saúde, o coordenador do Núcleo União Pró Tietê, Samuel Barreto,
permite-se realizar uma digressão. Ele infere: "Considerando que quase 80% das internações
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hospitalares são provocadas por doenças de veiculação hídrica e que, no ano passado, foram
gastos na cidade R$ 2 bilhões com esse tipo de internação, o problema atinge níveis absurdos,
já que a condição do Tietê influi no saneamento como um todo".
Porém, é o gerente do Departamento de Recursos Hídricos da Cetesb, Geraldo Amaral Filho,
que apresenta o exemplo mais inesperado para ilustrar os prejuízos que assolam a cidade
devido à poluição do Tietê. "Nas condições que está, o rio sofre um processo de
decomposição anaeróbica, já que ele está totalmente desprovido de oxigênio. Uma das
características desse estado é o mau cheiro devido à emissão de gases, principalmente, o
sulfídrico".
A natureza, da mesma forma que foi madrasta em levar o Tietê para longe do mar, é
perniciosa também com as estruturas metálicas próximas ao rio. O gás sulfídrico que provoca
o terrível odor de ovo podre oxida os metais e carcome a fiação elétrica e telefônica dos
arredores. O engenheiro conclui: "A população que mora perto do rio tem um gasto maior
com a manutenção do patrimônio". Embora a quantificação do prejuízo seja imprecisa, o
Tietê limpo significaria, sem dúvida, a conta de luz um pouquinho mais folgada.
A emissão do gás malcheiroso é apenas uma pequena faceta do imenso imbróglio em que
transformaram o rio. E, mesmo se bem sucedidas as políticas despoluentes, a ação degradante
perpetrada pelo homem ao longo dos anos nunca vai ser sanada. Mas, apesar da desesperança
fatídica, é preciso dar ao rio o respeito que ele merece. Pois só assim a cidade recobrará a
dignidade perdida já há algum tempo.
O Tietê, com seus 1.150 km de extensão, é o maior rio do estado de São Paulo. Mas, na região
metropolitana, é um dos mais poluídos e está completamente morto. O que causou tanto
estrago foi a expansão desordenada da cidade e o consequente despejo de esgotos residenciais
e industriais diretamente no rio. Para limpar a bacia hidrográfica que corta a cidade
paulistana, seria necessário melhorar o sistema de canalização da região. Com esse objetivo,
em 1992, foi criado o Projeto Tietê, administrado pela Companhia de Saneamento Básico do
Estado de São Paulo (Sabesp).
Durante a primeira etapa do programa, que se estendeu até 2000, foram construídos três
estações de tratamento de água (que se somaram às duas já existentes), além de tubulações
para a coleta e o transporte de dejetos. Segundo a Sabesp, com o fim dessa primeira fase de
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despoluição, o índice de coleta de esgotos na região metropolitana de São Paulo passou de
63% para 80% e o índice de tratamento aumentou de 20% para 62%.
Entre 2002 e 2009, na segunda etapa do projeto, houve um aumento da rede de coletores
(tubos que recolhem o esgoto) e interceptores (tubulações que ficam na margem dos rios e
impedem que o lixo seja despejado nele). Hoje, a região metropolitana tem 84% do esgoto
coletado e, desses, 70% é tratado. A partir do segundo semestre deste ano, começa a captação
de recursos para a terceira fase do plano, prevista para terminar em 2015 e aumentar ainda
mais o índice de água tratada em São Paulo.
Não há previsão para que 100% do esgoto produzido na metrópole seja tratado, já que nem
mesmo nos países mais desenvolvidos isso acontece. No Reino Unido, por exemplo, o índice
está em 92%. Também é um erro comparar o projeto de despoluição do Tietê ao que ocorreu
em rios como o Sena (na França) e o Tâmisa (na Inglaterra). "O projeto de limpeza do Sena
durou mais de 70 anos. Também tem que se levar em conta que a população da cidade de São
Paulo é de 19 milhões de habitantes, contra os 8 milhões de Paris. Além disso, os dois rios são
muito diferentes. A vasão do francês é de 50 mil litros por segundo e o do Tietê é de apenas
34", explica Carlos Eduardo Carrela, superintendente de Gestão de Projetos Especiais da
Sabesp. A vazão é o volume de água que corre pelo rio a cada segundo e, quanto maior, mais
fácil seu processo de auto-limpeza. Por causa de todos esses fatores, é impossível prever se
um dia será possível ver peixes na parte do Tietê que corta a cidade de São Paulo. "O
problema é que há muitas ligações clandestinas de esgoto, que não passam pelos coletores e
vão direto para o rio ou para as galerias pluviais. É preciso que a população se conscientize do
seu papel", afirma Carlos Eduardo Carrela. O superintendente ainda explica que, se o rio parar
de receber sujeira, a despoluição acontece naturalmente, por meio do mecanismo de autolimpeza, que dissolve os poluentes e oxigena a água. Apesar da dificuldade em despoluir a
região metropolitana, no interior do estado ela já pode ser percebida. Antes do início do
Projeto Tietê, o rio estava morto até na região de Barra Bonita, a cerca de 250 km da capital.
Depois do fim da primeira etapa de limpeza, a mancha de poluição recuou 120 km e peixes
voltaram a aparecer na barragem da cidade. "Com o fim da segunda fase, esperamos que
daqui a um ou dois anos a mancha recue mais 40 km, até a região de Salto, a 100 km da
capital", diz Carrela.
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O Tietê poluído no município de Pirapora do Bom Jesus, a 60 quilômetros da capital: os
estragos da poluição se esparrama (Foto: Veja São Paulo)
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Para quem tem menos de 60 anos, o trecho do Tietê que corta a capital sempre foi sinônimo
de águas escuras, poluídas e sem vida. Até a década de 40, no entanto, o principal rio da
cidade era considerado a praia dos paulistanos. O carioca João Havelange, que muito antes de
presidir a Fifa ganhou fama como nadador e jogador de polo, lembra-se dessa época com
detalhes. ‘Podíamos beber a água do rio sem receio nenhum’, conta ele. Primeiro como atleta
do Fluminense e depois defendendo o Clube Esperia, ele disputou a travessia de São Paulo a
nado cinco vezes, de 1935 a 1943. Realizada entre as pontes das Bandeiras e da Vila Maria, a
prova de 5,5 quilômetros atraía 6 000 competidores, em média. O futuro mandachuva do
futebol internacional levou a melhor em três edições. Mas, depois de disputar a última,
Havelange amanheceu com febre alta. Diagnóstico: tifo negro, uma grave doença da qual só
se livrou após passar quatro meses acamado. Sobre o rio no qual contraiu a moléstia que
quase lhe tirou a vida, Havelange diz, aos 93 anos: ‘Eu me lembro até hoje da emoção que
senti ao nadar em suas águas. Meu grande sonho é chegar aos 100 anos para assistir aos Jogos
Olímpicos no Rio de Janeiro, em 2016. Também gostaria de estar vivo para ver o Tietê limpo
novamente’.

A despoluição de um dos mais maltratados cartões-postais de São Paulo é um sonho antigo.
Foi prometida por diversos governos. Criado pelos militares na década de 70, o plano de
saneamento para a Grande São Paulo (Sanegran) previa a coleta e o tratamento de todos os
dejetos que eram lançados em suas águas. Nos anos 80, a convite do prefeito Jânio Quadros, o
arquiteto Oscar Niemeyer elaborou um projeto que incluía, além da faxina do Tietê, a criação
de um parque de 18 quilômetros quadrados ao longo de uma das margens, entre a Lapa e o
Tatuapé - a pista no sentido Ayrton Senna seria reconstruída a 1,5 quilômetro do rio. Em
2003, o arquiteto Paulo Mendes da Rocha anunciou outra proposta para mudar a cara do
Tietê: a construção de diversas passarelas, raias para esportes aquáticos e píeres para
transporte fluvial.

CAPÍTULO III – INCENTIVOS PARA DESPOLUIÇÃO

3.1 Iniciativa do Estado de São Paulo
24

Elaborada pela Sabesp, a atual estratégia de limpeza do Tietê, que já afundou 3 bilhões de
reais em suas águas fétidas, começou em 1992, graças a um abaixo assinado de 1,2 milhão de
pessoas capitaneado pela Rádio Eldorado e pela ONG SOS Mata Atlântica. Orçada em 2
bilhões de reais, a terceira e atual fase do plano está prometida para terminar em 2015.
Consiste em ampliar o tratamento do esgoto na região metropolitana. Explica-se: toda a
sujeira que é lançada nos córregos e rios da cidade e de municípios vizinhos vai parar em
algum momento no Tietê. É por isso que a proposta da Sabesp vai diminuir o estrago de
outros rios da região, como o sujo Pinheiros, que também deságua em nosso maior rio.

Fazer com que o Tietê deixe de ser um esgoto a céu aberto não é tarefa fácil. Por ainda estar
próximo da nascente, o trecho que corta a capital não corre com a mesma força, por exemplo,
do Tâmisa, em Londres, o que dificulta a dispersão de poluentes. A ressurreição do Tâmisa,
aliás, que já teve a morte decretada e hoje abriga 120 espécies de peixe, começou a tomar
corpo nos anos 60. Levou duas décadas para ser concluída e custou mais de 1 bilhão de
dólares. Ampliar a rede de tratamento de esgoto foi uma das estratégias adotadas. A seguir,
especialistas ouvidos por VEJA SÃO PAULO apontam os desafios que precisam ser vencidos
para que o Tietê - ainda que nunca se transforme no rio de águas cristalinas do início do
século XX - deixe de ser uma vergonha. Somadas, as propostas custariam mais de 11 bilhões
de reais aos cofres públicos.

1oDesafio: acabar com o mau cheiro

Tratar todo o esgoto lançado em um rio é a primeira e mais importante etapa para torná-lo
cristalinonovamente. Nesse sentido, os resultados alcançados pelo projeto de limpeza do Tietê
foram enormes. No começo dos anos 90, 63% dos dejetos da metrópole eram recolhidos, mas
apenas 20% desse total passava por algum tratamento. Hoje, o índice de coleta de esgoto na
Grande São Paulo subiu para 84% e o do tratamento, para 70%. Mesmo assim, o nível de
oxigênio do Tietê na capital é próximo de zero (um rio saudável como o Sena, em Paris, que
hoje abriga mais de trinta espécies de peixe, precisa ter pelo menos 8 miligramas de oxigênio
por litro). O vilão é a total falta de tratamento do esgoto produzido por Guarulhos e cidades
do Grande ABC. Elas ainda não se conectaram às estações de tratamento construídas pela
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) por razões financeiras assim que as prefeituras começarem a usar o sistema, terão de pagar por isso. ‘De nada
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adiantará tratar todo o esgoto da capital se os demais municípios da região não fizerem o
mesmo’, explica Carlos Eduardo Carrela, superintendente de gestão de projetos especiais da
Sabesp. Apesar disso, Carrela acredita que a conclusão da terceira etapa do projeto de
despoluição, prevista para 2015, vai resolver ao menos o problema do mau cheiro das águas.
‘Nossa meta é coletar 87% do esgoto da região metropolitana e tratar 84% disso’, diz ele.
‘Será o suficiente para melhorar o odor do rio na cidade.’

Viabilidade: alta (especialistas afirmam que a atual fase do Projeto Tietê deve ser concluídano
prazo).

Tempo mínimo necessário: 6 anos.

Custo: 2 bilhões de reais (valor estimado para a conclusão da terceira fase do Projeto Tietê).

2o Desafio: evitar novos transbordamentos

Concluída em 2006, a ampliação da calha do Tietê diminuiu o risco de enchentes ao longo das
marginais. Para aprofundar o leito do rio em 2,5 metros - antes havia trechos com apenas 50
centímetros -, foram retirados 7 milhões de metros cúbicos de pedra, lama e sujeira. ‘Cenas de
motorista abandonando o carro para não ser tragado pelas águas ficaram no passado’, diz o
engenheiro hidráulico Aluísio Pardo Canholi. ‘Mas o Tietê ainda é incapaz de dar vazão a
temporais muito fortes e pode transbordar em alguns pontos.’ Foi o que ocorreu numa terçafeira no começo de setembro, quando caíram na cidade, entre 8 e 17 horas, 70 milímetros de
água, volume altíssimo para essa época do ano. A construção de piscinões, principalmente nas
regiões do Tamanduateí e do Aricanduva, é tida como a principal solução para o problema.
Mas apenas 43 dos 100 reservatórios previstos no Plano Diretor de Macrodrenagem da Região
Metropolitana estão prontos. Para evitar novas enchentes, o Departamento de Águas e Energia
Elétrica do Estado de São Paulo (Daee) gasta por ano 30 milhões de reais para retirar 400 000
metros cúbicos de lixo do rio - 35% dessa sujeira é atribuída ao lamentável hábito de jogar
lixo na rua. ‘Se a população não se conscientizar de seu papel na poluição dos rios, o
problema das enchentes nunca terá fim’, afirma Ubirajara Tannuri Felix, superintendente do
Daee.
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Viabilidade: baixa (a construção de novos piscinões na Grande São Paulo anda a passos
lentos).

Tempo mínimo necessário: 11 anos.

Custo: 1,1 bilhão de reais (valor estimado para a construção).

3o Desafio: acabar com a ocupação irregular das encostas

Todos os dias, o Tietê recebe mais de 700 toneladas de esgoto, in natura, da capital e de
municípios próximos, o suficiente para encher uma piscina olímpica. A falta de saneamento é
a principal causa da aparência feia e escura dos rios que cortam a capital: 30% do que passa
pelas tubulações da Sabesp volta para os rios sem tratamento algum e 16% do esgoto da
região metropolitana ainda não é sequer coletado. A ampliação da rede coletora de esgoto
depende, em grande medida, da retirada de favelas da beira de rios e córregos. Outro
problema que precisa ser enfrentado é a ocupação irregular de áreas de mananciais - cerca de
2 milhões de pessoas vivem nessas regiões na Grande São Paulo. ‘É dificílimo coletar o
esgoto dessas áreas sem desapropriar parte dos moradores’, explica Carlos Eduardo Carrela,
da Sabesp. ‘Enquanto isso não é feito, o destino final de toda a sujeira continuam sendo o
Tietê e o Pinheiros.’ A segunda fase da despoluição do Tietê reduziu o esgoto jogado na
Represa Billings, o maior reservatório hídrico de São Paulo, ao redor do qual 700.000 pessoas
vivem à margem da lei. ‘Foi uma conquista importante’, comemora Carrela. ‘Mas terá sido
em vão se a prefeitura não impedir o surgimento de novas ocupações irregulares.’

Viabilidade: baixa (além do investimento financeiro, a retirada de casas da beira dos rios tem
um custo político com que poucos governantes estão dispostos a arcar).

Tempo mínimo necessário: 5 anos.

Custo: 1,7 bilhão de reais (valor estimado para a recuperação das várzeas do Tietê).

4o Desafio: impedir o lançamento de produtos químicos
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Um dos responsáveis pelo atual estado de nossos rios é o esgoto industrial. Em 1992, a Cetesb
calculou que 1 250 empresas despejavam no Tietê 5 toneladas de resíduos químicos todos os
dias. Hoje, o volume de lixo industrial lançado nas águas diminuiu para 307 quilos diários e o
número de fábricas que funcionam às margens do rio baixou para 594. ‘Essas empresas são
rotineiramente fiscalizadas para evitar novas contaminações’, explica Richard Hiroshi,
engenheiro da Cetesb especializado em controle de poluição ambiental. ‘Mas lu Ribeiro, da
SOS Mata Atlântica. ‘Mas, enquanto o problema do mau cheiro não for vencido, nenhuma
empresa vai querer investir nesse tipo de transporte.’ Fora da capital, o Tietê - que tem 1 100
quilômetros de extensão, 800 dos quais navegáveis - é utilizado todos os anos para transportar
5 milhões de toneladas de carga. Pouco. Pelo Rio Reno, um dos maiores da Europa e também
com 800 quilômetros navegáveis, são transportados cerca de 200 milhões de toneladas de
carga por ano. Para aumentar o transporte fluvial em São Paulo, Bussinger estuda a criação de
um hidroanel de 186 quilômetros interligando o Tietê a outros canais próximos. ‘Isso
facilitaria muito o escoamento de mercadorias produzidas na cidade.’

Viabilidade: baixíssima (só dá para pensar em navegabilidade se todas as outras propostas
forem colocadas em prática).

Tempo mínimo necessário: sem previsão.

Custo: 2 bilhões de reais (orçamento previsto para a criação do hidroanel).

3.2 Iniciativa de cidadãos

Além da iniciativa tomada pelo Estado de São Paulo em relação a conscientização da poluição
do rio Tiête, parte da população de São Paulo, através de ONGs entre outros, tenta
conscientizar a população toda de São Paulo sobre o Rio Tiête. Uma dessas iniciativas é em
relação ao óleo de cozinha que é bastante usado nos domicílios, e que se não forem
corretamente reutilizados, podem prejudicar e muito a natureza, se um litro for descartado
incorretamente na pia ou ralo doméstico pode entupir encanamentos e poluir 10 quilômetros
quadrados de litros de água, segundo dados da Organização Não-Governamental Bio-Brás, de
Mogi das Cruzes. "O que muitas pessoas não sabem é que esta atitude contribui para a formação de
uma camada na superfície da água de rios e córregos, impedindo a passagem de luz e a realização
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da fotossíntese, levando à morte milhares de peixes e plantas aquáticas", ensina Nadja Soares,
presidente da Bio-Brás.
Para diminuir estes efeitos nas águas do Alto Tietê, a entidade iniciou em 2008 o Projeto Renove,
que tem como principal objetivo despoluir os rios e córregos presentes na região. Segundo Nadja, a
iniciativa já impediu que mais de 21 toneladas de óleo de cozinha contaminassem os rios. "O
objetivo agora é reduzir em pelo menos 20% a poluição do Rio Tietê pelo óleo vegetal, usando
como ferramentas a Educação Ambiental, Participação Popular e Campanhas Sociais", explica.

Cerca de 350 Eco-

Eco-Postos
Segundo Nadja, igrejas, supermercados, escolas e comércios da região tiveram uma adesão
surpreendente ao projeto, ultrapassando expectativas iniciais de instalação de Eco-Postos para que
a população pudesse ter onde levar o óleo vegetal utilizado na cozinha. "São quase 350 Eco-Postos
espalhados em várias cidades do Alto Tietê", comenta.
Nadja explica que os Eco-Postos são os locais que recebem tambores com adesivos da logomarca
do Projeto Renove. "Assim a comunidade local pode levar o óleo usado e deixá-lo dentro do
tambor para que seja destinado à reciclagem". Após seis meses de participação efetiva, o EcoPosto recebe um Selo de Responsabilidade Ambiental.

29

Periodicamente a Bio-Brás passa nos Eco-Postos recolhendo o óleo de cozinha descartado para dar
um destino ambientalmente correto para o produto. "Enviamos para empresas que usam como
matéria-prima na produção de tintas, vernizes, acendedores de churrasqueira e biodiesel", explica.
Sabão Caseiro
Pensando ser uma atitude ambientalmente responsável, muitas pessoas aprenderam técnicas de uso
do óleo de cozinha para fazer sabão caseiro. No entanto, segundo Nadja, não há pior vilão do que o
sabão produzido em casa. "O maior inimigo dos projetos de despoluição dos rios é o sabão",
salienta.
Segundo ela, as produções caseiras não possuem equipamentos de segurança necessários e
profissionais capacitados para o desenvolvimento do produto correto. "O sabão caseiro obviamente
dá mais brilho porque tem excesso de soda cáustica. Além disso, quanto mais espuma faz, pior é
para os rios, pois a espuma não se separa da água", explica.
No entanto, não podemos dizer que a espuma é um poluente da água e sim um contaminante. "A
espuma do sabão não polui, pois o que polui podemos separar, a espuma contamina", conclui,
explicando que não é possível separar contaminantes da água, o que prejudica ainda mais o meio
ambiente.

CONCLUSÃO
O estado do Rio Tietê hoje pode ser considerado quase sem volta, segundo os indicadores, o
nível de poluição no rio chega a ser exorbitante, isso se dá devido ao fato de que o rio se tornou lugar
de despejo de objetos usados e de lixo da população do Estado de São Paulo, principalmente da
cidade de São Paulo. Com essa degradação, que vem sendo feita há décadas, o Rio Tietê se tornou
uma vista horrível para os cidadãos da cidade de São Paulo, principal percurso do rio.
Diferentemente da nascente em Salesópolis, o Rio Tietê na cidade de São Paulo é onde a
maioria das causas e conseqüências da poluição acontecem, ou seja, é onde a maioria da poluição é
despejada nele e onde as conseqüências da poluição acontecem, como por exemplo, as enchentes,
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mal cheiro entre outros. O resultado de tudo disso se dá devido a imprudência do homem para com
a natureza.
Para que o Rio Tietê volte a ser como era antes de tudo isso, há um processo lento para
resolver isso, podemos usar como o exemplo o Rio Tamisa da Inglaterra, que em seu passado,
possuía seus índices parecidos com o do Rio Tietê atualmente, e que hoje, possui vida animal em seu
curso pela cidade de Londres, é possível praticar a pesca nele, tudo isso se deu devido a conciliação
da população com a iniciativa do governo da Inglaterra, caso contrário isso nunca seria possível. Em
São Paulo, o que deveria ser feito para a recuperação do Rio Tietê é a mesma coisa que nos outros
países da Europa que conseguiram, conciliar o incentivo do governo com a boa vontade da
população. Porém pelo fato de ser o Brasil, isso pode ser tornar mais difícil ainda, devido ao grande
número de políticos corruptos, nós não podemos saber ao certo se o destino de todo o dinheiro
investido é para a despoluição do Rio Tietê. Por se tratar de Brasil, todo o processo fica um tanto
quanto mais caro e mais demorado.
A melhor forma de atingir o objetivo de despoluir o Rio Tietê seria a conscientização entre
população e o Estado de São Paulo, através desta, seria de enorme facilidade para que
conseguíssemos o despoluir. O processo é lento e é preciso muita paciência e ajudados cidadãos para
que o processo se conclua o mais rápido possível, assim, tornando não só a cidade de São Paulo, mas
também o Estado de São Paulo inteiro, um lugar que apresente melhores condições para viver e que
posso também utilizar o Rio Tietê como fonte de renda sem o depredá‐lo novamente.
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INTRODUÇÃO
O debate da sustentabilidade prossegue se extendendo mundialmente. A questão é, mais
do que nunca, de extrema urgência e devido a isso inúmeras cidades de diversos países –
principalmente os europeus – já tomam suas providências para melhorar o meio-ambiente e junto
à ele, a sociedade de uma maneira geral. Os números impressionam, assustam e trazem sob foco
uma perspectiva que deve ser analisada e repensada: a falta de costume do brasileiro em tomar
atitudes que visem melhorar o meio-ambiente; a falta de costume de se ensinar sobre a
sustentabilidade nos dias atuais. A medida em que o tempo passa, a necessidade dessas práticas
passa a ser maior e os recursos naturais que antigamente se mostravam mais disponíveis, agora
aparecem em um cenário defasado, no qual eles praticamente estão escassos devido à grande
exploração do ser humano.
No Brasil, as péssimas condições de tratamento do lixo, por exemplo, fazem com que os
cidadãos se sintam cada vez mais desestimulados em exercer papéis ecológicos, além de
frustrados por não poder fazê-lo. Ainda assim, no entanto, muitos fazem sua parte
voluntariamente procurando viver em um país melhor, e para isso, contam com a inovação: ela
anda lado a lado cada vez mais com a sustentabilidade e a tendência é que isso se intensifique
ano pós ano.
Por fim, é necessário entender a importância que a sustentabilidade traz para todos nós; e
não somente do ponto de vista ecológico, mas também do ponto de vista social e econômico, que
a cada dia que passa se sente mais atraído por essa questão. E é sobre essa fusão de diferentes
pontos de vista que o trabalho vai abrangir: como a sustentabilidade atua, nesses diversos ramos
da sociedade atual moderna.
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1.1 – O que é a sustentabilidade nos dias atuais?

Nunca se falou tanto em sustentabilidade como nos dias de hoje. Mundialmente a palavra
“sustentabilidade” começou a ser propagada a partir da realização da Conferência das Nações
Unidas sobre o Meio Ambiente Humano. Na prática, o termo está definido como a capacidade
que o indivíduo ou um grupo de pessoas tem em se manterem dentro de um ambiente, sem
causar nenhum tipo de impacto à ele. No entanto, apesar da sustentabilidade estar associada
diretamente ao meio ambiente e a tudo que o envolve, ela não está limitada somente a esta área.
Está presente na área social, ambiental, empresarial, econômica, da moda, de produtos, dentre
outras. Em resumo rápido, a sustentabilidade ambiental – como já dito anteriormente - é o uso de
recursos a não prejudicar o máximo possível o equilíbrio entre o meio ambiente, as comunidades
humanas e toda a biosfera que dele dependem para existir. Já a sustentabilidade social, por
exemplo, se preocupa em promover ações voltadas para o resgate da cidadania da pessoa
humana, garantindo seus direitos universais: saúde, educação, moradia, trabalho e que muitas
vezes estão ligadas aos trabalhos que podem ser feitos para ajudar o meio ambiente, etc.

Entende-se que para um processo ser sustentável, o bem-estar do homem é objetivamente
necessário, pois é ele o principal responsável por implementar as demais ações de
sustentabilidade que irão garantir o futuro para esta e para as novas gerações, resultando no
conceito de sustentabilidade socioambiental. A sustentabilidade está relacionada com a
continuidade dos aspectos econômicos, sociais, culturais e ambientais da sociedade. Mantendo a
força e a capacidade de regenerar-se mesmo diante da ação contínua e da presença atuante da
mão do ser humano.
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Sustentabilidade também é acima de tudo, saber suprir as necessidades do presente,
procurando não interferir nas gerações futuras – ou pelo menos o mínimo possível -,
contribuindo com nossas vivências e experiências pessoais, repassando estas ao coletivo, sendo
este um fator mais que decisivo para possibilitar essa prática da sustentabilidade, tomando a
adoção de práticas que resultarão ao médio e longo prazo numa nova perspectiva de vida para as
próximas gerações, lhes garantido assim uma possível melhor qualidade de vida.

Outro ponto a ser discutido, é em relação ao conhecimento que as pessoas tem (ou não)
sobre a sustentabilidade e como ela pode ser praticada no dia-a-dia. Nos dias de hoje, é
necessário que cada um de nós indivíduos, tenhamos a consciência de que é sim necessário se
preocupar e cuidar do meio ambiente no qual se vive. E para isto, é preciso estar atento a cada
atitude e repensar a forma como se vive dentro deste meio. De maneira direta e até mesmo
indireta, a continuação e sobrevivência da raça humana está totalmente ligada e dependente da
conservação dos recursos naturais que estão presentes em nossas matas, florestas, rios, lagos e
oceanos – visto que, infelizmente no Brasil, grande parte da população não tem o costume de
tratar corretamente o meio ambiente e isto se volta à própria população, ocasionando muitas
tragédias, sendo um exemplo disso as enchentes que ocorrem em todo o país, de Norte a Sul,
causando anualmente a morte de centenas de pessoas. Essas catástrofes ocorrem por mero
descuido com o ambiente por parte da população, que ao colocarem lixo nas ruas, obstruam-se as
galerias pluviais. Mas algumas dicas simples e atitudes básicas podem fazer uma enorme
diferença, como substituir a sacolas plásticas dos supermercados por sacolas feitas de papel ou
qualquer outro material reciclável, separando o lixo de nossas casas, não desperdiçar água e/ou
energia elétrica e não jogar baterias de eletrônicos no lixo etc.

3

1.2 - Como e porque a sustentabilidade, com o auxílio da inovação, pode ajudar na
questão social?
Hoje as empresas estão em busca da inovação por questão de sobrevivência e
também por questões de imagem, isso é indiscutível. O desafio das equipes de novos projetos é o
de buscar novos caminhos que assegurem ao consumidor a iniciativa de um consumo mais
consciente através da fabricação de produtos inovadores com tecnologias mais limpas garantindo
a sua qualidade. Assim, muitas dessas empresas trabalham com projetos fora da área executiva,
que visam junto com a inovação dos dias atuais, na melhora de questões sociais através de
trabalhos relacionados à sustentabilidade - as indústrias têm um papel muito importante na
transformação do consumo, mas também é necessária a implantação de políticas públicas e
campanhas de conscientização ambiental para que os usuários antes de adquirirem um novo
produto tenham condições de descartar corretamente todo o lixo que produz -.

Para a empresa Coca-Cola, por exemplo, o projeto “O Coletivo Coca-Cola” é uma
inovadora tecnologia social, cujo objetivo é capacitar jovens das classes C e D para conquistar
aumento da renda em comunidades de baixo poder aquisitivo. O Coletivo – que já opera em 69
comunidades de 10 estados brasileiros (São Paulo, Pernambuco, Rio de Janeiro, Ceará, Alagoas,
Goiás, Rio Grande do Sul, Paraná, Bahia e Minas Gerais), é desenvolvido a partir da montagem
de centros de formação profissional dentro das próprias comunidadades, onde são oferecidos
cursos que combinam aulas teóricas com atividades práticas. O encaminhamento para o Mercado
de trabalho é feito por meio da própria Coca-Cola Brasil, dos fabricantes que integram o Sistema
Coca-Cola Brasil e parceiros nacionais e até mesmo internacionais. Já no primeiro ano, 30% dos
jovens capacitados entraram para o mercado de trabalho e atingem muitas vezes o que procuram:
uma melhora na situação financeira, tomando atitudes e trabalhando para a melhora do meio
ambiente.

Em outros setores também há preocupação constante com a sustentabilidade, sendo
sempre auxiliados pela inovação nesses processos. No setor cerâmico, por exemplo, é utilizado
o vidro plano na produção de pastilhas de vidro como a Ecoglass da Cerâmica Gyotoku. Já no
caso do setor siderúrgico, geladeiras e até carros tem o aço totalmente reaproveitados e até
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mesmo reprocessados. O aço é derretido sendo retirado as suas impurezas ele é transformado em
aço liquido que se transforma novamente em vergalhão, arame, telas, fibras de aço, perfis etc
utilizados como insumo básico no setor da construção civil no Brasil. Outro exemplo interessante
é o movimento do setor de iluminação que através dos sistemas de dimerização e leeds
conseguem uma redução do consumo energético de um empreendimento de até 40% em relação
a um sistema de iluminação convencional. Paises como Japão, Dinamarca já possuem em estágio
avançado e o ciclo de vida do produto é fechado através da reutilização e reaproveitamento,
auxiliando cada vez mais na questão de um presente mais consciente para um futuro cada vez
melhor.

