
ENSUS
ANAIS

2021
V.9, N.3

 

SUSTENTABILIDADE GERAL & RESÍDUOS

ISSNe 2596-237X
ISBN 978-65-00-23054-3



 

 

 

IX Encontro de Sustentabilidade em Projeto  

19, 20, 21 e 28 de Maio, 04 e 11 de Junho 

 
 
 

Realização: 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Apoio Institucional: 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
IX ENSUS – Encontro de Sustentabilidade em Projeto – Florianópolis – 19, 20, 21 e 28 de maio, 04 e 11 de junho 

 

 
 

Organizadores 

Profa. Lisiane Ilha Librelotto, Dra. | 

PósARQ/UFSC 

Prof. Paulo Cesar Machado Ferroli, Dr. | 

EGR/UFSC 

Profa. Rachel Magnago, Dra. | PPGCA/ 

UNISUL 

 

Comissão Científica 

Prof. Miguel Aloysio Sattler, Dr. | 

NORIE/UFRGS 

Prof. Amilton José Vieira de Arruda, Ph.D | 

Design/UFPE  

Profa. Ana Veronica Pazmino, Dra. | 

Design/UFSC 

Prof. Carlo Franzatto, Dr. | 

Design/UNISINOS  

Prof. Ivan Luiz de Medeiros, Dr. | EGR/UFSC 

Profa. Regiane Trevisan Pupo, Dra. | 

EGR/UFSC 

Profa. Sofia Bessa, Dra. | Arquitetura/UFMG 

Prof. Cláudio Sampaio Dr. | Design/UEL 

Prof. Aguinaldo dos Santos Dr. | Design/ 

UFPR 

Prof. Jose Manuel Baroso Couceiro Frade Dr. 

| Design/ IPLeiria/ Portugal 

Profa. Gheysa Prado, Dr. | Design/ UFPR 

Profa. Gerusa de Cássia Salado, Dra. | 

Faculdade de Tecnologia / UNICAMP 

Profa.  Aline Eyng Savi, Dra. | Arquitetura e 

Urbanismo/ UNESC 

Jairo da Costa Junior, Dr. | Delft /University 

of Western Australia 

 

Prof. Roberto Bologna, Ph.D. | 

Arquitetura/UNIFI  

Profa. Carolina Daros, Dr. | Design/ UTFPR 

Profa. Andréa Cristina Trierweiller, Dr. | 

Programa de Pós-graduação em TICs/ UFSC 

Prof. Carlo Franzato, Dr. | Design/UNISINOS 

Prof. Gilberto Carbonari, Dr. | Engenharia 

Civi/UEL 

Profa. Luciana Londero Brandli, Dra. | 

Engenharia Civil/UPF 

Prof. Naotake Fukushima, Dr. | Design/UFPR 

Prof. Rita Engler, Dra. | Design/UEMG 

Prof. Fabiano Ostapiv, Dr. | 

Engenharia/UTFPR 

Prof. Celso Salamon, Dr. | Engenharia/UTFPR 

Prof. Luiz Salomão Ribas Gomes, Design, Dr. 

| UFSC 

Pro. Joel Dias, Eng., Dr. | FURB 

Prof. Vicente Cerqueira, Dr. | UFRJ 

Prof. Juliana Cortez Barbosa, Dr. | UNESP 

 

Comissão de Infraestrutura e Apoio 

Luana Toralles Carbonari, Dr. | 

PósArq/UFSC 

Cláudia Vasconcelos Dr. | UNIFESSPA – 

Pósdoc PósARQ UFSC 

Ialê Ziegler Libanio da Silva | VirtuHab/ UFSC 

Tamara Olivo | PósARQ/UFSC 

Emisvaldo Pereira da Silva | UNIFESPA 

Thais Santa Cruz Nolio | VirtuHab/ UFSC 

Nadieli de Araújo | VirtuHab / UFSC 

 

Design 

Natália Geraldo | VirtuHab/ UFSC 
 

 

 

 

 

 

 

ORGANIZAÇÃO 

 

FICHA CATALOGRÁFICA 
 

ENSUS “Encontro de Sustentabilidade em Projeto” (IX.: 2021 : Florianópolis, Anais [do] 

ENSUS 2021 - IX “Encontro de Sustentabilidade em Projeto”/ Universidade Federal de Santa 

Catarina, realizado em 19, 20, 21 e 28 de Maio de 2021, 04 e 11 de Junho  de 2021- VIRTUHAB 

- Grupo de Pesquisa, (LAQUE - Grupo de Pesquisa convidado) ; [organizado por Lisiane Ilha 

Librelotto, Paulo César Machado Ferroli]. Florianópolis: UFSC/VIRTUHAB - 2021]  

 

412p (VOLUME 9, NÙMERO 3). ISSNe 2596-237X. ISBN 978-65-00-23054-3 

 

1. Sustentabilidade. 2. Projeto. 3. Arquitetura. 4. Design. 5. Engenharia. 

I. Universidade Federal de Santa Catarina. UFSC. VIRTUHAB - Grupo de Pesquisa.  

II. Ferroli, Paulo César Machado. III. Librelotto, Lisiane Ilha. IV. ENSUS 
 
 

2



 
IX ENSUS – Encontro de Sustentabilidade em Projeto – Florianópolis – 19, 20, 21 e 28 de maio, 04 e 11 de junho 
 

 

Adriane Shibata Dos Santos (UNIVILLE)  
Adriano Heemann (UFPR) 
Alessandra Devitte (UNIVALI) 
Alexandre Toledo (FAU/UFAL) 
Almir Barros da Silva Santos Neto (UFSM) 
Amilton José Vieira De Arruda (UFPE) 
Ana Kelly Marinoski Ribeiro (UFSC) 
Ana Lígia Papst de Abreu (IFSC) 
Ana Paula Kieling (UFSC) 
Ana Veronica Pazmino (UFSC) 
André Canal Marques (UNISINOS) 
Andre S. Francisco (MARITIMA) 
Andréa Cristina Trierweiller (UFSC) 
Andrea Jaramillo Benavides (IKIAM) 
Anelise Leal Vieira Cubas (UNISUL)     
Anja Pratschke (FUSP) 
Antonio Beraldo (UNICAMP- in memorian) 
Arnoldo Debatin Neto (UFSC) 
Ayrton Bueno (UFSC)                         
Carla De Aguiar Neves(IFSC)                      
Carlo Franzato (UNISINOS)                       
Carlos Eduardo Ramoa (UNIVALI) 
Carlos Fernando Machado Pinto (UNISUL)    
Carlos Moraes (UNISINOS)         
Cecília Prompt (MARGEM ARQUITETURA 
E BIOCONTRUÇÃO) 

   
  

  

 

 

 

 

 

Isadora Dickie (UNIVILLE) 
Itamar Silva (UFCG) 
Ivan Medeiros (UFSC) 
Jacqueline Keller (UFSC) 
João Candido Fernandes (UNESP) 
Joel Dias Da Silva (FURB) 
José Manuel Couceiro Barosa Correia Frade 
(ESAD/IPL) 
Juliane Silva de Almeida (UFSC) 
Kátia Valéria Marques Cardoso Prates 
(UFTPR) 
Leonardo Correâ Malburg (ISEL) 
Leticia Mattana (UFSC)     
Liliane Chaves (UFF)            
Lisandra De Andrade Dias (UFSC)    
Lisiane Ilha Librelotto (UFSC) 
Luana Torales Carbonari (UEL)   
Luciana Lucena (UFRN) 
Marcelo Gitirana Ferreira (UDESC) 
Maria Luísa Leite (FUSP)        
Mariana Kuhl Cidade (UFSM) 
Marilia Gonçalves (UFSC) 
Marina Medeiros Machado (UFOP)  
Marli Everling (UNIVILLE) 
Michele Fossati (UFSC) 
Micheline Guerreiro Krause (UFSC) 
Miguel Sattler (UFRGS) 
Najla Mouchrek (VIRGINIA TECH) 
Paola Egert Ortiz (UNISUL) 
Patrícia Freitas Nerbas (UNISINOS) 
Paulo César Machado Ferroli (UFSC) 
Paulo Roberto Silva (UFPE) 
Rachel Magnago (UNISUL) 
Regiane Pupo (UFSC) 
Renata Priore Lima (UNIP) 
Ricardo Straioto (UFSC) 
Rita Engler (UEMG) 
Roberta Menezes (UFSC) 
Roberto Angelo Pistorello (IFSC) 
Rodrigo de Freitas (UNISUL) 
Rogério Cattelan Antocheves de Lima 
(UFSM) 
Rosilaine Isoldi (UFPEL) 
Rúbia Carminatti Peterson (UNESC) 
Simone Perroni Mazon (UNISUL) 
Tomás Queiroz Ferreira Barata (UNESP) 
Vanessa Casarin (UFSC) 
Viviane Nunes (UFMG)   

 
 
 

 
 

REVISORES 

3

Celia Neves (PROTERRA/ TERRABRASIL)

Claudio Pereira de Sampaio 
Cláudia Queiroz de Vasconcelos

(UEL)
(UNIFESSPA)        

Coral Michelin (UNIVERSIDADE 
ANHEMBI – MORUMBI)                        

  

Cristiano Alves (UFSC)                     
  

Cristina Colombo Nunes (UFSC) 
Daiana Cardoso de Oliveira (UNISUL) 

 

Deivis Marinoski (UFSC)                 
  

Denise Dantas (USP) 
Edna Aparecida Nico Rodrigues (UFES)

 

Elza Cristina Santos (UFU) 
Eugenia Kuhn (UNIRITTER)  
Fabiane Fialho (FADERGS) 
Fabiano Ostapiv (UFTPR) 
Gabriel Cremona Parma (UNISUL)

 

Germannya Silva (UFPE) 
Gerusa De Cássia Salado (UNICAMP)

 

Gilberto Ughini Carbonari (UEL)
 

Humberto Carvalho (UFSC) 
Ingrid Scherdien (FEEVALE/FACCAT)

 

Isabela Espíndola (UFSCar) 



 
 

 
IX ENSUS – Encontro de Sustentabilidade em Projeto – Florianópolis – 19, 20, 21 e 28 de maio, 04 e 11 de junho 

 

 
 

Entre heróis 

 

Esse ano de 2021 foi um ano nebuloso. Parece que uma bruma paira nos meses. Mais de um 

ano de isolamento social e permanecemos, ainda, sobre o efeito da pandemia COVID-19. Que 

façamos deste evento, em 2021, uma homenagem a todos que nos deixaram e um manifesto de nosso 

mais profundo respeito àqueles que ficaram e sofrem pela perda. Façamos de nossa resiliência, nosso 

maior tributo a eles. 

 

Nas palavras do grande mestre Antônio Ludovico Beraldo, como mais uma destas luzes que 

agora nos ilumina a distância, na entrevista que concedeu ao periódico Mix Sustentável, e que por 

duas vezes, trouxe seus conhecimentos para abrilhantar o ENSUS: “que sejamos como os bambus 

alastrantes” para disseminar o conhecimento sobre a sustentabilidade em todos os cantos deste 

imenso Brasil e quiçá nossas descobertas sejam também exemplo para o mundo. 

 

Na resiliência necessária para superar tudo isto, nos deparamos com uma roda gigante. Ora 

são vitórias, ora são perdas. Ora são alegrias. Ora são tristezas e profundo desapontamento.  E assim 

seguimos, esperando que de alguma forma possamos contribuir para a discussão do tema da 

sustentabilidade aplicada em projetos em arquitetura, engenharia, design e áreas afins. 

 

O ENSUS 2021 – IX Encontro de Sustentabilidade em Projeto, pela segunda vez, acontece 

de forma remota.  Persiste, ano após ano, tentando levar a mensagem de que devemos prosseguir na 

defesa daquilo que é bom, daquilo que é justo e em defesa da sustentabilidade. 

 

Neste ano, em função do ritmo frenético que está sendo imposto para aqueles, que mesmo 

em seus home offices, decidiram manter suas atividades acrescidas a todas as outras que despontaram 

com as necessidades de isolamento, os organizadores do ENSUS, em sua nona edição, optaram por 

reduzir o tempo diário em frente as telas dos computadores, e diluíram as atividades em mais 3 dias 

de evento. Desta forma, pode-se manter todas as atividades, mas com menos tempo diário, para evitar 

a sobrecarga virtual e tornar o evento um pouco mais leve. Assim, o IX Encontro de Sustentabilidade 

em Projeto realiza-se nos dias 19, 20, 21 e 28 de Maio de 2021, 04 e 11 de Junho, com extensão de 

seu calendário. Esta mudança ajuda também a transmitir a ideia de que o ENSUS veio para ficar e 

exige um esforço continuo de seus participantes e organizadores, renovado anualmente. 

 

As atividades do ENSUS 2021 terão como evento de abertura, em 19 de maio de 2021, a 

palestra internacional “Personalização em massa via manufatura aditiva” proferida pelo Professor 

Paulo Bártolo, Ph.D, da Universidade de Manchester (Reino Unido), no MACE (Advanced 

Manufacturing at the School of Mechanical, Aerospace and Civil Engineering e pesquisador do 

CIAUD, da Universidade de Lisboa. 

 

Na sequência realiza-se a mesa redonda: “Ecologia Humana: Saúde e Relações Ambientais”, 

com a mediação de Vicente Cerqueira  (UFRJ) e Paulo Cesar Ferroli (UFSC) e como debatedores o 

Dr. Gil Brito – Designer e pesquisador (DIDIN-INT/MCT) -Tema: Produtos para saúde – Design e 

Sustentabilidade; o Dr. Wilder Ferrer – Arquiteto e Professor Adjunto (FAU/UFRJ) - Tema: 

Arquitetura hospitalar; a Dra. Maria Paula Bonatto -Bióloga (Life Science) e Pesquisadora (ESP – 

FIOCRUZ) - Tema: Determinação social da saúde e os desafios para o mundo sustentável. 

EDITORIAL ENSUS 2021 
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Completando o primeiro dia, estão disponibilizadas as apresentações gravadas dos artigos 
em forma oral (playlists do youtube). Estas apresentações serão assíncronas, podendo ser acessadas 
em qualquer momento. Da mesma forma ocorrem as sessões temáticas nos demais dias do evento. 
As melhores apresentações serão discutidas, de forma síncrona, em sessões simultâneas, nos dias 28 
de Maio, 04 e 11 de Junho. 
 

Durante as seções gravadas, estão disponibilizados vídeos surpresa de 5 minutos com 
convidados, contendo imagens de práticas ou pequenas falas sobre os assuntos de interesse na 
discussão da sustentabilidade em projetos. 

 
No segundo dia do evento, 20 de Maio, acontecem duas atividades no período matutino, 

iniciando com a palestra do prof. Ruben Timmers, da Saxion University of Applied Sciences e 
membro do grupo de pesquisa Internacional Water Technolgy, da  Holanda, seguido pelo  II Fórum 
de Biônica e Biomimética, com a coordenação do professor Amilton Arruda da UFPE e palestra da 
Arquiteta e Urbanista Laís Leão para “Construir cidades inclusivas e seguras sob perspectiva de 
gênero: qual o papel de planejadores e gestores? “ 

 
Para o dia 21 de Maio, temos a apresentação de casos em prototipagem por Cláudio Sampaio 

(UEL) e Fernando Reiszel – Engenheiro Biomédico (ESDI/Laboratório de Prototipagem) que na 
sequência integram a mesa redonda “Efeitos da pandemia no desenvolvimento sustentável “ com a 
mediação de Gabriel Cremona – UNISUL e em conjunto com - Luciana Londero Brandli (UPF) e 
Carlo Franzato (UNISINOS). Segue-se, neste mesmo dia a mesa “Embalagens e Certificação 
Ambiental: Fatores e Aspectos Projetuais”, com a mediação de Vicente Cerqueira / UFRJ e 
participação da Dr. Elen Pacheco, Professora/Pesquisadora (Instituto de Macromoléculas – 
Professora Titular (NERDES-IMA/UFRJ) – com o tema a sustentabilidade na obtenção de 
embalagens; da Dra. Andréa Franco, Designer e Professora Associada (DTecnologia-FAU/UFMG), 
com a apresentação: “Ecodesign e o problema do resíduo das embalagens domésticas e, da Dra. 
Giselle Miranda-  Designer e Pesquisadora (Biomanguinhos/FIOCRUZ) com o tema: Repensando o 
Sistema Embalagem para minimizar o impacto ambiental. 

 
No dia 28 de Maio de 2021, após o intervalo de uma semana, o evento prossegue com a 

palestra do Dr. Normando Perazzo Barbosa, “Materiais de Construção Não - Convencionais  – 
Necessidade de Inclusão nos Cursos Universitários” e no dia 04 de Junho, a palestrante  internacional, 
Rute Gomes do CIAUD/ Universidade de Lisboa falará sobre o “Design para a Adaptabilidade: uma 
Perspectiva de Longevidade de Uso”.  

 
O ENSUS 2021 encerra com chave de ouro, com a palestra internacional do Dr. Roberto 

Bologna sobre “Arquitetura Humanitária” – UNIFI, Firenze / Itália, com a mediação da Dra. Luana 
Carbonari. É a conclusão perfeita para o evento onde 154 artigos estarão sendo apresentados e cujas 
versões completas dos artigos, com revisão por pares dupla e cega, integram esses 4 volumes.  
Agradecemos o apoio, a confiança, a perseverança e a participação de todos. Nos vemos em 2022, 
quem sabe, presencialmente e tomando um bom café! 
 