Além desses, nos setores de fabricantes de aparelhos celulares como a Motorola,
acabaram de lançar no mercado o primeiro aparelho produzido com matéria prima proveniente
de garrafas pets, sendo essas garrafas provenientes de catadores de ruas de todo o país, que estão
cadastrados em um programa que a empresa é responsável. Outra iniciativa interessante da
Samsung também, é a de redução das embalagens para economizar papel e também o programa
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de recolhimento de baterias em pontos que foram construídos pela empresa e que são
administrados por pessoas que se tornaram capacitados para isso através de programas sociais e
que estão instalados muitas vezes em comunidades carentes que fazem de programas
sustentáveis, seu sustento.

O Instituto Ethos acabou de lançar um relatório de uma pesquisa realizada com instituto
Akatu e Ibope sobre o panorama geral da Responsabilidade Social no Brasil, e uma das
conclusões para o instituto é que o movimento voluntário da responsabilidade social nas
empresas já atingiu seu patamar, ou seja, para as empresas mudarem e passarem a incorporar a
responsabilidade social em seu negócio será necessário acima de tudo, incentivos tributários e
fiscais e adoção de políticas públicas setoriais para o avanço da sustentabilidade no Brasil.
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1.3 - Como propagar as idéias sustentáveis no Brasil?
É de toda e extrema importância o fato de que a questão da sustentabilidade deve
ser mais desenvolvida e discutida no Brasil. Novos projetos e idéias devem ser constantemente
inventados e reinventados para que nós, brasileiros, possamos viver em um país que não ficará
para trás quando o assunto é cuidado ao meio ambiente – uma vez que em muitos outros países
da Europa e América do Norte, a sustentabilidade está criando raízes nos territórios e já faz parte
de políticas econômicas e sociais e é tratada com rigor e fundamentalismo, sendo debatido e
ensinado desde escolas até projetos de governos -.

As idéias sustentáveis devem ser, antes de mais nada, apresentada para todos o mais
detalhadamente possível, visando o conhecimento da imensa importância que ela tem para que
possamos viver bem e melhor, assim como as futuras gerações. Seria melhor ainda apresentar a
idéia para crianças, visto que ela são de fato o “futuro do mundo”.

Lembrando-se de que, para a sustentabilidade criar raiz, é necessário que se tenha
princípios e valores éticos com todos os seus públicos de interesse, sejam eles: alunos,
professores, pais de alunos, comunidade vizinha, imprensa, governo, mídia dentre outros. E
alguns passos podem ajudar isso a se concretizar cada vez mais, como por exemplo:
Levantamento dos Stakeholders - serve para empreender práticas de sustentabilidade na gestão
de uma escola. O importante é dar bons exemplos de cidadania.

Formalidade/Legalidade - o segundo passo é verificar se a escola atende todas as leis
ambientais, municipais, ou seja, verificar se a escola está atuando de forma legal, respeitando as
legislações e em dia com impostos.
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Engajamento com os Stakeholders - neste passo é fundamental comunicar de forma clara e
objetiva os motivos pelos quais a escola está preocupada com a sustentabilidade.

Formação de um possível comitê de sustentabilidade - O grupo de sustentabilidade deverá
estabelecer as metas e os objetivos.

Implantação do Programa de Sustentabilidade e Comunicação – O comitê ficará encarregado de
liderar a implantação do programa e de reportar aos seus públicos o que está acontecendo.

Comunicação / Relatório de Sustentabilidade - a publicação do relatório de sustentabilidade é
muito importante, pois, além de agregar valor a marca, serve como ferramenta para avaliação da
gestão da empresa para tomada de decisão.

Com isso em mente, algumas empresas brasileiras decidiram propagar as idéias
sustentáveis por algumas comunidades de algumas capitais brasileiras, como é o caso da empresa
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de saúde Unimed, que acaba de dar início ao projeto piloto do “Ecopo” – um copo descartável de
papel em formato de envelope -, dentro das suas unidades de atendimento. A empresa selecionou
sete pontos específicos que receberão o suporte com os copos de papel, bem como informações
sobre os benefícios e modo de utilização dos mesmos. O público no entanto poderá optar por
qual copo usar. O objetivo da ação é trabalhar a conscientização dos clientes e propagar idéias
sustentáveis.

Além de grandes e tradicionais marcas implantarem programas para a expansão das
idéias sustentáveis, pequenas empresas varejistas estão também se incorporando à estratégia de
gestão sustentável. O resultado para o meio ambiente e para a população são iniciativas como o
reflorestamento e a reutilização de materiais usados para matéria-prima. De acordo com Roberta
Cardoso, coordenadora da iniciativa, o programa é voltado para o varejista e no que ele está
faendo a pode fazer, no entanto, o consumidor por sua vez tem forte aceitação por práticas
sustentáveis: “As pessoas gostam de entender o que elas estão fazendo, se o varejista explicar seu
projeto, o consumidor irá participar” afirma. O varejo sustentável comtempla desde práticas
externas – consumidores – até as internas , procurando assim exercitar a consciência dos
funcionários, entendendo o quanto é economicamente viável a sustentabilidade nas empresas,
nos dias atuais. Exemplo de um varejista que viu seus negócios alavancarem devido à questão da
sustentabilidade, o dono da Astel Refrigera resolveu, há 8 anos, reciclar o gás CFC presente nos
produtos que manuseia e comercializa na sua assistência técnica, como máquinas de arcondicionado e geladeiras. Com uma válvula perfuradora especialmente produzida para esse fim,
suga o gás sem permitir que ele seja liberado para a atmosfera. Após ser retirado e armazenado,
um compressor realiza a reciclagem desse mesmo gás. A empresa hoje, conta com 14
funcionários e sua ação resulta na redução de 50% da compra de gás. Segundo o proprietário,
muitas pessoas o procuram especialmente por saberem da sua ação em prol do meio-ambiente:
“É impressionante como esse número aumentou de uns 5 anos para cá. As pessoas ficam ficam
fidelizadas no serviço pelo diferencial que ele apresenta, interessadas no processo e parabenizam
a iniciativa da empresa, o que é mais legal ainda, pois percebemos que cada vez mais as pessoas
estão engajadas em iniciativas desse tipo”, comenta.
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2.1 – O que deve ser feito para que a sustentabilidade se concretize cada vez mais
no Brasil?

A sustentabilidade – como previamente visto - visa o bem-estar da sociedade de hoje e a
de amanhã em relação ao meio ambiente. Para que ela de fato se concretize é necessária grande e
intensa campanha de divulgação, realizadas tanto pelos setores básicos e políticos, como por
empresas – sejam elas de grande ou médio porte - que visem os projetos e a aplicação da mesma,
tanto em seus estabelecimentos quanto fora dele. A mobilização da sociedade para esse fim
também é um fator determinante para a propagação da idéia da sustentabilidade e consequente
melhora da qualidade de vida.

À medida que o mundo torna-se cada vez mais frágil, o futuro enfrenta, ao mesmo tempo,
grandes perigos e grandes promessas que buscam uma melhora significativa para as futuras
gerações. Para chegar a este propósito, é importante que haja também nossa responsabilidade uns
para com os outros. Portanto, o desenvolvimento sustentável caracteriza-se como um processo de
mudanças pelas quais estamos atravessando, no qual se compatibiliza a exploração de recursos
naturais, tecnologia e inovação.
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Quando o assunto é “inovação”, então, nota-se que ela está cada vez mais presente no
nosso cotidiano, assumindo hoje a responsabilidade de solucionar os principais desafios que
surgem e afetam a humanidade, em outras palavras, a solução para os novos problemas está
diretamente ligada à inovação. As respostas aos desafios da insustentabilidade ambiental,
econômica e social virão certamente em forma de novas atitudes, novas idéias, métodos e
processos. Não por acaso, assim surge o termo “Inovabilidade” - que sugere a idéia de que cada
vez mais Inovação e Sustentabilidade andam de mãos dadas, e que remete à capacidade que
temos de desenvolver, ao longo dos anos, uma maneira inteligente de nos adaptarmos num
mundo que muda cada vez mais depressa e com mais intensidade. Assim, entendemos o termo
“inovabilidade” como uma maneira de repensarmos àquilo que nós somos, naquilo que temos
convicções, naquilo que pensamos, e afins. Criatividade e adaptabilidade nesse caso então,
entram como um sentido de “urgência”, daquilo que deve ser revisto, para que seja então,
melhorado.

Por outro lado, por vez, também temos o termo como uma visão convergente da inovação
e da sustentabilidade, visto que temos a consciência de que a nossa vivência no universo pode
comprometer sim a existência da humanidade, caso nada seja feito e mudado rapidamente. A
inovação, por isso, está ao serviço da nossa sobrevivência, e à serviço de um mundo no qual
haverá mais equilíbrio, maior consciência ambiental, maior preocupação em cuidar do que nos
foi deixado, e principalmente, um mundo com maior preservação de recursos que já estão
praticamente escassos
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2.2 - Como as empresas de diversos ramos, nos dias atuais, podem ajudar para um
futuro meio ambiente melhor?

Nota-se que nos dias atuais, a sociedade segue relações intrínsecas com alguns setores e
áreas que fazem ligação direta com questões financeiras, econômicas, políticos, ambientais entre
outros, então, um passo que pode ser tomado para suavizar os agravantes sociais é o de
justamente intensificar a responsabilidade social e agregar a sustentabiliade nesses setores
citados.

Na questão da aplicação da sustentabilidade desenvolvido principalmente por empresas, é
necessário ressaltar que ultimamente, há um investimento de larga escala das grandes marcas do
mercado – como Colca-Cola, Pão de Açúcar, Nestlé -, principalmente os órgãos mais ligados as
relações financeiras; este “investimento” está em alta, e a tendência é de que cada vez mais ela
seja agregada a este meio. Além disso, as indústrias e empresas que vem se envolvendo nessa
questão (as famosas “indústrias sustentáveis”) – seja essa sustentabilidade ela social ou
ambiental -, tendem a exercer um importante papel para toda a sociedade, tanto indiretamente
como diretamente. Quando se tomam medidas como promoções de trabalhos e de renda e
investimentos em projetos de ordens ambientais, são medidas que visam a igualdade entre os
cidadãos e ao mesmo tempo um maior equilíbrio com o meio ambiente, exercendo um papel de
cidadania consciente de todos.

Nesse quesito, muitas empresas tem se focado para que esses tipos de projeto saiam do
papel, sejam exercidos como devem ser e sirvam de exemplo para outras, visto que eles
promovem uma excelente imagem da própria empresa – entrando até mesmo uma questão de
marketing, neste caso -.

No entanto, quando o assunto é sustentabilidade dos negócios, é difícil dizer que essas
atitudes praticadas pelas empresas sejam suficiente. Em atual pesquisa feita pela revista
Exame, 63% delas contam com um comitê de sustentabilidade, 83% têm uma política
corporativa ambiental e 81% utilizam critérios sociais para a escolha de seus fornecedores. Cerca
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de um terço dessas empresas também vincula a remuneração variável de seus executivos a metas
ambientais e sociais. Porém, ao tratar de impacto social, o índice de empresas que avaliam a
atuação dos fornecedores chega a 81% - o que é muito bom. Um percentual mínimo de empresas
(5%) prevê, no entanto, medidas disciplinares e legais para as situações em que os fornecedores
não se enquadram nesses indicadores de monitoramento, quando o assunto é ambiental.

Há grande chances de que essas companhias devam cada vez mais procurar evoluir no
que se refere à melhora do ambiente, diminuindo a emissão de gases de efeito estufa — seja no
processo produtivo ou em outras etapas de sua atividade, como o transporte de materiais e
pessoas. Segundo o levantamento, 40% das empresas realizam hoje um inventário de emissão de
gases de efeito estufa — e 32% já possuem metas de redução dessas emissões.

Além disso, nos dias atuais, produtos somente de boa qualidade já não são mais
suficientes para os consumidores. Estamos na era na qual uma nova tendência está se formando e
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se intensificando cada dia mais, em diversos mercados: as empresas se encontram obrigadas a se
adequarem a um padrão ecológico que agrade aos seus clientes, e somente aquelas que se
encaixarem nesse novo modelo de comercialização terão um futuro mais garantido na sua área,
cabendo a cada um de nós escolher aquela empresa ou marca que possuem melhores condições
para amenizar o máximo possível os impactos que geram ao meio-ambiente.

O que as empresas podem de fato fazer então, para colaborar com isso?

• Reclicar o lixo produzido.

• Classificar e selecionar fornecedores que são socialmente e ambientalmente comprometidos e
responsáveis.

• Praticar a coleta seletiva nos seus centros administrativos.

• E principalmente conscientizar seus colaboradores e funcionários por meio de informações e
campanhas institucionais, visando um maior comprometimento com o ambiente dentro da
empresa e fora dela, em suas vidas pessoais.

Em suma, as empresas exercem seu papel de exemplo em todo o ambiente – adotando a
responsabilidade social corporativa - mas principalmente no local onde a mesma está inserida;
suas ações podem mudar a realidade dessa comunidade, quer ela sofra ou se beneficie com os
impactos desse empreendimento.

• Responsabilidade Social Corporativa: Forma de gestão que é definida pela relação ética da
empresa em relação à todos os públicos com os quais ela se relaciona e pelo estabelecimento de
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metas empresariais que sejam compatíveis com o desenvolvimento sustentável da sociedade,
procurando assim, preservar recursos ambientais e culturais para as gerações futuras, respeitando
a diversidade ambiental e promovendo a redução das desigualdades sociais.

15

2.3 – O papel da prefeitura de São Paulo no incentivo à reciclagem

O papel de uma prefeitura como a da cidade de São Paulo - a mais importante
economicamente do país -, é extremamente importante para que a questão da sustentabilidade
seja exercida, afinal é a partir de suas finanças que a coleta é realizada. Dos 292 caminhões
destinados à coleta de lixo na cidade, por exemplo, apenas 7% são contratados para a coleta dos
reciclados, tornando a porcentagem de reciclagem muito pequena – menos de 2% do total -, se
comparada ao geral que o paulistano produz diariamente de lixo.

Além desse papel principal da prefeitura, é extremamente e fundamentalmente necessário
que sejam criados planos que procurem propagar informações sobre a importância da reciclagem
de lixo, principalmente nas escolas; somente assim essa idéia será fixada na mente e se tornará
um assunto que deve ser cautelosamente discutido no cotidiano de todos.
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O governo da cidade argumenta que maiores investimentos estão sendo estudados para
que a porcentagem de lixo reciclado coletado e devidamente tratado, aumente; no entanto,
nenhum programa oficial de coleta de lixo foi implantado. E por consequência desse fato que
muitos cidadãos, muitas entidades sem fins lucrativos e muitas organizações nãogovernamentais, têm se mobilizado para que, na medida do possível, ajudem a dar o tratamento
adequado para o lixo produzido na cidade: separam o lixo cuidadosamente e colocam para
reciclagem no local correto de coleta, além de terem o cuidado de levar materiais mais nocivos
ao meio-ambiente – como pilhas -, para alguns pontos específicos de coleta, que ainda são
poucos, se comparados à outros países.

As vantagens da coleta seletiva de materiais recicláveis:

• Diminuição da quantidade de lixo enviada diretamente aos aterros, aumentando a vida útil
desses materiais e facilitando a recuperação do ambiente;

• Desenvolvimento de atendimento social, com a geração de emprego e renda através da
comercialização dos materiais recicláveis pelas cooperativas de triagem;

• Diminuição da poluição;

• Geração de empregos;

• Apoio às políticas de incentivo a sistemas produtivos de menor impacto ambiental;
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O que deveria ser feito pela prefeitura, de fato:

• Estabelecer uma atuação política integrada com os demais municípios da região metropolitana,
com a finalidade de que as políticas ambientais sejam implementadas de maneira igual na capital
e no entorno dela;

• Intensificar a implementação de programas ambientais nos bairros da cidade, promovendo
assim, o devido apoio técnico às comissões que já atuam nesta área;

• Garantir acesso fácil dos cidadãos à bancos de dados públicos e indicadores sócio-ambientais;

• Estimular a relação comunidade x escola, com a perspectiva de que se desenvolvam cidadão
com consciência e visão ecológica.
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3.1 - A sustentabilidade que visa também o lucro

O equilíbrio entre o desenvolvimento sustentável e o crescimento econômico tem se
mostrado uma das mais difíceis relações do mundo atual. O excesso do consumismo sem freio
traz consigo consequências diretas ao meio ambiente –além do crescimento econômico das
empresas , que nem sempre são positivas. Aumentar a produção industrial, por exemplo,
significa também produzir mais lixo, e assim, interfere-se diretamente e quase que
exclusivamente no meio-ambiente, indo contra todas as possíveis soluções que criamos para
ajudar à este.

Em cidades brasileiras como Natal, onde o índice de reciclagem e coleta seletiva ainda
não supera o número de 2% em relação ao total daquilo que é coletado diariamente,
condicionar resíduos sólidos de maneira correta ainda é –infelizmente-, uma dificuldade.
Com a idéia de reduzir a quantidade de produtos encaminhados ao setor de transbordo em
Cidade Nova, por exemplo, catadores que antigamente trabalhavam clandestinamente no forno
do lixo, se uniram em pequenas associações com o mesmo ideal, no ano de 2003: ajudar o meioambiente, tirando a partir dele, algum tipo de lucro –seja ele físico ou não-. Com o objetivo em
mente, os catadores passaram a coletar o lixo reciclável de porta em porta. "No início, nós
tínhamos 16 caminhões que eram disponibilizados pela Prefeitura. Em 2010, este número que já
não era lá essas coisas, caiu para quatro", detalhou o presidente da Cooperativa de Materiais
Recicláveis da Grande Natal (Coopcicla), Francisco das Chagas Rocha.

Após a redução desse número de caminhões que realizavam o traslado dos produtos
coletado nas residências para os galpões das cooperativas, os catadores de repente enfrentaram
uma total paralisação do serviço. Durante o período de quase 1 ano, a coleta seletiva
praticamente deixou de existir na cidade de Natal. Uma das consequências deste triste fato, foi o
acúmulo de lixo na área de transbordo da cidade por vários meses. Além disso, muitos dos
catadores deixaram o emprego em busca de outros meios de ganhar dinheiro, já que estes
dependiam logicamente do processo da reciclagem, que já havia se tornado um trabalho diário e
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fixo.

Atualmente, somente duas cooperativas trabalham na coleta seletiva da cidade
nordestina: a Coopcicla e a Coocamar. O trabalho foi retomado após um tempo, após a
paralização. No entanto, como em muitas outras cidades brasileiras quando o assunto é a
reciclagem de lixo e a questão da sustentabilidade, alguns problemas continuam. "Nossa
principal dificuldade é o transporte do material que coletamos. Hoje nós dispomos de apenas
cinco caminhões para coletar lixo reciclável em seis grandes bairros", afirmou Francisco das
Chagas. Por dia, somente a Coopcicla chega a coletar uma tonelada de produtos recicláveis.
Para alguns catadores, como Maria das Graças Andrade, o valor recebido pelos itens vendidos
após a separação dos produtos no galpão da cooperativa, não é muito atrativo, mas o que a
motiva mesmo é a coleta de itens casa a casa, ficando com a consciência de que está ajudando ao
futuro das próximas gerações –mesmo que apenas sua parte não seja tudo-. "Eu trabalhei dez
anos no lixão. Depois que eu comecei a reciclar e a estudar e estender mais minha visão sobre a
causa da sustentabilidade, minha vida melhorou em diversos aspectos", comentou. Um dos
pontos mais positivos relatados por Maria é a questão do reconhecimento da população pelo seu
trabalho de seleção de lixo na cidade: “É muito gratificante”. Além desses guerreiros que
trabalham duro e diariemente para que o futuro do meio-ambiente seja melhor, as donas de casa
também participam e agradecem a colaboração dos catadores, “nós estamos colaborando com a
limpeza da cidade e com famílias que realizam a coleta. É preciso, porém, que o governo amplie
a área de atuação das cooperativas e ofereça melhores condições de trabalho", defendeu a dona
de casa Marluce de Melo, que diz fazer questão de praticar essa causa na sua comunidade, e
incentivando os vizinhos a segui-la: “Acho importante que a comunidade tenha essa consciencia
e pratique a cidadania. Desta forma, podemos fazer com que as futuras gerações tenham um
ambiente para viver muito mais agradável, saudável e com consciencia da importancia da
sustentabilidade, do que o qual nós vivemos atualmente” complementa.
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Ainda tratando sobre a questão da sustentabilidade que acarreta no dinheiro, para atender
às demandas de alguns investidores que inovaram e decidiram investir nessa área, surgiu o
mercado de finanças “socialmente responsáveis”, que tratam de fundos que garantem à este
investidor que seu dinheiro será destinado exclusivamente para apoiar empresas que procuram a
sustentabilidade ou nos quais, parte dos rendimentos é direcionada para organizações que
trabalham em prol da sustentabilidade.

Ações Sustentáveis

Para apoiar os investidores brasileiros que tem uma preocupação com a sustentabilidade,
foi criado o Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE), em dezembro de 2005 pela Bovespa.
O ISE é composto por um conjunto de empresas selecionadas com base em critérios ligados ao
desenvolvimento sustentável e à responsabilidade ética das corporações. Nessa lista estão
incluídos aquelas que apresentar o melhor desempenho no que envolve elementos ambientais,
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sociais, econômicos, natureza do produto e governança corporativa. Com base nos critérios do
ISE, está hoje selecionado um conjunto de 40 ações de 32 empresas. “Ali estão listadas as
empresas que se destacaram nas respostas e, atenderam aos critérios estabelecidos pelo índice”,
esclarece Roberta Simonetti, Coordenadora Executiva do ISE. “Fazer parte do ISE demonstra a
preocupação e busca pela sustentabilidade e é disso que o Brasil precisa cada vez mais, junto
com o crescimento de nossas corporações”, complementa Roberta.

Existem alguns fundos de investimento específicos que escolhem investir exclusivamente
em ações listadas no ISE. Desta maneira portanto, dão ao investidor a garantia de que estará
usando seu dinheiro para investir a favor da sustentabilidade, apoiando empresas e grupos
empresariais comprometidos com o cuidado social e ambiental, em adição à preocupação com os
retornos financeiros, obtendo um equilíbrio dos dois lados interessados nessa ação.
Outros fundos comparam o seu desempenho com o das ações que compõe o ISE. É uma maneira
do investidor ter um elemento de comparação para a sua decisão de investimento social e
ambientalmente responsável e tomar a melhor decisão possível para suas ações e para o meioambiente; em adição aos fundos que investem em ações listadas no ISE, alguns bancos criaram
fundos de investimentos com critérios sociais e ambientais além do retorno financeiro.
No Brasil e na América Latina, o Banco Real ABN Amro, parceiro pioneiro do Instituto Akatu,
foi o pioneiro ao criar o primeiro fundo de ações composto exclusivamente de empresas com
boas práticas ambientais, sociais e de governança corporativa, o Fundo Ethical, criado em 2001.
Atualmente, o Ethical é o segundo maior fundo de ações do banco e representa 20% do total
aplicado no segmento de fundos socialmente responsáveis.

22

3.2 – Uma cidade como exemplo em coleta de lixo
Única capital do Brasil com cobertura de 100% de coleta seletiva de lixo, Porto Alegre,
no Rio Grande do Sul, passou a ser vista como inspiração para diversos municípios de todo o
país e de nações vizinhas, que pretendem levar a consciente experiência para suas comunidades.
Implementada no início da década de 1990, a iniciativa ajuda o meio ambiente – retirando dos
aterros sanitários 100 toneladas por dia de materiais de difícil decomposição, por exemplo – e
ainda garante o sustento de 700 famílias gaúchas dos chamados catadores. Esses trabalhadores
recolhem e separam materiais recicláveis e recebem em média, R$ 765,00 por mês.
Ao todo, a cidade atualmente conta com 16 galpões de triagem. Outros dois devem ser
inaugurados ainda este ano, de acordo com a prefeitura da cidade. O material é recolhido duas
vezes por semana por 26 caminhões do Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU).
“É essa estrutura de coleta e seleção que tem atraído cada vez mais a atenção das outras cidades”
afirma o diretor da Divisão de Projetos Sociais do DMLU, Jairo Armando dos Santos; ele – que
deu diversas palestras em muitos municípios brasileiros sobre a logística da reciclagem de Porto
Alegre -, destaca que o modelo de coleta foi evoluindo aos poucos até chegar ao estágio atual: o
primeiro passo, de acordo com Santos, foi implementar a coleta seletiva somente depois que a
cidade tivesse uma estrutura de recolhimento de resíduos orgânicos. Mas apesar do sucesso da
operação que acontece na cidade, e mesmo com resultados a comemorar, ainda há muito a
avançar: apenas 25% dos mais de 1,4 milhão de habitantes da capital gaúcha separam seus
resíduos.“É um índice alto se comparado a outras localidades, mas que pode aumentar ainda
muito mais”, diz o diretor.
Para estimular a coleta seletiva, foram tomadas diversas providências, mas uma iniciativa
é permanente ao longo dessas duas décadas: as campanhas de esclarecimento sobre a
importância de separar os resíduos domésticos. “Muitas pessoas não sabem, por exemplo, que
das 1.000 a 1.200 toneladas de lixo geradas por dia em Porto Alegre, 30% têm valor comercial
imediato, como papéis, latas, metais, plásticos, vidros e garrafas plásticas tipo PET”,
complementa. Depois de separados nos galpões, esses materiais são prensados e vendidos para a
indústria, como as latinhas de refrigerante, por exemplo, que possuem um ciclo muito curto no
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mercado, levando apenas 40 dias entre serem descartadas e reaproveitadas para voltar às
prateleiras dos supermercados. Esse curto ciclo de transformação tem motivo: o alto valor
comercial do alumínio, cuja tonelada prensada limpa chega à média de R$ 2 mil. As valiosas
latinhas fizeram do Brasil o maior reciclador mundial deste material em específico – 94,4% do
total descartado é transformado para voltar ao mercado, e este número tende a crescer se
depender dos catadores gaúchos “Cada dia que passa o número de latinhas recolhidas é maior e
percebemos que as pessoas estão mais conscientizadas sobre a importância delas. Sem contar que
recebo muitas latinhas por dias, separadas e lavadas, de pessoas que fazem isso de maneira
voluntária”, afirmou um dos catadores de uma das corporativas instaladas na capital gaúcha
atualmente. “Além dos outros benefícios da reciclagem das latinhas, o valor pago pela matériaprima é a grande alavanca no caso do alumínio”, alerta Ana Maria Luz, presidente do Instituto
GEA - Ética e Meio Ambiente, uma Organização da Sociedade Civil de Interesse Público
(Oscip) que busca desenvolver a cidadania e a educação ambiental. “Por isso, a busca pelas
latinhas independe da população ou de programas de reciclagem. Trata-se de pessoas na linha da
miséria tentando sobreviver.”
O Instituto GEA, que assessora a implementação de programas de coleta seletiva de lixo
e reciclagem em praticamente todo o Brasil, faz um alerta para a defasagem de um sistema que
trate o recolhimento dos resíduos recicláveis com a regularidade da coleta comum: “nesses dez
anos de experiência do GEA temos verificado um grande aumento do interesse das pessoas em
separar, da sensação de responsabilidade quanto to ao lixo que estão gerando”, enfatiza Ana
Maria. Mesmo assim, segundo ela, as pessoas não separam porque não sabem para onde destinar
o material coletado quando os municípios não dispõem de serviços de coleta seletiva, o que faz
com que não haja estimulos para que pratiquem a reciclagem: “Isso não está correto. Tento
ensinar aos meus filhos a importância da reciclagem e de outros meios de proteção ao meioambiente, tento passar alguns pontos que acho importante sobre a sustentabilidade, mas no fundo
não vejo sentido, já que a prefeitura da cidade não faz coleta do lixo reciclável como faz do lixo
comum. Já cheguei a separar meu lixo reciclável e levá-lo para Porto Alegre, onde encontro
pontos de coleta com facilidade, mas isso não é algo que posso fazer todo dia. É desestimulante e
triste que tenhamos que enfrentar isso, já que é um assunto delicado e que deve ser debatido,
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ensinado e acima de tudo, praticado” diz Beatriz Cavaro, moradora de São Leopoldo, município
próximo à capital gaúcha.
Diferente de outras prefeituras em outros estados do Brasil, a prefeitura de Porto Alegre
fornece toda a infraestrutura para as UT (Unidades de Triagem) além de garantir o custeio
de manutenção com R$ 2.500,00 por mês. O resultado dessa comercialização dos resíduos é
dividido entre os integrantes das associações ou cooperativas que gerem cada UT. Em 2000,
quando completou 10 anos, esse serviço recebeu o prêmio Coleta Seletiva Categoria Governo, da entidade Compromisso Empresarial para a Reciclagem (CEMPRE),
em reconhecimento à melhor prática de gestão na reciclagem de resíduos sólidos do Brasil. “Foi
uma honra. Esperamos ser exemplo para outras cidades brasileiras por muito mais tempo, visto
que este assunto é extremamente importante para que possamos caminhar para um país melhor
no quesito ambiental e social, já que a sustentabilidade está mais do que nunca ligada aos lucros
que ela pode apresentar. Somam-se desta forma, benefícios sociais e ecológicos, dada a
destinaçãoo ecologicamente correta dos resíduos” afirmou o prefeito gaúcho.
Desde o início da implantação deste serviço, um programa de divulgação foi executado
que consistiu na distribuição de folhetos com instruções para a população de Porto Alegre, além
da difusão de mensagens com o uso do carro-som pela cidade. Paralelamente à isso,
promoveram-se nas eventos festivos de caráter conscientizador nas comunidades, com a
participação de grupos de teatro, atingindo desta maneira os mais diversos públicos. Além destes
eventos criou-se um programa de Educação Ambiental, voltado principalmente para as escolas
públicas e particulares, mas que também atende empresas, hospitais, e repartições públicas. Este
processo trouxe consigo uma mudança radical na ótica da população de como tratar as questões
dos resíduos sólidos no âmbito da cidade: desenvolveu-se um relacionamento direto com os
diversos segmentos da população que passou a incorporar a seu vocabulário diário expressões
como "lixo seco", "lixo orgânico", "reciclagem” e “sustentabilidade”.
Os benefícios ao meio ambiente somados ao caráter social do projeto, tornaram a Coleta
Seletiva de Porto Alegre um processo sem volta e que tende a se expandir e melhorar cada vez
mais. A destinação final dos materiais colocados pela população à disposição da Coleta Seletiva
se deu a partir de um processo de normatização e conscientização da atividade dos catadores.
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Com o objetivo de se obter um conhecimento mais aprofundado sobre o grupo de
aproximadamente 300 pessoas que sobreviviam da catação no antigo lixão da Zona Norte,
iniciou-se o seu cadastramento. Foram selecionadas as pessoas que trabalhavam diretamente com
o manuseio do lixo, afastados os pontos de comercialização existentes no local e igualmente
afastados os menores, e a partir daí foram realizadas várias reuniões onde discutiu-se temas
referentes a Cooperativismo, Autogestão, materiais recicláveis, utilizando-se recursos áudio
visuais, estimulando cada vez mais o processo de reciclagem e desenvolvimento da
conscientização sobre a sustentabilidade na capital gaúcha. O processo organizativo deste grupo
teve seu ponto de culminância com a inauguração da Unidade de Reciclagem do Aterro da Zona
Norte , em Julho de 1992 e à medida que a Coleta Seletiva ia abrangendo novos bairros,
aumentou o volume de Lixo Seco coletado, o que viabilizou a formação de novas Unidades que
contribuiram para o sucesso da enorme operação ecológica.
As 60 t / dia de Lixo Seco hoje coletadas, são distribuídas entre 8 entidades :


Associação dos Recicladores de Resíduos da Zona Norte;



Associação de Mulheres Papeleiras e Trabalhadoras em Geral;



Amontoação Ecológica;



Associação de Reciclagem Ecológica Rubem Berta;



Associação de Catadores de Materiais Recicláveis;



Associação dos Recicladores do Campo da Tuca;



Centro de Educação Ambiental;



Associação dos Recicladores do Loteamento Cavalhada.
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Na Secretaria do Projeto de construção de Unidades de Reciclagem inseriu-se no
“Programa de Ações Coletivas”, de fomento a grupos, propiciando financiamentos para a
construção de novas instalações e compra de equipamentos; os investimentos hoje são disputados
e a tendência é que a sustentabilidade no local torne-se um negócio, já que traz enormes
benefícios para todos.
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3.3 – Consumo Consciente
Apesar de muitas vezes os termos “consumo” e “aquisição” de produtos serem
relacionados como sendo sinônimos, o primeiro é, na verdade, um conceito mais abrangente. O
ato de se consumir envolve outras etapas: o que consumir, porque consumir, como consumir e de
quem consumir. Abrange, ainda, o consumo propriamente dito e, dependendo do que foi
consumido, o uso e o descarte. Assim, analisar a cadeia produtiva dos bens que deseja consumir;
verificar se neste processo há situações em que prejudique sua saúde, de outras pessoas ou do
meio ambiente são algumas formas de maximizar os impactos positivos do consumo e minimizar
os negativos até que este bem esteja sob as condições certas de chegar à todos nós. Após isso, é
importante que alguns pontos sejam praticados, como:

• Repensar, analisando a real necessidade de se consumir algo;

• Reduzir. Embalagens, por exemplo, que podem ser reduzidas optando-se por fazer uso das
chamadas “embalagens econômicas” que estão em alta nos mercados atualmente. Além das
embalagens, é importante que as sacolas plásticas também tenham número de redução
significativa no meio-ambiente, já que causam inúmeros danos e para isso, fazer o uso de sacolas
de pano ou caixotes de papelão;

• Reciclar o lixo, tanto o orgânico como o não orgânico, procurando depositá-los nos locais
corretos de coleta.

• Reutilizar ao máximo tudo aquilo que pode ser reaproveitado, como alimentos e materiais.
Esses quatro passos símbolos da sustentabilidade são simples e devem ser praticados
mesmo que gradativamente por todos nós. É uma questão de exercer a cidadania e exercer o que
o ser humano pode ser de melhor: um eterno aprendiz, no que diz respeito à natureza.

28

Seguindo-se tais etapas, o lixo comum doméstico dos brasileiros diminuiria muito em
volume e quantidade, e ele deve ser separado em: recicláveis, orgânicos e não recicláveis - sendo
o primeiro encaminhado para os locais de coleta que reciclam, o segundo para sistemas de
compostagem e o terceiro para aterros ou outras formas de encaminhamento de resíduos -.
Pilhas, baterias e lâmpadas podem e devem ser devolvidos aos locais que foram adquiridos,
sendo estas empresas as responsáveis pelo devido tratamento desse “lixo” – algumas até
distribuem em seus sites oficiais, os pontos de coleta -. Somente praticando essas pequenas
ações, o consumo consciente se desenvolverá e passará a fazer parte do cotidiano do brasileiro,
pois dessa maneira há uma real possibilidade de que o futuro do meio-ambiente seja melhor: ser
um consumidor consciente é um grande e valoroso desafio nos dias atuais e principalmente em
um país como o Brasil, no qual a questão da sustentabilidade ainda tem muito para ser debatida e
crescer. Há a necessidade de se ter consciência daquilo que se pode mudar, de forma geral –
tanto no pensamento de cada um de nós, como nas atitudes -, mesmo que de maneira gradativa.
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O consumidor consciente é também aquele que leva em conta, ao optar pelos produtos
que compra, o meio-ambiente, a saúde humana e animal além e acima de questões como preço e
marca. Esse consumidor pode ser um importante e eficaz agente transformador da sociedade por
meio do seu consumo consciente; ele tem a idéia – mesmo que muitas vezes no geral -, de que
seus atos de consumo têm impacto e que, mesmo um único indivíduo, ao longo de toda a sua
vida, produzirá um impacto bastante significativo na sociedade e no meio-ambiente.
Por meio desse ato de consumo, o consumidor consciente busca o equilíbrio entre a
sustentabilidade e a satisfação pessoal, maximizando assim, as consequências positivas e
procurando minimizar as negativas não só para si mesmo, mas também para as relações sociais a
economia e a natureza, que são ditadas pelo ciclo do consumismo. Ele também procura
disseminar o conceito de “sustentabilidade” e a prática do consumo consciente, fazendo com que
pequenas atitudes realizadas por um número muito grande de pessoas, promovam grandes
transformações ecológicas e sociais. Esse tipo específico de consumidor valoriza as iniciativas de
responsabilidade sócioambiental das empresas, dando à elas, preferência nas suas práticas
cotidianas.
Por fim, o consumo consciente pode e deve ser cada vez mais praticado no dia-a-dia, por
meio de simples gestos que levem em conta os impactos da compra, uso ou descarte de produtos
ou serviços, ou pela escolha das empresas em função de seu compromisso com o
desenvolvimento da sustentabilidade e da questão sócio-ambiental. Assim, o consumo é uma
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contribuição voluntária, cotidiana e solidária para garantir a vida no planeta. E é desse tipo de
consumidor que o Brasil e o mundo precisa.

31

Conclusão

A partir do trabalho apresentado, no qual a questão da importância da sustentabilidade foi
empregada de forma geral e de forma pontual, nota-se que essa questão – ainda que de maneira
tímida -, vem se desenvolvendo no Brasil. É importante a participação de todos nessa luta diária
que é a prática de atitudes sustentáveis em um país no qual há pouca infra-estrutura para tal, e os
governos pouco fazem para estimular as ações sustentáveis.

É de maior importância ainda a propagação da idéia do que é o “sustentável”. Ele não
trata apenas de ações físicas e processos ecológicos. A sustentabilidade está acima de tudo,
ligada ao nosso comportamento no dia-a-dia. Nas nossas pequenas e rotineiras atividades
cotidianas que de maneira direta e até mesmo indireta, acabam afetando o meio-ambiente no qual
vivemos. Essa expansão desse conceito, pelo Brasil, é necessária e pode acarretar em diversas
consequências positivas tanto para a população como para a política – já que muitas vezes,
atitudes sustentáveis visam principalmente, a economia e redução do uso de certos materiais, ou
processos. Panfletos, propagandas nas mídias, e a atenção que deve ser dada à aqueles que
podem usufruir da sustentabilidade de uma maneira mais positiva ainda – financeiramente
falando -, devem ser instituídos pelo governo federal. Todos os lados dos processos ecológicos
devem ser mostrados, estudados, respeitados e praticados por todos. O estímulo acarretaria em
um enorme sucesso nas operações sustentáveis. A facilidade em chegar à ela também é de suma
importância. As empresas – sejam ela de pequeno, médio ou grande porte -, podem e devem
também manter programas de incentivo às praticas sustentáveis fora de seu ambiente
coorporativo, junto à seus funcionários, visando a conscientização de forma abrangente e geral.

Tudo isso para que se desenvolva em conjunto, uma sociedade sustentavel, desenvolvida
economicamente e politicamente. Uma sociedade na qual o respeito ao meio-ambiente é a base
para todo o resto.
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INTRODUÇÃO
2

O homem necessita de fontes de energia para manter, prolongar e tornar
mais confortável sua própria sobrevivência, manipulando-as, através do tempo.
Iniciando sua manipulação com a descoberta do fogo, o homem pré-histórico deu um
salto nas suas rudes condições de vida, possibilitando o preparo dos alimentos,
mantendo aquecidos e iluminados seus abrigos. Essa descoberta favoreceu a fixação do
homem, que pôde deixar de ser nômade: um grande passo na evolução.
O homem conseguiu domar e usar a força animal, como única forma de
produzir energia mecânica, utilizando-a no transporte de cargas, tração de veículos e
para a movimentação de máquinas rudimentares.
Utilizando-se das fontes de energia disponíveis, continuou o homem a
evoluir. O Sol, aquecendo o Planeta, favorecia-lhe as colheitas, na agricultura, e ele se
utilizava dos ventos, como força motora. Inicialmente, nos barcos, para transporte nas
águas, e posteriormente nos moinhos, para o processamento de grãos e irrigação das
plantações.
A partir do século XVII e XVIII, com o desenvolvimento e utilização de
máquinas movidas a vapor, e dos motores de combustão interna, é que notamos um
grande avanço na utilização de energia para melhoria da produção. O desenvolvimento
das máquinas a vapor e dos motores de combustão interna proporcionou um incremento
significativo da potência e eficiência nas máquinas existentes, e que levaram à produção
de novas unidades, com elevado aumento da produtividade.
O consumo de combustíveis, antes limitado às atividades domésticas e de
subsistência, como aquecimento e preparação de alimentos, cresceu, exponencialmente.
Recentemente, com a evolução tecnológica, o homem necessita, cada vez
mais, de energia, em todas as suas formas, com o crescimento, preporantemente, da
utilização de combustíveis fósseis, consubstanciando-se assim a matriz energética
mundial.
A atual utilização de fontes energéticas fósseis responde por
aproximadamente 97% da energia consumida no Planeta. Os hidrocarbonetos poderiam
ser muito mais úteis e adequados na indústria química, em vez de serem simplesmente
utilizados como combustíveis nos motores das máquinas. Já é de nosso conhecimento
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que as reservas dos combustíveis fósseis são finitas, e não renováveis. Diminuem as
reservas conhecidas, na proporção inversa do crescimento do consumo.
Com as previsões de exaustão das fontes baseadas nos hidrocarbonetos, a
Ciência procura alternativas energéticas, no rico manancial oferecido pela natureza:
recursos abundantes, limpos e renováveis.
As fontes de energia renováveis mais conhecidas são: A energia eólica, a
solar, a biomassa e a hidráulica.
A política das nações não-produtoras de petróleo, em relação às nações
com rica ocorrência de bacias petrolíferas, e constatação das conseqüências de sua
utilização, para o meio ambiente, forçaram a busca por fontes de energia renovável, com
custos financeiros potencialmente mais baixos, no médio e longo prazos.
Tendo-se em vista o fenômeno conhecido como “aquecimento global”,
bem como a necessidade de preservação ambiental, são empreendidos estudos que
visam a verificar a viabilidade da substituição da matriz energética, baseada em
hidrocarbonetos, por fontes outras, ecologicamente sustentáveis.
Este trabalho será referente à potência eólica.

4

1. ENERGIAS RENOVÁVEIS

Pesquisas no sentido de energia renovável têm vindo a aumentar
gradualmente ao longo dos anos. Considerando que energia renovável é aquela que
é obtida de fontes naturais capazes de se regenerar, e, portanto virtualmente
inesgotáveis, ao contrário dos recursos não renováveis. São conhecidas pela imensa
quantidade de energia que contêm, e porque são capazes de se regenerar por meios
naturais enquanto que as energias não renováveis provem de fontes limitadas de
energia (não é possível repor o que gastamos).
Em algum momento vão acabar e podem ser necessários milhões de anos
de evolução semelhante para poder contar novamente com eles. A evolução do
mundo tende no sentido de melhorar o ar que respiramos e tornar o nosso planeta
mais saudável, algumas energias renováveis tem baixos níveis de libertação de gases
e outras não causando dano nenhuma ao meio ambiente, esta é a resposta para as
necessidades futuras. As estimativas mundiais para o consumo de energia é de um
considerável aumento nas próximas décadas.
O setor das energias foi forçado à renovação dos processos, que se vêm
assim obrigados a optar pelas energias renováveis. A uma diversidade nas energias
renováveis, sendo elas a energia solar, energia eólica, hidráulica, energia
proveniente do hidrogênio e maremotriz. Neste trabalho vamos descrever cada uma
das várias energias do planeta citadas anteriormente, bem como as diversas
características de cada.
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2.1 EXEMPLOS DE ENERGIAS RENOVÁVEIS
Dentre as energias renováveis encontramos:


Energia hidráulica

Um dos 3 PELAMIS P-750, motores da
energia das ondas, na costa de Peniche, Portugal.

A

energia

hidroelétrica

é

a

energia

que

se

produz

em barragens construídas em cursos de água . Essa energia parte da precipitação que
forma os rios que são represados, a água desses rios faz girar turbinas que produzem
energia elétrica.
É encontrada sob a forma de energia cinética, sob diferenças
de temperatura ou gradientes de salinidade e pode ser aproveitada e utilizada. Uma
vez que a água é aproximadamente 800 vezes mais densa que o ar, requer um lento
fluxo ou ondas de mar moderadas, que podem produzir uma quantidade
considerável de energia.
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Biomassa

O
resíduo da cana-de-açúcar pode ser usado como biocombustível.

A energia da biomassa é a energia que se obtém durante a transformação
de produtos de origem animal e vegetal para a produção de energia calorífica e elétrica.
Na transformação de resíduos orgânicos é possível obter biocombustíveis, como
o biogás, o bioálcool e o biodiesel.
A formação de biomassa a partir de energia solar é realizada pelo
processo denominado fotossíntese, pelas plantas. Através da fotossíntese, as plantas que
contêm clorofila transformam o dióxido de carbono e a água em materiais orgânicos
com alto teor energético que, por sua vez, servem de alimento para os outros seres
vivos. A biomassa através destes processos armazena em curto prazo a energia solar sob
a forma de hidratos de carbono. A energia armazenada no processo fotossintético pode
ser posteriormente transformada em calor, liberando novamente o dióxido de carbono e
a água armazenados. Esse calor pode ser usado para mover motores ou esquentar água
para gerar vapor e mover uma turbina, gerando energia elétrica.
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Energia solar

Os painéis fotovoltaicos convertem diretamente a energia luminosa em energia elétrica.

A energia solar é aquela energia obtida pela luz do Sol, pode ser captada
com painéis solares. A radiação solar trazida para a Terra leva energia equivalente a
vários milhares de vezes a quantidade de energia consumida pela humanidade.
Através de coletores solares, a energia solar pode ser transformada
em energia térmica, e usando painéis fotovoltaicos a energia luminosa pode ser
convertida em energia elétrica. Ambos os processos não têm nada a ver uns com os
outros em termos de sua tecnologia. As centrais térmicas solares utilizam energia solar
térmica a partir de coletores solares para gerar eletricidade.
Há dois componentes na radiação solar: radiação direta e radiação difusa.
A radiação direta é a que vem diretamente do Sol, sem reflexões ou refrações
intermediárias. A difusa é emitida pelo céu durante o dia, graças aos muitos fenômenos
de reflexão e refração da atmosfera solar, nas nuvens, e nos restantes elementos da
atmosfera terrestre. A radiação refletida direta pode ser concentrada e utilizada. No
entanto, tanto a radiação direta quanto a radiação difusa são utilizáveis.
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É possível diferenciar entre receptores ativos e passivos, em que os
primeiros utilizam mecanismos para orientar o sistema receptor rumo ao sol (chamado
seguidor) para melhor atrair a radiação direta.
Uma grande vantagem da energia solar é que ela permite a geração de
energia, no mesmo local de consumo, através da integração da arquitetura. Assim, pode
ser levada a sistemas de geração distribuída, quase eliminando completamente as perdas
ligadas aos transportes, que representam cerca de 40% do total. Porém essa fonte de
energia tem o inconveniente de não poder ser usada à noite, a menos que se
tenham bateria



Energia eólica

A energia eólica é uma das fontes mais amigáveis de energia renovável para o meio ambiente.

A energia eólica é a energia obtida pela ação do vento, ou seja, através da
utilização da energia cinética gerada pelas correntes atmosféricas.
O vento vem da palavra latina aeolicus, relativa à Eolo, deus dos ventos
na mitologia grega. A energia eólica tem sido utilizado desde a Antiguidade para mover
9

os barcos movidos por velas ou operação de outras máquinas. É uma espécie de energia
verde. Essa energia também vem do Sol, que aquece a superfície da Terra de forma não
homogênea, gerando locais de baixa pressão e locais de alta pressão, fazendo com que o
ar se mova gerando ventos.



Energia geotérmica

A energia geotérmica é a energia do interior da Terra. A geotermia
consiste no aproveitamento de águas quentes e vapores para a produção de
eletricidade e calor. Exemplo: central geotérmica da Ribeira Grande (Açores).
Parte do calor interno da Terra (5.000 °C) chega à crosta terrestre. Em
algumas áreas do planeta, próximas à superfície, as águas subterrâneas podem
atingir temperaturas de ebulição, e, dessa forma, servir para impulsionar turbinas
para eletricidade ou aquecimento. A energia geotérmica é aquela que pode ser
obtida pelo homem através do calor dentro da terra. O calor dentro da terra ocorre
devido a vários fatores, entre eles o gradiente geotérmico e o calor radiogênico.
Geotérmica provém do grego geo, "Terra" e Thermo, "calor", literalmente "calor da
Terra".



Energia maremotriz

Central eléctrica maremotriz no estuário
do Rio Rance, ao noroeste da França.
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A energia dos mares é a energia que se obtém a partir do movimento
das ondas, a das marés ou da diferença de temperatura entre os níveis da água do mar.
Ocorre devido à força gravitacional entre a Lua, a Terra e o Sol, que
causam as marés, ou seja, a diferença de altura média dos mares de acordo com a
posição relativa entre estes três astros. Esta diferença de altura pode ser explorada em
locais estratégicos como os golfos, baías e estuários que utilizam turbinas hidráulicas na
circulação natural da água, junto com os mecanismos de canalização e de depósito, para
avançar sobre um eixo. Através da sua ligação a um alternador, o sistema pode ser
usado para a geração de eletricidade, transformando, assim, a energia das marés,
em energia elétrica, uma energia mais útil e aproveitável.
A energia das marés tem a qualidade de ser renovável, como fonte de
energia primária não está esgotada pela sua exploração e, é limpa, uma vez que, na
transformação de energia não produz poluentes derivados na fase operacional. No
entanto, a relação entre a quantidade de energia que pode ser obtida com os atuais meios
econômicos e os custos e o impacto ambiental da instalação de dispositivos para o seu
processo impediram uma notável proliferação deste tipo de energia.
Outras formas de extrair energia a partir da energia das ondas oceânicas
são, a energia produzida pelo movimento das ondas do oceano e de energia devido ao
gradiente térmico, que faz uma diferença de temperatura entre as águas superficiais e
profundas do oceano



Energia do hidrogênio

A energia do hidrogênio é a energia que se obtém da combinação
do hidrogênio com o oxigênio produzindo vapor de água e libertando energia que é
convertida em eletricidade. Existem alguns veículos que são movidos a hidrogênio.
Embora não seja uma fonte primária de energia, o hidrogênio se constitui
em uma forma conveniente e flexível de transporte e uso final de energia, pois pode ser
obtido de diversas fontes energéticas (petróleo, gás natural, eletricidade, energia solar) e
sua combustão não é poluente (é produto da combustão da água), além de ser uma fonte
de energia barata.

11

O uso do hidrogênio como combustível está avançando, havendo
vários protótipos de carros nos países desenvolvidos que são movidos a hidrogênio, que
gera eletricidade, e descarregam água em seus escapamentos. Calcula-se que já na
próxima década existirão modelos comerciais de automóveis elétricos cujo combustível
será o hidrogênio líquido.
Pesquisas no sentido de energia renovável têm vindo a aumentar
gradualmente ao longo dos anos. Considerando que energia renovável é aquela que é
obtida de fontes naturais capazes de se regenerar, e, portanto virtualmente inesgotáveis,
ao contrário dos recursos não renováveis. São conhecidas pela imensa quantidade de
energia que contêm, e porque são capazes de se regenerar por meios naturais enquanto
que as energias não renováveis provem de fontes limitadas de energia (não é possível
repor o que gastamos).
Em algum momento vão acabar e podem ser necessários milhões de anos
de evolução semelhante para poder contar novamente com eles. A evolução do mundo
tende no sentido de melhorar o ar que respiramos e tornar o nosso planeta mais
saudável, algumas energias renováveis tem baixos níveis de libertação de gases e outras
não causando dano nenhuma ao meio ambiente, esta é a resposta para as necessidades
futuras.
As estimativas mundiais para o consumo de energia é de um considerável
aumento nas próximas décadas.
O setor das energias foi forçado à renovação dos processos, que se vêm
assim obrigados a optar pelas energias renováveis. A uma diversidade nas energias
renováveis, sendo elas a energia solar, energia eólica, hidráulica, energia proveniente do
hidrogênio e maremotriz.
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3. ENERGIA EÓLICA
A energia eólica é a energia obtida pelo movimento do ar (vento) e não
se tem registro de sua descoberta, mas estima-se que foi há milhares e milhares de anos.
A geração de energia eólica está crescendo à taxa de 30% ao ano, com
uma capacidade instalada a nível mundial de 157,9 milmegawatts (MW) em
2009,três quatro e é amplamente utilizada na Europa, Ásia e nos Estados Unidos.
O homem vive num oceano de energia. Ao redor dele a natureza trabalha
constantemente, expendendo energia em tão inesgotáveis quantidades que dela o
homem pode aproveitar apenas uma fração. A queda de água poderia proporcionar força
hidrelétrica suficiente para suprir 80% da energia total consumida pelo homem, embora
ele use apenas um ou 2% dela. Se os ventos fossem dominados, eles poderiam produzir
duas vezes mais eletricidade do que a força da água o faz agora.
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A atmosfera da Terra age como uma gigantesca máquina térmica. Os
raios do Sol, mais fortes no equador do que nas regiões polares, causa o aquecimento do
ar tropical que se eleva, cedendo lugar ao ar polar mais frio que se move para tomar-lhe
o lugar. Esse fluxo é constantemente perturbado pela rotação da Terra e por condições
atmosféricas locais. O resultado é o vento. Esta força pode criar o sopro de uma
ventania ártica, ou, ainda, a pavorosa fúria de um ciclone de 800 km por hora. Embora
imprevisível e inconstante, mesmo assim o vento tem sido importante fonte de energia
para o homem. Durante séculos o vento impeliu navios a vela e moveu moinhos.

Os moinhos de vento foram inventados na Pérsia no século V. Eles eram
usados para bombear água para irrigação.

Os mecanismos básicos de um moinho de vento não mudaram desde
então: o vento atinge uma hélice que ao movimentar-se gira um eixo que impulsiona
uma bomba, uma moenda ou, em tempos mais modernos, um gerador de eletricidade.

As hélices de uma turbina de vento são diferentes das lâminas dos
antigos moinhos porque são mais aerodinâmicas e eficientes. As hélices tem o formato
de asas de aviões e usam a mesma aerodinâmica. As hélices em movimento ativam um
eixo que está ligado à caixa de mudança. Através de uma série de engrenagens a
velocidade do eixo de rotação aumenta. O eixo de rotação está conectado ao gerador de
eletricidade que com a rotação em alta velocidade gera energia elétrica.

Os ventos quase incessantes de todo o litoral brasileiro, até agora
aproveitados apenas para bombear água, em cataventos rústicos, passarão a ser usados
para gerar energia elétrica. As pesquisas nessa área vêm sendo realizadas pelo Centro
Brasileiro de Testes de Turbinas Eólicas (CBTTE), ligado a Universidade Federal de
Pernambuco (UFPE). Estima-se que até 2005 o país deva ter 1.600 turbinas eólicas.
A energia eólica é atraente por não causar danos ambientais, e ter custo de produção
baixo em relação a outras fontes alternativas de energia.

A energia dos ventos é uma abundante fonte de energia renovável, limpa
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e disponível em todos os lugares. A utilização desta fonte energética para a geração de
eletricidade, em escala comercial, teve início há pouco mais de 30 anos.
Através de conhecimentos da indústria aeronáutica os equipamentos para
geração eólica evoluíram rapidamente em termos de ideias e conceitos preliminares para
produtos de alta tecnologia.

No início da década de 70, com a crise mundial do petróleo, houve um
grande interesse de países europeus e dos Estados Unidos em desenvolver equipamentos
para produção de eletricidade que ajudassem a diminuir a dependência do petróleo e
carvão. Mais de 50.000 novos empregos foram criados e uma sólida indústria de
componentes e equipamentos foi desenvolvida.

Atualmente, a indústria de turbinas eólicas vem acumulando crescimentos
anuais acima de 30% e movimentando cerca de dois bilhões de dólares em vendas por
ano

(1999).

Existem, atualmente, mais de 30.000 turbinas eólicas de grande porte em operação no
mundo, com capacidade instalada da ordem de 13.500 MW.
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Na Dinamarca, a contribuição da energia eólica é de 12% da energia
elétrica total produzida; no norte da Alemanha (região de Schleswig Holstein) a
contribuição eólica já passou de 16%; e a União Europeia tem como meta gerar 10% de
toda eletricidade a partir do vento até 2030.

Tanto no exterior como no Brasil, engenheiros civis, mecânicos e
elétricos conseguiram, nos últimos anos, desenvolver um arsenal tecnológicos copaz de
captar energia dos ventos com maior eficiência e custo reduzido. Enquanto em 1980 se
gastavam 120 para ganhar um megawatt de energia através dos ventos, hoje o custo não
passa de 40 dólares.

Com relação aos tipos de turbina, encontramos:

Turbinas eólicas de eixo horizontal: pode ser de uma, duas, três ou quatro
pás ou multipás. A de uma pá requer um contrapeso para eliminar a vibração. As de
duas pás são mais usadas por serem fortes, simples e mais baratas do que as de três pás.
As de três pás, no entanto, distribuem as tensões melhor quando a máquina gira durante
as mudanças de direção do vento. As multipás não são muito usadas, pois são menos
eficientes.

Turbinas eólicas do eixo vertical: não são muito usadas, pois o
aproveitamento do vento é menor.
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3.1 VANTAGENS E DESVANTAGENS
A utilização da energia eólica comporta numerosas vantagens face às
energias tradicionais e mesmo em comparação com outros tipos de energias renováveis,
em função do seu maior desenvolvimento.
Apesar das aparentes vantagens no uso de energia eólica para a produção
de energia elétrica, este tipo de aproveitamento energético eólico apresenta também
desvantagens e impactos significativos principalmente no uso de grandes aerogeradores,
parques e usinas eólicas.
O seu aproveitamento para encher as velas dos barcos coincide com o
começo das grandes civilizações e, marcou, substancialmente, a diferença entre elas.

Fenícios, Gregos, Romanos, e mais tarde os portugueses utilizaram-no
para mover, total ou parcialmente, os seus barcos, visando o comércio, conquistando
novos domínios ou explorando mares desconhecidos.
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Foi a partir do século V que a utilização desta forma de energia se
estendeu a terra firme e, mais concretamente, nos séculos XII e XIII com a aparição dos
primeiros moinhos hidráulicos e de vento (que tanto caracterizaram a paisagem).
Posteriormente, desempenhou um papel fundamental no sistema
industrial do século XVI. O vento convertia-se, assim, numa das principais fontes de
energia, não animal, da humanidade, até à aparição dos primeiros motores a vapor e de
combustão no início do século XIX.
As principais vantagens da energia eólica:
Vantagens para a sociedade em geral
É inesgotável;
o Não emite gases poluentes nem gera resíduo;
o Diminui a emissão de gases de efeito de estufa (GEE).
o

.
Vantagens para as comunidades onde se inserem os Parques Eólicos
O parque eólico é compatível com outros usos e utilizações do terreno como a
agricultura e a criação de gado;
o Criação de emprego;
o Geração de investimento em zonas desfavorecidas;
o Benefícios financeiros (proprietários e zonas camará rias).
o

.
Vantagens para o estado
o

Reduz a elevada dependência energética do exterior, nomeadamente a

dependência em combustíveis fósseis;
o Poupança devido à menor aquisição de direitos de emissão de CO2 por cumprir o
protocolo de Quinto e diretivas comunitárias e menores penalizações por não
cumprir;
o Possível contribuição de cota de GEE para outros sectores da atividade
econômica;
o É uma das fontes mais baratas de energia podendo competir em termos de
rentabilidade com as fontes de energia tradicionais.
.
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Vantagens para os promotores
Os aerogeradores não necessitam de abastecimento de combustível e requerem
escassa manutenção, uma vez que só se procedem à sua revisão em cada seis
meses.
o Excelente rentabilidade do investimento. Em menos de seis meses, o aerogerador
recupera a energia gasta com o seu fabrico, instalação e manutenção.
o

Principais desvantagens da energia eólica
A intermitência, ou seja, nem sempre o vento sopra quando a eletricidade é
necessária, tornando difícil a integração da sua produção no programa de
exploração;
o Pode ser ultrapassado com as pilhas de combustível (H2) ou com a técnica da
bobagem hidrelétrica.
o
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Provoca um impacto visual considerável, principalmente para os moradores em
redor, a instalação dos parques eólicos gera uma grande modificação da
paisagem;
o Impacto sobre as aves do local: principalmente pelo choque destas nas pás,
efeitos desconhecidos sobre a modificação de seus comportamentos habituais de
migração;
o Impacto sonoro: o som do vento bate nas pás produzindo um ruído constante
(43db(A)). As habitações mais próximas deverão estar, no mínimo a 200m de
distância.
o
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3.2 USO DA ENERGIA EÓLICA NO MUNDO

Atualmente, apenas 1% da energia gerada no mundo provém deste tipo
de fonte. Porém, o potencial para exploração é grande. Atualmente, a capacidade eólica
mundial é de 238,4 GW (Gigawatts) k.
Os países que mais geram energia eólica:
1º - China (62,7 mil megawatts)
2º - Estados Unidos (46,9 mil megawatts)
3º - Alemanha (29 mil megawatts)
4º - Espanha (21,6 mil megawatts)
5º - Índia (16 mil megawatts)
6º - França (6,8 mil megawatts)
7º - Itália (6,7 mil megawatts)
8º - Reino Unido (6,5 mil megawatts)
9º - Canadá (5,2 mil megawatts
10º- Portugal (4 mil megawatts

Crescimento do uso da energia eólica no mundo.