 Paulo Cesar Ferroli e Lisiane Ilha Librelotto 
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Atributos de desempenho ambiental: um estudo sobre as potencialidades, 

dificuldades e soluções para o futuro 
 

Attributes of environmental performance: a study on the potentials, 
difficulties, and solutions for the future 

 
Carolina Mendonça Zina, Mestra, Universidade de Brasília. 

carolimamzina@gmail.com 

Raquel Naves Blumenschein, Doutora, Universidade de Brasília. 

raquelblum@terra.com.br 
Luciane Cleonice Durante, Doutora, Universidade Federal de Mato Grosso. 

luciane.durante@hotmail.com 

 

Resumo 

O setor da construção civil tem grande importância na busca por soluções que consumam menos 
recursos naturais e reduzam impactos ambientais. Iniciativas de projeto adequadas as demandas e 
características locais são de extrema importância, potencializando o conforto do usuário e a redução 
do consumo energético. Diante disso, esse estudo tem como objetivo evidenciar os benefícios da 
utilização de ferramentas que avaliam o desempenho ambiental de edificações residenciais, bem 
como as barreiras e soluções para o futuro. Utilizou-se a metodologia de revisão sistemática da 
literatura, considerando publicações em língua portuguesa e inglesa, em um período de dez anos. Os 
resultados apresentam as certificações de desempenho ambiental de edificações, as vantagens da sua 
utilização, as dificuldades e as possíveis respostas por elas proporcionadas. Verifica-se que além da 
conscientização de clientes e preparação técnica de profissionais é extremamente importante ressaltar 
o papel do setor público no incentivo às construções que atendam aos critérios de desempenho 
ambiental. 

Palavras-chave: Sustentabilidade; Edifícios residenciais; Conforto 

 

Abstract 

The civil construction sector has great importance in the search for solutions that consume fewer 
natural resources and reduce environmental impacts. Project initiatives suitable for local demands 
and characteristics are extremely important, enhancing user comfort and the reduction of energy 
consumption. Therefore, this study aims to highlight the benefits of using tools that assess the 
environmental performance of residential buildings, as well as barriers and solutions for the future. 
The methodology was based on a systematic literature, considering publications in Portuguese and 
English, over a period of ten years. The results show the certifications of environmental performance 
of buildings, the advantages of their use, the difficulties and the possible answers they provide. 
Besides customers awareness and professional training, it is extremely important to reinforce the 
role of the public sector in encouraging buildings that meet environmental performance criteria.  

Keywords: Sustainability; Residential buildings; Comfort 
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1. Introdução 
 

Um dos principais desafios a serem enfrentados no século XXI são as mudanças 
climáticas no âmbito mundial, relacionadas ao aumento da emissão dos gases de efeito 
estufa, principalmente o dióxido de carbono (CO2). Mesmo com algumas incertezas quanto 
aos efeitos decorrentes dessas emissões, grande parte dos pesquisadores acredita que essas 
alterações causam mudanças ao meio ambiente, à sociedade, à saúde humana, tanto pelo 
aumento da temperatura, quanto pela maior frequência de eventos extremos. 

O Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC), possui a função de 
sistematizar o conhecimento científico referente às mudanças climáticas motivadas pelas 
ações antrópicas, seus impactos e riscos para o meio ambiente e a humanidade. Publicado 
em 2018, um relatório especial do IPCC aponta para um aumento de 1,5oC na temperatura 
média da superfície terrestre (IPCC, 2018).  

Diante disso, outro efeito decorrente do aumento da temperatura é a elevação do consumo 
de energia elétrica pelas edificações que, segundo o Balanço Energético Nacional de 2018, 
durante a sua fase de uso consomem 50,8% de toda a energia elétrica do Brasil, sendo o setor 
residencial 25,5%; comercial 17,1% e público 8,2% (BRASIL, 2018). 

Além disso, o setor da construção civil que é responsável por quase 40% das emissões de 
CO2 (IEA, 2017), por consumir 40% de matéria-prima e 17% de água potável e ainda por 
gerar 40% dos resíduos sólidos (EDWARDS, 2005).   

De acordo com as estatísticas, é nítido o impacto ambiental negativo do setor da 
construção. Por outro lado, evidencia-se também seu papel primordial na promoção da 
sustentabilidade, uma vez que mudanças visando diminuir seus impactos negativos, geram 
grandes benefícios. Dessa forma, arquitetos têm grande responsabilidade no processo de 
busca pela sustentabilidade no setor, desenvolvendo e especificando projetos mais 
sustentáveis (EDWARDS, 2005). 

Nesse contexto, surge o conceito do edifício de menor impacto ambiental. De acordo com 
a Agência Internacional de Energia, esse edifício é aquele que consome menos água e 
materiais, possui eficiência energética e promove qualidade do ambiente interno, sendo 
denominado edifício verde (IEA, 2008). Para tanto, o edifício deve ser projetado para se 
beneficiar da relação com o entorno onde será inserido, adquirindo, assim, qualidade 
proveniente da diversidade das condições ambientais de cada local, e com isso melhor 
desempenho ambiental. 

Em paralelo as questões conceituais do edifício verde, o marketing associado à 
sustentabilidade de empreendimentos da construção civil tem se mostrado agressivo, 
camuflando os custos ambientais e sociais. Ou seja, empreendimentos construídos 
desconsiderando temas cernes da sustentabilidade na indústria da construção civil, tais como 
a minimização do uso de matérias primas virgens, de água, de geração de resíduos e 
condições de segurança e saúde dos trabalhadores, bem como condições ilegais da mão de 
obra se apresentam como sustentáveis ao adotar em seus projetos, por exemplo, apenas 
reutilização da água da chuva, ou dos aparelhos de ar-condicionado.  A questão que se 
apresenta é, então, o quão sustentável é o empreendimento se comparado a um edifício de 
real menor impacto ambiental?   
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Como uma forma de contribuir com essa avaliação foram criadas as certificações, que 
servem como uma espécie de checklist para verificar quais critérios o edifício cumpre e com 
isso garantir um nível de desempenho. As certificações de edifícios constituem-se de 
métricas para que as edificações possam ser avaliadas e checadas quanto ao seu nível de 
desempenho, quantificando o consumo de água, materiais e energia, dentre outros.  

Nesse contexto, este artigo tem como objetivo evidenciar os benefícios da utilização de 
ferramentas que avaliam o desempenho ambiental de edificações residenciais, bem como as 
barreiras e possíveis soluções para o futuro. 

 
2. Procedimentos metodológicos 

 
A revisão da literatura foi realizada de acordo com os pressupostos da Revisão 

Sistemática, em que é realizado estudo secundário para mapear, encontrar, avaliar 
criticamente, consolidar e agregar os resultados de estudos primários relevantes a respeito 
de um tópico de pesquisa específico (DRESCH et al., 2015). É sistemática porque deve 
seguir um método explícito, planejado, responsável e justificável (MORANDI; 
CAMARGO, 2015). 

O tópico a ser trabalhado nessa revisão focou no Desempenho Ambiental de Edificações 
Residenciais, discorrendo seu conceito e aplicações. Com isso, pretende-se responder às 
seguintes questões: Quais as vantagens da utilização de ferramentas de avaliação de 
desempenho ambiental de edifícios? Quais os critérios utilizados na avaliação de edifícios 
residenciais? Quais os entraves na utilização das ferramentas de certificação ou avaliação de 
desempenho ambiental de edifícios? 

Os bancos de dados utilizados foram Catálogo de Teses e Dissertações da Coordenação 
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), Portal de Periódicos 
CAPES/MEC, Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT), 
Repositórios Institucionais das Universidades (UNICAMP, USP, UNB, UFMG, UFSCAR, 
UFRGS, UFPR, UFF, UFMT, UFPB, UFBA, UFAM, UFG, UFPA, UFPI, UFC, UFAL, 
UFMA, UFS, UFRN, UFPE, UFES, UFRJ, UFSC, UFMS) e Web Of Science. A busca foi 
realizada com os descritores certificação and habitação; “construção sustentável” and 
habitação; “desempenho ambiental de edificações”; desempenho and habitação. Também 
foi realizada busca em inglês com os descritores “environmental certification” and 
“residential building”; “sustainable construction” and “residential building”; “building 
environmental performance”; “housing performance”. A busca em todos os bancos foi 
delimitada em um período de 10 anos, de 2009 até 2019. 

As publicações identificadas na pesquisa foram pré-selecionadas a partir da leitura do 
título e dos resumos. Posteriormente, foi realizada a leitura na íntegra dos trabalhos, que 
foram selecionados de acordo com os pressupostos de DRESCH et al. (2015), conforme 
Tabela 1. Essa análise compreendeu três dimensões: i) a qualidade da execução do estudo; 
ii) a adequação à questão da revisão; e iii) a adequação ao foco da revisão. 
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Qualidade 
Dimensão 

Qualidade da execução do 
estudo 

Adequação à questão da 
revisão 

Adequação ao foco da 
revisão 

Alta 
O trabalho atende aos 

padrões exigidos para o 
tema em estudo 

O trabalho aborda exatamente 
o assunto alvo da revisão 

sistemática 

O estudo foi realizado em um 
contexto idêntico ao definido 

para a revisão 

Média 
O trabalho possui lacunas 
em relação aos padrões 
exigidos para o tema 

O trabalho aborda 
parcialmente o assunto alvo 

da revisão sistemática 

O estudo foi realizado em um 
contexto semelhante ao 
definido para a revisão 

Baixa 
O trabalho não está de 
acordo com os padrões 

exigidos pelo tema 

O trabalho apenas tangencia o 
assunto alvo da revisão 

sistemática 

O estudo foi realizado em um 
contexto diverso 

Tabela 1: Critérios para avaliação das dimensões de qualidade dos estudos primários. 
Fonte: Adaptado de Dresch et al. (2015). 

Os trabalhos incluídos nesse estudo tiveram como obrigatoriedade a obtenção do nível 
alto de qualidade na avaliação final, de acordo com as ponderações apresentadas na Tabela 
2. 

Qualidade da execução do 
estudo 

Adequação à questão da 
revisão 

Adequação ao foco da 
revisão 

Avaliação final do 
estudo 

Alta Alta Alta Alta 
Alta Alta Média Alta 

Média Alta Alta Alta 
Alta Média Média Média 

Média Média Média Média 
Alta Alta Baixa Baixa 
Alta Média Baixa Baixa 

Média Média Baixa Baixa 
Média Baixa Baixa Baixa 
Baixa Baixa Baixa Baixa 

Tabela 2: Consolidação da avaliação.  
Fonte: Adaptado de Dresch et al. (2015). 

3. Resultados 
 
Com base na pré-seleção, foi possível reunir 50 trabalhos de bases de dados nacionais e 

27 internacionais. Posteriormente, foi realizada a aplicação do nível de qualidade de cada 
dimensão e sua ponderação final. Assim, os trabalhos que obtiveram a avaliação final alta 
estão apresentados nas Tabelas 3 e 4. 

 

Tipo Autor Ano Qualidade 
da execução 

Adequação 
à questão 

Adequação 
ao foco  

Avaliação 
final do 
estudo 

Artigo 

FIGUEIREDO e SILVA 2012 Alta Alta Média Alta 
CECCHETTO et al. 2015 Alta Alta Alta Alta 
CONTO et al. 2016 Alta Alta Alta Alta 
SEVERO e SOUSA 2016 Alta Alta Alta Alta 
NUNES 2018 Alta Alta Alta Alta 

Tabela 3: Trabalhos de bancos de dados nacionais.  
Fonte: Elaboração própria. 
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Tipo Autor Ano Qualidade 
da execução 

Adequação 
à questão 

Adequação 
ao foco  

Avaliação 
final do 
estudo 

Dissertação 

FAGUNDES 2009 Alta Alta Alta Alta 
FIGUEIREDO 2009 Alta Alta Média Alta 
BUENO 2010 Alta Alta Alta Alta 
PRIZIBELA 2011 Alta Alta Alta Alta 
GODOI 2012 Alta Alta Alta Alta 
BRASILEIRO 2013 Alta Alta Alta Alta 
LEITÃO 2013 Alta Alta Alta Alta 
MACHADO 2013 Alta Alta Alta Alta 
VERAS 2013 Alta Alta Alta Alta 
FASTOFSKI 2014 Alta Alta Alta Alta 
MEIRA 2014 Alta Alta Alta Alta 
CONTO 2017 Alta Alta Alta Alta 
FIGUEIREDO 2018 Alta Alta Alta Alta 

Tese 

PEREIRA 2012 Alta Alta Alta Alta 
SILVA 2014 Alta Alta Alta Alta 
EVANGELISTA 2017 Alta Alta Alta Alta 
REBÊLO 2018 Alta Alta Alta Alta 

Continuação tabela 3: Trabalhos de bancos de dados nacionais.  
Fonte: Elaboração própria. 

 

Tipo Autor Ano Qualidade 
da execução 

Adequação 
à questão 

Adequação 
ao foco  

Avaliação 
final do 
estudo 

Artigo 

FRANZITTA et al. 2010 Alta Alta Alta Alta 
STEVENSON e 
LEAMAN 2010 Alta Alta Alta Alta 

SILVA et al. 2014 Alta Alta Alta Alta 
GUPTA e KAPSALI 2016 Alta Alta Alta Alta 
VILCEKOVA et al. 2016 Alta Alta Alta Alta 
HWANG et al. 2018 Alta Alta Alta Alta 
ALWISY et al. 2019 Alta Alta Alta Alta 

Tabela 4: Trabalhos de banco de dados internacional.  
Fonte: Elaboração própria. 

 
A seguir serão dispostas as análises referentes as ferramentas de avaliação de desempenho 

ambiental de edificações realizadas a partir dos 29 trabalhos classificados como de alta 
relevância para esse estudo, sendo 22 de bancos de dados nacionais e 7 de banco de dados 
internacional. 

 

3.1 As certificações de desempenho ambiental de edificações 
 
A arquitetura e a construção civil enfrentam um dos maiores desafios da 

contemporaneidade, que é produzir o ambiente construído de acordo com os preceitos do 
desenvolvimento sustentável (CONTO et al., 2016). O Desenvolvimento Sustentável propõe 
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um desenvolvimento que considera as dimensões econômicas, sociais e ambientais. Devido 
aos significativos impactos ambientais associados ao setor da construção civil, é de extrema 
importância a busca por soluções sustentáveis com baixo impacto (LEITÃO, 2013; 
ALWISY et al., 2019). E é nesse sentido que se busca pelo desempenho ambiental de 
edificações, que de acordo com Bueno (2010) leva em consideração aspectos como: 
consumo de energia, de água, de matérias primas e insumos, emissões atmosféricas, ruídos 
e vibrações, lançamento de efluentes líquidos e geração de resíduos. 

Com a necessidade de garantir um efetivo desempenho ambiental de edificações, para 
usuários e clientes, foram desenvolvidos sistemas de avaliação do desempenho ambiental de 
edificações, o que resultou na criação das certificações. As certificações ambientais surgiram 
principalmente nos países como Inglaterra, Estados Unidos, França e Alemanha 
(FIGUEIREDO, 2018). No Brasil, pela falta de uma certificação própria, foram utilizados o 
HQE, o LEED e o BREEAM, porém sem adequação à realidade local. A primeira 
certificação que se adequou foi o AQUA, baseado na certificação francesa HQE e logo após 
foi lançado o Selo Casa Azul da CAIXA (LEITÃO, 2013). 

Nos últimos anos, outras ferramentas foram desenvolvidas para o contexto brasileiro. 
Como o Regulamento Técnico da Qualidade do Nível de Eficiência Energética de Edifícios 
Comerciais, de Serviços e Públicos (RTQ-C) e o Regulamento Técnico da Qualidade do 
Nível de Eficiência Energética de Edifícios Residenciais (RTQ-R), sendo uma ferramenta 
que estimula o emprego de estratégias bioclimáticas, soluções arquitetônicas mais adequadas 
ao ambiente em que estão inseridas (MEIRA, 2014). O método para avaliação dos edifícios 
foi desenvolvido pelo Laboratório de Eficiência Energética em Edificações – LabEEE da 
Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC (FIGUEIREDO, 2009).  

A adoção dessas ferramentas de avaliação é fundamental devido ao grande impacto 
ambiental associado às atividades do setor da construção (SEVERO, SOUSA, 2016). Dessa 
forma, a preocupação em assegurar o desempenho ambiental da edificação deve começar 
desde as etapas iniciais de projeto, visando que os novos edifícios atinjam o bom 
desempenho e estejam coerentes com as melhores práticas (FAGUNDES, 2009). 

 
3.2 Benefícios da construção sustentável e da utilização dos sistemas de certificação 

ambiental de edificações 
 
As certificações ambientais são importantes ferramentas de transformação do setor. Com 

a sua utilização é possível mensurar, avaliar e mitigar os impactos ambientais da edificação, 
contribuindo para o desenvolvimento sustentável e atendimento aos objetivos da Agenda 
2030 (NUNES, 2018; REBÊLO, 2018). 

A crescente adesão a essas ferramentas vem impulsionando para um maior desempenho 
do ambiente construído (FIGUEIREDO, 2009; MACHADO, 2013; SILVA, 2014; CONTO 
et al., 2016; VILCEKOVA et al., 2016), visto que auxiliam na definição de critérios para 
projetos com metas ousadas no que se refere ao atendimento de critérios de sustentabilidade 
(FIGUEIREDO, SILVA, 2012). 

A implantação dos requisitos de sustentabilidade representa um custo inicial maior no 
início, porém os benefícios são percebidos principalmente ao longo da vida útil da 
construção, considerando que os usuários são favorecidos com habitações de maior conforto 
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ambiental, com redução de custos operacionais de água e energia, os incorporadores e 
projetistas são beneficiados pelo reconhecimento de projetos diferenciados, com maior valor 
agregado (FAGUNDES, 2009; PEREIRA, 2012; GODOI, 2012; BRASILEIRO, 2013).  

As certificações ambientais mais utilizadas no Brasil são: LEED, AQUA, Procel Edifica, 
e, Selo Casa Azul Caixa (CONTO et al., 2016). 

 
3.3 Barreiras da construção sustentável e da utilização das certificações ambientais 

de edificações 

 
Entre as maiores dificuldades na implementação da construção sustentável e na utilização 

das certificações ambientais citam-se: o alto custo inicial; complexidade metodológica; falta 
de interesse dos agentes envolvidos; falta de informações sobre materiais e componentes; 
falta de incentivos governamentais; falta de mão de obra especializada; e tendência em 
manter a prática convencional (BUENO, 2010; FRANZITTA et al., 2010; LEITÃO, 2013; 
FASTOFSKI, 2014; SILVA et al., 2014; CONTO et al., 2016; CONTO, 2017; HWANG et 
al., 2018). Se para os profissionais os requisitos de sustentabilidade são incompreendidos, 
para grande parte dos consumidores ainda se trata de uma questão supérflua que gera mais 
gastos, não sendo uma demanda dos clientes (MACHADO, 2013; BRASILEIRO, 2013; 
LEITÃO, 2013; HWANG et al., 2018).  

Para as pequenas construtoras, as duas maiores barreiras para a construção sustentável 
estão relacionadas ao alto investimento inicial e à lenta recuperação desse investimento. Isto 
se deve ao fato de que empresas desse porte têm mais dificuldade em diminuir a margem de 
lucro e não podem esperar o retorno do investimento (HWANG et al., 2018). 

Por mais que os arquitetos se preocupem com as estratégias de sustentabilidade, elas 
dependem principalmente do programa de necessidades e do quanto o cliente está disposto 
a priorizar essas questões no projeto (PRIZIBELA, 2011; VERAS, 2013). Além disso, só o 
atendimento às estratégias de sustentabilidade não garante que a construção será 
energeticamente eficiente, visto que o comportamento do usuário durante a fase de uso tem 
grande influência, já que o consumo real da edificação pode ser quase o dobro do que foi 
previsto em projeto (STEVENSON, LEAMAN, 2010; GUPTA, KAPSALI, 2016). As 
principais justificativas, segundo os autores, são relacionadas a fatores como 
comissionamento dos sistemas; temperatura definida pelos usuários; uso indevido do sistema 
de aquecimento; falta de entendimento do funcionamento dos sistemas; interfaces de 
controle mal projetadas. 

O formato das ferramentas também é apontado como uma barreira na utilização das 
certificações, que muitas vezes são estruturadas com checklist e pré-requisitos, não 
garantindo o melhor desempenho global, nem considerando impactos potenciais gerados ao 
longo de todo o ciclo de vida da edificação (SILVA, 2014; EVANGELISTA, 2017). A 
abordagem que as certificações ambientais utilizam para realizar a avaliação da construção 
é classificada como “por componentes” onde o edifício é considerado como uma somatória 
de partes e funções distintas. Isso leva a determinação de um número alto de critérios com o 
objetivo de atender adequadamente todos os aspectos da qualidade e desempenho de um 
edifício, representando uma restrição na disseminação dos selos (FRANZITTA et al., 2010). 
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3.4 Soluções para o futuro 
 
Diversos autores reforçam que a incorporação de requisitos de sustentabilidade deve ser 

uma preocupação do poder público e legisladores (MACHADO, 2013; PRIZIBELA, 2011; 
GODOI, 2012; SILVA, 2014; CECCHETTO et al., 2015; HWANG et al., 2018). Importante 
ressaltar fato que ocorreu com o projeto de Lei do Senado no 252/2014 que oferece incentivos 
fiscais para construções que considerem em seus projetos a redução do consumo de água e 
maior eficiência energética (NUNES, 2018). Porém, foi encaminhada para revisão na 
Câmara dos Deputados no dia três de abril de 2018 e em novembro do mesmo ano foi 
arquivada. Além disso, as estratégias de construção sustentável poderiam ser utilizadas como 
pré-requisito para aprovação de projeto e concessão de licença de obra (NUNES, 2018), 
particularmente para concessão de crédito para construção. 

As mudanças na maneira de se projetar, poderiam ser incorporadas mesmo nos edifícios 
que não visam obter um selo. Todas as documentações e manuais da maioria das 
certificações estão disponíveis e são uma ótima fonte de estudo das estratégias sustentáveis. 
Além do que, todo esse conhecimento deveria compor parte no currículo das escolas de 
arquitetura e urbanismo e não só dos cursos de pós-graduação (NUNES, 2018). 

Outra opção é mudar a abordagem utilizada pelas certificações, em vez da avaliação ser 
realizada por componentes, como explicitado no subitem anterior. Franzitta et al. (2010) 
apresentam uma abordagem holística, que considera o edifício como um sistema completo. 
O objetivo é proporcionar aos usuários condições de conforto, utilizando menor quantidade 
de energia e menor impacto ao meio ambiente. Esse processo leva em consideração 
categorias gerais de desempenho e regulamentos existentes. De acordo com os autores, essa 
abordagem é capaz de produzir efeitos positivos mais rapidamente.  

Os usuários precisam ter um melhor controle sobre as suas próprias condições de 
conforto, o que torna necessário que haja uma melhor compreensão das suas expectativas, 
atitudes, percepções e comportamentos. Precisam ser desenvolvidas avaliações que inter-
relacionam os fatores humanos com o desempenho físico da habitação, com a utilização de 
avaliações pós-ocupação (STEVENSON, LEAMAN, 2010). 

 

4. Considerações finais 
 
A realização dessa pesquisa identificou que a adoção das certificações ambientais de 

construção possui diversos benefícios, como impulsionar o desenvolvimento de projetos 
com metas mais sustentáveis e o atendimento aos objetivos da agenda 2030. Porém, ainda 
existem barreiras a serem superadas, como o fato de que essas ferramentas são adotadas 
quando há uma demanda específica do cliente e que muitos profissionais não estão 
preparados para atuar no desenvolvimento de projetos que buscam atender critérios de 
desempenho ambiental. 

Os resultados da pesquisa também evidenciam algumas formas para superar as barreiras 
apresentadas. Além da conscientização de clientes e preparação técnica de profissionais, foi 
destacado o papel do setor público nesse processo. Para que as alternativas de melhoria para 
um projeto de alto desempenho sejam obtidas, o poder público deve fornecer apoio, exigindo 
e definindo um padrão mínimo de desempenho ambiental obrigatório.  
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Os trabalhos de bancos de dados internacionais trazem benefícios, barreiras e soluções 
que se assemelham àqueles encontrados nos trabalhos de bancos nacionais. Isso demonstra 
que o caminho da sustentabilidade no Brasil está passando pelas mesmas barreiras que em 
alguns outros países.  

Contribuir para o desenvolvimento de edificações mais sustentáveis não é só um objeto 
de marketing, mas uma reflexão do consumo e descarte de resíduos. É preciso mudar a 
maneira como os seres humanos se relacionam com a Terra, já que ela não é apenas fonte de 
matéria-prima e recursos, mas principalmente fonte de sobrevivência da raça humana. 
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Resumo 

O objetivo deste artigo é identificar artigos de pesquisa que tratam da sinergia entre Indústria 4.0 e 

sustentabilidade, mais especificamente estuda as relações entre a Internet das Coisas (IoT) e 

proteção ambiental. Para isso, uma revisão sistemática da literatura foi conduzida, compreendendo 

análise qualitativa e de rede de palavras-chave. Os principais resultados obtidos mostram diversos 

fatores que justificam a sinergia entre Internet das Coisas e proteção ambiental, como a redução nos 

custos de monitoramento, análise em tempo real e análise online dos dados, permitindo que os 

tomadores de decisão possam responder às informações monitoradas em tempo hábil e melhorar a 

restauração ecológica, a proteção ambiental e a implementação de políticas. Além disso, a IoT 

garante eficiência nos processos, pois há um uso mínimo de recursos, materiais e energia podendo 

fornecer  indicadores significativos para as políticas de saúde humana e ambientais. 

 

Palavras-chave: Internet das Coisas; Indústria 4.0; Sustentabilidade; Proteção Ambiental; 

Revisão Sistemática. 
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Abstract 

The purpose of this article is to identify research articles that deal with the synergy between 

Industry 4.0 and sustainability, more specifically the relationship between Internet of Things (IoT) 

and environmental protection. For this, a systematic review of the literature was conducted, 

comprising qualitative and network analysis of keywords. The main results obtained show several 

factors that justify the synergy between Internet of Things and environmental protection, such as 

the reduction in monitoring costs, real-time analysis and online data analysis, allowing decision 

makers to respond to the monitored information in time and improve ecological restoration, 

environmental protection and policy implementation. In addition, IoT guarantees efficiency in 

processes, because there is a minimum use of resources, materials and energy and it can provide 

significant indicators for human and environmental health policies. 

 

Keywords: Internet of Things; Industry 4.0; Sustainability; Environmental Protection; Systematic 

review. 

  

22



 

 
 

 

 

 
 

 

    

 
IX ENSUS – Encontro de Sustentabilidade em Projeto – UFSC – Florianópolis – maio de 2021 
 

 

1. Introdução 

 

Os conceitos de ―sustentabilidade‖ e ―desenvolvimento sustentável‖ encontraram um 

lugar em muitas agendas políticas locais (Opp e Saunders, 2013). Cada vez mais as 

empresas têm passado a incorporar práticas de sustentabilidade com o objetivo de 

aumentar sua responsabilidade ambiental e social (Landrum, 2018).  

A Indústria 4.0 é um conceito emergente que engloba tecnologias como a Internet das 

Coisas, big data, sistemas ciberfísicos e objetos inteligentes (Junior et al., 2018), e tem sido 

considerada uma das principais tendências em sistemas de produção, com claras 

implicações para a sustentabilidade nas organizações (Jabbour et al., 2018a). De Sousa 

Jabbour et al. (2019) e de Sousa Jabbour et al. (2018a, 2018b) realizaram os primeiros 

estudos a respeito da integração entre Indústria 4.0 e produção sustentável.  

Jabbour et al. (2019) destacam que novas tecnologias rotuladas como ―Indústria 4.0‖, 

como a Internet das Coisas e manufatura aditiva, são fundamentais para atender às 

necessidades de empresas e clientes mais inclinados a escolhas mais verdes. A 

disponibilidade dessas novas tecnologias têm motivado as empresas em direção aos 

princípios de EC, porque tais tecnologias permitem que as empresas rastreiem mais 

facilmente seus impactos ambientais e resíduos, contribuindo para o desempenho de 

sustentabilidade das empresas. 

Nesse sentido, a Internet das Coisas (IoT) surgiu como um novo paradigma para o 

futuro da Internet, abrindo caminho para dispositivos que podem se comunicar juntos, e 

isso fez com que estudos sobre os usos potenciais da IoT se tornassem uma área de 

pesquisa em alta (Raja et al., 2018). Entretanto, ainda existem poucos trabalhos que 

mostram a sinergia entre os conceitos de IoT e proteção ambiental.  

Diante disso, o objetivo deste artigo é identificar na literatura artigos que tratam da 

relação entre a IoT e a proteção ambiental, sintetizando os principais achados a respeito da 

sinergia entre os conceitos. Para isso, uma revisão sistemática de literatura foi conduzida, 

fornecendo insights a respeito da integração entre os temas. 

 

2. Fundamentação teórica 

 

O tópico em questão apresenta uma síntese bibliográfica dos conceitos de Indústria 4.0, 

Internet das Coisas, Sustentabilidade e Proteção Ambiental. 

 

2.1 Indústria 4.0 e Internet das Coisas (IoT) 

 

Com o advento da tecnologia e da informação, novos paradigmas de gerenciamento 

foram criados através da adoção de novas tecnologias. Assim, a indústria 4.0 é 

caracterizada por informações modernizadas e tecnologias de comunicação, onde produtos, 

máquinas e processos podem se interconectar, permitindo o estabelecimento do conceito de 

"fábrica inteligente" (ROSSINI, et al., 2019).  
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Segundo Sony (2018), a indústria 4.0 está associada ao início da quarta revolução 

industrial. Isto descreve a tendência recente em tecnologias de automação que está 

ganhando popularidade nas indústrias de manufatura, sendo que as principais tecnologias 

que permitem o pensamento revolucionário na fabricação são CPS (Cyber Physical 

Systems), IoT (Internet of Things) e Cloud computing. 

A indústria 4.0 influencia significativamente o ambiente de produção com mudanças 

radicais na execução de operações. Ao contrário do planejamento de produção 

convencional baseado em previsões, a indústria 4.0 permite em tempo real o planejamento 

de planos de produção, juntamente com uma auto-otimização dinâmica (SANDERS et al., 

2016). 

Para Diez, Zheng, Molina (2019), os líderes da indústria 4.0 tomam decisões em um 

ambiente em constante mudança e para escolher entre os resultados de valor de suas ações, 

eles precisam estar cientes de que a tomada de decisões requer três características 

principais: autocontrole, memória ativa de trabalho e modulação adaptativa deste sinal de 

valor. 

A indústria 4.0 está baseada em alguns pilares tecnológicos, como por exemplo, o big 

data que tem a capacidade de coletar, organizar e analisar enormes quantidades de dados; 

os robôs autônomos, que na indústria 4.0 tem a capacidade de trabalhar sem a supervisão 

humana; a internet das coisas, que através de sensores pode conectar todas as coisas na 

internet; a cibersegurança, que ajuda a proteger os dados de ameaças cibernéticas; a 

computação em nuvem, que na indústria 4.0 é otimizada pelo aumento da capacidade e 

velocidade de processamento; manufatura aditiva, também chamada de impressão 3D, 

utilizada para a produção de protótipos; e a realidade aumentada, que permite a interação 

entre o mundo real e virtual (FARIA et al., 2019).  

De acordo com o entendimento de Magomadov (2020), a  Internet das Coisas Industrial 

(IoT) é uma das tecnologias mais importantes oferecido pela quarta revolução industrial. 

Este fenômeno é uma tecnologia promissora que é capaz de transformar de forma 

significativa os segmentos industriais. O objetivo da IoT é mudar as indústrias por meio de 

dispositivos de computação inter-relacionados e sensores. Isso torna possível incorporar 

análises preditivas e inteligência artificial (IA) na fabricação. 

Internet das Coisas é uma inovação tecnológica, baseada em artefatos já consolidados 

como a Internet e objetos inteligentes. A crescente aplicação da Internet das Coisas nos 

negócios torna necessária uma avaliação de estratégias, benefícios e dificuldades 

enfrentadas na aplicação da tecnologia (GALEGALE et al.,2016). Muitas empresas hoje 

em dia estão lutando para entender a complexidade sem precedentes do desenvolvimento 

modelos de negócios para produtos e serviços baseados na Internet das Coisas (KLEIN et 

al., 2017). 

A IoT é vital quando se trata da Indústria 4.0, ou seja, desempenha um papel importante 

na transformação de processos de manufatura e sistemas ciber-físicos. Sensores que 

fornecem dados em tempo real e outras fontes de dados são de grande valor para infra 

estruturas e ferramentas industriais, pois tornam o processo de tomada de decisão mais 

rápido e eficiente (MAGOMADOV, 2020). 

De acordo com Al- Fuqaha et al. (2015), a IoT permite que objetos físicos vejam, 

ouçam, pensem e realizem trabalhos fazendo com que eles ―conversem‖ entre si, 
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compartilhem informações e coordenam decisões. A IoT transforma esses objetos de 

tradicionais em inteligentes, explorando suas tecnologias subjacentes, como computação 

ubíqua e difusa, dispositivos incorporados, tecnologias de comunicação, redes de sensores, 

protocolos e aplicativos da Internet. 

A IoT não é resultado de uma única tecnologia, mas sim a combinação de várias 

tecnologias complementares que fornecem recursos e ajudam a preencher a lacuna do 

mundo físico do virtual. Entre elas estão: comunicação e cooperação; endereçabilidade; 

identificação; sensor de contexto; monitoramento; atuação; processamento de informação; 

localização e interface com o usuário (Klein et al., 2017). 

 

2.2 Sustentabilidade e proteção ambiental 

 

A maioria das definições do conceito de sustentabilidade direciona a atenção para a 

relação entre os humanos e os recursos que eles usam (Voinov, 2008). Wimberley (1993, 

p. 1) afirma que ―ser sustentável é fornecer alimentos, fibras e outros recursos naturais e 

sociais necessários para a sobrevivência de um grupo e contribuir de forma a manter os 

recursos essenciais para as gerações presentes e futuras ‖. Isso está muito de acordo com a 

definição amplamente usada da Comissão Brundtland, que definiu o desenvolvimento 

sustentável como aquele que atende às necessidades do presente sem comprometer a 

capacidade de gerações futuras de acordo com suas próprias necessidades (WCED, 1987).  

Embora mais de 100 definições de sustentabilidade tenham sido apresentadas, a maioria 

dos estudiosos que trabalham na área concorda que a sustentabilidade destaca a 

necessidade de equilibrar simultaneamente os objetivos sociais, ambientais e econômicos 

(Aarseth et al., 2017), três dimensões inter-relacionadas importantes para a busca e 

eventual sucesso de um futuro sustentável: Proteção Ambiental, Crescimento Econômico e 

Progresso Social ou Equidade (Opp e Saunders, 2013).  