Mais barata, energia eólica registra expansão mundial
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Cem países já produzem energia mais barata e de menos impacto
ambiental. Ásia, América do Norte e Europa Ocidental são mercados em expansão, mas
Leste Europeu e América do Sul, incluindo o Brasil.
Nunca foram construídas tantas unidades de produção de energia eólica
no mundo como em 2012, de acordo com um relatório divulgado na semana passada em
Bonn, no oeste da Alemanha, pela World Wind Energy Association (WWEA, sigla em
inglês para Associação Global de Energia Eólica).
A capacidade total das unidades eólicas construídas no ano passado
chegou aos 45 gigawatts (GW), enquanto em 2011 havia sido de 40. Segundo Stefan
Gsänger, secretário geral da WWEA, a capacidade eólica instalada no planeta somou
282 GW em 2012. O número cobre 3% da demanda mundial de energia.
O documento da WWEA ressalta que os investimentos no setor são
constantes – no ano passado, recebeu 60 bilhões de euros no mundo todo.
Os líderes da expansão são a China e os Estados Unidos. Só no ano
passado, os dois países construíram usinas capazes de gerar, juntas, 13 gigawatts.
Atualmente, a China tem potencial para gerar 75 gigawatts, sendo a líder de produção
de energia eólica no mundo. Os EUA vêm em segundo lugar, com capacidade instalada
de 60 gigawatts. A Alemanha ocupa o terceiro lugar, com capacidade instalada de 31
gigawatts.
Novos

mercados

A expectativa do ministro do Meio Ambiente da Alemanha, Peter Altmaier, é de que a
ampliação da capacidade de produzir energia a partir do vento continue no país em 2013
e 2014. O crescimento estimado é de 3 a 5 gigawatts nesse período.
O relatório da WWEA indica também que, no Leste Europeu e na
América Latina, é nítida a expansão da energia eólica. Na Romênia, Ucrânia, Polônia,
Estônia, Brasil e México houve aumento de 40% nos investimentos e na construção de
novas unidades dessa eletricidade "verde".
Como motivos para a expansão, Gsänger enumera o preço mais barato, a
atenção dos governos aos impactos ambientais e o desejo de "reduzir a dependência de
importações de energia com a eletricidade gerada localmente".
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Gsänger enxerga duas tendências no crescimento global de energia
eólica: em primeiro lugar, as unidades estariam maiores e com mais capacidade de
produção. A segunda tendência seria um número maior de sistemas de pequeno porte
para abastecer apenas uma casa ou vila.
Na Alemanha, haveria uma tendência de construir os chamados
"aerogeradores" sobre torres mais altas. Assim, os geradores integrados aos cataventos
podem gerar eletricidade a partir de uma corrente de ar mais leve. Com menos vento, a
produção continua sendo rentável. Os alemães estão na vanguarda dessa tecnologia que,
para Gsänger, "já está sendo adotada em outros países".
Preços

competitivos

O secretário-geral da WWEA disse ainda que um quilowatt (KW) de eletricidade gerada
a partir da energia eólica custaria entre cinco e dez centavos de euro. Um preço muito
competitivo na comparação com outras fontes. "Uma nova usina de carvão, ou nuclear,
vai ser bem mais caro do que a de vento, se levarmos em conta todas as despesas",
analisa Gsänger.
Nas próximas duas décadas, de acordo com ele, um aumento de dez
vezes na produção de energia eólica é "perfeitamente possível". Se a demanda mundial
por energia ficar no mesmo nível, a energia eólica poderia ser responsável por 30% da
eletricidade produzida no mundo, diz o especialista.
A Dinamarca foi o primeiro local onde a ideia saiu da teoria. "Houve
integração dos vários tipos de energia, o que tem funcionado muito bem. E os
dinamarqueses ainda usam a força do ar para aquecimento", diz Gsänger: a energia
eólica que sobra é redirecionada para a rede de calefação urbana.
Embora a energia eólica esteja entre as fonte de energia mais em conta,
Gsänger afirma que uma remuneração mínima estabelecida por lei ainda é necessária
para financiar novas unidades de produção. Na Turquia, por exemplo, o preço
estabelecido por lei fica abaixo daquele que é pago pela energia eólica na bolsa. "Mas
essa taxa fixa é importante para que os planejadores de novos parques eólicos consigam
empréstimos dos bancos para financiar as novas unidades."
Outra ideia é envolver a comunidade. Na Europa central e do norte,
muitos parques eólicos são de propriedade da população local. Gsänger acredita que o
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envolvimento dos cidadãos é um elemento a mais para a causa ganhar força e aceitação.
"Eles sabem que eles também podem ser beneficiados", afirma.
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3.3 ENERGIA EÓLICA NO BRASIL

Apesar de ter um território vasto com ótimo potencial de geração de
energia elétrica utilizando o vento, o Brasil ainda produz pouca energia a partir desta
fonte. Atualmente, o Brasil produz cerca de 1.200 megawatts, correspondendo a apenas
0,6% de participação no sistema elétrico nacional. São apenas 46 parques eólicos
(usinas eólicas) em todo território nacional (dados de 2012).
Porém, a boa notícia é que o governo federal contratou 140 novos
empreendimentos que deverão estar em operação até o final de 2013. Com estes novos
parques eólicos, passaremos a produzir cerca de 5 mil megawatts, passando para 4,2%
de participação no sistema elétrico nacional.
Esta expansão está atraindo grandes empresas internacionais que apostam
no crescimento deste tipo de energia no Brasil.
A geração de energia elétrica através desta fonte é de extrema
importância para o Brasil, pois se trata de uma fonte renovável e limpa. Com a energia
eólica, nosso país está dando um grande passo na direção do desenvolvimento
sustentável.

Principais Parques Eólicos no Brasil:
- Complexo Eólico Alto Sertão I - localizado no semiárido baiano, é o maior parque
gerador de energia eólica do Brasil e também da América Latina. As 184 torres geram
294 megawatts de energia (cerca de 30% de toda energia eólica gerada no Brasil).
Inaugurado em junho de 2012, o complexo pertence a empresa Renova Energia e teve
investimento de 1,2 bilhão de reais.
- Parque Eólico de Osório: instalado no munício gaúcho de Osório, éo segundo maior
centro de geração de energia eólica no Brasil (em 2011). Possui a capacidade instalada
de 150 megawatts.
- Usina de Energia Eólica de Praia Formosa: instalada na cidade de Camocim (Ceará).
Possui a capacidade instalada de 104 megawatts.
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- Parque Eólico Alegria: instalado na cidade de Guamaré (Rio Grande do Norte). Possui
a capacidade instalada de 51 megawatts.
- Parque Eólico do Rio de Fogo: instalado na cidade de Rio do Fogo (Rio Grande do
Norte). Possui capacidade instalada de 41 megawatts.
- Parque Eólico Eco Energy: instalado na cidade de Beberibe (Ceará). Possui
capacidade instalada de 25 megawatts
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4.

CONCLUSÃO
A indústria eólica tem-se mostrado rentável, no Mundo. Não só para

complementar a energia elétrica, mas também, como fonte de crescimento econômico e
tecnológico. Investimentos bilionários, em equipamentos, manutenção e infra-estrutura
são efetuados. Na Itália, em 2007, com a instalação de 2.756 MW, foram gerados 7.500
empregos, que tendem a crescer, para se atingir a meta de se instalarem 12.000 MW, até
2020.
Conforme a ABEEÓLICA (Associação Brasileira de Energia Eólica),
cada MW de energia eólica gerada tem potencial de criar 200 novos postos de trabalho,
o que representaria, para a região Nordeste, um aumento na renda e na sua distribuição.
A WWEA, (Associação Mundial de Energia Eólica) confirmou o crescimento de 30%
da capacidade instalada de energia eólica mundial. Esperase que chegue a 152.000 MW,
em operação, ao final de 2009. Um incremento de 30.300 MW. Somente no primeiro
trimestre deste ano, 5.374 MW de capacidade nova foram instalados, com alta de 23%,
em relação ao mesmo período do ano anterior.
Os números confirmam, segundo a WWEA, que o investimento em
energia eólica se tornou estável, lucrativo e de baixo risco. A substancial desaceleração,
em algumas regiões, se deve, segundo a WWEA, às novas regulamentações e a atrasos
burocráticos que, para a entidade, "prejudicam mais o desenvolvimento de novos
parques do que as dificuldades financeiras".
O argumento político de que o Brasil tem uma das matrizes energéticas
mais limpas do mundo, principalmente ante os desdobramentos climáticos e crise
econômica que abatem o Planeta, não pode ser utilizado, pois, os projetos de usinas
poluentes ainda são muitos, e contraditórios. Tal argumento gera pouca, ou nenhuma,
credibilidade, para um país que almeja a liderança ecológica.
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5. FONTES:






http://pt.wikipedia.org/wiki/Energia_renov%C3%A1vel
http://www.trabalhosfeitos.com/ensaios/Fontes-De-EnergiaRenovaveis/936987.html
http://www.trabalhosfeitos.com/ensaios/Energia-Eolica/270142.html
http://www.portal-energia.com/vantagens-desvantagens-da-energia-eolica/
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INTRODUÇÃO

Capitulo I

Desmatamento nas florestas

A cada ano uma área de floresta tropical do tamanho do estado de Alagoas é cortada e
destruída. As plantas e animais que costumavam viver nestas florestas são mortos ou tentam
achar uma nova floresta para viver.
O desmatamento é um processo que ocorre no mundo todo, resultado do crescimento
das atividades produtivas e econômicas e, principalmente, pelo aumento da densidade
demográfica em escala mundial, pois isso coloca em risco as regiões compostas por florestas.
A exploração que naturalmente propicia devastação através das atividades humanas já
dizimou, em cerca de 300 anos, mais de 50% de toda área de vegetação natural em todo
mundo.
A atividade de extrativismo vegetal é extremamente importante em vários países como
o Brasil, com predomínio de florestas tropicais, assim como a Indonésia e o Canadá com
florestas temperadas, e essa extração coloca em risco diversos tipos de vegetações distribuídas
no mundo.

- Causas do desmatamento:
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O homem é a principal causa do desmatamento ou destruição das florestas tropicais.
Os humanos estão cortando as floretas tropicais por muitas razões, incluindo:






madeira para uso próprio (móveis, construção de casas, etc.) e madeira para fazer
fogo;
agricultura para pequenos e grandes fazendeiros;
terra para fazendeiros pobres que não têm nenhum lugar para viver;
pasto para a criação de gado; e
construção de estradas.

No geral, como dito acima a culpa pelo desmatamento cabe à atividade humana, ainda
que desastres naturais também influenciem.
Exploração madeireira, ou o corte de árvores nas florestas para usá-las como fonte de
madeira, é um fator básico de desflorestamento. Isso afeta o ambiente de diversas maneiras.
Porque caminhões e equipamentos precisam chegar à floresta a fim de se aproximar das
árvores e transportar a madeira, e com isso é preciso desmatar grandes áreas para estradas.
A exploração seletiva ou manejo florestal de madeira é uma das principais alternativas para a
diminuição do desmatamento. No entanto, essa prática ainda não é feita no Brasil. A cobertura
florestal é importante para o ecossistema da floresta porque abriga e protege as populações
vegetais, animais e de insetos. Também protege o solo da floresta, o que desacelera a erosão
do solo.
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INTRODUÇÃO
O trabalho a seguir tratará da questão da sustentabilidade nos negócios diante
da tecnologia e da informação. Sendo assim, definiremos a sustentabilidade, passando
por algumas áreas que o tema abrange como a parte social, a econômica e a questão
do próprio meio ambiente. O capitalismo e o desenvolvimento das máquinas e da
tecnologia foram os pontos principais para que a degradação do meio ambiente
ganhasse tanta força ao longo dos anos e tomasse proporções enormes,
comprometendo o futuro da vida na terra, ou pelo menos, a qualidade de vida.
Diante de um futuro comprometido e arriscado, colocando em questão as
próximas gerações, no momento em que o planeta atingiu seu patamar extremo,
governos espalhados por todo mundo e grandes empresas tomaram partido para agir
em função do bem estar na Terra visando a recuperação do meio ambiente,
considerando o ecossistema todo, animais, ar, solo e plantas. Sabendo que a missão de
unir o bem estar do homem e da natureza será sempre muito difícil, muitas campanhas
e programas se espalharam para tentar aos poucos mudar os hábitos do homem para
que as próximas gerações já nasçam com atitudes sustentáveis no seu dia-a-dia e
sejam capaz de manter esses hábitos e melhorá-los.
Em contrapartida do desenvolvimento de máquinas que agravaram muito a
degradação do Planeta, a tecnologia também passou a ser usada como meio facilitador
na questão. A internet surgiu e se disseminou de maneira rápida, tornando-se algo
vital para o homem durante a sua rotina. Dessa forma, ela se tornou o maior meio de
divulgação das informações e serviços, sendo possível através de um clique, encontrar
temas como o efeito estufa, a extinção de animais e até ações como adotar
virtualmente um animal silvestre, plantar uma árvore ou contribuir financeiramente
com alguma ONG ou órgão em prol de alguma causa. Outro ponto da tecnologia é o
desenvolvimento de sistemas avançados, hoje muito utilizados e incorporados em
diversas empresas que possuem um departamento específico para a questão do meio
ambiente e da sustentabilidade.

3

CAPÍTULO I: MUDANÇA DE COMPORTAMENTO:
TORNANDO-SE SUSTENTÁVEL
1.0 – O QUE É SER SUSTENTÁVEL NOS DIAS DE HOJE?
A palavra sustentável provém do latim “sustentare” e significa sustentar,
suportar, apoiar condições colocadas em situação. Considerando um contexto
diferente e mais recente, esse termo foi aplicado ligado ao meio ambiente e recursos
naturais, trazendo a nova ideia de que o sustentável é aquele que “é capaz de
satisfazer às próprias necessidades sem reduzir as oportunidades das gerações futuras”
(CAPRA in TRIGUEIRO, 2005, 19). Ou seja, aquele que pertence e vive em uma
comunidade em que todos produzem com autonomia e boa relação entre a sociedade e
a natureza.
A questão da sustentabilidade aborta três diferentes áreas que sem elas não é
possível utilizar o termo sustentável. A primeira delas é a questão social, na qual o
homem coloca-se no centro do meio ambiente como a parte mais importante dele.
Dessa forma, se não há respeito entre os seres humanos dificilmente haverá respeito
com a natureza. Outro ponto é o grande desenvolvimento da economia que envolve a
questão energética, uma vez que sociedade capitalista investe em tecnologia, é
obsessiva pelo crescimento e estimula gastos e consumos excessivos ou seja, sem
energia não há como a economia se desenvolver e dessa forma as condições de vida
da população ficam estagnadas e com o tempo se deterioram. O último ponto
importante é a questão ambiental. Com a degradação do meio ambiente, a vida do ser
humano fica prejudicada, se reduz e fica impossível suportar algum futuro que
envolva desenvolvimento e evolução.
Tendo em vista a enorme quantidade de lixo produzido diariamente por cada
indivíduo, o gasto de energia desnecessário dentro de casas e empresas, o vasto e
descontrolado crescimento das grandes metrópoles que multiplicam todos esses
desperdícios, além dos enormes casos de desmatamentos sem recuperação e
reflorestamentos, queimadas por todo mundo e poluição das águas; qualquer atitude
positiva que ajude a reverter ou no mínimo equilibrar o quadro atual, é válida e bemvinda. Sendo assim, a conscientização desde crianças, adultos, idosos, passando pelas
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empresas pequenas e atingindo as enormes organizações que produzem em larga
escala e geram os maiores gastos é de fundamental importância considerando que a
união de todas as parte agindo da mesma maneira traria enormes benefícios capazes
de reverter a situação do planeta a longo prazo.
Embora o objetivo esteja muito distante e seja difícil de ser alcançado, a
mudança de comportamento no dia-a-dia é determinante para que se alcance algum
resultado futuro. Cuidados relacionados a água como a redução do consumo, o
reaproveitamento, e por parte do governo o combate da destruição de nascentes e da
poluição de rios e mares são medidas importantes, pois a água é um bem que pode se
tornar escasso e caro se mal utilizado. Segundo dados da SABESP, seriam necessários
em média 125 litros de água por dia para uma pessoa realizar suas necessidades de
consumo e higiene, entretanto, o brasileiro gasta mais do que 200 litros de água por
dia o que além de muito desperdício do recurso natural é um gasto financeiro
excessivo. Outro ponto importante é a enorme produção de lixo e atos simples como a
separação do lixo seco do lixo úmido, evita grande concentração de detritos nos
aterros. O que pode ser feito também é a separação dos materiais do lixo entre papel,
plástico, vidro e alumínio que acelera o processo da reciclagem. Muitos condomínios
residenciais e empresas estimulam o ato da separação disponibilizando lixeiras
identificadas para cada material e realizando o recolhimento semanal desse lixo.
Vivendo no mundo em que se sofre muitas influências externas a todo
segundo, a população fica muito vulnerável a todo essa situação de estímulos a
consumo e gastos, entretanto, o correto seria que a população fosse estimulada a
reutilizar mais, reduzindo excessos, obviamente não se privando do conforto e das
tecnologias avançadas. Outro simples ato que possui enorme impacto positivo se
feito, é o não descarte de pilhas e baterias no lixo comum, pois esses possuem
produtos tóxicos que contaminam o solo, além do óleo de cozinha que se descartado
em apenas 1 litro é capaz de contaminar 20000 litros de água, dificultando muito o
tratamento da mesma. Existem projetos que incentivam a coleta de pilhas, baterias e
óleos de cozinha para a reciclagem do material mas a divulgação não é tão intensa e
muitas pessoas continuam descartando esse tipo de produto no lixo comum ou nas
pias.
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Gráfico n.1: Distribuição do consumo de água.

Gráfico n.2: Destino do lixo
em São Paulo.

Gráfico n3.: Porcentagem de cidades
que possuem coleta seletiva.

1.1 – QUAL É A IMPORTÂNCIA DE SE ADEQUAR A ISSO?
Como foi visto no primeiro tópico, a sustentabilidade ganhou novos
significados considerando o mundo atual no qual vivemos. Ser sustentável hoje
significa, na sua forma mais simples, agir sem deteriorar o meio ambiente a nossa
volta e torná-lo habitável futuramente, já que se não houver nenhum mudança de
comportamento da sociedade, em algum tempo haverá escassez de água, solos muito
poluídos afetando a agricultura, poluição do ar além do aquecimento global avançado.
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Sendo assim, considerando um prolongamento da vida terrestre, todas as atitudes
tomadas hoje são determinantes para o amanhã.
As grandes organizações entram com um enorme peso nessa mobilização por um
mundo mais sustentável pois elas investem muito na tecnologia além de ter um
consumo muito grande, altos gastos de energia e grande produção de diversos tipos de
lixo. No caso das indústrias químicas, a quantidade de lixo tóxico descartado é
enorme e por isso elas devem ter seu método de armazenamento e reciclagem para
que esse descarte não prejudique o solo e o ar da região em que foi eliminado pois o
resíduo industrial é um dos maiores responsáveis pelas agressões ao meio ambiente.
Existem também aterros específicos para o armazenamento desses lixos tóxicos como
o caso do aterro Mantovani, entretanto, o excesso de lixo e sua manutenção irregular
pode acarretar em diversos problemas.
Desde 1974 várias empresas e corporações (a maioria multinacionais)
depositaram aproximadamente 320 mil toneladas de resíduos tóxicos no Aterro
Mantovani, localizado no Sítio Pirapitinqui (Rodovia Campinas – Mogi Mirim, Km
147), na região de Santo Antônio de Posse, São Paulo, na Bacia Hidrográfica dos rios
Piracicaba-Capivari-Jundiaí, e do rio federal Camanducaia. O local recebeu borras
oleosas, fundos de coluna de destilação de solventes, resíduos de indústrias químicas,
farmacêuticas e metalúrgicas, resíduos do refino de petróleo, lodos de tratamento de
efluentes líquidos e resíduos de acidentes rodoviários. Com a criação de leis
ambientais, a Cetesb emitiu uma licença que permitia o depósito de alguns tipos de
resíduo. Entretanto, a lei não foi respeitada e o aterro continuou recebendo resíduos
irregulares na área. De acordo com organizações ambientais, ações irregulares como
essa impacta o meio ambiente e a saúde de cerca de 600 mil pessoas.
Como consequência de tanta irresponsabilidade, o caso foi parar na justiça.
Segue trecho do artigo do Observatório Eco com a trajetória judicial do caso: “Depois
de ajuizada uma Ação Civil Pública pelo Ministério Público, a 1ª Vara – Comarca de
Mogi Mirim (Processo nº 480/88) deu sentença favorável ao pagamento de
indenização integral e recomposição da área que seria transformada num complexo
ecológico. Essa sentença nunca foi executada.
Em março de 2001 a Promotoria de Justiça de Jaguariúna promoveu um
inquérito civil público.
Em novembro de 2001, foi assinado um Termo de Compromisso (TC) entre a Cetesb,
o Ministério Público e 48 grupos industriais usuários do aterro.
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As medidas previstas no TC incluíam: avaliação de estabilidade e reforço dos
diques do Aterro, implantação de sistema de drenagem e segregação de águas
pluviais, ampliação e recuperação da rede de poços de monitoramento, selagem das
perfurações existentes na área, fornecimento de água potável para receptores externos
afetados, implantação e operação de barreira hidráulica, esgotamento e tratamento dos
líquidos contaminados, cobertura provisória da vala aberta, diagnóstico ambiental da
área, projeto conceitual integrado de recuperação ambiental.
Por sua vez, as propostas das metas de remediação incluíam: remoção e
contenção das fontes ativas de contaminação, eliminação da migração dos
contaminantes pelas águas subterrâneas, recuperação gradual das águas subterrâneas e
dos solos impactados. O prazo estimado para atingir as metas de remediação era de 10
anos. Em 15/09/2004 a consultoria apresentou à CETESB e ao Ministério Público
Estadual o relatório contendo os resultados das investigações de todo o sítio
Pirapitingui.
Em 29/10/2004 a CSD-Geoklock apresentou à CETESB e ao Ministério
Público Estadual o relatório denominado “Projeto Integrado de Remediação das Áreas
dos Aterros Mantovani/CETRIN e Leste”. A alternativa apresentada pela consultoria
propunha a retirada de parte dos resíduos e o confinamento do restante dos
contaminantes, com o tratamento e o bombeamento da água drenada do terreno. Os
vizinhos, no entanto, queriam a imediata retirada das 326 mil toneladas de resíduos
tóxicos da região onde vivem para tentar interromper um pesadelo que já dura 30
anos.
No dia 03 de outubro de 2005, uma representante da Coordenadoria de
Vigilância Ambiental do Ministério da Saúde visitou o aterro Mantovani com o
objetivo de avaliar as condições em que se encontram os moradores do entorno.
Contava com o apoio do Instituto Jequitibá e do Comitê de Solidariedade às Vítimas
de Áreas Contaminadas. Até esse momento, as tratativas entre o Ministério Público
Federal, a CETESB, a CSD Geoklokc e o comitê jurídico que representa as empresas
poluidoras discutiram temas como: apurar responsáveis pela contaminação,
titularidade da área, retirada total, mas tratamento de saúde especializado nunca fez
parte de fato dessas discussões.
Em março de 2007 começaram a retirar as primeiras 5 mil toneladas de
resíduos tóxicos do Aterro Mantovani para incineração em fornos de cimento, no Rio
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de Janeiro. As empresas tentavam conseguir as licenças ambientais necessárias para
tentar fazer a incineração do restante em Minas Gerais.
Em outubro de 2008, parte das empresas que depositaram os resíduos tóxicos
de forma inadequada e contaminaram solo e água subterrânea no Aterro Mantovani
assinaram um novo aditamento ao Termo de Compromisso (TC) com o Ministério
Público Estadual (MP) – o oitavo realizado desde 2001 – com compromisso de adotar
uma série de medidas de curto prazo para conter o avanço da contaminação com custo
previsto de R$ 2,65 milhões. Esse aditamento incluiu a obrigação de fornecimento de
água potável, pelas empresas, para os sítios Santa Adélia, Dois Irmãos, Santo Antônio
e São José.
Em 16 de dezembro de 2008, foi firmado o nono aditamento ao Termo de
Compromisso para remediar os danos dessa área com um dos maiores passivos
ambientais no Estado de São Paulo.
As empresas signatárias firmaram o compromisso de retirar as borras oleosas
ainda depositadas na vala aberta dos aterros, dando-lhes destinação final
ambientalmente adequada. Restariam ainda 12 mil toneladas de borra, do total de 15
mil originalmente depositadas.
O décimo aditamento ao Termo de Compromisso deveria ter sido firmado
ainda no primeiro trimestre do ano de 2009. Era previsto que essa etapa contemplará a
caracterização dos resíduos depositados em toda e a área a apresentação do projeto de
remediação final da gleba contaminada.
Finalmente, em dia 15 de setembro de 2009, o Ministério Público Federal em
Campinas (SP) e o Ministério Público Estadual (MP/SP) em conjunto com a
prefeitura da cidade, firmaram um TAC com o compromisso interditar a área devido à
contaminação da água e do solo, que persistem há mais de 30 anos. E os responsáveis
por um dos maiores passivos ambientais do Brasil continuam impunes.”
Casos como esse do aterro Mantovani só ajudam a piorar a situação do meio
ambiente no mundo. E o que acontecerá com o planeta Terra se nenhuma atitude
diferente for tomada imediatamente e casos como esse continuarem a acontecer?
Muitos recursos não renováveis são utilizados sem critério e em abundância e os
renováveis muitas vezes não passam pelo processo de reutilização e tratamento e
acabam sendo eliminados. As queimadas e desmatamentos são realizados sem
controle poluindo o ar e deteriorando o solo. Como resultado de tanta destruição, o
aquecimento global ganha força resultando em aumento do nível dos oceanos, devido
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derretimento de geleiras, extinguindo muitas cidades e regiões litorâneas. Além disso,
haverá muitas ondas de calor com grandes períodos de secas, chuvas torrenciais e
enchentes, furacões e ciclones. Com tanta mudança climática muitos animais e plantas
poderão ser extintas, causando um enorme desequilíbrio ambiental.
Em um relatório da ONU realizado em junho de 2012 foi apresentado um
documento de Panorama Ambiental Global como quinto relatório do Programa das
Nações Unidas para o Meio Ambiente (Pnuma) que tratava do futuro ambiental do
planeta.
De acordo com o relatório, as emissões de gases de efeito estufa podem dobrar
nos próximos 50 anos, levando a um aumento na temperatura global de 3ºC ou mais
até o final do século resultando ainda em perdas na agricultura e danos e eventos
climáticos. Ressaltando ainda que os maiores custos com a saúde devem reduzir o
PIB global. Segundo dados da ONU, a demanda global por alimento irá aumentar
cerca de 50% em 2030, a de água 30% e a de energia 45% e a população deve chegar
a 9,5 bilhões em 2050. O documento do Pnuma também afirma que os padrões atuais
de consumo, sobretudo no Ocidente, não são sustentáveis e convida os países a mudar
o destino da economia para os próximos 20 anos com o objetivo de evitar maiores
catástrofes.
Diante dessas considerações, fica claro que é necessário incentivar o
desenvolvimento sem que a Terra seja comprometida e as próximas gerações
consigam ter uma realidade habitável.

Fig 1:Tanques de armazenamento de resíduos industriais: forma de evitar a poluição de solos e da água
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Fig. 2: Grande área desmatada na Amazônia: aumento do efeito estufa.

Fig. 3: Poluição da água, recurso importantíssimo para a vida.

1.2 – QUANDO A SUSTENTABILIDADE TORNOU-SE UM GRANDE FOCO E DE QUE
MANEIRA ALTEROU O COMPORTAMENTO DAS PESSOAS

O meio ambiente, devido aos diversos fatores citados anteriormente, se
degradou até atingir um estado que passou a preocupar e afetar as organizações.
Como consequência disso, líderes de países por todo mundo se reuniram por diversas
vezes a fim de realizarem um tratado eficaz que tivesse como objetivo o
desenvolvimento conservando, protegendo e recuperando os ecossistemas do planeta
terra.
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A conferência de Estocolmo foi a primeira grande reunião sobre meio
ambiente, realizada em junho de 1972. Teve como objetivo conciliar os avanços
socioeconômicos com a preservação e o cuidado do meio ambiente. Juntamente com
o

Relatório

de

Brundtland,

documento

publicado

em

1987

que

define

desenvolvimento sustentável como “o desenvolvimento que satisfaz as necessidades
presentes, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir suas próprias
necessidades”, formaram bases para o futuro evento ECO-92.
Passados vinte anos, cento e oito representantes de países pelo mundo se reuniram
para a decidir as medidas que deveriam ser tomadas para visar um equilíbrio entre o
consumismo e o desenvolvimento e o meio ambiente. Dessa conferência, surgiram
diversos tratados como a Convenção da Biodiversidade que promove a conservação
da biodiversidade, o uso sustentável de seus componentes e a divisão justa dos
benefícios relacionados a recursos genéticos, além da proibição da importação de
produtos geneticamente modificados.
Outro documento produzido na ECO-92 é o Agenda 21. Esse programa é uma
ação que viabiliza o novo padrão de desenvolvimento e uni métodos de eficiência
econômica, proteção ambiental e justiça social. Trata de temas como as dimensões
econômicas e sociais, que foca nas políticas internacionais capazes de ajudar o
desenvolvimento nos país emergentes, combate à pobreza e miséria, mudanças de
padrão de consumo; a conservação dos recursos para o desenvolvimento, que
apresenta enfoques para o manejo do solo, proteção dos recursos do mar e da água
doce, proteção da atmosfera para viabilizar a transição energética e medidas de
proteção aos jovens e aos índios. Além disso, discute os mecanismos financeiros e
jurídicos, revisa a produção e a oferta de tecnologia consistentes, visa a educação e o
treinamento para a construção de uma consciência ambiental e o fortalecimento das
instituições.
Como consequência de uma série de reuniões e eventos, constituiu-se o
Protocolo de Kyoto formado de um tratado internacional com compromissos mais
rígidos que visam a redução da emissão dos gases de efeito estufa que são
considerados os piores vilões do aquecimento global. Por ele, é proposto que os países
membros reduzam em pelo menos 5,2% a emissão desses gases, em relação aos níveis
de 1990, estimulados a cooperarem entre si através de ações como a reforma nos
setores de energia e transporte, a promoção do uso de fontes renováveis de energia, a
limitação das emissões de metanos e a proteção de florestas.
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Na África do Sul em 2002, foi realizado outro fórum de discussão. O chamado
Rio+10 teve como objetivo discutir as soluções já propostas no Agenda 21 e centrado
no desenvolvimento sustentável adotando um plano voltado para a pobreza, miséria,
consumo, recursos naturais e sua gestão, globalização, direitos humanos, etc. Além
disso, obrigou os países desenvolvidos alcançarem os níveis intencionais e apoiarem a
cooperação e união regional enfatizando a importância dos setores privados
contribuírem também com o desenvolvimento sustentável.
O Rio+10 também possui um significado que abrange a questão cultural: O
desenvolvimento à respeito da ecologia e a capacidade frente aos problemas do
planeta, mudando o comportamento diante das grandes potências.
Mais um grande exemplo de um evento grandioso visando a proteção e
transformação do planeta é o evento chama Rio+20. Sediado na cidade do Rio de
Janeiro em 2012, é uma Conferência das Nações Unidas Sobre o Desenvolvimento
Sustentável que discute como transformar o planeta em um lugar melhor para viver
em dois temas principais: “A economia verde no contexto do desenvolvimento
sustentável e da erradicação da pobreza”, e a “Estrutura institucional para o
desenvolvimento sustentável”. Os líderes do evento realizaram um balanço de tudo
que foi feito nos últimos 20 anos e renovaram o compromisso mundial com o
desenvolvimento sustentável.
Contudo, o resultado dessa conferência não foi o esperado. Medidas práticas
que garantem a proteção do meio ambiente foram transferidas para os próximos anos
segundo o documento final. Isso devido a impasses entre os países desenvolvidos e
emergentes que frustraram as expectativas e devido a crise econômica mundial
principalmente nos Estados Unidos e Europa , que complicou as negociações e a
prática das decisões.