Em um sentido muito amplo, a dimensão ambiental está preocupada com os recursos 

naturais e ecossistemas do mundo; a dimensão econômica refere-se à riqueza e recursos 

financeiros em termos de produção e consumo de bens e serviços; e a dimensão da 

equidade social trata do respeito aos direitos humanos básicos, saúde, paz, segurança e 

educação (UNESCO, 2004). Boström (2012) observou ainda que ―as relações entre essas 

dimensões são geralmente consideradas compatíveis e de suporte mútuo‖. Nesse sentido, é 

importante citar os 17 objetivos de desenvolvimento sustentável (ODS), uma estratégia 

interligada para a promoção de práticas e soluções sustentáveis que contemplam os 

principais problemas enfrentados pela nossa sociedade. De acordo com Dantas et al. 

(2020), a Economia Circular e a Indústria 4.0 são dois tópicos com grande potencial para 

auxiliar na implementação de mudanças sistemáticas e contribuir para o alcance dos ODS. 

Hoje, o crescimento populacional e o desenvolvimento urbano levaram ao aumento das 

emissões de gases de efeito estufa, redução da biodiversidade e outras ameaças a recursos 

naturais vitais como água doce, solo, florestas e pântanos, exigindo um novo diálogo sobre 

ciência e meio ambiente, de forma que a ciência possa contribuir da melhor maneira para a 

solução destes impactos ambientais (Fiksel et al., 2009).  
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A ciência da sustentabilidade sugere que a proteção ambiental eficaz requer uma 

abordagem de sistemas integrados, pois tornou-se claro que os problemas do novo século 

são mais complexos e requerem novos tipos de pensamento interdisciplinar e soluções de 

sistemas (Fiksel et al., 2009).  

 

2.3 Internet das Coisas em processos ambientais 

 

A OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico) reconhece a 

IoT como um novo motor de crescimento que pode promover a inovação da informação e 

comunicação e de outros setores que trarão um novo valor agregado. Em uma sociedade 

em que todas as coisas estão conectadas à Internet, adicionar funções de comunicação a 

todas as coisas, como casas, carros, relógios e câmeras, conecta novos valores (Kang et al., 

2015). 

A IoT permite que os dispositivos detectem situações circundantes e executem certos 

movimentos conectando-os por meio de vários protocolos de Internet. Além disso, os 

dispositivos conectados compartilham informações para coordenar as decisões e fornecer 

serviços e formulários, como saúde, resposta a emergências, detecção de desastres e 

automação residencial (Choi et al., 2016). 

Um exemplo de aplicação da IoT são as ―luzes de rua inteligentes‖, energeticamente 

eficientes e que contribuem para a redução do consumo de energia. Este sistema funciona 

através de sensores que monitoram continuamente a intensidade da luz e enviam os dados 

para um dispositivo que liga e desliga as luzes nos momentos necessários. As luzes operam 

com base nas condições ambientais associadas ao dispositivo IoT. Se houver algum 

problema, as informações e a localização do dispositivo são enviadas ao dispositivo para 

recuperação e, em seguida, recuperarão sua funcionalidade normal (Ramaiah et al., 2018). 

A interação entre TI e agricultura tem criado novos rumos também para a agricultura 

(Liu et al., 2019), reduzindo efetivamente as perdas dos agricultores. Empresas de países 

como os Estados Unidos têm investido em pesquisa e desenvolvimento (P&D) da 

tecnologia IoT para incorporar inteligência e sensores em seus produtos. Os benefícios da 

aplicação da IoT agrícola inclui a redução do custo dos recursos humanos nas atividades de 

produção e os impactos negativos sobre o meio ambiente, e a melhoria do acesso dos 

agricultores a um ambiente preciso de terras agrícolas e informações sobre a cultura, pois 

seus sensores oferecem uma maneira simples e de baixo custo de coletar, em tempo real, 

condições meteorológicas, intensidade da luz e umidade do solo de um campo (Ramaiah et 

al., 2018). Estes dados são monitorados por meio desses sensores que são conectados a um 

sistema para alertar o processo, como ar e água. Com esses sensores, os agricultores 

reúnem informações sobre solo, clima, valor do ar e maturação da safra para tomar 

melhores decisões (Ramaiah et al., 2018).  

 

3.  Método de pesquisa 
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Para a condução deste estudo, foi adotada a abordagem qualitativa, utilizando como 

método de pesquisa a revisão sistemática de literatura, conforme ilustra a Figura 1. 

 

Figura 1: Procedimentos para a seleção dos artigos. Fonte: Adaptado de Lu et al. (2018). 

 

Primeiramente, foram definidos os termos relevantes para a busca inicial na base de 

dados Scopus, a qual se mostra respeitada internacionalmente, auxiliando pesquisadores a 

acessarem a literatura existente em variadas áreas (Harzing e Alakangas, 2016). A Figura 2 

retrata a combinação dos termos utilizando o padrão ―título, resumo, palavras-chave‖. 

Figura 2: Padrão de busca. Fonte: elaborada pelos autores. 

Dessa forma, a busca inicial realizada em setembro de 2020 resultou em 40 publicações. 

Na sequência, foram aplicados os critérios de exclusão, eliminando-se os capítulos de 

livro, artigos de congresso, artigos não publicados em inglês e ainda aqueles com o acesso 

restrito. Nota-se que não foi aplicada limitação quanto ao ano de publicação. Com isso, a 

amostra foi reduzida para 14 artigos, cujas análises são apresentadas na próxima seção, 

juntamente à rede de coocorrência de palavras-chave gerada pelo software VosViewer. 
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Segundo Van Eck e Waltman (2013), essa rede permite identificar facilmente os grupos de 

palavras-chave que estão mais fortemente relacionadas por meio dos chamados clusters. 

Cada cluster é representado por uma cor diferente e as palavras-chave são representadas 

por círculos, cujos tamanhos indicam a frequência com que aparecem na amostra (Van Eck 

e Waltman, 2013).  

 

4. Apresentação dos resultados e discussões 

 

A Figura 3, gerada com a utilização do software VosViewer, ilustra a rede de 

coocorrência de palavras-chave dos 14 artigos analisados. É possível observar que foram 

gerados três clusters, ou seja, três agrupamentos de palavras-chave diferenciados pelas 

cores vermelho, azul e verde.  

 

 

Figura 3: Rede de coocorrência de palavras-chave. Fonte: elaborada pelos autores. 

 

No cluster vermelho, estão agrupadas as palavras-chave proteção ambiental 

(environmental protection), sustentabilidade (sustainability) e desenvolvimento sustentável 

(sustainable development). Neste cluster, o trabalho de Tu et al. (2017) mostra que a IoT é 

um meio de comunicação eficaz para propaganda e divulgação, mostrando-se importante 

para promover os conceitos de proteção do meio ambiente com marketing verde por meio 

da IoT. O artigo mostra que as empresas estão utilizando a IoT para transferir mensagens 

verdes de forma eficaz e atraente para mais consumidores, buscando deixá-los satisfeitos 

com as formas ecológicas de fazer compras. Tu et al. (2017) enfatizam a importância que 

as empresas relacionadas ao marketing verde façam bom uso de sua própria tecnologia 
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profissional por meio da IoT e combinem com inovações integradas para promover seus 

produtos relacionados ao meio ambiente.  

O trabalho de Oláh et al. (2020), que também se enquadra no cluster vermelho, teve 

como objetivo a representação da Indústria 4.0 e suas tecnologias integradas com objetivos 

de desenvolvimento sustentável para criar uma Indústria 4.0 sustentável combinando 

proteção ambiental e sustentabilidade. Os autores concluem que a integração da Indústria 

4.0 e os objetivos de desenvolvimento sustentável aumentam a sustentabilidade ambiental 

para criar um suporte ecológico que garante um alto desempenho ambiental com um 

impacto mais positivo do que antes. A Indústria 4.0 gera mais eficiência em processos, à 

medida que há um uso mínimo de recursos, materiais e energia. Isso ocorre porque a 

produção só é feita sob demanda e na quantidade certa, pois os departamentos são 

sincronizados entre si e a comunicação ocorre por meio de robôs usados para coletar 

dados.  

O último trabalho do cluster vermelho, de Zhão et al. (2020), teve como foco central o 

aspecto ambiental na redução da poluição e da reciclagem de recursos pela operação 

portuária. O desenvolvimento sustentável está desafiando portos em todo o mundo a 

avaliarem os impactos de suas operações atuais e encontrarem maneiras de melhorar a 

economia e o meio ambiente. A dimensão social enfatiza relações equilibradas e 

sustentadas com as partes interessadas do porto. Já o porto inteligente está relacionado à 

melhoria da produtividade e eficiência portuária por meio da adoção um sistema 

automatizado que usa tecnologias, incluindo a IoT, big data e automação. 

No cluster azul, ao qual pertencem as palavras-chave gestão ambiental (environmental 

management), monitoramento ambiental (environmental monitoring) e qualidade 

ambiental (environmental quality), pode-se enquadrar o trabalho de Zhu et al. (2017), que 

mostra a aplicação da IoT no monitoramento em tempo real de fatores ambientais usando 

automação e tecnologia da informação para obter uma gestão ambiental baseada na 

ciência. Zhu et al. (2017) mostram que, para bases de energia em grande escala, a IoT 

ambiental pode ajudar a realizar a normalização do monitoramento ambiental e facilitar 

uma resposta imediata a eventos de emergência, e que observações contínuas são benéficas 

para a análise de mudanças ambientais de longo prazo, mas que o modelo pode ser 

estendido a todo o campo ambiental. Dessa forma, o compartilhamento de dados 

ambientais e modelos de análise ambiental podem ser alcançados para aplicações com 

condições favoráveis, para melhorar a eficiência geral da pesquisa em ciências ambientais. 

Um segundo trabalho pertencente ao cluster azul foi o realizado por Wu et al. (2016). 

Estes autores abordaram as funções ambientais e ecológicas do Grande Canal da China que 

foram severamente danificadas ao longo dos anos. Com a implementação das estratégias 

para a promoção ecológica, a restauração do meio ambiente, ecossistemas e funções 

socioeconômicas tornou-se tarefa urgente para a segurança ecológica nacional e o 

desenvolvimento regional. Usando métodos de restauração ecológica e planejamento de 

medidas estratégicas, foram propostas algumas melhorias incluindo a construção do 

corredor ecológico aquático; restauração do ecossistema ribeirinho e pantanoso; regulação 

do microclima ambiental; proteção da biodiversidade; e quadro de gestão ambiental através 

do suporte da Internet das Coisas (IOT). 

Por fim, no cluster verde estão presentes os termos relacionados à internet das coisas 

(internet of things), tecnologia ambiental (environmental technology) e serviços 
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ecossistêmicos (ecosystem service). Neste cluster, Shan et al. (2017) mostram a 

importância de que sejam monitoradas as condições ecológicas e ambientais com vários 

métodos técnicos. No entanto, os sistemas de monitoramento atuais apresentam grandes 

problemas operacionais, incluindo baixos níveis de automação, altos custos operacionais e 

cobertura espacial e temporal ineficiente. Nesse sentido, o desenvolvimento da IoT oferece 

uma oportunidade para melhorar a eficácia da coleta e análise de dados ambientais. A 

pesquisa realizada por Shan et al. (2017) apontam alguns benefícios do uso da IoT: usar o 

monitoramento de ambiente baseado em IoT permite a coleta de dados com alta precisão; o 

próprio nó de rede de sensores é capaz de processar informações e, portanto, pode realizar 

monitoramento dinâmico junto com as mudanças no ambiente; o sistema de 

monitoramento ambiental baseado em IoT melhora a qualidade dos dados, pois elimina 

automaticamente dados de baixa qualidade ou com erros para a análise de problemas 

práticos; a IoT ajuda a economizar custos de monitoramento; o sistema pode garantir o 

custo relativamente baixo para a obtenção de informações ambientais de alta qualidade; o 

sistema pode realizar a análise em tempo real e a análise online dos dados de 

monitoramento, para que os tomadores de decisão possam responder às informações 

monitoradas em tempo hábil e melhorar a restauração ecológica, a proteção ambiental e a 

implementação de políticas. 

   Ainda no cluster verde, Tsai et al. (2018) apontam que, devido a preocupações 

ambientais, novas tecnologias de manufatura verdes têm sido amplamente exploradas e 

aplicadas para melhorar a tecnologia de operação, e propuseram um quadro de 

planejamento e controle da produção com imposto de carbono por meio matemático na 

Indústria 4.0 dentro da indústria de pneus. Segundo Zheng et al. (2016), a aplicação da 

Internet das Coisas Ambientais (EIoT) pode melhorar muito o desempenho e eficácia da 

gestão ecológica e ambiental. A IoT pode ser usada para monitoramento ambiental e 

proteção de várias maneiras, como monitorar o comportamento de aves; monitoramento 

agrícola automatizado e coletas de dados de ruídos no tráfego em estradas. É difícil atender 

aos requisitos de monitoramento e gerenciamento em tempo real em grandes áreas ou 

regiões. Portanto, IoT é uma boa escolha para realizar um trabalho ambiental multifatorial 

de monitoramento a longo prazo. 

Para Lu et al. (2016), na era da Internet das Coisas, as telas de painel desempenham um 

papel importante na vida humana, porque humanos frequentemente usam telas de cristal 

líquido para monitorar seus dispositivos elétricos. No entanto, todo processo de fabricação 

inevitavelmente tem efeitos indesejáveis no meio ambiente, além de produzir poluição que 

pode colocar em perigo o meio ambiente. O consenso comum é que um equilíbrio deve ser 

estabelecido entre meio ambiente, sociedade e governança. Neste sentido, os autores 

desenvolveram um estudo de melhoria sustentável mais eficaz utilizando estratégias que 

podem aumentar as vantagens competitivas em situações do mundo real e assim discutem 

o uso eficaz dos recursos naturais, o desenvolvimento de empresas, e a vantagem 

competitiva sustentável neste contexto. O estudo ainda integra com sucesso conceitos de 

sustentabilidade e vantagem competitiva para formular as estratégias de alocação mais 

eficazes para os recursos naturais. 

Matasov et al. (2020) conduziram um estudo utilizando uma rede de dispositivos de 

monitoramento sem fio que operam usando a IoT para fornecer monitoramento em tempo 

real dos serviços do ecossistema regulatório na forma de indicadores significativos para as 

políticas de saúde humana e ambientais. No estudo, foram quantificados indicadores de 
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serviços ecossistêmicos relacionados ao clima, qualidade do ar e regulação da água, e 

chegou-se à conclusão de que é importante usar dados de monitoramento em tempo real 

para aprofundar o conhecimento dos processos das florestas urbanas. Há uma nova 

oportunidade de aplicar a tecnologia IoT não apenas para medir a funcionalidade das 

árvores por meio de fluxos de água e carbono, mas também para estabelecer um sistema 

operacional de infraestrutura verde urbana inteligente para gerenciamento. Ter dados de 

árvores em tempo real e individuais pode melhorar as previsões e planejamento de 

infraestrutura verde urbana.  

Nos estudos de Tozanli et al. (2020), a crescente consciência ambiental e o alargamento 

da responsabilidade do produtor aumentaram a necessidade estratégias econômicas de 

negócios sustentáveis do ponto de vista ambiental e social. Como tentativa de aumentar as 

vendas, garantindo a sustentabilidade ambiental dos produtos, programas de troca que 

incentivam estimular os consumidores a trocar bens usados por produtos de tecnologia 

tornou-se uma estratégia de agregação de valor para os negócios. No entanto, devido à alta 

imprevisibilidade na qualidade dos dispositivos devolvidos, determinar as margens de 

troca é uma tarefa desafiadora para fabricantes de equipamentos. Por isso, os autores 

propuseram o uso de produtos integrados à IoT em um sistema de desmontagem sob 

encomenda habilitado para blockchain para determinar o trade-in ideal de atualização. Um 

modelo de simulação de evento discreto foi desenvolvido para obter o custo esperado da 

desmontagem sob encomenda.  

Para Zhang et al. (2019), a gestão de resíduos requer a busca pelos princípios da 

economia circular, mas, ao contrário disso, muitas economias estão produzindo cada vez 

mais resíduos, o que representa um sério desafio à sustentabilidade ambiental. Nesse 

sentido, tecnologias como a IoT podem catalisar e apoiar a transformação da gestão de 

resíduos em busca da economia circular. No entanto, Zhang et al. (2019) apontam a 

existência de barreiras que podem retardar a implementação de uma melhor gestão de 

recursos residuais, como por exemplo o fato de que tecnologias como a IoT são 

relativamente novas e suas aplicações ainda estão sendo iniciadas em algumas 

organizações, e seu uso levanta vários desafios tecnológicos, como a ―dificuldade de 

integração de tecnologia‖, que ocorre quando uma empresa usa várias plataformas de 

tecnologia que são incompatíveis entre si.  

Além disso, para Zhang et al. (2019), muitas organizações, assim como seus líderes, não 

possuem o conhecimento, experiência e a cultura de inovação necessários para que possam 

enxergar o potencial para melhorar as operações de gestão de resíduos através da IoT e a 

importância em destinar recursos econômicos e humanos necessários para o uso da IoT. Os 

líderes precisam estar comprometidos não apenas com a proteção de recursos para investir 

na IoT, mas também com a reengenharia de processos de negócios. Além disso, apesar de 

ser um assunto que tem crescido muito, ainda falta pressão de mercado, regulamentações 

ambientais e fiscalizações para que as empresas sintam a obrigação de investir em práticas 

sustentáveis e na IoT para melhorar as operações de gestão de resíduos. Isso se dá devido à 

falta de educação ambiental e cultura de proteção ambiental da população e também 

porque muitas empresas simplesmente não conseguem destinar seus recursos financeiros 

para estes fins (Zhang et al., 2019). Por fim, é importante citar que o retorno da 

implementação da IoT em processos ambientais só será visto a longo prazo, um obstáculo 

para organizações que buscam apenas seus interesses econômicos de curto prazo. 
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O cluster verde aborda também o conceito de cidade inteligente (smart city), objeto do 

estudo de Staletić et al. (2020), que analisaram o uso de aplicativos de crowdsourcing em 

cidades inteligentes e concluíram que a prontidão dos cidadãos para usar serviços baseados 

em novas tecnologias, como IoT e dispositivos móveis, depende das atitudes e 

necessidades pessoais, do nível de educação e da idade. Na pesquisa realizada, os cidadãos 

manifestaram o maior interesse na instalação de carregadores de dispositivos móveis em 

parques da cidade, a partir de fonte solar, bem como na instalação de iluminação pública 

solar, a partir de lâmpadas LED. Além disso, os resultados mostram que os cidadãos 

manifestaram interesse em serviços de proteção ambiental e apoio à utilização de fontes de 

energia renováveis, mostrando consciência sobre a necessidade de preservação e proteção 

do meio ambiente. 

Também a respeito das cidades inteligentes, Lin et al. (2020) abordam a importância 

deste conceito em proteger a saúde humana e o meio ambiente, e a participação pública no 

monitoramento da qualidade do ar, que segundo os autores será o futuro e tendência, 

especialmente com o desenvolvimento de tais cidades inteligentes. Devido ao rápido 

desenvolvimento da sociedade industrial moderna, acoplado com o aumento da mudança 

climática global e a consciência ambiental das pessoas, o problema da poluição do ar 

tornou-se cada vez mais séria e gradualmente se tornou o foco da atenção das pessoas. Por 

isso, no âmbito da IoT, existem centenas de equipamentos e sensores portáteis que medem 

a qualidade do ar. 

 

5. Considerações finais 

 

Este artigo teve como objetivo identificar, na literatura, estudos que tratam da relação 

entre a IoT e a proteção ambiental, sintetizando os principais achados a respeito da sinergia 

entre os conceitos. Com a aplicação do método de revisão sistemática de literatura, foram 

analisados 14 artigos publicados em periódicos, os quais possibilitaram uma visão geral 

das discussões atuais acerca do tema.  

Os resultados mostraram diversos fatores que justificam a sinergia entre internet das 

coisas e proteção ambiental, primeiramente pelo fato de que a IoT é um importante meio 

de comunicação para promover o conceito de proteção ambiental e a competitividade das 

empresas, pois garante mais eficiência em processos à medida que há um uso mínimo de 

recursos, materiais e energia; auxilia na gestão de resíduos; pode ajudar a realizar a 

normalização do monitoramento ambiental e facilitar uma resposta imediata a eventos de 

emergência; e permite a análise de mudanças ambientais de longo prazo. A IoT também 

pode fornecer  indicadores significativos para as políticas de saúde humana e ambientais, 

estabelecendo um sistema operacional de infraestrutura verde urbana inteligente para 

melhorar as previsões e planejamento da mesma.  

Destacou-se também que a IoT permite a coleta de dados com alta precisão, o 

monitoramento dinâmico junto com as mudanças no ambiente; a melhora na qualidade dos 

dados, a  redução nos custos de monitoramento, análise em tempo real e análise online dos 

dados, permitindo que os tomadores de decisão possam responder às informações 

monitoradas em tempo hábil e melhorar a restauração ecológica, a proteção ambiental e a 

implementação de políticas. 
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Entretanto, este trabalho mostrou que existem barreiras que as empresas enfrentam para 

a adoção da IoT no aspecto ambiental, como a dificuldade que as empresas tem em integrar 

diversas tecnologias, o fato de as aplicações da IoT ainda serem relativamente recentes no 

âmbito organizacional, a dificuldade de que os líderes estejam comprometidos e destinem 

os investimentos e recursos necessários, além da falta de regulamentações ambientais e 

fiscalizações para que as empresas sintam a obrigação de investir em práticas sustentáveis 

e na IoT.   

Os resultados desta pesquisa se mostram úteis no âmbito acadêmico, para auxiliar 

pesquisadores, e também no âmbito profissional, fornecendo apoio aos profissionais e 

gestores que desejam inovar e que são responsáveis por garantir a proteção ao meio 

ambiente. Como limitações, é possível citar o uso de somente uma base de dados para a 

busca de artigos, bem como a seleção de determinadas palavras-chave. Propõe-se para 

pesquisas futuras a inclusão de outras bases para expandir a amostra, além da investigação 

empírica de como ocorre a sinergia entre os temas estudados. 

 

Referências 

 

AARSETH, Wenche et al. Project sustainability strategies: A systematic literature 

review. International Journal of Project Management, v. 35, n. 6, p. 1071-1083, 2017. 

AL-FUQAHA, A.; GUIZANI, M.; MOHAMMADI, M.; MOHAMMED, A.; 

AYYASH, M. Internet of Things: A Survey on Enabling Technologies, Protocols, and 

Applications. IEEE communication surveys & tutorials, vol. 17, no. 4, fourth quarter 

2015. 

Boström M. (2012). A missing pillar? Challenges in theorizing and practicing social 

sustainability: introduction to the special issue. Sustainability: Science, Practice, 

&Policy, 8(1), 3–14. 

CHANG, Hsiaowei Cristina; KELLY, Resa Marie; METZGER, Ellen P. A Qualitative 

Study of Teachers' Understanding of Sustainability: Education for Sustainable 

Development (ESD), Dimensions of Sustainability, Environmental Protection. In: 

Improving K-12 STEM Education Outcomes through Technological Integration. IGI 

Global, 2016. p. 206-234. 

CHOI, Hoan-Suk; KANG, Deok-Hee; RHEE, Woo-Seop. RISE: Role-based internet of 

things service environment. In: 2016 Eighth International Conference on Ubiquitous 

and Future Networks (ICUFN). IEEE, 2016. p. 520-525. 

DANTAS, T. E. T. et al. How the combination of circular economy and industry 4.0 can 

contribute towards achieving the Sustainable Development Goals. Sustainable 

Production and Consumption, 2020. 

DIEZ, J.V.; ZHENG, X.; SCHMIDT, D.; MOLINA, M. Characterization of Industry 

4.0 Lean Management Problem-Solving Behavioral Patterns Using EEG Sensors and 

Deep Learning. Journal Sensors,  Jun 2019. 

33



 

 
 

 

 

 
 

 

    

 
IX ENSUS – Encontro de Sustentabilidade em Projeto – UFSC – Florianópolis – maio de 2021 
 

 

DE SOUSA JABBOUR, Ana Beatriz Lopes et al. When titans meet–Can industry 4.0 

revolutionise the environmentally-sustainable manufacturing wave? The role of critical 

success factors. Technological Forecasting and Social Change, v. 132, p. 18-25, 2018a. 

DE SOUSA JABBOUR, Ana Beatriz Lopes et al. Industry 4.0 and the circular 

economy: a proposed research agenda and original roadmap for sustainable operations. 

Annals of Operations Research, v. 270, n. 1-2, p. 273-286, 2018b. 

FARIA, D.R.; SANTOS, R.A.; SANTOS, K.M.; SPADOTI, D.H. A System to improve 

the management of 5G and IoT Networks by determining the Mobile Position. Journal 

of Microwaves, Optoelectronics and Electromagnetic Applications, Vol. 18, No. 2, June 

2019. 

FIKSEL, J., Graedel, T., Hecht, A.D., Rejeski, D., Sayler, G.S., Senge, P.M., 

Swackhamer, D.L., Theis., T.L., 2009. EPA at 40: bringing environmental protection 

into the 21st century. Environmental Science and Technology 43 (23), 8716–8720. 

GALEGALE, G.P.; SIQUEIRA, E.; SILVA, C.B.H.; SOUZA, C.A. Internet das coisas 

aplicada à negócios um estudo bibliométrico. JISTEM - Journal of Information Systems 

and Technology Management. Vol. 13, No. 3, Set/Dez., 2016 pp. 423-438  

JABBOUR, Charbel Jose Chiappetta et al. Unlocking the circular economy through new 

business models based on large-scale data: an integrative framework and research 

agenda. Technological Forecasting and Social Change, v. 144, p. 546-552, 2019. 

JUNIOR, Jose Alcides Gobbo et al. Making the links among environmental protection, 

process safety, and industry 4.0. Process Safety and Environmental Protection, v. 117, 

p. 372-382, 2018. 

AZEVEDO, Dermi. Sarney Convida Igrejas Cristãs para Diálogo sobre o Pacto. Folha 

de São Paulo, São Paulo, 22 out. 1985. Caderno econômico, p. 13. 

KANG, Y.-M. et al. A study on the Internet of Things (IoT) applications. International 

journal of software engineering and its applications, v. 9, n. 9, p. 117-126, 2015. 

KLEIN, Amarolinda.; PACHECO, Fabiana Beal.; RIGHI, Rodrigo da Rosa. Internet of 

things-based products/services: process and challenges on developing the business 

models. Journal of Information Systems and Technology Management – Jistem USP. 

Vol. 14, No. 3, Sep/Dec.pp. 439–461, 2017.  

LANDRUM, Nancy E. Stages of corporate sustainability: Integrating the strong 

sustainability worldview. Organization & Environment, v. 31, n. 4, p. 287-313, 2018. 

MAGOMADOV, V.S. The Industrial Internet of Things as one of the main drivers of 

Industry 4.0. IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering, 2020.  

MATASOV, Victor et al. IoT Monitoring of Urban Tree Ecosystem Services: 

Possibilities and Challenges. Forests, v. 11, n. 7, p. 775, 2020. 

LIN, Yuan-Chien; CHI, Wan-Ju; LIN, Yong-Qing. The improvement of spatial-

temporal resolution of PM2. 5 estimation based on micro-air quality sensors by using 

data fusion technique. Environment International, v. 134, p. 105305, 2020. 

LIU, Shubo et al. Internet of Things monitoring system of modern eco-agriculture based 

on cloud computing. IEEE Access, v. 7, p. 37050-37058, 2019. 

34



 

 
 

 

 

 
 

 

    

 
IX ENSUS – Encontro de Sustentabilidade em Projeto – UFSC – Florianópolis – maio de 2021 
 

 

LU, Iuan-Yuan et al. Multicriteria decision analysis to develop effective sustainable 

development strategies for enhancing competitive advantages: Case of the TFT-LCD 

industry in Taiwan. Sustainability, v. 8, n. 7, p. 646, 2016. 

OLÁH, Judit et al. Impact of Industry 4.0 on Environmental Sustainability. 

Sustainability, v. 12, n. 11, p. 4674, 2020. 

OPP, Susan M.; SAUNDERS, Kyle L. Pillar talk: local sustainability initiatives and 

policies in the United States—finding evidence of the ―three E’s‖: economic 

development, environmental protection, and social equity. Urban Affairs Review, v. 49, 

n. 5, p. 678-717, 2013. 

RAMAIAH, C. H. et al. Remote monitoring through the tab. International Journal of 

Mechanical Engineering and Technology, v. 9, n. 1, p. 490-498, 2018. 

RAJA, S. P.; RAJKUMAR, T. Dhiliphan; RAJ, Vivek Pandiya. Internet of things: 

Challenges, issues and applications. Journal of Circuits, Systems and Computers, v. 27, 

n. 12, p. 1830007, 2018. 

ROSSINI, MATTEO.; COSTA, FEDERICA.; TORTORELLA, G.; STAUDACHER, 

ALBERTO. The interrelation between Industry 4.0 and lean production: an empirical 

study on European manufacturers. The International Journal of Advanced 

Manufacturing Technology, 2019. 

SANDERS, ADAM; ELANGESWARAN, CHOLA; WULFSBERG, JENS P. Industry 

4.0 implies lean manufacturing: Research activities in industry 4.0 function as enablers 

for lean manufacturing. Journal of Industrial Engineering and Management (JIEM), 

Barcelona, Vol. 9, Iss. 3, pp. 811-833, 2016. 

SHAN, Peng; WANG, Chenxing; DENG, Hongbing. Technical systems of ecological 

and environmental monitoring associated with large-scale coal-fired power plants: case 

study in Xilingol, Inner Mongolia. International Journal of Sustainable Development & 

World Ecology, v. 24, n. 5, p. 444-449, 2017. 

SONY, MICHAEL. Industry 4.0 and lean management: a proposed integration model 

and research propositions. Production & Manufacturing Research. Vol. 6, No. 1, 416-

432p, 2018. 

STALETIĆ, Nada et al. Citizens' readiness to crowdsource smart city services: A 

developing country perspective. Cities, v. 107, p. 102883, 2020. 

TOZANLI, Özden; KONGAR, Elif; GUPTA, Surendra M. Trade-in-to-upgrade as a 

marketing strategy in disassembly-to-order systems at the edge of blockchain 

technology. International Journal of Production Research, p. 1-18, 2020. 

TSAI, Wen-Hsien; LU, Yin-Hwa. A framework of production planning and control 

with carbon tax under industry 4.0. Sustainability, v. 10, n. 9, p. 3221, 2018. 

TU, Jui-Che; CHEN, Yu-Yin; CHEN, Shih-Chung. The study of consumer green 

education via the internet of things with green marketing. EURASIA Journal of 

Mathematics, Science and Technology Education, v. 13, n. 9, p. 6133-6145, 2017. 

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) . (2004). 

United Nations decade of education for sustainable development: Draft international 

35



 

 
 

 

 

 
 

 

    

 
IX ENSUS – Encontro de Sustentabilidade em Projeto – UFSC – Florianópolis – maio de 2021 
 

 

implementation scheme. New York: United Nations Education, Scientific, and Cultural 

Organization. 

VOINOV, Alexey. Understanding and communicating sustainability: global versus 

regional perspectives. Environment, Development and Sustainability, v. 10, n. 4, p. 487-

501, 2008. 

WCED, W. C. o. E. a. D, 1987.Our Common Future. Oxford University Press,Oxford; 

New York. 

WIMBERLEY, Ronald C. Policy Perspectives on Social, Agricultural, and Rural 

Sustainability 1. Rural Sociology, v. 58, n. 1, p. 1-29, 1993. 

WU, Di et al. Strategic measures for rapid restoration of Xianghe Segment of China’s 

Grand Canal. International Journal of Sustainable Development & World Ecology, v. 

23, n. 4, p. 358-364, 2016. 

ZHANG, Abraham et al. Barriers to smart waste management for a circular economy in 

China. Journal of Cleaner Production, v. 240, p. 118198, 2019. 

ZHENG, Rubin et al. An EIoT system designed for ecological and environmental 

management of the Xianghe Segment of China’s Grand Canal. International Journal of 

Sustainable Development & World Ecology, v. 23, n. 4, p. 372-380, 2016. 

ZHAO, Daozhi; WANG, Tianyi; HAN, Hongshuai. Approach towards Sustainable and 

Smart Coal Port Development: The Case of Huanghua Port in China. Sustainability, v. 

12, n. 9, p. 3924, 2020. 

ZHU, Guoxun et al. Technical configurations of the Internet of Things for 

environmental monitoring at large-scale coal-fired power plants. International Journal of 

Sustainable Development & World Ecology, v. 24, n. 5, p. 450-455, 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

36



Construção e validação de sistema móvel de coleta de dados para
construção de zonas climáticas

Construction and validation of mobile data collection system for
construction of climate zones

Ernestina Rita Meira Engel, acadêmica de Arquitetura e Urbanismo, Universidade
Federal da Fronteira Sul.
ernestinaengel@gmail.com

Gabrieli Ozelame Ferrarez, acadêmica de Arquitetura e Urbanismo, Universidade
Federal da Fronteira Sul.
gabbiozelame@gmail.com

Pedro Henrique Gonçalves, doutor em Construção Civil, Universidade Federal de
Goiás.
pedrogoncalves@ufg.br

Resumo
O estudo das variáveis climáticas assume importância no cenário atual, através das temáticas de
desenvolvimento sustentável e smart cities, que se inserem nas discussões sobre planejamento
urbano. O objetivo do estudo é criar um método de coleta de dados para o monitoramento do clima
em Goiânia, baseado nas medições de temperatura e umidade, aliado a um sistema de mapeamento.
Através da coleta, é possível determinar a existência de alterações no clima e fenômenos
climáticos. Com uso de sensores e transectos urbanos, realizou-se o mapeamento da primeira etapa
da pesquisa, para verificar as possibilidades de uso do sistema em estudos de classificação a partir
da metodologia das Zonas Climáticas Locais, ferramenta auxiliar para a gestão de mudanças
climáticas relacionadas à tecnologia de inovação. Como resultados, pode-se concluir que o método
de coleta pode ser utilizado para esse os estudos, contribuindo para discussões sobre as alterações
climáticas na escala local.

Palavras-chave: Desenvolvimento Sustentável; Smart Cities; Zonas Climáticas Locais.