13

CAPÍTULO II: COMO A TECNOLOGIA E NOVAS
IDEIAS INTERFEREM NA SUSTENTABILIDADE NOS
NEGÓCIOS
2.0 – A VELOCIDADE DO AVANÇO TECNOLÓGICO
Os investimentos na ciência e na tecnologia, alavancaram com a Segunda
Guerra Mundial. Não se pode negar que a guerra gera no homem a necessidade de
buscar, por medo ou desejo de expansão, o progresso e a evolução tecnológica. O
planeta sofreu uma grande mudança com a vinda do Plano Marshall, com iniciativa
dos Estados Unidos de reconstruir os países europeus aliados, e a Conferência de
Bretton Woods que veio para organizar as relações monetárias entre países. Nos anos
50 e 60, os Estados Unidos entraram em uma época de ouro em que a medicina evolui
e aumentou a liberdade sexual, expandindo-se pelo mundo. Com isso, surgiu a
geração Baby Boom que trouxe um grande aumento populacional.
A década de 50 ficou conhecida como a “Era do conhecimento”. Ela
apresentou uma sociedade da informação que surgiu com características como a
intangibilidade a conectividade e a velocidade relacionadas à tecnologia e à
economia. Já nos anos 60 com a Corrida Espacial e a Guerra Fria, surgiram dentro do
comércio um avanço na telecomunicação, transporte e na informática.
Na área da informática, é importante destacar o computador pois ele talvez
não tenha sido a mais importante invenção, mas, sem dúvida foi a que proporcionou o
maior salto na tecnologia pois acelerou os cálculos matemáticos que puderam também
se tornarem mais complexos. Seu início se deu em 1642 com a máquina de somar de
Pascal e em 1822 Charles Barbage aprimora a automatização da máquina de tear feita
por Jacquard em 1802 com cálculos logarítmicos e trigonométricos. Bem mais
recente, em 1924 surge a IBM – Internacional Business Machines sucessora da CTR
que foi o primeiro uso de computação no Brasil em 1920 no senso nacional. Em 1943
surge em Harvard o primeiro computador com DNA parecido com os de hoje, o
Colossus; mas o salto maior foi dado pelo surgimento do transistor em 1947.
Com a criação de softwares para micro computadores em 1975 por Bill Gates
de Paul Allen, as gerações seguintes foram se tornando cada vez melhores e
finalmente na década de 90 os computadores se tornaram cada vez mais usados e
tomaram uma escala comercial. Isto tudo resultou em muitos investimentos na
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tecnologia visando a diminuição dos custos e dos preços para aumentar o mercado.
Sua proporção foi tão grande que em 10 anos foi possível perceber um enorme
progresso tanto nos computadores como telefones celulares.
Esse avanço tão rápido da tecnologia também tem seu lado negativo. Ele é
apontado como um dos principais responsáveis pelos grandes males causados à
natureza. Como antes não existia uma visão voltada para a ecologia e preservação do
planeta, a poluição causada pelos veículos e indústrias, e a contaminação de águas e
do ar, não tinha tamanha importância como hoje em que atingimos um estágio limite
para reverter essa situação. Em contrapartida disso, o avanço surge com o papel de
desenvolver tecnologias mais econômicas e menos poluentes, e a tecnologia facilita
na disseminação de informação e da luta pela proteção da Terra.
A internet tem sido cada vez mais a ferramenta mais utilizada pelas
instituições para atingir o maior número de pessoas sobre as questões ambientais
através de campanhas e ações. Segundo Dener Giovanini, Coordenador Geral da Rede
Nacional de Combate ao Tráfico de Animais Silvestres, “A velocidade e a
disponibilidade das informações propiciadas pela Internet reduziu distâncias e rompeu
com as amarras geográficas. Através dela, o usuário pode se manifestar e mobilizar
em tempo recorde”. Isso é comprovado através de ações positivas relacionada ao
meio ambiente e facilitada pela tecnologia, como ser possível plantar uma árvore
através do endereço do Clickarvore, um programa de reflorestamento via internet que
já promoveu a plantação de mais de 2 milhões de mudas desde 2000. Além disso, é
também possível adotar virtualmente um animal silvestre ameaçado de extinção sem
compromisso financeiro com a instituição.
A fauna também recebe ajuda através de projetos empenhados como o Projeto
TAMAR que luta por uma campanha em prol da defesa e proteção de animais
silvestres. Há 9 anos, deu início a uma campanha de adoção de tartarugas marinhas
que obteve sucesso graças a internet que além de ser o meio da adoção através do site,
propagou a campanha inclusive internacionalmente.
Devido a precariedade do sistema de informática e internet no Brasil,
campanhas desse tipo, apesar de promissoras em outros países, geram aqui uma
desconfiança dos doadores em ajudar, e gerar dinheiro para esse tipo de ação. Para
André F. Kishimoto da Greenpeace Brasil, o problema pode ser solucionado através
da “Realização de um trabalho eficiente, com bons resultados, e a divulgação
adequada é fundamental para conquistar esta credibilidade.” A eficácia de alguns
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projetos nesse ramo deve-se no fato de manter o doador presente, participando e
contribuindo, percebendo resultados imediatos da sua ação.
Assim como avanços tecnológicos podem ser usados para propagar boas e
novas ideias e produzir máquinas e meios menos poluentes, eles também provocam
mudanças na sociedade. Essas mudanças se aplicam à forma das pessoas se
relacionarem e à forma como produzem e podem ser percebidos em fatos como hoje
existirem quase 1 bilhão de pessoas conectadas entre si enquanto em 1990, a internet
nem existia em termos sociais. O comércio eletrônico avança a cada ano pois hoje
uma transação é muito mais barata se realizada pela rede do que através da agência.
As máquinas também tiveram um avanço enorme. Em 50 anos, o processamento dos
computadores cresceu 10 bilhões de vezes. O engenheiro e inventor americano Ray
Kurzweil, autor de livros como Fantastic Voyage: Live Long Enough to Live
Forever (A Viagem Fantástica: Viva o Suficiente para Viver para Sempre), acredita
que esse ritmo vai aumentar ainda mais. Kurzweil é considerado otimista em relação à
tecnologia mas já acertou prognósticos anteriormente. Previu que a rede global de
computadores dominaria o planeta em 1990 e que uma máquina seria capaz de vencer
de um humano campeão de xadrez em 1998. Kurzweil fez uma previsão de que a
velocidade da tecnologia tende a dobrar a cada 10 anos, mas não necessariamente essa
velocidade pode trazer só benefícios para o planeta e para a sociedade.
Kurzweil continua a produzir estimativas, que devem ser vistas mais como
tendências, e não necessariamente como previsões. Depois de desenvolver um novo
modelo, chegou à conclusão de que a velocidade dos avanços tecnológicos tende a
dobrar a cada dez anos. Estima que, no início deste século, o mundo das técnicas salte
o equivalente a vinte anos de pesquisas em apenas catorze. Depois pulará mais duas
décadas, mas em sete anos. O resultado final é que as tecnologias podem apresentar
um progresso mil vezes maior no século XXI do que mostraram no século XX. "Os
cálculos convencionais normalmente subestimam a intensidade das mudanças porque
usam um raciocínio linear. E a tecnologia tem outro ritmo. Ela será o primeiro
exemplo de um processo evolucionário marcado por um padrão exponencial", disse
Kurzweil a VEJA. Aos descrentes, o engenheiro e escritor fornece uma ideia do que
vem por aí: "Basta dizer que foram necessários catorze anos para chegar à sequência
do HIV. Já no caso do vírus da sars (síndrome respiratória aguda grave), a sequência
foi feita em somente 31 dias".
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Fig. 4: Colossus: computador criado em 1943.

Fig. 5: A evolução dos celulares.

Gráfico n.4: aumento do uso da internet e queda dos outros meios.
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Gráfico n.5: Indivíduos entre os 16 e 75 anos que utilizam computador e internet
(%)

2.1 – A TECNOLOGIA ENCURTANDO CAMINHOS
A tecnologia sozinha não é tão importante. Entretanto, agregada à rotina do
dia-a-dia ela se torna essencial pois facilita, acelera e melhora os trabalhos e
atividades, além de promover mais conhecimento, disseminação da informação e
facilidade na comunicação. Uma nova ideia pode trazer consequências globais
maiores do que o esperado quando aplicada às mais diversas situações.
As organizações utilizam muito a tecnologia e constantemente refletem sobre
formas de aproveitá-la ao máximo. Reconstroem, reavaliam e reformulam a produção
e as operações para que a inclusão da nova tecnologia seja revolucionário para a
empresa criando um novo modelo de negócios que vise a eficiência, produtividade e
satisfação.
Como uma grande organização e ligada ao mundo tecnológico, a IBM
apresenta um processo ao implementar tecnologias que transformam suas atividades.
Entre elas está a conexão de dados que é o diferencial entre os concorrentes uma vez
que a integração de dados melhora muito a qualidade de vida. Coletar uma grande
gama de informações transforma em realidade produtos como sensores, faixas
magnéticas do cartão de crédito, e a ressonância magnética, tão utilizados e
importantes na vida. No entanto, algumas dessas informações não se tornam
disponíveis não são digitalizadas e apresentadas às necessidades. Quando utilizadas e
disponibilizadas para um grupo de pessoas, nota-se grande progresso.
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A prefeitura do Rio de Janeiro colocou em funcionamento um centro de
gerenciamento de informações públicas que integra e conecta os dados dos órgãos
públicos do município, o que acelera e aumenta a capacidade de respostas
relacionadas a incidentes como deslizamentos e enchentes.
Empresas e órgãos do governo utilizam todo tipo de tecnologia. Com as mais
sofisticadas, aproveitam para conseguir respostas rápidas durante as operações
rotineiras, realizam simulações de problemas e sugerem possíveis soluções, o que
também serve de base para a geração de novos serviços e produtos que podem ser
inovadores.
Os oceanos se deparam de problemas como a poluição, a pesca predatória, e as
mudanças climáticas. Muitas empresas e governos utilizam da tecnologia para
minimizar ou controlar as situações, como no caso do Instituto Marinho da Irlanda
que implantou sensores na Baía de Galway que ficam conectados em tempo real
através de um sistema de processamento de dados. Dessa forma monitoram os
recursos hídricos e coletam a informação de forma mais rápida e eficiente.
A tecnologia acelera tanto o processo de inovação que para manter-se de
acordo com a situação presente, é necessário que as organizações compartilhem de
forma rápida as suas informações, com adaptações contínuas em projetos pilotos para
atender os clientes e parceiros. O homem transforma a tecnologia em algo inovador,
pois através da sua criatividade aplica a tecnologia para solucionar problemas,
facilitar e agilizar as situações do dia-a-dia para obter progresso.
A TI (tecnologia da informação), entra com esse papel. Ajustando seus
processos de negócios, as empresas conseguem otimizar os processos, obtendo
melhores resultados. A introdução de TI em uma organização provoca mudanças em
todos os níveis de estrutura organizacional. No nível estratégico, pode aumentar a
eficácia quando se trata de cumprir com as missões, e em um nível operacional
aumenta a eficiência tratando de opções de estratégias. As TI também possuem
impactos nos níveis internos como a estrutura orgânica, a coordenação da
organização, as relações pessoais, objetivos e valores dos funcionários, entre outros.
Essa tecnologia também permitiu uma mudança na maneira de agir e pensar
de produtores e consumidores pois ela estreita a relação entre eles, uma vez que
facilita e torna possível a realização de uma solução para qualquer problema
apresentado.
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Em relação a sustentabilidade ecológica, existem solução de tecnologia da
informação que visam melhoras nesse aspecto. As empresas estão mudando seus
comportamentos e demonstram uma nova postura em relação à esse assunto. As
organizações estão cada vez mais realizando aquisições de bens de informática com o
fim de reduzir gastos energéticos, reutilizando energia, e aproveitando bens
disponíveis, valorizando critérios ambientais como a diminuição da emissão de
carbono e requerendo credenciais verdes de fornecedores.
Algumas medidas contribuem para resultados positivos para o planeta e para a
finanças das empresas ecologicamente responsáveis. São elas: Virtualização dos
servidores, que executa dois ou mais servidores em um único servidor físico o que
reduz o espaço e o consumo de energia e aumenta a utilização de recursos; controle
do consumo de energia, que previne desperdícios quando desativa servidores
subutilizados, substitui monitores pelos novos de LCD e tecnologia mais modernas
para refrigeração. Além disso substitui desktops por notebooks que gastam menos
energia pois não ficam ligados 24 horas por dia. Outra medida é a reciclagem de
materiais que beneficia o planeta, controla a substituição por materiais reutilizáveis; e
outras tecnologias como a teleconferência, tele presença e VoIP que traz maior
satisfação para os empregados, reduz a emissão de gases ao evitar viagens e
deslocamentos desnecessários além de diminuir custos com espaços físicos, ar
condicionado, iluminação, etc.
2.2 – NOVAS IDEIAS FAZEM O DIFERENCIAL
Considerando a crítica situação do planeta Terra, qualquer atitude positiva é
válida. Com o aumento da mobilização ao redor do mundo em prol de mudanças de
comportamento, e o incentivo de grandes empresas através de investimentos
tecnológicos, surgem a cada dia novas ideais que pode ser revolucionárias e ajudar
muito a reverter o quadro atual do meio ambiente.
Algumas ideias são um pouco antigas mas estão sendo concretizadas e
dissipadas agora, como o caso do carro elétrico que teve sua pesquisa e
desenvolvimento feito pelo projeto VE com sede em Itaipu que teve início através da
assinatura de um acordo internacional de cooperação técnica firmado pela Itaipu e
pela Kraftwerke Oberhasli (KWO), controladora de hidrelétricas suíças em 15 de
maio de 2006, e desde então estabelece parcerias com a Fiat, concessionárias de
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energia elétrica, instituições de pesquisa do Brasil, Paraguai e Suíça, e empresas de
tecnologia. Como resultado das pesquisas, surgiu o veículo totalmente elétrico que
não tem o motor movido a petróleo nem como reserva da bateria que deve ser
recarregada em pontos de recargas ou em postos de troca. Ele é potente, mais leve e
com a bateria maior do que a dos carros híbridos. Além disso também polui menos.
Entretanto, é caro e possui pouca autonomia, por isso luta ainda por espaço e uma
disseminação maior.
Outro ideia que ganha força é a chamada “arquitetura verde”. Como o próprio
nome diz, a proposta é a construção de edifícios e moradias que sejam sustentáveis,
produzam parte ou toda a energia que irá consumir, preservando o meio ambiente. Só
em Nova Iorque são muitos os arranha-céus em construção com esse objetivo. O mais
impactante deles é o Bank of America Tower com 366 metros de altura e 54 andares e
foi inaugurado em 2008. Comparado a um edifício convencional, sua redução do
impacto ambiental atinge os 70%. Grande parte do material utilizado é reciclado,
como o aço e o alumínio e a água utilizada nos banheiros é captada da chuva. A
eletricidade é gerada por uma turbina eólica e pela conversão dos restos de comida em
energia.
Aqui no Brasil, um projeto de moradia popular propõe o uso ecológico dos
matérias de construção, além de soluções que otimiza o uso dos recursos naturais. A
construção civil causa grande impacto ao meio ambiente pois emite muito gás estufa e
possui um alto consumo de energia. Entretanto, com a força da arquitetura verde,
projetos com construção mais consciente estão sendo mais utilizados e trazem
benefícios ambientais e sobre o uso do espaço físico.
O projeto da moradia popular desenvolvido pelos professores Oswaldo Luiz
de Souza e Alice Barros Horizonte, ambos da UFRJ, é uma das grandes ideias
colocadas em prática para o bem do planeta. Eles procuraram focar na eficiência
energética, minimização e redução dos resíduos, , estudaram o solo para empregarem
materiais certificados e renováveis para que o projeto trouxesse retorno aparente.
A casa leva apenas 60 dias para ficar pronta e possui 46 metros quadrados.
Seus sistema de alvenaria evita o uso de vigas o que gera uma grande economia na
execução. No solo, um revestimento vazado permite o escoamento das águas das
chuvas o que aumenta a permeabilidade do terreno. Além disso, essa água é
reaproveitada nos banheiros para as descargas e na área de serviço, através de uma
caixa d’água exclusiva.
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A casa também apresenta um sistema de aberturas na parede o que permite a
circulação de ar, mantendo o ambiente fresco com a ajuda de uma manta de
polietileno no telhado, que além de complementar o projeto térmico da casa, é um
ótimo isolante que evita a umidade e infiltrações.
Na questão dos resíduos, a casa possui um sistema de gestão inteligente que é
um coletor encaixado na pia da cozinha que reúne todo o óleo usado e o deposita em
um tanque separado fora da casa, evitando o contato e a contaminação das águas. Ao
lixo comum, foram destinados cestos de coleta seletiva para estimularem a separação
adequada.
Outro projeto do governo que possui caráter sustentável é o Minha Casa,
Minha Vida. Entre 300 e 400 mil casas foram equipadas com sistema de aquecimento
solar e piso de cerâmica o que reduz os custos de manutenção, energia além de
proteger o meio ambiente e valorizar os imóveis.
Projetos com essas características tendem a se dissipar cada vez mais com a
urgência de renovação de energia e redução de gastos, e possuem grande potencial
para uma melhoria efetiva da emissão de gases e diminuição da poluição de ar, água e
solo.

Fig. 6: Carro elétrico sendo carregado.
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Fig. 7: Moradia Popular Sustentável no Rio de Janeiro.

Fig. 8: Desenho de uma casa com projeto sustentável.
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CAPÍTULO III: COMO APLICAR NO DIA-A-DIA
DAS ORGANIZAÇÕES
3.0 – AS MUDANÇAS DE HÁBITOS
A educação ambiental tem um papel importante na caminhada da humanidade
diante da atual crise ambiental. Ela discute a crise ambiental e a importância da
atitude individual neste contexto pois como consequência do moderno estilo de vida
com início na Revolução industrial, hoje o planeta encontra-se em estado de alerta.
Apesar da destruição da natureza ter ganho força com a era moderna, teve seu início
na pré-história. Também há participação do homem há 12 mil anos na extinção de
grande mamíferos e com o surgimento da agricultura impactos ambientais como o
acúmulo de lixo se estabeleceram.
O avanço tecnológico e o desenvolvimento industrial aumentaram os níveis de
CO2, além de terem como base a exploração dos bens naturais. Em relação à perda da
biodiversidade, a caça seria um influência direta já que espécies são afetadas podendo
tornar-se extintas, influenciando no ecossistema a que pertence. Indiretamente temos
a atitude do homem que através de ações pontuais provoca grandes danos.
O ambientalismo, na origem, tinha seu objeto de escolha situado
entre a preservação do meio natural e o desenvolvimento. Entretanto, baseado
no consenso de que atualmente já não se faz necessário abrir mão da
preservação do meio ambiente para promover o desenvolvimento e que este
por sua vez se faz necessário num mundo globalizado, o pensamento
ambientalista se preocupa, hoje, com que tipo de desenvolvimento deve ser
implementado na sociedade.
Layrargues, 1997

Apontando crescer e conservar como dois tópicos necessários, o
desenvolvimento tem que ser viável de maneira sustentável juntamente com as esferas
políticas e sociais como o governo, as empresas e a população. Sendo assim, é claro
que todos possuem grande responsabilidade e que a ação individual é de grande valor.
Além disso, partindo de mentes individuais esse entendimento da gravidade da
situação, ações de mudança são transportadas automaticamente para presidentes e
donos de pequenas, médias e grandes empresas o que aumenta o potencial de
mudança pois une uma organização que luta pelo mesmo bem.
No aspecto individual, cada cidadão tem um papel fundamental no combate à
crise ambiental, em prol do desenvolvimento de uma nova cultura
ambientalista.
Jacobi, 2003
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A definição da educação ambiental base foi a apresentada no artigo primeiro
da Lei nº 9.795/99 que dispõe sobre a Educação Ambiental e institui a Política
Nacional de Educação Ambiental – PNEA (BRASIL, 1999):
“Art. 1º Entendem-se por educação ambiental os processos por meio dos quais o
indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades,
atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso
comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade”. (LEI Nº
9.795, de 27 de abril de 1999).
Com essa lei, fica explícito que existe uma busca de emergência por um novo
estilo de vida com uma mudança na estrutura social, que promova uma relação de
harmonia entre o meio ambiente e a população, pois hoje apesar de encontrar-se no
início dessa mudança através da mobilização conscientização da população, algumas
pessoas ainda não praticam pequenos atos no dia-a-dia relacionados ao consumo da
água, o destino e quantidade produzida de lixo, o consumo desenfreado e nada
consciente, a poluição de solos, águas e ar como pode ser visto nos gráficos a seguir:

Gráfico n.6: Durante o banho, ao lavar
a louça ou escovar os dentes, você tem
a preocupaçao de fechar a torneira?

Gráfico n.7: Você lava a calçada
com mangueira?
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Gráfico n.8: O que você faz para reduzir a quantidade de lixo que produz?

Os gráficos acima buscou analisar as atitudes cotidianas, relacionadas ao meio
ambiente, em um grupo de pessoas nos Municípios do Rio de Janeiro e de Nilópolis.
Trataram de duas questões importantes: a água, fundamental para a vida mas muito
ameaçada e poluída, e o lixo, uma das principais fontes de contaminação e muito
produzido pela população.
Em relação à água, é possível notar um resultado positivo pois mais da metade
das pessoas afirmaram preocupação em fechar a torneira e em não utilizar a
mangueira para a lavagem de ruas e calçadas. Entretanto, o resultado apesar de
satisfatório ainda não alcançou o patamar adequado. Já em relação ao lixo, é visto que
a maioria das pessoas nada fazem para reduzir a quantidade de lixo que produzem.

Gráfico n.9: Você aproveita restos de alimentos de alguma forma?
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Nesse gráfico, foi analisado como e se as pessoas reaproveitam os restos de
alimento pois esse tópico tem uma grande relação com a quantidade produzida de lixo
nas residências e consequentemente com a preservação do meio ambiente. Os três
tópicos tratados nos gráficos estão diretamente ligados aos hábitos cotidianos da
população, portanto se alterados e melhorados, trarão mudanças positivas quando se
trata do cuidado ao planeta.

3.1 – INTRODUZINDO O COMPORTAMENTO SUSTENTÁVEL NAS EMPRESAS
O desenvolvimento sustentável virou assunto em várias instituições tanto
públicas como privadas e também internacionalmente. As empresas agora buscam
criar projetos que visem uma organização sustentável atingindo da menor maneira
possível o meio ambiente. Esta questão também diz respeito à concorrência e à
competitividade pois impões novos panoramas empresariais.
Os grandes projetos mundiais como o ECO-92, a Agenda 21, entre outros,
orientam as organizações à prática de uma gestão responsável e voltada para essa
questão, relacionando clientes, consumidores, fornecedores, acionistas de forma
transparente visando a preservação ambiental, proporcionando benefícios para a
sociedade e para a organização. As corporações investem seus recursos em projetos
de interesse público a fim de transformar a realidade ambiental, econômica e social. A
responsabilidade social caminha juntamente com a sustentabilidade e se tornou uma
ferramenta para a mesma, pois as empresas são influenciadas a adotar novas posturas
diante de questões como a ética e a boa relação entre clientes, sociedades e empresas.
A responsabilidade social corporativa que caminha ao lado da sustentabilidade
expressa o entendimento e a maneira que a empresa vai agir diante da demanda da
sociedade, ou seja, proporcionando um impacto positivo em relação ao que as pessoas
e o meio necessitam.
Estamos diante de um momento crítico na história da Terra, numa
época em que a humanidade deve escolher o seu futuro. À medida que o
mundo torna-se cada vez mais interdependente e frágil, o futuro enfrenta, ao
mesmo tempo, grandes perigos e grandes promessas. Para seguir adiante,
devemos reconhecer que, no meio da uma magnífica diversidade de culturas
e formas de vida, somos uma família humana e uma comunidade terrestre
com um destino comum. Devemos somar forças para gerar uma sociedade
sustentável global baseada no respeito pela natureza, nos direitos humanos
universais, na justiça econômica e numa cultura da paz. Para chegar a este
propósito, é imperativo que nós, os povos da Terra, declaremos nossa
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responsabilidade uns para com os outros, com a grande comunidade da vida,
e com as futuras gerações.
A Carta da Terra, 2004

Fig.9: Parâmetros para se alcançar o desenvolvimento sustentável

O

desenvolvimento

sustentável

deve

ser

uma

consequência

do

desenvolvimento social, econômico e da preservação ambiental, realizado com
sustentabilidade. Pois, sustentabilidade é a capacidade que um indivíduo tem de se
manter em um ambiente sem degradá-lo.
Quando

se

trata

do

comprometimento

das

organizações

com

o

desenvolvimento acoplado à preservação do meio ambiente, trata-se de um modelo de
gestão de negócios em que a organização está inserida em um contexto que leva em
conta as práticas a longo prazo. As corporações devem administrar os resultados com
base nas análises ambientais compromissadas levando em conta também os dados
econômicos e sociais. Além disso, a gestão de negócios deve levar em conta que
exerce grande papel principalmente dentro do local que está inserida mudando a
realidade de seu espaço e causando impacto positivo na vida da população.
A implementação de projetos sustentáveis dentro das empresas tem importante
papel como foi visto, entretanto a necessidade de se manter competitiva diante do
mercado pode impedir que alguns desses projetos sejam colocado em ação.
Infelizmente ainda é muito caro alguns itens relacionados à preservação do meio
ambiente e os resultados são a longo prazo o que afasta muitas organizações de
desejar fazer parte desse universo. Além disso, a falta de envolvimento e integração
da sociedade dificulta ainda mais que esses projetos se concretizem pois não dão
muito valor a esse tipo de iniciativa.
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No mundo empresarial, esse tema tem sido considerado tendência de mercado,
o que contribui para um processo de mudança na cultura das organizações, indo além
de simplesmente cumprir com as leis ambientais do país. As empresas modernas e
ricas levantam a bandeira da sustentabilidade e introduzem novas técnicas, métodos,
sistemas que ajudam a reduzir os gastos, a solucionar os problemas, e a reutilizar a
energia. Além disso, as organizações que lidam com o TI (tecnologia da informação)
tem investido muito na criação e desenvolvimento de programas e sistemas que visem
a questão ambiental das empresas e há crescente aumento de vendas e
implementações de soluções relacionadas a isso.

Fig. 10: Relação das empresas mais e menos preocupadas com algumas questões do meio ambiente.