Abstract

The study of climate variables assumes importance in the current scenario, through the themes of
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sustainable development and smart cities, which are part of the discussions on urban planning. The
objective of the study is to create a method of data collection for the monitoring of the climate in
Goiânia, based on the measurements of temperature and humidity, together with a mapping system.
Through the collection, it is possible to determine the existence of changes in climate and climatic
phenomena. With the use of sensors and urban transects, the mapping of the first stage of the
research was carried out to verify the possibilities of using the system in classification studies
based on the methodology of Local Climate Zones, an auxiliary tool for the management of climate
changes related to innovation technology. As results, it can be concluded that the collection method
can be used for this study, contributing to discussions on climate change at local scale.

Keywords: Sustainable Development; Smart Cities; Local Climate Zones.
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1. Introdução

Uma das questões mais relevantes em discussão no ambiente acadêmico e
governamental atual é a preocupação com o rumo que o desenvolvimento das cidades,
estados e países está seguindo (LOPES, 2016). Este debate é pertinente uma vez que o
crescimento populacional no Brasil, nas últimas décadas, ocasionou um cenário de
degradação social e ambiental, onde o descompasso entre os investimentos públicos em
infraestrutura, o rápido processo de urbanização e a ausência de um planejamento capaz de
suprir as necessidades da população provocaram graves danos no sistema urbano nacional.

Em decorrência desta situação, aplica-se o conceito de desenvolvimento sustentável,
apresentado pela primeira vez em 1987 como a ação que satisfaz as necessidades do
presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazer suas próprias
necessidades (EDWARDS, 2008). O termo é utilizado como forma de padronizar estudos
que visam a redução das problemáticas supracitadas a partir do entendimento das
fragilidades do modelo vigente e da emergente necessidade de uma nova concepção de
desenvolvimento de forma justa, ecológica e equitativa.

O fortalecimento dos processos de gestão se mostra fundamental para resgatar e manter
a qualidade do ambiente urbano, bem como de seus habitantes. Todavia, promover as
condições de sustentabilidade ao mesmo tempo em que permita seu desenvolvimento,
torna-se improvável sem a existência de instrumentos capazes de auxiliar os pesquisadores
na incorporação de práticas do desenvolvimento urbano sustentável na sociedade (LOPES,
2016).

Diante desse contexto, o presente estudo concentra-se em um desses instrumentos
auxiliares: as Zonas Climáticas Locais (ZCLs). Esse método de classificação leva em
consideração dados detalhados de cada recorte de estudo, visando uma análise minuciosa
das intempéries climáticas e os fatores que as impulsionaram, com o objetivo de encontrar
soluções específicas e efetivas. Todavia, o processo de coleta dos dados adotado por
grande parte dos pesquisadores é baseado em bancos de dados mundiais, os quais
infelizmente não abrangem a área deste estudo.

Dessa forma, o objetivo principal do artigo é construir um método de coleta móvel,
personalizável, simples e acessível, onde seja possível realizar o levantamento e
armazenamento dos dados necessários para a classificação das ZCLs, a qual realizar-se-á
em estudos futuros. Para isso, o recorte analisado foi o Campus Samambaia da
Universidade Federal de Goiás (UFG), localizado na cidade de Goiânia no estado de Goiás
(Figura 1).
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Figura 1: Mapa de localização de Goiás no Brasil (1), localização de Goiânia no estado de Goiás (2) e
localização do Campus UFG em Goiânia (3). Fonte: Base de dados SIEG (2015); elaborado pelos

autores.

O método de classificação em Zonas Climáticas é uma das iniciativas que compõem as
smart cities, um modelo de gestão com integração entre tecnologia e desenvolvimento
sustentável, contribuindo diretamente com a preservação ambiental e na qualidade de vida
das pessoas, através da otimização das tarefas diárias relacionadas à mobilidade urbana,
trabalho, entretenimento e educação (LINDSKOG, 2016). Ademais, a adesão de sistemas
inteligentes em planejamentos urbanos é uma das soluções mais racionais a ser adotada por
administrações públicas e privadas, visando o uso racional de seus recursos financeiros,
visto que ao implantar sensores e dispositivos automatizados para monitoramento, a
ocorrência de problemas tende a ser menor e com detecção e resolução rápidas, reduzindo
custos e permitindo a alocação de investimentos para outras áreas (DIAS; SEIXAS, 2018).

2. Fundamentação Teórica

2.1 Desenvolvimento Sustentável

O desenvolvimento sustentável, como entende-se atualmente, emergiu na década de 60,
quando os efeitos negativos da evolução industrial ao meio ambiente começaram a ser
notados e denunciados pela sociedade (BRAGA, 2010). A primeira manifestação ocorreu
em 1962, com a publicação do livro Primavera Silenciosa, da cientista e ecologista Rachel
Carson. O texto evidenciou a necessidade por debates em torno da questão ambiental,
apresentando provas de que as consequências desse novo estilo de vida, baseado na
produção e consumo, estavam afetando negativamente o cotidiano de todos os cidadãos,
mesmo que aparentemente ainda fossem sinais imperceptíveis (PRESTES, 2010).

IX ENSUS – Encontro de Sustentabilidade em Projeto – UFSC – Florianópolis – maio de 2021

40



A partir disso, inúmeros grupos e nações preocupados com a pauta do desenvolvimento
urbano iniciaram seus atos, como a Conferência da Biosfera e a criação do Clube de Roma,
ambos em 1968, além da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente, realizada
em 1972 (BRAUN, 2005). As discussões nesses eventos eram voltadas para os impactos e
ações na esfera ambiental, a fim de fomentar pesquisas sobre ecossistemas, ecologia e
poluição. De acordo com Guilhon (2011), somente a partir da Conferência Rio 92 os
discursos sobre desenvolvimento urbano sustentável expandiram seus conceitos além da
questão ambiental, e agregaram mais 4 aspectos: social, econômico, cultural e político.

Dessa forma, elaborou-se um documento que determinava o novo padrão de
desenvolvimento a ser seguido no século XXI: a Agenda 21 (NOBRE, 2000). Após a
consolidação dos resultados de tal documento, em 2015 foi aprovada pela ONU –
Organização das Nações Unidas – a Agenda 2030, um novo conjunto de metas divididas
em 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), sendo os principais relacionados
à erradicação da pobreza, cidades e comunidades sustentáveis, saúde bem-estar, igualdade
de gênero e água potável e saneamento (LOPES, 2016). O ODS 11, sobre as cidades e
comunidades sustentáveis, está relacionado diretamente com outro termo que provém das
abordagens contemporâneas de desenvolvimento urbano: as smart cities (CURY;
MARQUES, 2016).

2.2 Smart Cities

O termo cidade inteligente, tradução para o português, ganhou destaque em meados de
1999 (STRAPAZZON, 2009) e pode ser definido como “áreas com alta capacidade de
aprendizagem e inovação construídas com base na criatividade de sua comunidade, de suas
instituições e de sua infraestrutura digital para a comunicação e gestão do conhecimento”
(KOMNINOS, 2008).

As smart cities exercem um processo de renovação e recriação associado ao uso das
tecnologias de informação e de comunicação (TICs), com o escopo de “monitorar,
compreender, analisar e planejar seu desenvolvimento, aumentando a eficiência, os
investimentos e a qualidade de vida dos cidadãos em tempo real” (BATTY et al., 2012).
Para atingir este conceito, existem quatro fases, sendo elas: fase vertical (aplicação de
tecnologia aos serviços para melhorar a gestão), fase horizontal (desenvolvimento de uma
plataforma de gestão), fase conectado (conexão dos diversos serviços, que passam a operar
na plataforma), e por fim, a fase inteligente (onde a cidade é gerenciada de forma integrada
e em tempo real) (CUNHA et al., 2016).

Nesse ínterim, a abordagem de cidades inteligentes inclui tecnologias que
“[...] promovem maior eficiência energética e otimização na produção de
bens e serviços; sistemas inteligentes para o monitoramento e
gerenciamento das infraestruturas urbanas e antecipação de acidentes
naturais; sistemas especializados de atenção à saúde e educação que
permitem a interação com os atores por intermédio da internet; sistemas,
métodos e práticas para o gerenciamento integrado de serviços de
qualquer natureza; sistemas para o tratamento de grandes volumes de
dados estruturados e não estruturados; sistemas de georreferenciamento;
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tecnologias de identificação por radiofrequência e etiquetas digitais
colocadas em produtos e cargas, otimizando os processos logísticos e as
transações comerciais; sensores e sistemas de inteligência artificial que
percebem e respondem rapidamente a eventos ocorridos no mundo físico,
desencadeando processos digitais que passam a ter consequências cada
vez mais imediatas e significativas no mundo, conectando pessoas,
empresas e poder público a qualquer tempo e em qualquer lugar”
(WOLFRAM, 2012).

2.3 Zonas Climáticas Locais

Ao longo dos anos, inúmeros estudos foram desenvolvidos a fim de contribuir com a
elaboração de novas formas e tecnologias para o gerenciamento das cidades (WEISS;
BERNARDES; CONSONI, 2015), dentre elas a metodologia de classificação baseada em
Zonas Climáticas Locais (ZCLs). Desenvolvidas por Stewart e Oke, são definidas como
“regiões com estrutura, materiais, atividades humanas e cobertura de superfície uniformes
que se estendem por centenas de metros horizontalmente” (STEWART; OKE, 2012).

As ZCLs foram propostas como uma forma de detalhar informações climáticas de
propriedades específicas, visando classificar as paisagens em fichas técnicas através de
características homogêneas. Além disso, objetiva complementar a tradicional diferenciação
entre área urbana e rural, visto que são termos que não descrevem suficientemente um
local e seus arredores, pois cada paisagem possui propriedades singulares que influenciam
no clima e proporcionam diversas anomalias térmicas (STEWART; OKE, 2012).

A princípio, o modelo de classificação foi desenvolvido para a investigação dos efeitos
das ilhas de calor urbanas (ICUs), mas através dos dados coletados e as metodologias
adotadas em inúmeros estudos, foi possível concluir que tal esquema permite a análise de
outros efeitos da estrutura térmica urbana, como a aerodinâmica do vento, concentração de
poluentes na atmosfera, índices de conforto, disponibilidade de umidade, entre outros.
(FERREIRA, 2019).

3. Metodologia

A metodologia do trabalho é dividida em 4 etapas principais, sendo elas: definição do
polígono de estudo, levantamento de campo, sistematização dos dados para produção de
mapas e publicação dos resultados. Para as análises, foi definido um polígono de estudo
correspondente ao Campus da Universidade Federal de Goiás, em Goiânia. O local foi
escolhido por possuir áreas distintas na malha urbana (Figura 2), como áreas de
preservação de matas ciliares, áreas edificadas, paisagismo construído pelo homem,
proximidade com um parque dentre outros aspectos urbanos, configurando a possibilidade
de diferentes valores ambientais em uma pequena parcela urbana.
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Figura 2: Mapa Campus Samambaia (UFG). Fonte: Google Earth Pro, 2019; elaborado pelos autores.

Para o levantamento de dados, foi construído um sistema embarcado móvel constituído
de um microcontrolador Arduino UNO, um sensor de temperatura e umidade DHT22, um
módulo GPS NEO6M, um módulo de leitor e gravador de dados SD para função de
datalogger e uma bateria de 9V (Figura 3). A programação do sistema foi feita na IDE do
Arduino, com a gravação programada a cada 15 segundos. A coleta de dados gera um
conjunto de informações sobre cada ponto, como horário da coleta, latitude e longitude,
precisão, altitude, velocidade, temperatura e  umidade.

Figura 3: Medidor de variáveis móvel. Fonte: elaborado pelos autores.

Na etapa de sistematização dos dados e produção de mapas, ocorreu a classificação dos
dados da coleta de campo e o posterior processamento em softwares que atuam com
sistemas SIG/GIS. Os softwares utilizados foram o Quantum Gis (QGis), software livre,
que possui uma multiplataforma que possibilita a edição, visualização e análise de dados
georreferenciados, e o ArcMap, que pertence a plataforma ArcGis e pode ser utilizado para
criação, edição e análise de dados geoespaciais. Cada vez mais, as ferramentas de
geoprocessamento estão sendo utilizadas para estudos urbanos e ambientais, e oferecem
diversas possibilidades para criação de mapas, processamento e análises espaciais.

Através dos dados obtidos no levantamento, em conjunto com ferramentas de coleta de
coordenadas geográficas dos pontos de estudo, foi possível realizar a espacialização dos
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dados de temperatura e umidade do trajeto, gerando o mapa de pontos para visualização. O
passo seguinte foi a geração da imagem, resultado da interpolação dos pontos, a partir dos
dados de temperatura e umidade. Para os resultados, foi utilizada a ferramenta de
interpolação Natural neighbor, do programa ArcMap. Segundo Sibson (1981, apud
ARCMAP, 2020), o algoritmo da ferramenta Natural Neighbor é utilizada para encontrar o
subconjunto de amostras de entrada mais próximo de um ponto de consulta, aplicando
pesos para cada um com base na definição de áreas proporcionais aos valores, para assim
gerar o valor de interpolação. Esse tipo de interpolação se apresenta útil na configuração de
imagens a partir de pontos dispersos, sendo eles regulares ou não.

Para a etapa de publicação dos resultados, utilizou-se, dentro do programa QGis, o
plugin Qgis2web, que permite a exportação dos mapas para web. A partir do plugin, é
possível criar mapas com diversas camadas, permitindo sobreposição de dados, com
informações dinâmicas. Através disso, objetiva-se criar uma plataforma, onde os mapas e
os dados coletados possam ser acessados, tornando os estudos disponíveis em acesso
público, para pesquisadores da área, e também para a comunidade geral e gestores, onde a
pesquisa possa servir de subsídio para futuras tomadas de decisão quanto a políticas
climáticas.

4. Resultados e discussão

Em relação ao sistema embarcado, no geral apresentou um bom funcionamento. A
figura 4 ilustra o arquivo de texto (.txt) que é gerado no cartão de memória com os dados
coletados. Do total de 248 pontos coletados, 9 leituras apresentaram falha na coleta dos
valores de temperatura e umidade, acredita-se que isso ocorreu devido a um erro de
sincronia entre o horário coletado pelo sistema de GPS e o tempo programado para a
leitura dos valores de temperatura e umidade. Porém, pelo baixo número de valores
inválidos e pequeno tempo entre as coletas, não houve prejuízo nos resultados finais.

Figura 4: Exemplo do arquivo de coleta de dados. Fonte: elaborado pelos autores.

Quanto a envoltória, o case foi construído com Medium Density Fiberboard (MDF),
com o uso de uma CNC a laser, porém, para os próximos protótipos há a intenção de se
construir utilizando impressão 3d com o uso do copolímero Polietileno Tereftalato de
Etileno Glicol (PETG), por possuir características de resistência à temperatura superior ao
MDF. Porém, vale ressaltar que as duas técnicas mencionadas fazem parte da inovação
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industrial 4.0 de manufatura avançada, possibilitando a criação e construção de sistemas
personalizados e de forma mais sustentável.

A partir da coleta de dados, realizada no dia 13 de Setembro de 2020, das 17h às 17h56,
no trajeto definido, obteve-se o levantamento dos valores de temperatura e umidade do
local. Em comparação à temperatura média da estação automática localizada no aeroporto
Santa Genoveva para a data e horário, a qual era de 31º, observa-se que a precisão do
sensor utilizado é boa e pode ser considerado como base para os estudos, já que possui
valores semelhantes (média de 32 graus no sistema móvel). O valor de umidade média da
estação coletada foi de 19%, enquanto a média medida no local foi de 26%, variação que
pode ser explicada pelo contexto urbano das duas localizações. O campus universitário da
UFG localiza-se na periferia da cidade, com um contexto de paisagem vegetativa mais
presente em relação ao contexto onde o aeroporto se encontra, com menos vegetação e
mais áreas impermeabilizadas com asfalto.

Figura 5: Resultado dos dados de coleta de temperatura e umidade. Fonte: Mapa base
OpenStreetMaps; elaborado pelos autores.

A partir do mapa de pontos categorizado é possível identificar os dados de temperatura
e umidade. Conforme observa-se na Figura 5, as áreas próximas à pista de atletismo
apresentam temperaturas elevadas e os índices de umidade são mais baixos, pois a
cobertura do solo é escassa em relação às demais áreas do percurso, sem nenhuma
arborização. Já nas redondezas do entroncamento da via de trânsito, a temperatura vai
diminuindo concomitante ao aumento da umidade relativa do ar, visto que o percurso é
arborizado e, em certas regiões, com a presença de pequenos bosques, evidentemente
melhorando o microclima do local.

Como o objetivo do estudo é desenvolver um método de coleta de dados para a
posterior classificação da área em Zonas Climáticas Locais, o levantamento desses valores
e a localização dos pontos fazem parte da primeira etapa desse processo. Posteriormente,
para que seja possível coletar os dados tabelados pelos autores Stewart e Oke (2012),
desenvolvedores das ZCLs, é necessário transformar os pontos em grupos que
compreendam todo o recorte de estudo, levando em consideração que essa união deve
cumprir com a premissa da classificação, que é uma análise não generalizada dos locais.

Dessa forma, através da aplicação da interpolação dos valores coletados, foi possível
determinar as zonas levando em consideração áreas com a mesma variação térmica e
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mesma variação de umidade (Figura 6), onde constata-se que, apesar do recorte de estudo
ser de pouco mais de 117 hectares, considerado pequeno em comparação a área total da
cidade de Goiânia, as variações apresentadas são bem significativas. Ao todo, foram
geradas 5 classes de temperaturas e 7 classes de umidade, onde a temperatura máxima
encontrada foi de 34,7ºC, e a mínima 31,2ºC. Já com relação a umidade, a variação vai de
24,3% a 29,64%.