3.2 – A NECESSIDADE CONSTANTE DE RENOVAÇÃO E O FEED BACK DAS MUDANÇAS
A evolução tecnológica com o surgimento de novas tecnologias, ideias,
sistemas para suprir com as necessidades novas que vão surgindo caminham junto
com sistemas administrativos das empresas. Manter-se atualizado não significa
somente a organização e modernização da empresa. Vai além disso, pois melhora a
performance e o desempenho.
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Manter-se atualizado em relação à tecnologia significa otimizar os processos, a
manutenção e continuidade dos sistemas ara que tudo esteja dentro das normas leias e
regras operacionais.
Com base no conceito cradle to cradle (berço a berço) as empresas utilizam a
inovação para solucionar várias questões como a dos resíduos ao criar produtos para
fechar o ciclo de produção, mas diferentemente da reciclagem, os produtos do
resultado do processo de reaproveitamento são de qualidade igual ou superior à do
produto original, o que é ótimo para o meio ambiente e também para a empresa.
Um debate realizado entre Ines Franck, da Natura; Marko Brajovic, do Atelier
Marko Brajovic; e Jorge Lopes, da PUC-Rio, trata da sustentabilidade da própria
natureza e estudam a mesma para identificar a aplicação de novos produtos, matérias
e tecnologias e constaram que o ecossistema promove uma solução em que todos são
beneficiados dentro do meio autossuficiente. É o caso da fotossíntese que é um ciclo
fechado e sustentável naturalmente, no qual a planta absorve carbono e devolve
oxigênio. Então, a própria natureza é a base de estudos para que as organizações
consigam criar e desenvolver programas e soluções para a proteção e a não agressão
da mesma.
Muitos problemas do dia-a-dia viram pautas de estudos para a procura de uma
solução viável. A questão do trânsito é algo bem discutido pois agride diretamente e
intensamente o meio ambiente devido a poluição que os veículos emitem, sem contar
naqueles desregulados e sem manutenção que liberam muito mais poluição do que os
veículos normatizados.
Dentro da discussão “Economia Verde” muitos representantes de diversas
empresas, apresentaram soluções e propostas viáveis para uma melhora significativa
do trânsito como Ângelo Leite da Serttel que apresentou a utilização de sistemas
eletrônicos para o uso dos automóveis e monitoramento. O destaque maior foi para o
programa Mobilicidade que distribui bicicletas pelas grandes metrópoles como São
Paulo e Rio de Janeiro, incentivando os motoristas a deixarem seus carros em casa e
utilizarem a bicicleta como meio de locomoção, deixando o trânsito mais fluido e
diminuindo a poluição causada pelos motores.
Muitas são as ideias e a quantidade de informação disponível sobre a
sustentabilidade e o meio ambiente, entretanto, poucas saem do papel. Sendo assim,
ações, por menores que sejam, já significam algum passo em direção ao mundo mais
sustentável. Segundo a ONU, as empresas e organizações que apostam e investem na
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economia verde, tem mais ganhos e impactos positivos nos resultados financeiros. O
relatório que defende os ganhos faz parte da conferência Rio+20 e aponta exemplos
de empresas que incorporaram atitudes como a reutilização da água, a energia eólica e
programas de eficiência energética como no caso do grupo mexicano Bimbo que
economizou US$700 mil em três anos de programa. O grupo General Motors também
produziu um programa de aproveitamento de recursos e o resultado foi de 40% menos
perdas na produção, o que resultou em uma economia de US$30 milhões em seis
anos.
Segundo Achim Steiner, diretor executivo do Programa das Nações Unidas para o
Meio Ambiente, “Não há mais espaço para o mundo dos negócios ignorar os
benefícios que a economia verde acarreta. Aqueles que adotaram medidas pioneiras
são líderes de mercado e referência em cada um de seus segmentos”.
O investimento anual para as adaptações à economia verde varia de US$ 1 trilhão
a US$ 2,5 trilhões segundo estimativas, no mundo todo. Isso significa futuras
mudanças na infraestrutura, equipamentos e serviços além do desenvolvimento de
políticas públicas que guiam e andam juntamente com o desenvolvimento das
empresas, tornando o processo mais eficaz.
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CONCLUSÃO
O

trabalho

teve

seu

desenvolvimento

passando

pelas

bases

da

sustentabilidade, do comportamento do homem em relação ao meio no qual vive e
uma ênfase na tecnologia envolvendo as facilidades que promove na vida do ser
humano em contrapartida das agressões que comete ao meio ambiente. Entretanto, a
tecnologia é um meio no qual há muito investimento e pode ter o papel de beneficiar e
tornar mais eficiente e rápido o processo de recuperação do planeta.
Tendo a questão da sustentabilidade como foco nos dias de hoje, uma vez que
ao longo de tantos anos, o homem produziu, evolui e explorou recursos naturais sem
controle, tornando o planeta um lugar devastado, com escassez de alguns recursos e
poluído em todas as suas formas, o homem começa a adicionar à sua rotina, atitudes
sustentáveis a favor do meio ambiente.
Justamente devido ao rápido desenvolvimento do homem, da criação das
máquinas, e avanço drástico da tecnologia, o meio ambiente passou a ser mais
agredido ainda, mas como foi visto anteriormente, a tecnologia hoje é desenvolvida e
explorada para ser colocada a favor de ambos os lados: a natureza e o homem. Dessa
forma, muitos estudos e investimentos por parte de pequenas, médias e grandes
organizações, além do governo, tornaram viável e concreta a utilização de sistemas,
métodos, aparelhos e máquinas que visam a menor poluição, a reutilização de energia
ou a energia limpa, a redução nos gastos, no consumo e nos resíduos.
As organizações ganharam foco por possuírem grande parte na destruição do
planeta. Com a introdução da tecnologia da informação com sistemas para minimizar
gastos e custos e introduzir novos hábitos para a empresa, a mesma passa a ter uma
atitude sustentável que contribui muito para o processo de reverter a situação atual em
que a Terra se encontra.
Sendo assim, como foi analisado acima, todos esses projetos são de grande
valor para a recuperação do meio ambiente e hoje o investimento anual nessa causa é
tão grande que as organizações cada vez mais estão explorando essa questão dentro
dos negócios pois além de tudo, conseguem atingir um resultado positivo
financeiramente e manter-se competitivo no mercado.
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 3 

INTRODUÇÃO

Esta monografia tem como objetivo buscar alternativas, soluções,
modelos e idéias de aplicação de processos de sustentabilidade na
arquitetura de interiores, no design e na construção, mostrando que existem
muitas maneiras de se unir tecnologia com natureza e o ecologicamente
correto com beleza, somando ótimos resultados, minimizando os impactos
ambientais causados pela extração vegetal e mineral abusiva, alta produção
de resíduos industriais e emissão de C02.

Toda a pesquisa feita servirá para mostrar a importância do planejamento
e da especificação de materiais ecologicamente corretos nos projetos
arquitetônicos, salientando que o mais importante para se atingir um
resultado sustentável em todas as áreas, é o comprometimento e a
consciência ecológica estabelecidos entre o consumidor, o profissional e os
fornecedores.
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CAPÍTULO 1 - A ARQUITERURA SUSTENTÁVEL

 1.0 - O que é a arquitetura sustentável?
Esse movimento surgiu no final da década de 2000 e concentra-se na
criação de uma harmonia entre a obra e o meio ambiente. O objetivo é
mostrar para a sociedade e evitar agressões desnecessárias para o ambiente,
optimizando processos de construção, reduzindo os resíduos resultantes, e
diminuindo os consumos energéticos do edifício.

A arquitetura sustentável recomenda que uma construção deve alterar
minimamente o meio ambiente em que está inserida. Utilizando a maior
quantidade possível de elementos de origem natural e garantindo um
aproveitamento racional dos recursos necessários para iluminar e ventilar os
ambientes; de forma a reduzir os desperdícios.

Além disso, a arquitetura sustentável deve preocupar-se com o uso de
materiais certificados e que venham de fornecedores legalmente
estabelecidos e que adotam as mesmas crenças em relação a diminuição dos
impactos ambientais e das emissões de gases poluentes. É também freqüente
o uso de materiais considerados ecologicamente correto como os reciclados
ou os oriundos de projetos sociais.
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Ainda há um detalhe de como se portará a construção e de como serão
tratados os resíduos gerados por ela; de forma a não afetar no ambiente que
estará o imóvel.

Muitos arquitetos e engenheiros, procuram elaborar prédios que sejam
cada vez mais eficientes energeticamente. A energia solar ou a eólica,
dependendo da localidade em que se encontra a obra, são freqüentemente
adotadas como formas limpas e de emissão praticamente zero.

A arquitetura sustentável também tem profunda preocupação com o
destino correto dos resíduos gerados na própria obra. Para isso, preconiza
que os entulhos oriundos da construção podem ser usados como aterros; na
fabricação de tijolos e o restante pode ser reciclado de várias outras formas e
aplicado de inúmeras maneiras diferentes. Reduzindo os custos e a
necessidade de descarte desses resíduos nos aterros sanitários (ou até pior;
de forma errada e perigosa para o meio ambiente).

Seguindo todos os parâmetros e mantendo-se dentro das especificações
da arquitetura sustentável, os prédios são avaliados e recebem um selo de
acordo com os parâmetros de sustentabilidade adotados na construção. Desta
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forma, valoriza-se o imóvel e garante-se uma vida plena e menos estressante
para toda uma comunidade.

 1.1 - Qual a importância dessa arquitetura
A arquitetura sustentável, é um processo em permanente evolução que
enfoca estratégias inovadoras e tecnologias para melhorar a qualidade de
vida cotidiana.

Figura 1 : Ciclo da Arquitetura Sustentável

O crescimento da oferta de recursos para o financiamento da casa própria
tem trazido uma série de inovações no mercado de imóveis ultimamente.

 7 

Entre elas, a importância da arquitetura sustentável para garantir uma melhor
qualidade de vida para todas as pessoas.

Começa a surgir a preocupação em utilizar os recursos da arquitetura
sustentável também para a construção de imóveis para os integrantes das
classes C e D, que hoje já podem realizar o sonho da casa própria.

Assim, a consciência ambiental por meio da racionalização de energia, do
reuso da água, e coleta de águas pluviais tornam-se itens mínimos
fundamentais na hora de definir um projeto. Os moradores terão uma
economia muito grande de energia e ao mesmo tempo irão economizam
dinheiro e contribuindo com o meio ambiente.

Porém, todo esse trabalho só terá efeito real se houver uma
conscientização da sociedade em fazer com que isso aconteça. Esses
conceitos mínimos, feitos em grande escala, não somente do lado de dentro
dos empreendimentos, mas também fora dos portões, causam um impacto
positivo na cidade e, conseqüentemente, na melhoria da qualidade de vida
das pessoas e das futuras gerações.
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 1.2 – Exemplos de arquitetura sustentável
Telhado Verde
Telhado verde é uma técnica de arquitetura que consiste no uso e
aplicação de solo e vegetação sobre uma camada impermeável, geralmente
instalada na cobertura de residências, fábricas, escritórios e outras
edificações. Suas principais vantagens são facilitar a drenagem, fornecer
isolamento acústico e térmico, produzir um diferencial estético e ambiental
na edificação, e compensar parcialmente a área impermeável que foi
ocupada no térreo da edificação.

Figura 2 : Telhado Verde

Um telhado verde é uma alternativa viável e sustentável perante os
telhados e lajes tradicionais, porque facilita o gerenciamento de grandes
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cargas de águas pluviais, melhoria térmica, serviços ambientais e novas
áreas de lazer.

O telhado verde proporciona também um ambiente muito mais fresco do
que outros telhados, mantendo o edifício protegido de temperaturas
extremas, especialmente no verão, reduzindo em até 3°C. Em ambientes
extremamentes artificiais como o urbano, promovem o reequilibrio
ambiental, trazendo os benefícios da vegetação para a saúde pública e a
biodiversidade, quando com plantas nativas do local. Às vezes, telhados
verdes contam com painéis solares que reduzem o consumo de energia
elétrica.

Figura 3 : Telhado Verde ²
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Energia Solar
O prédio, chamado de Solstice on the Park, foi projetado pelo estúdio de
arquitetura Gang em Chicago. Os projetistas descobriram que o ângulo de 71 graus
das janelas capta a luz solar nos dias mais frios e mantém o ambiente fresco nos
dias mais quentes.

Figura 4 : Energia Solar

A ideia era aumentar a eficiência energética do edifício a partir do projeto. Para
isso, os arquitetos posicionaram cada janela de forma diagonal, permitindo um
efeito cintilante. Assim que concluído, o edifício terá 26 andares e 145
apartamentos.
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Cada ambiente foi construído pensando em criar áreas independentes e viradas
para o sul, de forma que seja possível captar a luz solar no inverno, reduzindo os
custos com ar condicionado ou aquecedor.
Segundo o estúdio Gang, durante o projeto se pensou em diminuição do gasto de
água e no reaproveitamento de materiais e recursos. O edifício terá um sistema de
reutilização de água da chuva (a partir de um tanque de coleta que segue para uso
comum) e ainda utilizará adesivos, tapetes e tintas com compostos orgânicos.
Ainda segundo a equipe, mais de um terço da eletricidade do prédio virá de
recursos renováveis, como energia eólica ou solar.

Figura 5 : Energia Sola ²
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CAPÍTULO 2 - ARQUITETURA E SOCIEDADE

 2.0 – Como a sociedade é influenciada

O desenvolvimento sustentável está cada vez mais presente nas discussões ao
redor do globo, em qualquer atividade humana. Mais que isso, vivemos numa
sociedade que considera politicamente correto preocupar-se com o meio ambiente,
enquanto a mídia alarma as consequências desastrosas de um apocalipse ecológico
e elogia soluções milagrosas, feitas sob medida para cada ser humano, sem que
nada de substancial precise ser modificado em nossas rotinas.

Esta espécie de consciência pesada da sociedade atual abriu caminho para um
lucrativo mercado “verde”: o green wash ou marketing sustentável. O Marketing
Sustentável é, como todos os tipos de marketing, um conjunto de processos e/ou
estratégias com objectivos definidos tendo em vista questões comerciais, processos
relacionados com produtos ou serviços e a forma de os fazer chegarem ao cliente.

Com ele, empresas descobriram uma nova fatia de mercado, disposta a pagar
mais por um produto ou serviço que garanta a salvação do planeta.
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Aproveitando-se deste novo mercado, empresas passaram a investir na
sustentabilidade, mas as próprias contradições e ambiguidades referentes ao tema
abriram espaço para incongruências. Na prática, o que parece importar é que
algo pareça sustentável, sem que seja necessário realmente sê-lo.

Figura 6: Sustentabilidade

A questão ambiental vem sendo extremamente debatida em todo o mundo e
os sinais do crescente aquecimento global estão cada vez mais perceptíveis. As
cidades e seu metabolismo são os grandes responsáveis pelo consumo de materiais,
água e energia, causando crescentes impactos negativos ao meio natural. Muitos
destes impactos são gerados pelo setor da construção civil, que consome 50% dos
recursos mundiais, sendo assim uma das atividades menos sustentáveis do planeta.
Desta forma, é natural que a sustentabilidade e a consciência ambiental assumam,
cada vez mais, uma posição de importância neste cenário atual. É nítida a
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convicção de que algo tem que ser modificado e repensado. Assim, os arquitetos,
engenheiros e designers desempenham um papel de grande responsabilidade, pois
projetar de maneira sustentável envolve criar lugares saudáveis que atendam as
necessidades sociais e sejam viáveis economicamente.
Esta questão será abordada dentro do âmbito da construção, arquitetura de
interiores e design, mostrando técnicas, soluções e opções para amenizar estes
impactos e, ao mesmo tempo, otimizar a qualidade da vivência do espaço por seus
ocupantes.
A arquitetura, isoladamente, não consegue resolver os problemas ambientais
do planeta, mas pode contribuir significantemente para criar espaços humanos
sustentáveis.
Os arquitetos estão sendo cada vez mais pressionados para contribuir com a
redução dos impactos ambientais negativos nos seus projetos. A crescente
conscientização da situação ambiental está gerando uma sociedade mais exigente
que almeja melhores desempenhos ambientais sem maiores custos adicionais.
A questão da escolha dos materiais é fundamental. Mas é preciso entender
que nem sempre está relacionada diretamente com a questão dos materiais
ecologicamente corretos, e sim com o desafio de escolher o melhor material para
um determinado fim.
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Atualmente, a maioria dos materiais utilizados exercem forte impacto ao
meio ambiente, considerando desde as suas fases de extração, processamento,
transporte, uso e eliminação.
Questões importantes que precisam ser levadas em conta para avaliar se o
material / tecnologia é menos ou mais prejudicial ao meio ambiente:
· Consumo de energia e de água incorporados no processo construtivo;
· Se o processo é poluente (água, ar, terra e som);
· Se o processo gera resíduos;
· Se possui potencial de reuso e reciclagem;
· Se possui algum tipo de certificação ambiental;

Figura 7: Sustentabilidade ²
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 2.1 – Arquitetos e Sustentabilidade
Os consumidores, a mídia, os arquitetos, engenheiros, designers, empresas e
governo precisam incentivar as mudanças de paradigmas e direcionar todas as
ações favorecendo a natureza, pois somente assim, com uma conscientização em
massa e a união dos pensamentos de todas estas áreas,poderá ser possível atingir
um resultado significativo na proteção ao ecossistema.

Oscar Ribeiro de Almeida Niemeyer Soares Filho foi sem dúvida o maior
arquiteto brasileiro de todos os tempos, é considerado um dos nomes mais
influentes da moderna arquitetura do Brasil e do mundo. Niemeyer foi mais
conhecido pelos projetos de edifícios cívicos para Brasília, uma cidade planejada
que se tornou a capital do Brasil em 1960, bem como por sua colaboração no grupo
de arquitetos que projetou a sede das Nações Unidas em Nova Iorque, nos Estados
Unidos.
“Não é o ângulo reto que me atrai, nem a linha reta, dura, inflexível, criada pelo homem. O
que me atrai é a curva livre e sensual, a curva que encontro nas montanhas do meu país, no
curso sinuoso dos seus rios, nas ondas do mar, no corpo da mulher preferida. De curvas é feito
todo o universo, o universo curvo de Einstein”
Oscar Niemeyer

Autor de traços inconfundíveis, Niemeyer fez um projeto que foi concluído em
dezembro de 2012, o complexo tombado, até então formado pelo prédio atual da
FGV inaugurado em 1968, e que será completado por duas novas edificações.
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Projetados pelo arquiteto, o novo prédio e o Centro Cultural foram idealizados
dentro de modernos parâmetros de sustentabilidade, de forma a impactar
positivamente a sociedade hoje e no futuro, dos pontos de vista ecológico,
econômico e social.
O anteprojeto original previa uma urbanização para toda a faixa da Praia de
Botafogo, o que seria ainda possível na época - 1954/55 -, conservando a beleza
natural dos arredores. A solução proposta àquela época consistia em uma série
paralela de prédios separados por áreas verdes, todos da mesma altura, colocados
em posição normal às linhas da montanha e da praia. O panorama ao fundo seria
assim preservado sem se perder a vista para o mar.
Niemeyer faleceu no dia 5 de dezembro de 2012, deixando como legado os seus
projetos; foi arquiteto-chefe da nova capital, Brasília, e projetou as sedes dos
poderes Executivo, Legislativo e Judiciário brasileiros, o aeroporto e a catedral –;
projeto o complexo da Pampulha, em Belo Horizonte; o Museu de Arte
Contemporânea, em Niterói; o sambódromo e os CIEPS da cidade do Rio de
Janeiro; o memorial da América Latina, em São Paulo; a sede da editora
Mondatori, na cidade de Milão, Itália; a sede do Partido Comunista Francês, em
Paris – entre muitos outros marcos arquitetônicos, no Brasil e no mundo.
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 2.2 – Alain de Botton e a arquitetura da felicidade
Alain de Botton é um escritor e produtor suíço responsável pela abordagem de
temas filosóficos complexos de uma forma despretenciosa e interessante. Estudou
na Universidade de Cambridge, na Inglaterra, e hoje, além de ser celebrado nos
círculos intelectuais, popularizou-se entre jovens do mundo todo devido sua
particular abordagem a assuntos universais, como amor e carreira.
Em seu livro “A arquitetura da felicidade”, Botton utiliza o mesmo método:
simplifica assuntos restritos até então ao círculo acadêmico e abre para o grande
público aspectos psicológicos, filosóficos, históricos e estéticos da arquitetura.
Botton inicia falando sobre algo que todos já vivenciaram, mas a maioria
nunca parou para pensar: a arquitetura não nos proporciona apenas refugio
físico, mas também psicológico. Atua como guardiã de nossa identidade:
decoramos nosso lar com objetos e mobiliários que trazem à memória momentos
de nossas vidas que nos fazem lembrar quem somos. A casa em si não possui
soluções para os problemas que afligem seus moradores, mas seus aposentos
evidenciam uma felicidade à qual a arquitetura deu a sua contribuição
característica. Contudo, não foram poucas as dúvidas que surgiram a respeito da
seriedade do assunto, o seu valor moral e o seu custo – a preocupação com a
arquitetura nunca esteve livre de julgamentos e desconfiança.
A nossa identidade está indelevelmente associada ao lugar em que vivemos, e
junto com ele se transforma. Esta questão sempre foi subestimada, e estamos
frequentemente anestesiados e acomodados com os ambientes em que vivemos,
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sendo difícil a tarefa de reconhecer o quanto eles influenciam nosso modo de ser.
Queiramos ou não, somos pessoas diferentes em lugares diferentes. Basicamente,
esta é a premissa para acreditarmos na importância da arquitetura e na sua função
de esclarecer em grande medida quem poderíamos idealmente ser.
Apesar do que foi dito, o filósofo frisa que não podemos permanecer
indefinidamente sensíveis aos ambientes que não temos como melhorar. Não é
questão de confessar o desapego à beleza, mas afastar o sentimento incômodo que
acarretaria ficarmos expostos às muitas ausências de beleza.
Em contraponto àquilo que uma boa arquitetura pode influenciar, devemos
lembrar que não estamos imunes a situações e atitudes mesquinhas mesmo dentro
de um prédio de Mies van der Rohe ou Louis Kahn. Muitas vezes, as pessoas não
são sensibilizadas pela arte, e as vantagens da arquitetura não pode ser comparada
as óbvias contribuições que um prato de arroz e feijão pode proporcionar.
É a eterna discussão entre o bom e o belo; pode-se apenas esperar que os
entusiastas da beleza impregnem suas vidas com os valores personificados nos
objetos que apreciam. Afinal, a arquitetura pode trazer mensagens morais sim, mas
não tem o poder de impô-las. Em vez de ditar leis, a arquitetura sutilmente as
sugere. São muitos os exemplos de má conduta dentro de uma bela casa, portanto é
compreensível concluir que existem causas mais grandiosas às quais o ser humano
pode se dedicar.
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Figura 8 : Alain de Botton

Abrigamos dentro de nós diversificadas personalidades, e a soma desses
fragmentos resulta no que somos. Podemos ter momentos de irritabilidade extrema,
de carência, nostalgia ou alegria, bom humor e tranqüilidade. Desejamos paz de
espírito e necessitamos que tanto o ambiente quanto os objetos que nos circundam
falem desses valores que buscamos. A um grau modesto, podemos modificar nosso
estado de espírito de acordo com o lugar em que nos encontramos.
O próprio conceito de lar está relacionado a esta reflexão que Botton nos
convida a fazer: se um lugar como uma biblioteca, um jardim ou mesmo uma sala
de espera evoca uma identidade nossa que apreciamos, este lugar pode ser
chamado de lar. Para compensar nossa vulnerabilidade, precisamos, tanto no
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sentido psicológico quanto no físico, de um refúgio para proteger nossos estados
mentais – grande parte do mundo se opõe às nossas convicções.
Pensemos um pouco no McDonald’s: a lanchonete, com sua luz dura,
funcionários apressados gritando pelos pedidos à cozinha, o barulho das batatas
fritas e dos equipamentos gera ansiedade aos clientes. As cores utilizadas na
propaganda do McDonald’s influenciam também, provocando a sensação de fome.
O cenário é completamente desconfortável, lembra ao indivíduo o caos e a
desordem de um mundo violento e competitivo.
Já dentro de uma igreja, podemos pensar e sentir o oposto. Alheios ao
movimento e a poluição da rua, com estátuas de santos e o gigantesco e sempre
indispensável monumento de Cristo crucificado pode com freqüência provocar um
sentimento de solidão, limitações e infinitude, sobre o cosmos e o homem. A
escuridão, os mármores e os bancos de madeira, o cheiro das velas acesas e o eco
dos murmúrios transformam o estado de espírito de alguém que estava com outros
pensamentos ao caminhar por uma turbulenta avenida.
As sensações evocadas no ambiente religioso são provenientes do pensamento
islâmico e cristão que, desde os primórdios, preocupavam-se com a beleza como
atributo capaz de aperfeiçoar a moral e a espiritualidade do homem. Ou seja, uma
bela construção nos impulsionaria a sermos bons e corretos. É a equivalência entre
o âmbito visual e o ético: a bela arquitetura representa a bondade de forma nãoverbal, enquanto a má arquitetura materializa o mal.
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Os primeiros teólogos acreditavam que poderíamos entrar em contato com
Deus através do belo, afinal, para eles, foi Deus quem criou toda a beleza existente
no mundo. Eles defendiam, inclusive, que uma boa arquitetura recrutaria mais fiéis
do que a leitura das Escrituras, pelo fato do homem ser uma criatura sensorial.
Botton relaciona este antigo conceito com a teoria de que mesmo objetos
domésticos, partindo do mesmo pressuposto do homem sensorial, podem evocar o
eu genuíno do indivíduo, os elementos importantes que se perdem ao longo da
vida. Objetos domésticos são também guardiões de estados de espírito, portanto.
Botton ainda exemplifica este conceito ao mencionar os mausoléus que são
construídos em memórias de entes queridos, para que sejam homenageados e não
esquecidos. Os equipamentos domésticos tem função semelhante, de lembrar
partes nossas que são fugidias e precisamos lembrar de sua existência. Na
linguagem dos objetos, decoramos nossa casa na ambição de que saibam quem
somos; e nesse processo, lembrar de nós mesmos.
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CAPÍTULO 3: FORMAS DE CONSCIENTIZAR O CIDADÃO

 3.0 – Materias que podem ser utilazados na arquitetura

Tipos de madeiras para produção de móveis e revestimento de superfícies:
- Madeiras de demolição: São as madeiras nobres de lei, muitas vezes em
extinção, provenientes de construções antigas. Com a utilização destas madeiras e
o reaproveitamento de materiais já existentes, diminuem a demanda das madeiras
novas, colaborando com o meio ambiente.
- Madeira de redescobrimento: Termo usado para classificar madeiras
oriundas de árvores caídas, demolição, desperdício urbano, entre outras. O
principal objetivo é redescobrir, transformar e dar vida útil à matéria-prima
descartada.
- Bambu: É considerado uma gramínea e cresce mais rápido que uma árvore.
Em 4 ou 5 anos ele já está pronto para a colheita, enquanto uma árvore demora
décadas. O bambu é auto suficiente, reproduz- se anualmente, pode ser cultivada
em solos ruins e oferece diversidade ecológica como um recurso sustentável. É
composto basicamente por longas fibras vegetais e é muito resistente. É um
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material altamente renovável que pode substituir o uso da madeira, impedindo o
corte de árvores essenciais ao equilíbrio natural.
- Madeira Teca ( Tecnona Grandis) : Com certificação florestal, a madeira
Teca é uma árvore de florestas tropicais do sudoeste asiático, proveniente de
florestas de manejo sustentável. É muito resistente ao ataque de pragas, com muita
qualidade e durabilidade, apresentando bastante resistência.
- Madeira plástica: É um produto novo , ecologicamente correto, fabricado a
partir da transformação de matérias primas reaproveitáveis, naturais ou não, e de
materiais recicláveis, com resíduos de diversos tipos de plásticos e fibras vegetais.
A utilização das fibras vegetais se dará de acordo com a disponibilidade local das
mesmas. Desse processo resultam peças que podem imitar e/ou substituir a
madeira natural com vantagens. Pode substituir a madeira natural na construção de
decks, piers, móveis de jardim e piscina, cercas, pallets industriais, quiosques e
outras peças que demandem um material prático, de alta resistência e que dispense
manutenção. Sua utilização é especialmente vantajosa em ambientes hostis à
madeira natural,como locais úmidos ou com excessiva exposição ao sol.
- Madeira Tamburato: É um material certificado sustentável, composto por
uma painel estrutural com duas camadas externas de partículas finas de madeira
prensada, e no seu miolo contem uma colméia de papel reciclado. É ideal para
confecção de móveis robustos que exigem espessuras grossas, porém é um material
leve e ótimo desempenho.
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Pisos:
- Piso de pvc reciclado: Oferece materiais e soluções que minimizam custos de
manutenção e visam a preservação de um ambiente sustentável. Feito de 67% de
PVC reciclado pós-consumo, o revestimento simula madeira com fidelidade e
atende tanto as características estéticas, quanto o respeito ao meio ambiente, com
vantagens de não riscar e não reproduzir barulho ao andar. Com 3mm de espessura,
pode ser instalado em cima de pisos existentes, colaborando pra amenizar os
resíduos de demolição.
- Resina Ecopiso: É um produto liquido de base vegetal, atóxico e com
excelente desempenho. É elaborado com mais de 70% de matérias primas naturais
renováveis. Pode ser utilizado para revestimento e proteção de pisos como
cerâmica, concreto, pedras, mármores, granitos, tijolos, pisos de madeira e
assoalhos em geral, formando, depois de aplicada, uma película de alta resistência
ao tráfego. Pode ter acabamento transparente ou brilhante, não possui cheiro,
facilita a limpeza e demora em torno de 3 horas para secar após a aplicação.
- Piso tecnocimento: O Tecnocimento tem uma fácil aplicação, pois não há
necessidade de remoção dos pisos pré-existentes, como: cerâmicas, placas de
cimento, mármores, pastilhas e etc. isto é, pode ser aplicado por cima dos mesmos,
evitando os transtornos e resíduos habituais de reformas. Pode ser aplicado com
uma espessura de 2 mm, como uma massa corrida, podendo ser utilizado em pisos,
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paredes, escadas, bancadas e até mesmo no teto, devido a sua alta adesão às
superfícies.
- Piso drenante: É composto por cimento reciclado, fibras naturais e agregados
minerais, possuindo uma ótima capacidade drenante, gerando flexibilidade nas
áreas que necessitam de permeabilidade e colaborando no controle de chuvas nas
áreas urbanas.
Iluminação:
- luminárias LED: Tecnologia que pode substituir a iluminação convencional
com várias vantagens, como a redução do consumo de energia, pois gera uma
economia que varia de 50 a 80% em relação a iluminação convencional. Além
disso, essa tecnologia tem uma durabilidade muito superior, podendo ter uma
duração de 15 anos sem manutenção. Seu raio luminoso é livre de UV e não gera
calor. Filtros com cores podem ser aplicados para suavizar a cor branca dos Leds.
- Lâmpadas fluorescentes: Estas lâmpadas compactas podem substituir as
incandescentes comuns, pois possuem um consumo menor e uma vida útil maior,
economizando energia. A utilização destas lâmpadas representa uma redução da
exploração dos recursos naturais, pois quanto menor o consumo de energia, menor
será a necessidade de novas usinas para produzi-la.
- Fibra ótica: Sistema de baixo consumo elétrico, uma vez que uma
única lâmpada pode iluminar diversos cabos, além de quase não necessitar de
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manutenção., representando uma grande economia e somando na preservação do
meio ambiente. É extremamente durável, durando em média de 15 a 20 anos
exposta ao tempo.
Tecidos:
Tecidos compostos 100% de fibras naturais podem ser utilizados em áreas
internas e externas, como por exemplo a lona de caminhão reciclada.
Tecidos feitos com o mais nobre algodão em tear manual. Possuem um toque
macio e sofisticado, e podem ser utilizados em diferentes projetos, como
revestimento de parede, de sofá, cortinas, acessórios, etc. A cor do tecido é crua e
são compostos 100% por algodão.
Tecidos criados a partir do reaproveitamento de garrafas plásticas recicladas,
econfeccionados 100% com fio PET em tear manual.
Tecidos de fibra de bambu são feitos manualmente com fios da fibra do bambu
junto com o algodão. Possuem maior resistência aos raios UV e bactérias em geral.
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 3.1 – Como o cidadão ajuda na sociedade sendo sustentável

É fundamental uma mudança na cultura e atitude dos indivíduos, de forma a
tentar reverter ou ao menos deter este processo, assumindo responsabilidades
diante de si mesmo e do planeta. Esta nova postura é chamada de cidadania
sustentável.
O cidadão sustentável:
 compreende que suas ações repercutem e interferem na qualidade de vida de
outras pessoas, na comunidade e no meio ambiente;
 compreende que suas ações repercutem e interferem na qualidade de vida de
outras pessoas, na comunidade e no meio ambiente;
 é consciente de que, através de sua condição de consumidor, é capaz de
influenciar no rumo da economia, buscando opções mais sustentáveis;
 como fabricante ou prestador de serviços, compreende a amplitude do
serviço e dos produtos que oferece à sociedade;
 conhece seus direitos e seus deveres, e não espera unicamente por mudanças
a partir de governos e empresas. Ele “faz” acontecer, se mobiliza, organiza e
busca o melhor para si e seus semelhantes;
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Viver causando o mínimo de impacto sobre o meio ambiente depende
principalmente de nós mesmos e das escolhas que fazemos diariamente.
A seguir, algumas recomendações para todos interessados em melhorar a
própria qualidade de vida e contribuir com a recuperação e preservação do meio
ambiente.

- Alimentação e saúde
Reduza o consumo de alimentos industrializados, tais como enlatados, que
contêm vernizes, conservantes, estabilizantes e corantes. Sempre que possível, leia
o rótulo de dos produtos embalados e prefira os menos processados.
Evite o consumo exagerado de proteínas animais. Além disso, a produção de
carne está diretamente ligada à devastação das florestas tropicais em todo o planeta
e à emissão de metano (CH4), segundo gás na lista dos que participam diretamente
no efeito estufa e aquecimento global;
Evite ou limite o consumo de bebidas alcoólicas, cigarros e substâncias
inebriantes ou que alterem o estado de consciência;
Prefira alimentos orgânicos, que, comprovadamente, têm qualidade biológica
superior aos convencionais, produzidos ora com uso de hormônios de crescimento
e antibióticos (carne) ou agrotóxicos e adubos químicos solúveis (vegetais).
Evite produtos transgênicos, que, pela legislação brasileira, devem vir indicados
por uma letra “T” dentro de um triângulo amarelo. Transgênicos são uma
tecnologia inútil, desenvolvida a serviço das grandes corporações, com riscos ainda
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desconhecidos para a saúde humana e meio ambiente. Além disso, são
nutricionalmente inferiores a similares de origem orgânica, cuja qualidade
biológica é superior e que contribuem para um meio ambiente e social estável,
livre de pesticidas, de adubos solúveis e do impacto da presença maciça de
maquinários pesados, gerando emprego e renda à maior parte dos agricultores;
Procure adotar um modo de vida saudável, com prática de esportes. Ao
contrário do que é vendido pela grande mídia, procure ser menos competitivo e
mais cooperativo;

-Transporte
Prefira transportes coletivos sempre que possível, como metrô, ônibus e trens.
Isso reduz emissão de poluentes atmosféricos e diminui a necessidade de mais vias
de acesso nas já saturadas grandes cidades;
Faça uso de transporte solidário: reúna-se com vizinhos, colegas e/ou amigos
para revezar no uso dos meios de transporte (automóveis) de forma a usar a
capacidade de lotação do veículo, minimizando emissão de CO2.
Sempre que possível, Use bicicleta. É saudável e não emite poluentes.
Procure, sempre que possível, morar próximo ao local de trabalho e estudo.
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-Habitação
Prefira casas ou apartamentos ventilados e bem iluminados. Caso tenha
dificuldades para identificar se estas condições ocorrem no imóvel em que você
mora ou irá morar, consulte um profissional da área;
Prefira pisos quentes, como os de madeira, nos quartos de dormir e de crianças.
Evite pisos cerâmicos nestes ambientes, que acumulam umidade e esfriam o local à
noite;
Prefira pinturas à base de cal para o quarto de dormir ou de crianças. A cal é
uma das mais antigas pinturas que a humanidade conhece, e a mais saudável, pois
permite que as paredes respirem e é naturalmente fungicida, sem a necessidade de
produtos tóxicos para combater microrganismos;
Evite morar próximo de grandes torres de transmissão ou das chamadas
estações Rádio-base (para telefonia celular);
Evite produtos à base de solventes em casa. Caso não encontre produtos
naturais para interiores, use produtos à base de água para pintura, colagem,
envernizamento, etc., que são os menos agressivos disponíveis no mercado.
Existem também produtos rústicos, que não são exigentes em seu cultivo,
dispensando agrotóxicos e adubos químicos. Normalmente, os agricultores não os
cultivam com exclusividade. Aproveitam o espaço vazio de alguma outra cultura e
plantam nos intervalos (consorciação). Essa é uma ótima opção para quem deseja
produtos saudáveis, sem contaminantes.
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 3.2 – Outras formas de ser sustentável

- Reciclagem

A reciclagem é o termo geralmente utilizado para designar o reaproveitamento
de materiaisbeneficiados como matéria-prima para um novo produto. Muitos
materiais podem ser reciclados e os exemplos mais comuns são o papel, o vidro,
o metal e o plástico. As maiores vantagens da reciclagem são a minimização da
utilização de fontes naturais, muitas vezes não renováveis; e a minimização da
quantidade de resíduos que necessita de tratamento final, como aterramento, ou
incineração.
O conceito de reciclagem serve apenas para os materiais que podem voltar ao
estado original e ser transformado novamente em um produto igual em todas as
suas características.
A palavra reciclagem ganhou destaque a partir do final da década de 1980, quando
foi constatado que as fontes de petróleo e de outras matérias-primas não renováveis
estavam se esgotando rapidamente, e que havia falta de espaço para a disposição
de resíduos e de outros dejetos na natureza. A expressão vem do
inglês recycle (re = repetir, e cycle = ciclo).
- Coleta Seletiva
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Coleta seletiva ou recolha selectiva é o termo utilizado para o recolhimento dos
materiais que são possíveis de serem reciclados, previamente separados na fonte
geradora. Dentre estes materiais recicláveis podemos citar os diversos tipos de
papéis, plásticos, metais e vidros.
A separação na fonte evita a contaminação dos materiais reaproveitáveis,
aumentando o valor agregado destes e diminuindo os custos de reciclagem.
Para iniciar um processo de coleta seletiva é preciso avaliar, quantitativamente e
qualitativamente, o perfil dos resíduos sólidos gerados em
determinadomunicípio ou localidade, a fim de estruturar melhor o processo de
coleta.
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CONCLUSÃO
Através desta monografia pode-se concluir que as ações mais importantes
para colaborar com o meio ambiente não se resumem somente ao uso de materiais
ecológicos e técnicas pouco invasivas, até porque muito já está se fazendo nestas
áreas. Fornecedores nacionais e internacionais estão focados cada vez mais em
criar produtos e processos menos agressivos a natureza e ao meio ambiente,
apresentando um leque enorme de alternativas de materiais sustentáveis. O mais
importante é o consumidor e os profissionais das áreas de arquitetura, design,
decoração, construção civil, tomarem consciência da necessidade de substituir
materiais nocivos ao equilíbrio dos diversos ecossistemas, seja em sua produção ou
uso, por outros de menor impacto.
O desenvolvimento da arquitetura sustentável apresentado neste trabalho
aplicou todos os quesitos pesquisados e que hoje permitem desenvolver uma
arquitetura de interiores totalmente comprometida com a natureza.
Essa arquitetura visa respeitar a determinação e a vontade dos clientes com
relação às condições da edificação existente, clima, solo, vegetação e materiais
disponíveis na região, além, é claro, da relação custo/benefício. Ajustadas as ações,
é possível chegar ao resultado da reforma sustentável, sem perder o foco no desejo
dos proprietários, mas seguindo o caminho de oferecer ações que minimamente
atingissem o meio ambiente
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Este trabalho procurou demonstrar que todas as condições técnicas estão
disponíveis para que os profissionais de arquitetura de interiores possam criar seus
projetos sem perder qualidade estética e com condições plenas de atuação.
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Introdução
O mundo empresarial é hoje muito diferente daquele que conhecemos décadas
atrás. As chamadas empresas, inseridas no contexto da Revolução Industrial,
tiveram um crescimento muito rápido e desregrado, dando origem a graves
problemas sociais e ambientais. Depois veio a globalização e o mercado
expande-se, havendo grande desenvolvimento tecnológico.
Com esse desenvolvimento o homem começou a utilizar os recursos da
natureza em escala muito maior do que no início da civilização e se tornou um
agente transformador do ambiente em que vive.
A Sustentabilidade é um conceito que está relacionado diretamente com a
forma de intervenção do homem no meio ambiente e com a continuidade dos
aspectos econômicos, sociais, culturais e ambientais da sociedade humana.
O assunto sustentabilidade vem ganhando força entre as organizações e cada
vez mais se tornando estratégica para o desenvolvimento sustentável da
empresa. A sociedade vem cobrando e alertando as corporações sobre a
importância deste tema, e se perguntando “qual é o seu compromisso com a
sociedade e o meio ambiente?”.
Com o crescimento da população mundial, aspectos sociais e ambientais
requerem uma atenção especial. As empresas fazem parte deste contexto e
devem ser agentes na formação de um crescimento ordenado e sustentável. A
produção e os avanços tecnológicos devem caminhar lado a lado com o
desenvolvimento social e a preservação do meio ambiente.
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1. A Responsabilidade Social
1.1. A Sustentabilidade Ambiental
No início da civilização a população não era tão numerosa como hoje. Com o
passar dos anos, o homem, foi se desenvolvendo, mudou sua forma de pensar
e viver. Com o desenvolvimento tecnológico, passou-se a comercializar
diversos produtos. Devido à sua mudança de pensamento e com o aumento da
população, o homem começou a utilizar os recursos da natureza em escala
muito maior do que no início da civilização e se tornou um agente
transformador do ambiente em que vive.
Em 1983, a Organização das Nações Unidas criou a Comissão Mundial sobre
Meio Ambiente e Desenvolvimento, presidida pela médica Gro Harlem
Brundtland, mestre em saúde pública e ex-Primeira Ministra da Noruega.
Em abril de 1987, a Comissão Brundtland, como ficou conhecida, publicou um
relatório chamado “Nosso Futuro Comum” que foi a criação de uma nova carta
ou declaração universal sobre a proteção ambiental e o desenvolvimento
sustentável. O documento propôs integrar o desenvolvimento econômico à
questão ambiental, surgindo não apenas um novo termo, mas uma nova forma
de progredir.
“Um mundo onde a pobreza e a desigualdade são endêmicas estará
sempre propenso à crises ecológicas, entre outras…O desenvolvimento
sustentável requer que as sociedades atendam às necessidades
humanas tanto pelo aumento do potencial produtivo como pela garantia
de oportunidades iguais para todos.” (Relatório Brundtland, “Nosso
Futuro Comum”).
Segundo o Relatório da Comissão Brundtland, uma série de medidas deve ser
tomada pelos países para promover o desenvolvimento sustentável. Entre elas:



Limitação do crescimento populacional;



Garantia de recursos básicos (água, alimentos, energia) em longo prazo;
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Preservação da biodiversidade e dos ecossistemas;



Diminuição do consumo de energia e desenvolvimento de tecnologias
com uso de fontes energéticas renováveis;



Aumento da produção industrial nos países não industrializados com
base em tecnologias ecologicamente adaptadas;



Controle da urbanização desordenada e integração entre campo e
cidades menores;



Atendimento das necessidades básicas (saúde, escola, moradia).

No nível internacional, as metas propostas pelo Relatório sugerem que as
organizações do desenvolvimento devem adotar a estratégia de
desenvolvimento sustentável; a comunidade internacional deve proteger os
ecossistemas supranacionais como a Antártica, os oceanos, o espaço; as
guerras devem ser banidas e que a ONU deve implantar um programa de
desenvolvimento sustentável. (revistameioambiente.com.br)
O termo sustentabilidade foi colocado no centro das discussões por ocasião da
“Cúpula da Terra” (Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e
Desenvolvimento), realizada no Rio de Janeiro em 1992.
As 178 nações reunidas na “Cúpula da Terra” selecionaram as principais
etapas que levariam ao desenvolvimento sustentável em um documento
fundador, formando um programa comum para o século XXI: a agenda 21.
(Marcus Nakagawa, 2012).
Sem caráter deliberativo, o Rio+20 realizado em Julho de 2012 no Rio de
Janeiro, foi uma conferência que discutiu, entre outros assuntos, questões
sobre o meio ambiente e o desenvolvimento sustentável.
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A Sustentabilidade é um conceito que está relacionado diretamente com a
forma de intervenção do homem no meio ambiente e com a continuidade dos
aspectos econômicos, sociais, culturais e ambientais da sociedade humana.
Propõe-se que a sociedade, os seus membros e as suas economias possam
preencher as suas necessidades e expressar o seu maior potencial no
presente ao mesmo tempo em que preservam a biodiversidade e os
ecossistemas naturais.
Basicamente é um conceito que demonstra que atuais produtos foram
produzidos ou fabricados respeitando as normas e os princípios ambientais,
minimizando os efeitos dos danos ao meio ambiente, utilizando tecnologias e
materiais ecologicamente corretos.
A sustentabilidade abrange vários níveis de organização tais como
empreendimentos da construção civil, consumo, setor automobilístico,
vestuário, agricultura, indústria, transportes, educação etc. Neste sentido, a
busca de novas tecnologias e estratégias na tentativa de harmonizar políticas
públicas, sociais, econômicas e ambientais tem sido uma preocupação no
desenvolvimento sustentável.
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Entende-se desenvolvimento sustentável por um modelo econômico, político,
social, cultural e ambiental equilibrado, que satisfaça as necessidades das
gerações atuais, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de
satisfazer suas próprias necessidades.
1.2. Responsabilidade Social Empresarial (RSE)
A teoria sobre Responsabilidade social surgiu na década de 1950. A primeira
publicação a abordar o tema foi o livro Social Responsibilities of the
Businessman, de Howard Bowen (1953). O autor baseou-se na ideia de que os
negócios são centros vitais de poder e decisão e que as ações das empresas
atingem a vida dos cidadãos em muitos pontos. Questionou quais as
responsabilidades, com a sociedade, que se espera dos “homens de negócios”
e, defendeu a ideia de que as empresas devem compreender melhor seu
impacto social, e que o desempenho social e ético deve ser incorporado na
gestão dos negócios.
Haword Bowen entende Responsabilidade Social como:
“a obrigação do empresário de adotar práticas, tomar decisões e
acompanhar linhas de ação desejáveis segundo os objetivos e valores
da sociedade”. (36)
A partir de então, o tema se difundiu, primeiro na Europa Ocidental e depois em
outros continentes. Na década de 60, o surgimento de campanhas pela
melhoria da qualidade de vida nos Estados Unidos foi outro fator que ajudou a
disseminar a ideia.
Nos anos 70, multiplicaram-se os estudos acadêmicos sobre o tema
‘responsabilidade social’ e surgiu, pela primeira vez, a obrigatoriedade de
publicação do balanço social. A Lei francesa 77.769, de 12 de julho de 1977,
ainda em vigor, passou a exigir que as empresas instaladas na França
fizessem balanços periódicos de seu desempenho social. Paralelamente, as
pressões sobre as empresas aumentavam em todo o mundo.
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O termo ‘Responsabilidade social corporativa’ expressa o ato de entender e
agir em resposta a demanda da sociedade, onde o valor gerado por uma
empresa não se estabeleça somente em lucros, mas que proporcione um
impacto positivo para o conjunto dos afetados direta ou indiretamente por suas
operações.
Hoje a Responsabilidade Social Coporativa está em alta, as empresas têm
levado a sério suas relações com a comunidade, com o meio ambiente e com
seu próprio corpo de funcionários, através de diversas ações. Devido à
competição acirrada e à mudança no modo de pensar do consumidor nos
últimos anos, essas relações tornaram-se uma questão de estratégia financeira
e de sobrevivência empresarial, sem falar do lado ético e humano da
Responsabilidade Social.
As organizações criam seus laços com a sociedade através de um contrato
social, que legitimam sua existência, reconhecendo suas atividades e
obrigações, bem como estabelecendo limites legais para sua atuação. Este
contrato evolui conforme as mudanças sociais e as consequentes expectativas
da sociedade.
Com as mudanças que foram ocorrendo no mundo, e o assunto
sustentabilidade que foi criando espaço no dia a dia da população, começam a
surgir dúvidas sobre o posicionamento das corporações perante essa
responsabilidade. As dúvidas permeiam em distinguir quais são efetivamente
as responsabilidades das empresas para com a sociedade e qual o limite da
ação empresarial sobre estas.
Com este conceito se propagando, predomina a visão de que a
responsabilidade das empresas vai além da responsabilidade de maximizar
lucros e incorpora-se à esta a necessidade de uma postura pública perante os
recursos econômicos e humanos da sociedade e a vontade de ver esses
recursos utilizados para fins sociais mais amplos e não simplesmente para os
interesses privados dos indivíduos.
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Responsabilidade Social Corporativa, que anda de mãos dadas ao conceito de
desenvolvimento sustentável, deixou de ser para as empresas apenas uma
questão filantrópica, e tornou-se uma questão de gestão organizacional.
Uma atitude responsável em relação ao ambiente e à sociedade, não só
garante a não escassez de recursos, mas também amplia o conceito a uma
escala mais ampla. O desenvolvimento sustentável não só se refere ao
ambiente, mas por via do fortalecimento de parcerias duráveis, promove a
imagem da empresa como um todo e por fim leva ao crescimento orientado.
Uma postura sustentável é por natureza preventiva e possibilita a prevenção de
riscos futuros, como impactos ambientais ou processos judiciais.
As ações sociais repercutem no ambiente interno e externo da organização. No
ambiente interno, repercuti na melhoria da qualidade de vida dos
trabalhadores, aumenta a produtividade, cria maior motivação aos seus
colaboradores e assim, consequentemente, melhorias na organização.
Os empregados, por constituírem um dos fatores de produção mais
importantes, se transformam em um dos elementos-chave para o sucesso dos
empreendimentos da iniciativa privada. O reconhecimento da importância deste
público fez com que a empresa se conscientizasse da necessidade de fornecer
boas condições e ambiente agradável de trabalho, salários justos, bem como
mecanismos de incentivo e desenvolvimento de pessoal.
Além disso, reflete também no marketing institucional, na percepção do
consumidor, bem como, na satisfação e consequente fidelização do mesmo.
No ambiente externo, o exercício da responsabilidade social gera também
retorno para a empresa, tanto social, cultural, quanto financeiro, aprimorando o
relacionamento com seus diversos públicos e promovendo o desenvolvimento
sustentável do local e da região.
De acordo com o Instituto ETHOS:
“Responsabilidade Social Empresarial é a forma de gestão que se define
pela relação ética e transparente da empresa com todos os públicos com
os quais ela se relaciona e pelo estabelecimento de metas empresariais
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compatíveis com o desenvolvimento sustentável da sociedade,
preservando recursos ambientais e culturais para gerações futuras,
respeitando a diversidade e promovendo a redução das desigualdades
sociais.” (2007, p. 5).

No contexto dos negócios, a sustentabilidade vai além de produtos
ecologicamente corretos, além das relações públicas e da vontade de salvar o
planeta do desgaste ambiental.
A sustentabilidade nas empresas deve buscar uma estratégia para salvar
custos, buscar novos consumidores e desenvolver talentos dentro da empresa
e na comunidade.
1.3. O comportamento das organizações
Com o crescimento da população mundial, aspectos sociais e ambientais
requerem uma atenção especial. As empresas fazem parte deste contexto e
devem ser agentes na formação de um crescimento ordenado e sustentável. A
produção e os avanços tecnológicos devem caminhar lado a lado com o
desenvolvimento social e a preservação do meio ambiente.
As transformações socioeconômicas dos últimos vinte anos têm afetado
profundamente o comportamento de empresas até então acostumadas à pura
e exclusiva maximização do lucro. Se por um lado o setor privado tem cada vez
mais lugar de destaque na criação de riqueza; por outro lado, é bem sabido
que com grande poder, vem grande responsabilidade. Em função da
capacidade criativa já existente, e dos recursos financeiros e humanos já
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disponíveis, empresas têm uma intrínseca responsabilidade social.
(responsabilidadesocial.com).
As empresas estão impulsionadas a adotar novas posturas diante de questões
ligadas à ética e à qualidade da relação empresas/sociedade. Estas questões
influenciam as tomadas de decisões e tornam-se necessárias algumas
mudanças nas dinâmicas de mercado e no padrão de concorrência e
competitividade.
Desta maneira, as corporações cada vez mais têm investido recursos em
projetos sociais e há uma maior demanda por resultados concretos e para isso
existe o investimento social privado, que é o uso voluntário e planejado de
recursos privados em projetos de interesse público.
A importância crescente do Desenvolvimento Sustentável na atividade das
empresas leva um número crescente de investidores a integrar os critérios
económicos, ambientais e sociais nas suas análises de mercado e a utilizar a
sustentabilidade como um novo indicador para a gestão do futuro.
O aprimoramento da legislação ambiental induz a um aumento do interesse
pelas técnicas de gestão sustentável e por certificações, protocolos e
convenções ambientais. Surgem novas associações empresariais e
acadêmicas empenhadas com o desenvolvimento sustentável.
No intuito de estimular a responsabilidade social corporativa, uma série de
instrumentos de certificação foi criada nos últimos anos. O apelo relacionado a
esses certificados é de fácil compreensão, pois em um mundo cada vez mais
competitivo, empresas veem vantagens comparativas em adquirir certificações
que atestem sua boa prática empresarial. A pressão por produtos e serviços
socialmente corretos faz com que empresas adotem processos de
reformulação interna para se adequarem às normas impostas pelas entidades
certificadoras.
O ISO 14000 é uma das certificações criadas pela International Organization
for Standardization (ISO), parente do ISO 9000, dá destaque às ações
ambientais da empresa merecedora da certificação.
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Temos no Brasil o Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) que tem como
finalidade refletir o retorno de uma carteira composta por ações de empresas
com reconhecido comprometimento com a responsabilidade social e a
sustentabilidade empresarial, e também atuar como promotor das boas práticas
no meio empresarial brasileiro.

Iniciativa pioneira na América Latina, iniciado em 2005, foi originalmente
financiado pela International Finance Corporation (IFC), o ISE busca criar um
ambiente de investimento compatível com as demandas de desenvolvimento
sustentável da sociedade contemporânea e estimular a responsabilidade ética
das corporações.
Sua idealização pautou-se na premissa de que o desenvolvimento econômico
de um país está intrinsecamente relacionado com o bem-estar da sociedade.
Dessa forma, o ISE atua como benchmark1 para o investimento socialmente
responsável, na medida em que se trata de uma ferramenta para análise
comparativa do desempenho das empresas listadas na Bovespa.
Para avaliar as ações mais negociadas e incluir as empresas que as
representam no ISE, a Bovespa utiliza questionários respaldados no conceito
denominado Triple Bottom Line (TBL), o qual veremos no próximo capítulo, que
considera, em sua mensuração, os recorrentes elementos ambientais, sociais e
econômico-financeiros.
Ademais temos o Dow Jones Sustainability Index World (DJSI) que foi lançado
em 1999 como o primeiro indicador da performance financeira das empresas
líderes em sustentabilidade a nível global. A inclusão de uma empresa no DJSI
dá-lhe diversos benefícios, tangíveis e intangíveis como reconhecimento
1

Benchmark é o ato de executar um programa de computador ou outras operações a fim de
avaliar o desempenho relativo de um objeto, normalmente executando uma série de testes
padrões e ensaios nele.
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público, reconhecimento dos grupos de interesses como clientes e
fornecedores, entre outros.

A empresa, ao passar por modificações no contexto social, e sendo ela, cada
vez mais, chamada para participar como cidadã, da vida da comunidade em
que está inserida, se vê obrigada a rever sua posição diante dos lucros. A
corporação se humaniza e esta é uma verdade incontestável, porém a
implantação de soluções de sustentabilidade inovadoras ainda dá os primeiros
passos.
A responsabilidade social das empresas desdobra-se em múltiplas exigências
como a relações de parceria entre clientes e fornecedores, produção com
qualidade, satisfação dos usuários, contribuições para o desenvolvimento da
comunidade; investimentos em pesquisa tecnológica, conservação do meio
ambiente, participação de funcionários nos resultados e nas decisões das
empresas, respeito aos direitos dos cidadãos, não discriminação dos gêneros,
raças, idades, etnias, religiões, ocupações, preferências sexuais, investimentos
em segurança do trabalho e em desenvolvimento profissional.
As corporações, agora, investem seus próprios recursos em projetos de
interesse público não mais apenas através da prática da filantropia, mas
também por meio de ações voluntárias, planejadas e assessoradas, a fim de
transformar a precária realidade ambiental, econômica e social para melhorar a
qualidade de vida dos cidadãos.
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Não basta apenas olhar para a linha de resultados econômico-financeiros para
avaliar o desempenho de uma organização, hoje em dia seu desempenho
também é avaliado a partir da sua responsabilidade social corporativa. (Marcus
Nakagawa, 2012).
De acordo com o Guia Exame de Sustentabilidade 2011, inicialmente as ações
de responsabilidade social corporativa se dava através das áreas de Relações
Humanas, comunicação e Marketing. Porém, atualmente, podemos ver uma
migração do assunto para outras áreas e para a agenda do conselho de
administração mostrando que o assunto está adquirindo maior importância e
um novo papel na estratégia das empresas.
No entanto, devemos encarar a preocupação das empresas com relação ao
assunto com devida ressalva.
“É preciso diferenciar as ações que entram na agenda de
sustentabilidade de forma pontual, periférica, daquelas que buscam
atuar na realidade de fato e se aprofundar nas questões sociais,
ambientais e econômicas.” (Jorge Abrahão, Presidente do Instituto Ethos
de Empresas e Responsabilidade Social).
Para Jorge Abrahão, existem muitas empresas que investem em iniciativas
sustentáveis mais preocupadas com a visibilidade no mercado e com a
repercussão na mídia do que com o conteúdo das ações e com os avanços
que poderiam gerar. (Guia Exame de Sustentabilidade, 2011).
Com o tema em desenvolvimento, algumas corporações se encontram entre a
responsabilidade moral com a sociedade e a responsabilidade da confiança
dos sócios/acionistas.
As companhias que tem como maior motivação a geração de lucro e riqueza
consideram as responsabilidades sociais uma distração. As que acreditam no
papel social do negócio consideram que a mentalidade focada apenas nos
lucros é uma irresponsabilidade.
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No atual ambiente corporativo as empresas podem buscar os dois
simultaneamente e os devem fazê-lo para obter sucesso. (Marcus Nakagawa,
2012).
As empresas que visam alcançar metas sustentáveis devem estar sempre
preparadas para prestar contas à sociedade de suas atividades. Para tal é
utilizado um relatório anual de sustentabilidade que se trata de um documento
que são registrados índices de desempenho econômico, social e ambiental,
bem como os valores da empresa.
Este relatório facilita a transparência da empresa para com os Stakeholders da
companhia e oferece ao empreendedor uma visão geral sobre sua gestão.
No Brasil são utilizados três modelos destes relatórios. O primeiro foi proposto
pelo Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas (Ibase), trata-se do
formato tradicional de balanços financeiros.
O segundo foi desenvolvido pelo Instituto Ethos de Responsabilidade Social,
utiliza seu “Guia de Elaboração de Relatório e Balanço Anual de
Responsabilidade Social Empresarial”, incorpora a planilha do Ibase, porém
sugere um detalhamento maior das ações da empresa.
O terceiro modelo é internacional, sugerido pelo Global Reporting Initiative
(GRI), busca tornar os balanços socioambientais tão populares quanto os
balanços financeiros. (Marcus Nakagawa, 2012 – Ref.: SCHARF, 2004).
As diversas normas existentes não entram em um sistema de padronização de
procedimentos. Elas auxiliam as corporações a terem uma maior reflexão a
respeito das medidas de gestão a serem utilizadas para garantir o
planejamento da evolução sustentável.
Apesar de não estarem diretamente em um sistema padrão de procedimentos,
essas normas estão relacionadas à mobilização interna necessária para avaliar
o comprometimento das organizações.
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2. The Triple Bottom Line ou “Tripolaridade”
2.1. Conceito
A sustentabilidade possui três necessidades básicas, sendo elas (i) a
viabilidade econômica; (ii) a consciência ambiental; e (iii) a responsabilidade
social. O Triple Bottom Line é o modelo de gestão empresarial que visa
conciliar esses três aspectos da sustentabilidade.
Também referido como 3 P´s depende de questões políticas e culturais, de um
alto nível de coerência para que as dúvidas e falhas que venham a ocorrer
possam ser detectadas e superadas, sempre equilibrando o que é esperado de
um projeto de desenvolvimento e o que está sendo verdadeiramente
implementado.
Nesse sentido, algumas empresas optam por inserir em seus relatórios de
sustentabilidade três termos que se relacionam com as necessidades básicas
mencionadas acima. Esses termos são justamente “as pessoas”, “o planeta” e
“os lucros”, que em inglês correspondem aos três P’s (People, Planet e Profit).
A união desses três termos configura o tripé conceitual que deve embasar
todas as práticas de desenvolvimento sustentável. A partir deste tripé, a
organização passa a trabalhar com um enfoque de crescimento sistêmico,
reconhecendo que a sociedade depende da economia, que por sua vez
depende do ecossistema global, dependo este último da sociedade.
Apesar de este ser um conceito que ainda está em construção, tanto no Brasil
quanto em todo o mundo, alguns especialistas já se referem ao Triple Bottom
Line como "tripolaridade". O conceito foi desenvolvido pela consultoria inglesa
SustainAbility, que desejava mapear os indicadores necessários para
determinar se uma empresa é ou não sustentável.
Para melhor visualizar este conceito, foi desenvolvido um diagrama que,
baseado nos três P`s. Com a análise deste diagrama, podemos entender
melhor a relação entre o Triple Bottom Line e a sustentabilidade:
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Como se observa pelo diagrama, no tripé está contido os aspectos
econômicos, ambientais e sociais, que devem interagir, de forma holística, para
satisfazer o conceito de sustentabilidade. Assim, pode se observar que a
sustentabilidade está no centro do diagrama, de modo que se completa com a
junção dos três P`s.
Para melhor compreender o diagrama, serão explicados com maiores detalhes
os três P`s que o compõem:


People (pessoas) – Refere-se ao tratamento do capital humano de uma
empresa ou sociedade: salários justos, adequação à legislação
trabalhista e ambiente de trabalho agradável. Também é imprescindível
atentar para os efeitos da atividade econômica nas comunidades
vizinhas ao empreendimento.