Figura 6: Resultado da interpolação dos dados temperatura e umidade. Fonte: Mapa base
OpenStreetMaps; elaborado pelos autores.

A partir do levantamento, pode-se observar que é possível utilizar o sistema para esse
tipo de coleta, tanto em escalas locais quanto da área urbana como um todo. O método se
apresenta como uma possibilidade de baixo custo e com resultados positivos quanto a
qualidade dos dados da coleta, e por considerar apenas informações coletadas na hora e no
local, possibilita aos usuários que o adotarem um levantamento com precisão em qualquer
recorte de estudo.

Como forma de compartilhar os resultados, o mapa foi disponibilizado no site
labam.dev, do Laboratório do Ambiente (UFG), página da web onde são divulgados os
resultados de diversas pesquisas realizadas pelos membros do laboratório e parceiros. A
proposta da divulgação é que os dados possam ser transformados em informações para
planejadores urbanos e gestores, a fim de subsidiar estudos futuros.

5. Considerações Finais

O estudo teve como função principal avaliar a possibilidade do desenvolvimento de um
sistema de coleta móvel, da construção de mapas georreferenciados e da divulgação dos
dados através de páginas da web. A possibilidade de criação de equipamentos
personalizados para medições de monitoramento oferece diversas oportunidades quanto a
melhorias de métodos de coleta e análise de dados climáticos. Enquanto isso, a divulgação
dos resultados através de plataformas interativas e de acesso público visa facilitar o acesso
aos dados, auxiliando no embasamento de decisões políticas relacionadas ao planejamento
urbano e melhoria da qualidade de vida, além de cooperar com outros estudos acadêmicos
relacionados ao assunto.
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Em estudos futuros, o foco será no aprofundamento das análises e construção das Zonas
Climáticas Locais, envolvendo todas as variáveis da sua metodologia. A análise e
construção de estudos sobre a classificação em zonas climáticas vem a contribuir para a
gestão baseada no desenvolvimento sustentável, visto que através dos resultados obtidos na
coleta de dados específicos e análises minuciosas da área abordada pela pesquisa, é
possível desenvolver medidas reparadoras e preventivas que devem ser tomadas a fim de
minimizar os efeitos climáticos urbanos, bem como elevar a qualidade dos ambientes e
garantir investimentos públicos conscientes e efetivos.
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Resumo 

O equacionamento das questões relativas à gestão de resíduos sólidos é um desafio da 

contemporaneidade. Este artigo se apoia no conceito de responsabilidade compartilhada e faz uma 

análise de sua influência no sucesso de programas de logística reversa, conforme preconizado pela 

Política Nacional de Resíduos Sólidos. Dados de relatórios técnicos e governamentais disponíveis 

no Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos, bem como informações 

divulgadas pelas entidades gestoras dos referidos programas foram utilizados. Foram contemplados 

resíduos de embalagens de agrotóxicos, óleo lubrificante, pilhas e baterias, pneus, lâmpadas, 

medicamentos e embalagens em geral. Neste contexto, apresenta-se o projeto piloto Isopor® Amigo, 

uma iniciativa para promover a logística reversa de materiais em EPS/XPS de uso cotidiano e geração 

difusa. Conclui-se que o sucesso das cadeias de logística reversa passa, obrigatoriamente, pelo 

esforço conjunto e direcionado não só de indústrias e governos, mas também dos consumidores. 

 

Palavras-chave: gestão de resíduos sólidos; cadeia pós-consumo; embalagens em EPX/XPS. 

 

Abstract 

Addressing issues related to solid waste management is a contemporary challenge. This article is 

based on the concept of shared responsibility and analyzes its influence on the success of reverse 

logistics programs, as recommended by the National Solid Waste Policy. Data from technical and 
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governmental reports available in the National Information System on Solid Waste Management, as 

well as information disclosed by the management entities of the referred programs were used. 

Pesticide packaging waste, lubricating oil, batteries, tires, lamps, medicines and packaging in 

general were included. In this context, we present the pilot project Isopor® Amigo, an initiative to 

promote the reverse logistics of EPS/XPS materials for daily use and diffuse generation. It is 

concluded that the success of the reverse logistics chains necessarily requires a joint and directed 

effort not only by industries and governments, but also by consumers. 

Keywords: waste management; post-consumer chain; EPS/XPS packaging. 
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1. Introdução 

 

A produção de resíduos sólidos no ano de 2018 no Brasil, segundo Associação 

Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais (ABRELPE) foi de 

216.629 mil kg por dia, totalizando aproximadamente 79 bilhões de kg em resíduos no ano 

(ABRELPE, 2019). Isto significa que, em média, cada brasileiro gerou 1,039 quilogramas 

de resíduo por dia. Considerando que, em geral, o resíduo brasileiro é composto por 51% de 

orgânicos, 35% de recicláveis e 14% de rejeitos, é de se esperar que boa parte destes resíduos 

tenha sido, de fato, destinada para a reciclagem (Sarmento et al, 2020). Porém, isto não é o 

que aconteceu na prática. Deste montante, 92% foram coletados por concessionárias ou 

empresas de limpeza. Os principais destinos desses materiais foram aterros sanitários 

(59,52%), lixões ou aterros controlados (40,48%) e apenas 0,25% foram destinados para a 

reciclagem.  

A má gestão dos resíduos sólidos urbanos leva a sérios problemas ambientais, tais 

como: contaminação de solos, das águas superficiais e subterrâneas e do ar; danos para fauna 

e flora; combustão nociva de gases; proliferação de vetores e ocupação de grandes espaços 

nas cidades pelos resíduos (Ministério do Meio Ambiente, 2018). Schalch et al, 2002, p.35, 

já pontuava que “nas grandes metrópoles, em que a existência de áreas para a construção de 

aterros sanitários é cada vez mais escassa, a incineração vem sendo apontada como uma das 

alternativas de tratamento de resíduos sólidos”. Além da incineração, a cadeia de reciclagem 

também é uma alternativa viável no equacionamento da questão dos resíduos sólidos 

urbanos. Elas aparecem, inclusive, na Lei 12.305/2010, conhecida como Política Nacional 

de Resíduos Sólidos (PNRS).  

Proposta em 2004 e aprovada em 2010, a PNRS apresenta diretrizes para a gestão de 

resíduos sólidos e inovações como a Responsabilidade Compartilhada e Logística Reversa. 

Esses dois conceitos, embora claros e bem definidos na legislação, não estão em prática tal 

como deveriam, demandando mudanças culturais e estruturais das indústrias, aumento da 

capacidade de fiscalização dos governos, bem como engajamento da sociedade em geral 

(BRASIL, 2010). 

A responsabilidade compartilhada é o conjunto de atribuições individualizadas e 

encadeadas dos fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes, consumidores e 

titulares dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos, para 

minimizar o volume de resíduos sólidos e rejeitos gerados, bem como para reduzir os 

impactos causados à saúde humana e à qualidade ambiental decorrentes do ciclo de vida dos 

produtos (BRASIL, 2010).  

Já a logística reversa é definida como um instrumento de desenvolvimento 

econômico e social, caracterizado por um conjunto de ações, procedimentos e meios 

destinados a viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos no setor empresarial, 

visando reaproveitamento em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos ou destinação final 

ambientalmente adequada (BRASIL, 2010).  

Na prática, para alguns itens cuja logística reversa é obrigatória segundo a PNRS, já 

havia legislação sobre o descarte adequado. É o caso dos agrotóxicos, seus resíduos e 

embalagens, cuja legislação data de 1989, com atualizações em 2000 e 2002 (BRASIL, 

1989). Também os óleos lubrificantes usados ou contaminados (OLUC), bem como seus 

resíduos e embalagens, já foram abordados pela Resolução Conama nº 362 de 2005 

(CONAMA, 2005). A destinação de pneus também foi abordada na Resolução Conama nº 

416/2009, que revogou as resoluções anteriores, 258/1999 e 01/2002 (CONAMA, 2009). As 
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pilhas e baterias são abordadas na Resolução Conama 401 de 04/11/2008 (CONAMA, 

2008). Além desses, outros materiais como lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e 

mercúrio e de luz mista bem como produtos eletroeletrônicos e seus componentes passaram 

a ter logística reversa obrigatória nos termos da PNRS. 

Ainda, são previstos acordos setoriais e termos de compromisso firmados entre o 

poder público e o setor empresarial para produtos comercializados em embalagens plásticas, 

metálicas ou de vidro, e aos demais produtos e embalagens, considerando, prioritariamente, 

o grau e a extensão do impacto à saúde pública e ao meio ambiente dos resíduos gerados. 

Tais acordos já existem para medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso, de uso 

humano, industrializados e manipulados, e de suas embalagens após o descarte pelos 

consumidores, além de embalagens em geral (Ministério do Meio Ambiente, 2018). No caso 

deste último item, destaca-se que, especialmente para embalagens plásticas: 

 
O grande desafio concentra-se, portanto, no pós-consumo, no que é descartado, 

pois isso nem sempre recebe tratamento adequado ou tem seu reaproveitamento 

consolidado. E a solução para isso demanda uma ação integrada que envolve a 

indústria, governo e consumidores, indo além de questões técnicas, envolvendo 

também uma revisão profunda de comportamentos da própria sociedade 

(Braskem, 2012, p.45). 

 

Diversas iniciativas que propiciam essa revisão de comportamentos, especialmente 

no tocante ao fim de vida de materiais e bens, vêm apresentando sucesso. Projetos para 

arrecadação de esponjas de cozinha, cápsulas de café e até instrumentos de escrita, como 

canetas e lapiseiras estão em operação em todo o Brasil. Destaca-se também o projeto 

Tampinha Legal, lançado em 2016 na 2ª edição do Congresso Brasileiro do Plástico (CBP) 

(TampinhaLegal, 2016). Outros tipos de plástico, porém, representam grandes desafios do 

ponto de vista da promoção da logística reversa. É o caso do poliestireno expandido, EPS, 

conhecido como Isopor®.  

O processo de reciclagem do Isopor® pós-consumo pode ser relativamente simples, 

dividido em coleta, trituração, moagem, pelletização e conformação, de acordo com a 

Associação Brasileira da Indústria Química (ABIQUIM, 2020). Entretanto, há alguns 

desafios intrínsecos a este processo. O primeiro remete a postura dos consumidores, que não 

sabem que o Isopor® é um tipo de plástico e reciclável. Superado este desafio, esbarra-se na 

qualidade com que o material é recebido nas cooperativas de reciclagem e pontos de entrega 

voluntária. Especialmente no caso dos produtos destinados a embalar alimentos, como as 

bandejinhas, marmitas e boxes, a contaminação por alimentos impede que o material seja 

armazenado até que se atinja um volume viável para o transporte.  

Assim, diante do exposto, este trabalho tem como objetivo analisar as cadeias de 

logística reversa já estruturadas no país, a fim de elucidar seus pontos fortes e suas 

fragilidades, bem como apresentar a proposição do projeto piloto Isopor® Amigo, uma 

iniciativa que busca promover a logística reversa de embalagens em EPX/XPS por meio do 

fomento à responsabilidade compartilhada.  

 

 

2. Metodologia  

A análise das cadeias de logística reversa já estruturadas no país foi realizada através 

de um levantamento documental e bibliográfico, com a intenção de problematizar esse 

campo. O método de problematização, baseia-se na observação, teorização e reflexão sobre 

o mundo real, para identificar pontos-chave de um problema, os quais se modificados, 
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possivelmente, resultariam na solução para o problema, com isso hipóteses ou proposições 

são geradas para a solução (Bordenave e Pereira, 1982). Assim, foram verificadas as 

potencialidades e fragilidades das cadeias de logística reversa de resíduos de embalagens de 

agrotóxicos, óleo lubrificante, pilhas e baterias, pneus, lâmpadas, medicamentos e 

embalagens em geral. As análises foram baseadas em dados de relatórios técnicos e 

governamentais disponíveis no Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão dos 

Resíduos Sólidos, bem como informações divulgadas pelas entidades gestoras dos referidos 

programas foram utilizados. Considerou-se a estruturação de cada cadeia de logística 

reversa, bem como o papel de fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes, 

titulares dos serviços públicos de limpeza urbana e, especialmente, consumidores. A partir 

dessa análise, apresenta-se a proposição do projeto piloto Isopor® Amigo, uma iniciativa 

proposta para promover, em caráter experimental, a logística reversa de materiais em 

EPS/XPS.  

 

3. Resultados e discussão 

 

Nesta seção são examinadas as cadeias de logística reversa de embalagens de 

agrotóxicos, embalagens de óleo lubrificante e óleos lubrificantes contaminados, pilhas e 

baterias, eletroeletrônicos, pneus, lâmpadas, medicamentos e embalagens em geral.  

A logística reversa de embalagens de agrotóxicos é praticada na forma do programa 

Sistema Campo Limpo, promovido pelo Instituto Nacional de Processamento de 

Embalagens Vazias (inpEV) que atua como núcleo de inteligência (InpEV, 2021). O 

programa funciona da seguinte forma: os agricultores devem devolver as embalagens vazias 

no período de até um ano após a compra nos estabelecimentos em que foram adquiridas. O 

material é armazenado pelos comerciantes e periodicamente recolhido e encaminhado para 

a reciclagem ou incineração. Assim, esse processo envolve toda a cadeia de valor dos 

produtos em questão (Ministério do Meio Ambiente, 2018). O sistema conta com uma ampla 

cobertura, atuando em todo o território nacional, através de diferentes modalidades de 

recebimento (em algumas regiões é feito por unidades itinerantes). Essa capilaridade das 

ações e a excelência na articulação entre os diferentes agentes da cadeia produtiva agrícola 

no sistema fazem do Brasil uma referência mundial. A média anual de coleta de embalagens 

é de 94% das embalagens plásticas primárias comercializadas, sendo que 45.563 mil kg de 

embalagens foram recolhidas somente em 2019, e desse montante 42.891 mil kg foram 

recicladas (InpEV, 2021). 

Já para as embalagens plásticas de óleos lubrificantes, o programa de logística 

reversa é promovido pelo Instituto Jogo Limpo, que é uma associação de empresas 

fabricantes ou importadoras de óleo lubrificante. A entidade é responsável por realizar a 

logística reversa das embalagens plásticas de óleo lubrificante usadas. A empresa conta com 

a contratação de operadores logísticos nos Estados da Federação em que atua, e esses, por 

sua vez, são responsáveis por cadastrar os geradores, coletar e receber as embalagens e 

administrar as centrais de armazenagem. No período entre 2010 e 2019, 35.767 mil kg de 

embalagens foram recicladas, sendo que das 5.936 mil kg de embalagens recebidas em 2019, 

4.790 mil kg foram destinadas para reciclagem (JogueLimpo, 2021). Para os óleos 

lubrificantes contaminados (OLUC) não há uma entidade gestora, mas a resolução define 

tanto os importadores como os produtores como responsáveis pela coleta e descarte. Dados 

do SINIR apontam que de 2010 a 2019 foram coletados 4,33 milhões de m³ da substância, 

sendo que apenas no ano de 2019 foram coletados 489.419 m³ em 4249 municípios 

(Ministério do Meio Ambiente, 2018). 
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Para pilhas e baterias, bem como para resíduos eletroeletrônicos, a logística reversa 

se dá pela Gestora para Resíduos de Equipamentos Eletroeletrônicos Nacional, Green 

Eletron. A entidade foi fundada em 2016 pela Associação Brasileira da Industria Elétrica e 

Eletrônica e atua em parceria com instituições de reconhecida experiência no ramo, 

contratando e coordenando os serviços de coleta, transporte e destinação final 

ambientalmente adequada do material descartado (Eletron, 2020). As empresas fabricantes, 

importadores, distribuidores e comerciantes disponibilizam os PEVs para o descarte 

adequado do material para o consumidor. Os dados mais recentes apontam que até setembro 

de 2020 foram coletadas 1.755.790 kg de pilhas e baterias em 4.453 PEVs, enquanto no caso 

de eletrônicos em geral, os dados apontam a coleta de 384,5 mil kg e 258 novos PEVs 

instalados no ano de 2019 (Ministério do Meio Ambiente, 2018). 

No caso dos pneus, há duas empresas gestoras, sendo a Reciclanip ligada ao 

trabalho da logística reversa dos produtores de pneus (Reciclanip, 2020) e a Associação 

Brasileira de Importadores e Distribuidores de Pneus (ABIDIP, 2020) voltada para a 

responsabilidade dos importadores no estímulo de conscientização dos seus deveres ao meio 

ambiente. Os vendedores devem informar aos consumidores sobre a necessidade de destinar 

os pneus em PEVs e a partir dessa destinação, a Reciclanip promove a coleta e encaminha 

para a destinação final, a partir da qual os pneus são utilizados como fonte de energia e 

matéria-prima para a indústria. De 2010 a 2018 foram recicladas 5.679 milhões de kg de 

pneus, sendo que apenas em 2018, das 821.334,06 mil kg de pneus produzidos, 566.323,83 

mil kg foram adequadamente destinadas (IBAMA, 2020) 

No caso das lâmpadas, cujo acordo setorial foi assinado em 2014 e publicado no 

Diário Oficial da União (D.O.U.) em 2015, a entidade gestora é Associação Brasileira para 

a Gestão da Logística Reversa de Produtos de Iluminação (Reciclus). No ano de 2017, foram 

coletadas 43.298,2 kg de lâmpadas em 304 PEVs. Esse valor aumentou para 359.821 kg de 

lâmpadas em 1390 PEVs no ano de 2018 (Reciclus, 2020).  