Planet (planeta) – Refere-se ao capital natural de uma empresa ou
sociedade. É a perna ambiental do tripé. Aqui é importante pensar no
curto, médio e longo prazo. A princípio, praticamente toda atividade
econômica tem impacto ambiental negativo. Nesse aspecto, a empresa
ou a sociedade deve pensar nas formas de amenizar e compensar.
Deve ser levada em conta a adequação à legislação ambiental e a
vários princípios discutidos atualmente como o Protocolo de Kyoto.



Profit (lucro) – É resultado econômico positivo de uma empresa. Essa
perna do tripé deve levar em conta outros dois aspectos:
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o Os aspectos políticos que tratam das premissas do
desenvolvimento de maneira sustentável e as políticas adotadas
- por uma empresa ou por uma determinada sociedade e;

o Os aspectos culturais que são essenciais no relacionamento
empresa/comunidade/empregados, onde é necessário conhecer
as limitações e vantagens culturais da sociedade que participa do
empreendimento.
Outra questão importante que deve ser observada ao analisar o diagrama é
que a relação de dois P`s do tripé indica novos pontos a serem observados.
Nesse sentido é possível observar que a relação de Profit com People gera o
Equitable (equitativo). Já a relação entre People e Planet cria o Bearable
(tolerável). Por fim, a intersecção entre Planet e Profit deve levar em conta o
Viable (viável). Através dos resultados das relações entre os três P`s é que se
atinge a sustentabilidade plena. Com isso em mente, esses três aspectos serão
explicados:


Equitable (equitativo): Este aspecto demonstra que a relação do
lucro (Profit) com as pessoas (People) deve ocorrer de forma
equitativa, sem que o componente do lucro se sobressaia em
relação ao componente do ser humano. Somente desta forma a
relação entre lucro e ser humano pode ser sustentável.



Bearable (tolerável): Este aspecto demonstra que a interação
entre o planeta (Planet) e as pessoas (People), deve ocorrer de
forma tolerável, sem que as pessoas desrespeitem o meio
ambiente. Só assim a relação entre os seres humanos e o planeta
pode ser sustentável



Viable (viável): Este aspecto demonstra que a relação entre o
planeta (Planet) e o lucro (Profit) deve ser viável. Assim, não pode
o lucro prevalecer sobre o planeta, de modo que este fique
prejudicado, nem o planeta prevalecer sobre o lucro de modo que
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este deixe de ocorrer. Só assim a relação entre o planeta e o
lucro pode ser sustentável.
2.2. A incorporação do TBL pelas empresas
Por enquanto, a utilização do Triple Bottom Line tem se dado em caráter
voluntário para as empresas, como se vê à partir de alguns estatísticos.
Atualmente, na Europa Ocidental, 68% das multinacionais fazem este tipo de
relatório enquanto nos Estados Unidos, mesmo a porcentagem sendo menor
(41%), tem sido observado um crescimento vertiginoso.
(www.sensoincomum.com.br).
Em todos os casos, as empresas que apresentam esta conta tripla de
resultados perceberam, antes de outras, que no futuro imediato o consumidor
se tornará cada vez mais responsável e exigirá saber qual é o impacto
econômico, ambiental e social que geram os produtos que premia com a sua
compra. Em virtude disso, a tendência é que cada vez mais empresas passem
a dar maior importância a este tipo de medida.
A percepção de que as atividades das empresas impactam no mundo é uma
das maiores conquistas do Triple Bottom Line. O seu maior desafio, entretanto,
é medir esses impactos em uma mesma unidade.
Apesar de ter recebido algumas críticas, justamente pela falta de clareza na
medição de cada uma das questões propostas, a importância do Triple Bottom
Line para a compreensão da sustentabilidade nas empresas deve ser
reconhecida. O termo, muitas vezes, é considerado um ponto de partida
quando há a tentativa de incorporação da sustentabilidade nas atividades,
processos e produtos das empresas.
Assim, a importância que o conceito de Triple Bottom Line vem adquirindo com
o passar dos anos é inegável. Soma-se a isso o fato de que a preocupação
com a sustentabilidade tem deixado de ser algo abordado de forma meramente
superficial pelas empresas, passado a ser um dos grandes focos de atuação,
como se verá no próximo item.
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Temas Críticos são as exigências que qualificam, habilitam e motivam os
interesses de determinado stakeholder em transacionar, interagir ou se
relacionar com uma empresa, tendo-se em conta que cada stakeholder tem,
necessariamente, diferentes papéis, poderes e influências nesse
relacionamento com a empresa e perante os outros stakeholders dessa
empresa.
Assim, caso um tema de grande importância e crítico não seja atendido pela
empresa e o stakeholder tiver a possibilidade de escolher, provavelmente ele
não decidirá por uma transação com essa empresa, o que por si só é uma
perda, sem contar o possível efeito negativo que poderá causar à reputação da
empresa, dentre outros possíveis problemas que a companhia poderá colher
ao negligenciar tal demanda.
2.3. O TBL na estratégia das corporações
O termo Triple Bottom Line (TBL) foi destacado pela primeira vez em 1994, por
John Elkington, a expressão consagrada atualmente e também conhecida
como os "Três Ps" (people, planet and profit) ou, em português, "PPL"
(pessoas, planeta e lucro).
Segundo esse conceito, para ser sustentável uma organização ou negócio
deve ser financeiramente viável, socialmente justo e ambientalmente
responsável. Desde então, o conceito tem se tornado referência para muitas
empresas na busca pelo equilíbrio de suas atividades, visando à
sustentabilidade.
O termo bottom line é uma metáfora do vocabulário empresarial que significa
representar o lucro líquido de várias transações inicialmente separadas,
somando os benefícios e os custos em uma métrica comum.
Já o Triple Bottom Line carrega o significado de que as organizações devem
levar em consideração não somente questões econômicas, mas também
questões sociais e ambientais que se relacionem com suas respectivas
atividades, processos e produtos. (FDC – Fundação Dom Cabral).
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O caminho para fazer com que uma empresa comum se torne sustentável é
longo e exige a análise de conceitos e novos valores corporativos. O TBL é um
dos conceitos a serem considerados, justamente por não se tratar de um
movimento altruísta onde apenas o planeta se beneficiará desta
sustentabilidade.
Pela lógica do TBL, a empresa também será beneficiada, na medida em que
estará apta a encarar novas possibilidades e produzir inovações, bem como
melhorar constantemente os seus produtos, serviços e atividades que
impactem positivamente os resultados econômicos e por consequência os seus
stakeholders.
Sob a visão do TBL, as decisões de negócio não serão orientadas apenas pelo
retorno financeiro e econômico que possam gerar para a empresa, mas sim,
pela sua combinação com os impactos socioambientais positivos e negativos
derivados. Quanto mais equilibrada estiver a equação em cada um dos três
pilares de decisão da Sustentabilidade, maiores serão as chances de uma
determinada ação ou iniciativa ser validada e adotada.
Como foi visto, a relação entre os pilares deve se dar de forma equitativa,
tolerável e viável para que possa ser considerada sustentável. A relação só
poderá se desenvolver desta forma se houver equilíbrio dos pilares entre si.
Nesse sentido, o que se tem são perspectivas organizacionais em três esferas:
econômica, social e ambiental. O tripé da sustentabilidade deve interagir de
maneira que resulte em uma melhoria nas decisões estratégicas para um real
resultado nas suas ações e operações.
Assim, pode ser definida como sustentabilidade organizacional aquela que gera
riquezas para os investidores preservando o ambiente e preocupando-se com a
vida de todos aqueles que interagem socialmente com ela. O termo define
valores e procedimentos que as empresas devem adquirir e incorporar em suas
estratégias corporativas, para que diminuam impactos resultantes de suas
operações e agreguem valor econômico, social e ambiental.
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Adotar a estratégia de atuação baseada no Triple Bottom Line é uma das
muitas diretrizes, ações e iniciativas que uma empresa deve adotar para que a
Sustentabilidade faça parte de sua cultura e cotidiano, porém não a única, erro
que muitas empresas incorrem ao estruturar sua estratégia de transformação
sustentável, sob pena de pairarem no campo conceitual e não gerarem os
resultados esperados e nem os impactos desejados.
Alguns valores a serem considerados para uma medição de sustentabilidade
corporativa estão descritos na imagem a seguir:

A imagem representa um diagrama semelhante ao apresentado anteriormente,
demonstrando, de modo a focar em exemplos práticos, como se dá a interação
entre cada um dos três pés.
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Inicialmente, o que se verificou foi a ascensão de conceitos de sustentabilidade
social corporativa, que originou uma conscientização crescente sobre esse
aspecto e que está em pauta nas discussões acadêmicas e organizacionais até
os dias atuais. Esse fenômeno se justificou porque as empresas identificaram
um amplo grupo de stakeholders que têm ligações com ela, os quais não se
concentram apenas na dimensão financeira e econômica da organização. Por
isso, devem-se desenvolver relacionamentos abertos e descobrir maneiras de
trabalhar em busca de benefícios mútuos, não visando resultados apenas
econômicos e financeiros.
Assim, pode ser observado que a dimensão social está ligada a ações
envolvendo colaboradores e clientes. Já a dimensão ambiental, não se limita à
preservação ambiental, se estendendo ao compromisso com as tecnologias e
ideias inovadoras para as atividades desenvolvidas. Por fim, a dimensão
econômica deve compreender os acionistas no sentido de proporcionar
rentabilidade a eles e observar a sociedade como um todo, contribuindo para a
promoção de uma sociedade mais justa e igualitária.
Entretanto, nem sempre os projetos possuem as três esferas do tripé bem
equilibradas.
Observa-se que muitas organizações dividem essas esferas em projetos
modulares, destinados a poucos indivíduos e trabalham a sustentabilidade de
forma segregada e em curto prazo, de acordo com as qualidades e demanda
de suas equipes.
Em resposta a isso se pode dizer que as estratégias compreendidas de forma
global são fundamentais para iniciativa e definição das propriedades que
garantam: sustentabilidade; visão e capacidade de análise e identificação das
propriedades imediatas e futuras; e descentralização e participação social. A
inserção do desenvolvimento sustentável pode evitar a instabilidade local e os
desequilíbrios que poderiam gerar tensões e problemas futuros.
.É com base neste tripé que as empresas devem orientar as suas decisões. Ou
seja, a ética nos negócios ocorre quando as decisões de interesse da empresa
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também respeitam os direitos, os valores e os interesses relacionados aos
impactos gerados por ela, seja na sociedade, no meio ambiente ou no futuro da
própria organização.
O conceito Triple Bottom Line está se alastrando ao redor do mundo e ainda é
uma utopia para a grande maioria dos gestores e média gerência, pois estes
foram treinados somente na vertente econômica priorizando e refletindo uma
mentalidade unilateral e não uma visão orgânica e sistêmica.
Assim como a responsabilidade social, o TBL representa a busca de um novo
padrão de desenvolvimento com crescimento econômico, inclusão social e
justiça ambiental.
O equilíbrio entre as bases do tripé dentro da corporação, como já havíamos
citado, é o aspecto fundamental para que se busque a real sustentabilidade.
As empresas necessitam ter a dimensão ambiental e a social em linha com a
rentabilidade, a lucratividade. Não deve existir um tripé mal balanceado. É
preciso que os três pontos tenham a mesma importância.
O que tem acontecido é que algumas empresas acabam apenas maquiando a
questão discutida neste contexto e não permitindo com que o que é proposto
no “pé” ambiental seja contemplado de fato: melhorar o desempenho ambiental
das empresas.
A busca pelo equilíbrio sustentável, dentro de uma empresa capitalista pode se
tornar um pesadelo tendo em vista que a procura pelo crescimento lucrativo é
prioritária. Porém os consumidores estão, cada vez mais, dando o valor
necessário para as empresas que adquirem o tripé como base estratégica de
desenvolvimento, assim empresas estão sendo obrigadas a pensar em prazos
mais longos e na relação que mantêm com a sociedade e com o meio
ambiente, tornando-se então vital para as companhias independentemente de
sua estrutura e tamanho.
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Se quiserem se manter no mercado, as empresas também deverão pensar no
bem-estar da sociedade, o que inclui preservar os recursos naturais e usá-los
de maneira adequada.
Dessa forma, um dos principais objetivos do tripé da sustentabilidade é
informar que o assunto se trata de negócios, porque é o que as empresas têm
de fazer e o que o mercado exigirá cada vez mais, daqui para frente.
Contudo, não apenas do ponto de vista financeiro, mas, sim, sob a visão
econômica, ambiental e social, o tripé da sustentabilidade é um conceito que
ajuda a pensar no futuro de uma maneira mais ampla.
É preciso, porém, que essa preocupação atinja também as esferas políticas de
modo decisivo, porque as empresas dependem de mudanças de atitude nesse
âmbito.
2.4. O Quarto Pilar da Sustentabilidade: Cultura.
A ideia de incluir a cultura entre as dimensões da sustentabilidade começou a
ser delineada em 2001, quando o pesquisador e ativista australiano John
Hawkes lançou o estudo “O quarto pilar da sustentabilidade: o papel essencial
da cultura no planejamento público”.
De lá para cá, a questão ganhou corpo. Recentemente, o professor Keith
Nurse, da Universidade de West Indies, passou a coordenar trabalhos para a
Organização das Nações Unidas e a Organização para a Cooperação e
Desenvolvimento Econômico (OCDE) sobre esse tema. (O Globo).
Nurse é especialista em diversidade cultural:
“A questão cultural é o centro dos novos debates porque, quando
falamos em mudanças climáticas e desafios ambientais, falamos
de profundas alterações no estilo de vida das pessoas. É preciso
pensar em novas formas de interação e na manutenção e difusão
das culturas locais”.
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No Brasil foi mérito de Ana Carla Fonseca Reis, fundadora da empresa
“Garimpo de Soluções” e autora do livro Economia da Cultura e
Desenvolvimento Sustentável de tê-la assumido.
Para que exista um desenvolvimento sustentável importa previamente
construir novo design mental, chamado por seu formulador, o Prof. Evandro
Vieira Ouriques, da Escola de Comunicação da Universidade Federal do Rio de
Janeiro, de gestão da mente sustentável. Tenta resgatar o valor da razão
sensível pela qual o ser humano se sente parte da natureza, se impõe um
autocontrole para superar a compulsão ao produtivismo e ao consumismo. Visa
a um desenvolvimento integral e não só econômico o que envolve dimensões
do humano. (Leonardo Boff - leonardoboff.wordpress.com)
Partindo da compreensão de que essa nova economia só será possível com
uma mudança na forma como as pessoas entendem a sua relação com o
planeta, o que se observa, nas empresas de ponta do mundo inteiro, é a
percepção de que o que é bom para a cultura, para a sociedade e para o
ambiente é bom também para a empresa e repercute não somente em sua
imagem, mas diretamente em seu volume de vendas, em seus custos internos
e, em última instância, em seus resultados financeiros.
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3. Estratégias para o Desenvolvimento Sustentável
3.1. Como o Desenvolvimento Sustentável está inserido nas Corporações

Como visto, à partir da década de 70, a responsabilidade social das empresas
passou a fazer parte fundamental do debate público dos problemas sociais
como o desemprego, a pobreza, o desenvolvimento, crescimento econômico
entre outros. Com isso, veio a mudança da relação social entre as empresas e
a sociedade, gerando o envolvimento das organizações com os movimentos
ambientais e também com outros alicerces empresariais atuais como a
segurança no trabalho e a regulamentação perante a sociedade.
Essa alteração na relação social entre empresa e sociedade pôde ser
observada no relatório Social Responsabilities of Business Corporation Report,
formulado pelo Comitee for Economic Development, comitê formado por
administradores de empresas e educadores.
“Os negócios estão sendo chamados para assumir reponsabilidades amplas
para a sociedade como nunca antes e para servir a ampla variação de valores
humanos (qualidade de vida além de qualidade de produtos e serviços). Os
negócios existem para servir a sociedade; seu futuro dependerá da qualidade
da gestão em responder as mudanças e expectativas do público.”
Em 1979, Carrol em seu livro A Three dimensional conceptual model of
corporate performance (1999, p.282), propõe um modelo conceitual que
engloba quatro tipos básicos de expectativas que refletem a visão de
responsabilidade social empresarial, sendo eles: econômico, legal, ético e
discricionário, como segue o modelo abaixo:
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Com isso, o autor sugere que o tamanho dos espaços reservados a cada tipo
de responsabilidade representa a sua importância na organização, definindo
em sua teoria o significado de cada item, sendo que em resumo, as empresas
têm responsabilidade de natureza econômica produzindo bens e serviços para
a sociedade, sendo que a sociedade espera que os negócios resultem em
lucro.
No âmbito de responsabilidade legal, a missão econômica da empresa deve
estar dentro dos requisitos da lei estabelecidos pela sociedade à qual estão
inseridas, sendo esperados produtos com padrão de segurança e ambiental
obedecendo às regulamentações aplicadas a elas.
Como responsabilidade ética, é esperado da empresa que se tenha um
comportamento ético em relação aos negócios. Por fim, como responsabilidade
discricionária, definem-se as ações e papeis voluntários que a empresa
assume onde a sociedade não provê uma expectativa clara e precisa como nas
outras instancias organizacionais. Tais ações são guiadas pelo desejo da
empresa em ter uma participação social ativa, mas também é assumido cada
dia mais como questão de estratégia empresarial dado o valor que a ação
social agrega ao produto e à marca da empresa.
O conceito de responsabilidade social empresarial pode ainda, como um todo,
ser interpretado de diversas formas no ponto de vista de cada empresa ou
estudioso da área. Para alguns, trata-se de uma responsabilidade legal
apenas, para outros, pode significar um comportamento ético perante a
sociedade e há quem entenda também como o desenvolvimento de uma
cadeia de relações com impactos diretos afetando a terceiros e toda a cadeia
produtiva.
Como pôde ser visto, existem várias interpretações, instâncias e abordagens
do conceito de responsabilidade empresarial que dependem da vontade de
cada empresa em empreender no setor sustentável por motivos econômicos,
éticos ou como uma mistura em medidas ótimas de cada motivação, fazendo
com que a empresa levante e assuma a bandeira da sustentabilidade,
respeitando as leis e normas dos órgãos regulamentadores locais e globais,
além de agregar valor ao seu produto final com certificados de produção
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econômica e sustentável, como vimos anteriormente, a exemplo das ISO’s
9000 e a 14001.
Sendo assim, as ações de cada empresa como estratégia de sustentabilidade
e negócios pode ser analisada caso a caso, incluindo os fatores locais e
globais em que cada setor empresarial está inserido, sem deixar de lado os
interesses econômicos que viabilizam o lucro de cada empresa.
À seguir serão apresentados alguns estudos de casos que contemplam esta
análise de estratégia empresarial para o desenvolvimento sustentável.
3.2. Estudo de casos

Grupo Santander


A empresa:
“O Grupo Santander é o quarto maior banco do mundo em lucros e o
oitavo em capitalização de mercado. Em 2009, o lucro líquido ordinário
atingiu 8,9 bilhões de euros, 1% a mais que no ano anterior, e foram
distribuídos mais de 4,9 bilhões de euros em dividendos a seus
acionistas. Com esses resultados, o Grupo alcançou a meta definida na
Assembleia Geral Anual de Acionistas, realizada em 19 de junho de
2009, de manter o mesmo nível de lucro e dividendo do ano anterior.”
(www.santander.com.br)



Conceito de sustentabilidade:
Para a empresa, sustentabilidade é uma forma de fazer negócios em
que todo mundo ganha, pois investindo em ações que beneficiam a
sociedade e o meio ambiente, o País e o grupo também crescem.



Políticas e estratégias:
Como parte da estratégia de negócios, o grupo investe em ações e
politicas sustentáveis, como exemplo: “Política de Engajamento de
Públicos de Interesse”, “Políticas de Direitos Humanos”, “Política
Ambiental”, “Código de Ética”, além de políticas globais de atuação do

31

grupo e uma ampla lista de compromissos e participações em fóruns
socioambientais.


Reconhecimentos:
Em 2012, o grupo ganhou o prêmio ECO 2012 como uma das cinco
empresas vencedoras na categoria de Sustentabilidade em Produtos ou
Serviços, com um case na área de Microcréditos. No mesmo ano,
conquistou lugar entre as 10 melhores instituições, no CDP, com seu
relatório de emissões de gases estufas de diversas companhias
brasileiras. Além desses, está no Newsweek Green Rankings, ganhou o
Prêmio Época Empresa Verde em 2012 e o prêmio de Sustentabilidade
da Câmara Espanhola de Comércio no Brasil, entre outros títulos de
atuação sustentável e social.



Conclusão
Vê-se que a empresa entende o modelo de negócios socioambiental
como estratégia de atuação em que todas as partes envolvidas ganham
igualmente. Seja como estratégia de marketing e valorização do produto
e envolvidos ou por vontade de atuação social global, as estratégias se
tornam evidentes no esforço pela conquista de títulos e pela parcela do
mercado que apresenta estratégias reconhecidamente sustentáveis.

Observando sua estratégia de sustentabilidade como ações que
englobam todos os meios envolvidos, o grupo investiu desde 2002, mais
de R$ 1,5 bilhão para 250 mil empreendedores em Microcréditos,
acreditando que o investimento em comunidades de baixa renda e com
orientação e incentivo aos novos empreendedores, movimenta-se assim
a economia do país e contribui para a inclusão social e financeira por
meio do empreendedorismo.
Siemens


A Empresa:

32

A Siemens no Brasil tem sido uma empresa líder em tecnologia há mais
de 100 anos, mantendo posição de destaque em vários segmentos,
principalmente, por sua alta capacidade de se adaptar a mudanças. E o
que não falta neste nosso mundo contemporâneo são transformações –
no clima, na economia, no estilo de vida das pessoas. Mudanças, para
nós, são oportunidades.
“Estamos trabalhando hoje para ajudar a sociedade a moldar o mundo
de amanhã, aumentando a qualidade de vida da população, respeitando
os recursos naturais e criando condições econômicas favoráveis ao
crescimento sustentável. Antevendo as mudanças, estruturamos nossos
negócios de forma a continuarmos sendo líderes também no futuro”.


Conceito de Sustentabilidade:
A Siemens é uma líder internacional em desenvolvimento sustentável de
cidades e megacidades, com conceitos e soluções para energia, smart
grid, mobilidade, edifício verde, sistema de segurança, e sistemas de
saúde.



Políticas e estratégias:
Uma variedade de iniciativas da Siemens promove ideias para o
desenvolvimento sustentável de uma cidade verde. O Índice Verde de
Cidades da América Latina, por exemplo, mostra o grau de
sustentabilidade das cidades brasileiras hoje. São Paulo estabelece uma
referência com emissão zero de CO2 gerada pelo consumo de energia.
No Relatório Resumido do Índice de Cidades Verdes, o Rio de Janeiro
está destacado como a cidade com a maior quantidade de área verde
por pessoa apesar da sua grande densidade populacional típica das
megacidades. E de acordo com o estudo "Pictures of the Future Rio
2030-2040", até 2030 o Rio poderá se tornar a capital latino-americana
para negócios, turismo, e eixo de pesquisa e desenvolvimento de alta
tecnologia.

BM&FBOVESPA


A Empresa:

33

A BM&FBOVESPA é uma companhia que administra mercados
organizados de títulos, valores mobiliários e contratos derivativos, além
de prestar serviços de registro, compensação e liquidação, atuando,
principalmente, como contraparte central garantidora da liquidação
financeira das operações realizadas em seus ambientes.


O Conceito de Sustentabilidade:
Conceito de Sustentabilidade: A BM&FBOVESPA, como consequência
natural de seu compromisso com o desenvolvimento sustentável, vem
aprofundando o entendimento sobre sua contribuição para a sociedade
e investindo em iniciativas estruturadas para a inserção da abordagem
de sustentabilidade em sua gestão, produtos, serviços e
relacionamentos. Nesse contexto, envolvimento, sensibilização e
informação dos variados públicos de interesse são fundamentais.



Políticas e estratégias:
O Novo Valor – “Na BM&FBOVESPA, a sustentabilidade é vista como
um novo modelo de gestão que inspira a condução dos negócios em
sinergia com os interesses atuais e futuros, tanto da sociedade quanto
do planeta. Para a Bolsa, isto é um novo valor” - foi criado em 2010 com
o objetivo de induzir e promover o desenvolvimento sustentável da
BM&FBOVESPA e do mercado de capitais, envolvendo os mais diversos
públicos, como investidores, empresas e corretoras. Uma das suas
ações é o Em Boa Companhia, programa criado com o intuito de engajar
as empresas no tema de sustentabilidade e prepará-las para este novo
contexto empresarial que deve considerar, além dos fatores econômicofinanceiros, as variáveis sociais e ambientais.
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3.3. Práticas de Negócios Sustentáveis – Pesquisa KMPG
KPMG é uma das empresas líderes em prestação de serviços profissionais,
que incluem Audit (Auditoria), Tax (Impostos) e Advisory Services (Consultoria
de Gestão e Estratégica, Assessoria Financeira e em processos de Fusões &
Aquisições, Restruturações, Serviços Contábeis e Terceirização). Dentro da
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faixa de Auditoria, a KPMG é integrante do grupo Big Four - quatro maiores
empresas internacionais do setor: as outras são
a Deloitte a PricewaterhouseCoopers e a Ernst & Young.
Atuando no Brasil como firma de Auditoria Independente ou Auditoria externa e
com forte influência na área contábil e de Demonstrações financeiras, na última
década, a KPMG, assim como suas concorrentes, tem diversificado suas áreas
de atuação, voltando-se também para consultoria em diversos segmentos.
De acordo com a pesquisa da KPMG International realizada em conjunto com a
Economist Intelligence Unit (EIU) “indicou que apesar dos principais motivos
para as empresas adotarem estratégias de sustentabilidade ainda ser a
pressão dos órgãos regulatórios e o potencial de dano à reputação, 60% dos
respondentes indicou maior apoio a métodos sustentáveis no terreno
operacional e comercial, uma vez que os benefícios práticos foram obtidos.
O levantamento ‘A Review of Corporate Sustainability’, que foi realizado com
378 empresas de grande e médio porte de 61 países, mostrou que 62% dessas
companhias já possuem um programa de sustentabilidade em vigor e que 11%
delas já estão desenvolvendo algum projeto nessa área, atualmente.
Das empresas com programas ativos, 61% constataram que manter essa
estratégia trouxe mais benefícios que inconvenientes, apesar do aumento de
investimento. Esse número aumenta para 72% entre as grandes empresas,
com receitas superiores a cinco bilhões de dólares. Uma companhia
entrevistada reportou que obteve um retorno financeiro de US$1,50 a US$2,00
para cada dólar investido em um programa de sustentabilidade de longo prazo.
Alguns dos participantes verificaram que o foco na sustentabilidade estimulou a
inovação em suas empresas, estreando novas linhas de produtos e abrindo
novos mercados.
“A demanda por processos sustentáveis está se tornando parte do ambiente de
negócios. Inicialmente, as organizações podem reagir a isso da mesma
maneira que iriam reagir a qualquer outro sinal de seus mercados, mas uma
vez que começarem a analisar suas operações pelas lentes da
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sustentabilidade, a maioria vai constatar que os benefícios comerciais são
óbvios e que a agenda de sustentabilidade ganha vida própria”, diz Sidney Ito,
sócio-líder da área de Governança e Sustentabilidade da KPMG no Brasil e na
América do Sul.
Um tópico importante entre as empresas que adotaram práticas sustentáveis,
porém, é como mensurar sua eficácia e reportar o progresso às partes
interessadas. No que tange à prestação de contas, o estudo revela que 38%
dos respondentes não têm planos de reportar seu desempenho em
sustentabilidade. Os motivos alegados incluem falta de dados e benchmarks
confiáveis, além do ceticismo sobre a validade desses relatórios.
Além disso, apesar de 46% dos participantes considerarem que um acordo
climático global irá aumentar a pressão regulatória e outros 41% afirmarem que
isso também aumentaria seus custos operacionais, a principal ação que essas
empresas cobram do poder público é justamente uma regulamentação mais
rígida, preferivelmente em uma base internacional. Nesse contexto, mais de
66% das companhias enfatizaram que a regulamentação do segundo período
de compromisso do Protocolo de Kyoto (2013 – 2020) é muito importante, por
exemplo.
“A prestação de contas sobre sustentabilidade é o caminho para corporações
mais eficientes e preocupadas com a boa gestão e governança. Para eliminar
totalmente o ceticismo que cerca as organizações em relação a isso, é preciso
fornecer informações melhores, precisas e confiáveis, baseada em uma
estrutura regulatória sólida”, conclui Ito”. (Ideiasustentável.com.br)
A matéria do site Ideia Sustentável mostra como o desenvolvimento
sustentável está mesmo envolvido diretamente na estratégia das organizações
e como uma adaptação para um crescimento sustentável e responsável com a
sociedade traz grandes benefícios além de lucro para todos os âmbitos das
corporações.
A mudança traz inovação e inspiração. Buscando transformação na estratégia
das empresas, os gestores podem notar animo em seus funcionários e desta
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maneira muitas vezes aumentar o ritmo de produção, qualificar produtos e até
mesmo gerar novos.
Além do crescimento estrutural da empresa, os gestores são capazes de ajudar
o planeta, a sociedade e ao meio ambiente ganhando confiança de seus
clientes e investidores, ou seja, o desenvolvimento sustentável é excelente
para todos os envolvidos, a empresa, os investidores, os clientes, o meio
ambiente, a sociedade e o planeta.
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Considerações Finais
Ao observar as alterações que a economia vem sofrendo nos últimos anos com
o desenvolvimento tecnológico, fica difícil integrar economia, responsabilidade
social e sustentabilidade.
Porém conseguimos perceber a importância que as empresas estão dando e
como estão tentando de diversas formas melhorar o equilíbrio entre os pés da
sustentabilidade.
É perceptível o papel que a sociedade tem perante as mudanças que ocorrem
nas corporações e no mundo. As organizações estão sempre preocupadas
com a geração de lucro e riqueza, porém é a sociedade que influencia a sua
gestão e estratégia tendo em vista que estão diretamente relacionados à
economia da empresa, sendo consumidores. Os stakholders também são parte
da sociedade e assumem grande impacto sobre as decisões da empresa, que
ao buscar melhorias nos interesses da população traz inovação e garante a
atenção dos investidores.
Com o equilíbrio necessário que o tripé da sustentabilidade exige, as empresas
são capazes de mudar o mundo, percebendo que as suas atitudes influenciam
e impactam a sociedade, o meio ambiente e a economia mundial. Ao equilibrar
os três todos são beneficiados gerando crescimento aos respectivos
interessados e não prejudicando as gerações futuras que também poderiam já
nascer de uma sociedade educada que se preocupa com a cultura, o respeito,
a integridade e sempre ao desenvolvimento econômico e sustentável.
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