Outros programas de logística reversa vêm sendo desenvolvidos. No ano de 2019 

foi firmado o acordo setorial para baterias de chumbo ácido, em cooperação entre a 

Associação Brasileira de Baterias Automotivas e Industriais (ABRABAT), a Associação 

Nacional dos Sincopeças do Brasil (SINCOPEÇAS-BR) e pelo Instituto Brasileiro de 

Energia Reciclável (IBER), sendo este último a entidade gestora. Já no ano de 2020, firmou-

se o decreto nº 10.388 no D.O.U, para a coleta de e destinação adequada de medicamentos 

domiciliares vencidos ou em desuso, de uso humano, industrializados e manipulados, e de 

suas embalagens após o descarte pelos consumidores (Ministério do Meio Ambiente, 2018). 

Em ambos os casos, o sistema funciona com base na disponibilização de PEVs por meio dos 

comerciantes desses produtos e as indústrias produtoras, bem como fornecedores, 

importadores, devem fomentar a destinação ambientalmente adequada. 

Porém, dentre todos os resíduos supracitados, entende-se que a geração muitas 

vezes é pontual, como é o caso das embalagens de agrotóxicos, óleos lubrificantes e pneus. 

Nesses casos, o consumidor final é orientado especificamente sobre a logística reversa do 

material e o comerciante promove o recolhimento e armazenamento do material até o 

momento em que a coleta é realizada pela entidade gestora. Essa devolução do resíduo é 

diferente no caso de pilhas e baterias, eletroeletrônicos, lâmpadas e medicamentos, pois o 

consumidor faz uso desses em seu domicílio e por vezes, acaba descartando-o no resíduo 

comum. Nesse sentido, esses materiais vêm sendo alvo de campanhas massivas de 

sensibilização do consumidor final, para que sejam devolvidos nos pontos de 

comercialização e então recolhidos para destinação final adequada.  
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Esse desafio é maior no âmbito da logística reversa de embalagens, cuja geração é 

bastante difusa e a cadeia de logística reversa tem início em cada domicílio, quando o 

consumidor final destina adequadamente o material para a coleta seletiva. O acordo setorial 

foi assinado e publicado no D.O.U. em 2015 e estabelece a Coalizão Embalagens como 

entidade gestora. Essa entidade é formada por um grupo de empresas fabricantes, 

importadores, distribuidores e comerciantes, que assinaram o acordo. Uma de suas primeiras 

ações foi promover a Fase 1 do programa de logística reversa de embalagens, em 11 Estados 

e DF. Essa Fase 1 permitiu desenhar parcerias entre cooperativas de catadores de materiais 

recicláveis e comércio, bem como a possibilidade de fazer acordos entre serviços públicos 

de limpeza urbana, manejo de resíduo sólidos municipais e as entidades signatárias (SINIR, 

2019). O resultado foi a identificação da diminuição de embalagens destinadas para aterro e 

aumento no número de embalagens recuperadas (Embalagens, 2020).  

Em 2017 foram estabelecidas normas para assegurar a isonomia na fiscalização e 

no cumprimento das obrigações imputadas aos fabricantes, aos importadores, aos 

distribuidores e aos comerciantes de produtos, seus resíduos e suas embalagens sujeitos à 

logística reversa obrigatória (BRASIL, 2017). Desde então, a entidade trabalha na Fase 2, 

que tem o objetivo de “aprofundamento dos princípios estabelecidos no Acordo, e de 

controles, especialmente devido a maturidade técnica alcançada e a integração das empresas 

envolvidas com os diversos atores que compõem a cadeia da reciclagem no Brasil”. Ainda 

assim, embalagens produzidas em EPS/XPS, Isopor®, representam um desafio adicional 

quanto a sua logística reversa. Apesar dos processos de reciclagem de Isopor® serem bem 

consolidados, a coleta do material com grau de qualidade adequado (isento de restos de 

comida), bem como a própria conscientização do consumidor final sobre a reciclabilidade 

do material representam desafios adicionais. Neste sentido, uma ação da Associação 

Brasileira da Indústria do Plástico (ABIPLAST) ganha destaque: o projeto piloto Isopor® 

Amigo (ABIPLAST, 2020). 

 

3.1 Projeto piloto Isopor® Amigo  

 Diante da problemática identificada na análise realizada em todas as cadeias de 

logística reversa em vigor no Brasil, o projeto piloto Isopor® Amigo foi concebido com o 

intuito de testar o engajamento de uma comunidade na destinação adequada de embalagens 

de Isopor® pós-consumo.  

 O projeto nasce da parceria firmada entre a ABIPLAST, um parque industrial e uma 

empresa de consultoria em projetos estratégicos para a sustentabilidade. Com base no 

estabelecimento das cadeias de logística reversa de outros materiais e na PNRS, o projeto é 

fomentado por indústrias associadas à ABIPLAST e envolve produtores, sindicato de 

plástico local, recicladores e, principalmente, a comunidade. 

Com ambições exploratórias, o projeto piloto tem lugar no parque industrial Perini 

Business Park, no âmbito do Perini City Lab, uma iniciativa que permite testar soluções para 

cidades inteligentes. O referido parque industrial é o maior parque empresarial multissetorial 

da América do Sul e está localizado no Distrito Industrial de Joinville, Santa Catarina. Com 

mais de 2,8 milhões de metros quadrados de terreno, abriga centenas de empresas nacionais 

e multinacionais, de pequeno, médio e grande porte. As empresas instaladas compõem os 

setores de metalmecânico, plástico, automobilístico, agroindústria, construção civil, 

eletrônico, elétrico, químico, logístico, metalúrgico, financeiro, comercial e de serviços. 

Além das empresas, há um Campus da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), e o 

Hub de Inovação Àgora Tech Park, que tem como objetivo fomentar o ecossistema e 

promover conexões, além de planejar e construir, de forma colaborativa, um centro de 
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referência em inovação que possa funcionar como laboratório de cidades humanas e 

inteligentes. Neste cenário, estima-se uma movimentação diária de mais de dez mil pessoas. 

Assim, o projeto Isopor® Amigo utiliza-se deste ambiente para promover a 

veiculação de uma campanha de marketing direcionada para a adequada destinação do 

Isopor® pós-consumo por meio das estruturas de comunicação do parque industrial 

(mailing, telões, cartazes) e por meio das redes sociais (@isoporamigo), como demonstrado 

na Figura 1. A efetividade desta comunicação é revelada por meio da coleta e avaliação dos 

materiais recolhidos nos PEVs disponibilizados em espaços comuns do parque industrial, 

bem como em empresas que aceitaram receber um PEV em seus espaços.  

 

 
Figura 1: exemplo de uma das comunicações do projeto piloto Isopor® Amigo, também disponíveis em 

@isoporamigo. Fonte: autores. 

 

 Inicialmente, todas as empresas do Parque Industrial foram convidadas a participar 

de uma reunião com o tema “Desafios da Economia Circular: Logística Reversa na prática”, 

que aconteceu em 31 de janeiro de 2020. Na ocasião, foi apresentado o marco legal da 

Logística Reversa no Brasil, com base PNRS, as regulamentações estaduais (das Unidades 

da Federação que já as possuem), as ações e os projetos que já apresentam sucesso e, 

finalmente, o convite para que as empresas participassem do projeto Isopor® Amigo, 

recebendo um PEV de 100 L (Figura 2a). De início, 11 empresas aceitaram participar do 

projeto, alocando um desses PEVs, chamados de PEVs internos. Já nos espaços comuns do 

parque industrial, foram disponibilizados quatro PEVs com capacidade de 1500 L (Figura 

2b). 
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(a)                                        (b) 

Figura 2: (a) PEV de 100 L alocado nas empresas participantes; (b) PEV de 1500 L alocado em espaços 

comuns. Fonte: autores. 

 

O projeto prevê coletas semanais do material por um período contínuo de 12 

semanas, cuja análise é dividida em blocos de 3 semanas. No primeiro bloco, semanas 1, 2 

e 3, nenhuma ação de sensibilização é realizada, a não ser a alocação dos coletores e a 

comunicação de que as redes sociais estão publicadas. No segundo bloco, semanas 4, 5 e 6, 

uma campanha de marketing, é disponibilizada em redes sociais e via mailing. No terceiro 

bloco, semanas 7, 8 e 9, além do material de mailing, são disponibilizados vídeos curtos, de 

até 3 minutos, via aplicativo de mensagens. No quarto bloco, semanas 10, 11 e 12, as 

empresas participantes são ouvidas. 

Todo o material coletado, semanalmente, é analisado em relação ao tipo de 

comunicação veiculada, à quantidade coletada e à qualidade do material, como apresentado 

na Figura 3.  
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Figura 3: processo de separação e análise do material coletado. Fonte: autores. 

 

Assim, este projeto representa um laboratório que pode indicar os melhores caminhos 

para fomentar a logística reversa do Isopor®. O projeto, que foi suspenso em virtude da 

pandemia de Covid-19, foi retomado em outubro de 2020 e está em andamento, com previsão 

de encerramento para janeiro de 2021.  

 

4. Conclusão 

A logística reversa, preconizada pela PNRS, é uma das ações de gestão de resíduos 

sólidos mais desafiadoras, posto que seu sucesso depende fortemente do encadeamento de 

ações de todos os atores da sociedade, o que é representado no conceito de responsabilidade 

compartilhada. Materiais cuja venda é controlada, como é o caso de alguns agrotóxicos, essa 

cadeia aparenta maior sucesso, no sentido de que todo o processo é conhecido e posto em 

prática.  

Para outros materiais, cuja venda não é controlada até consumidor final, a cadeia é 

impactada, como no caso dos pneus e óleos lubrificantes. Ainda assim, o papel dos 

comerciantes na sensibilização do consumidor final e recebimento e estocagem destes 

materiais representa um forte elo no processo da destinação adequada.   

Já para outros materiais, especialmente aqueles de uso domiciliar, como pilhas e 

baterias, lâmpadas, eletroeletrônicos e medicamentos, campanhas massivas de 

sensibilização são realizadas com o intuito de fazer com que o consumidor final encaminhe 

estes materiais para a coleta seletiva ou destine em coletores adequados nos pontos de venda.  

Finalmente, no caso de embalagens, o desafio é maior ainda, visto que a geração é 

difusa e cotidiana. Assim, a adequada destinação de embalagens passa pelo estabelecimento 

de parcerias com poder público, cooperativas de reciclagem, concessionárias de limpeza 

urbana, mas, acima de tudo, pela sensibilização do consumidor final para o descarte desses 

materiais para a coleta seletiva, em condições adequadas. 

Neste contexto, apresentou-se o projeto piloto Isopor® Amigo, uma iniciativa que 

testa a comunicação referente a sensibilização e orientação para o descarte adequado de 

materiais de uso cotidiano produzidos em EPS/XPS em um ambiente controlada. A 

divulgação dos resultados está prevista para março de 2021. 
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Resumo 

A crescente utilização de agrotóxicos apresenta um risco ao meio ambiente. Uma vez que estes 

contaminantes não são eliminados através do método convencional de tratamento de efluentes, 

diversos métodos foram estudados, como por exemplo, a utilização do plasma não térmico (PNT). 

Para avaliar a eficiência do PNT na degradação do pesticida Ridomil® em meio líquido, foi 

preparado 3 concentrações diferentes, o solo contaminado com as amostras preparadas do pesticida 

e as minhocas da espécie Eisenia Fetida como bioindicadores. No teste de fuga, observa-se que na 

concentração de 6,5 g/L não houve rejeição do solo e quando expostas por 15 e 30 min. ao PNT 

houve rejeição, enquanto às submetidas por 45 min., houve grande aceitação. No teste crônico, na 

concentração de 9,375 g/L e após passar pelo PNT durante 30 min., foi observado uma menor 

perda de peso das minhocas, assim como as mudanças na condutividade e na concentração de 

sulfato nas soluções, indicando que o plasma atua na estrutura química do pesticida. 

 

Palavras-chave: Plasma não Térmico; Ridomil®; Eisenia Fetida 

 

Abstract 

The increasing use of pesticides presents a risk to the environment. Since these contaminants 

are not eliminated through the conventional effluent treatment method, several methods have been 

studied, such as the use of non-thermal plasma (NTP). To evaluate the efficiency of NTP in the 

degradation of the pesticide Ridomil® in liquid, 3 different concentrations were prepared, the soil 

contaminated with the samples prepared from the pesticide and the earthworms of the species 

Eisenia Fetida as bioindicators. In the escape test, it was observed that at the concentration of 6.5 

g/L there was no rejection of the soil and when exposed for 15 and 30 min. to the PNT there was 
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rejection, while the ones submitted for 45 min., there was great acceptance. In the chronic test, at 

the concentration of 9.375 g/L and after passing the NTP for 30 min, a lower weight loss of the 

earthworms was observed, as well as the changes in conductivity and sulfate concentration in the 

solutions, indicating that plasma acts on the chemical structure of the pesticide. 

 

Keywords: Non-thermal Plasma; Ridomil®; Eisenia Fetida 

 

1. Introdução 

 

Os agrotóxicos também conhecidos como pesticidas são amplamente utilizados na 

agricultura para controlar a infestação na agricultura (BAI et al., 2011). Os benefícios do 

uso de pesticidas incluem redução das perdas de culturas e aumento da produção por 

unidade de área de terra. No entanto, o uso de pesticidas é frequentemente associado a 

riscos para a saúde humana e animal, juntamente com efeitos prejudiciais ao meio 

ambiente (AKTAR et al., 2009).  

A poluição por pesticidas tem sido reconhecida como um importante problema global 

pelos cientistas e pelas agências ambientais que buscam soluções no desenvolvimento de 

pesticidas mais biocompatíveis que visam minimizar os efeitos colaterais nas espécies não-

alvo (KAH et al., 2013).  

Como muitos desses contaminantes não podem ser efetivamente eliminados pelo 

tratamento convencional, existe uma variedade grande de processos de tratamento que 

foram investigados mundialmente para remover pesticidas, como o uso de plasma para a 

degradação destes, tanto em água como em alimentos (NGUYEN et al., 2019; 

GIARDINA, 2018; BOURKE et al., 2018). 

O plasma não térmico (PNT) é um estado parcial ou totalmente ionizado de um gás que 

consiste de íons carregados positiva e negativamente,  elétrons livres, radicais livres  e 

 átomos reativos intermediários , moléculas e fótons UV com uma carga líquida neutra  

(MISRA, 2015) . A capacidade do plasma para gerar espécies altamente reativas in situ é 

bem conhecida. Sua formação é iniciada principalmente pela colisão dos elétrons 

energéticos produzidos na descarga com átomos ou moléculas de gás. Uma vez que, a 

descarga é iniciada, espécies reativas também podem ser produzidas por reações de 

recombinação do radical ou desexcitação de espécies metaestáveis. As espécies primárias e 

secundárias (radicais hidroxila, o ozônio e o peróxido de hidrogênio) formadas em 

descargas elétricas em meio líquido ou gás-líquido são relevantes para a degradação dos 

poluentes-alvo. No entanto, muitas outras espécies (espécies reativas de oxigênio - ROS e 

espécies reativas de nitrogênio - RNS) são geradas no plasma, e podem contribuir também 

para a decomposição de poluentes, como oxigênio atômico, superóxido, radicais 

hidroperoxila, óxidos de nitrogênio, nitritos, nitratos e peroxinitritos. (DILECCE et al., 

2012; MAGUREANU; BRADU; PARVULESCU, 2018). 

O uso de minhocas como biondicadores para detectar possíveis comutações no ambiente 

é prática comumente utilizada e recomendada pela norma ABNT NBR 15537/2007, visto 

que são económicos e eficazes. Uma vez que, estas fazem parte da formação do solo, 

participando da decomposição de matéria orgânica, qualquer resquício de alteração 

produzida no meio ambiente tem sua biota diretamente afetada.  
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No presente projeto foi estudado a aplicação do plasma frio na degradação de fungicidas 

em amostras de água, pois além de gerar radicais livres e produzir ozônio o plasma frio 

tem a capacidade de irradiar a luz UV que também pode aumentar a eficiência de 

degradação de pesticidas. E como composto alvo, foi escolhido o RIDOMIL® GOLD MZ 

que é uma mistura de fungicida sistêmico, Metalaxil-M (4%), pertencente à classe química 

das Fenilamidas, subclasse Acilalaninato e de um fungicida de contato, Mancozebe (64%), 

da classe dos ditiocarbamatos, apresentando-se na formulação do tipo pó molhável. A 

estrutura dos constituintes pode ser observada na Figura 1. 

CH3 CH3
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CH3

CH3

O O

CH3

Mn
2+ S
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NH
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Figura 1: Estruturas químicas dos compostos que compõem o Ridomil®, (a) Metalaxyl (methyl N-

(methoxyacetyl) -N-(2,6-xylyl)-DL-alaninate) e (b) MANCOZEBE ((1,2-

Ethanediylbis(carbamodithioato))(2-)) manganese zinc salt. 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

2. Materiais e Métodos 

 

O tipo de ensaio empregado é o experimental/descritiva, tendo em vista o tipo de 

experimento implementado, o teste em bancada e a observação dos efeitos do plasma não 

térmico sobre as amostras impregnadas com o RIDOMIL. Os ensaios foram realizados nos 

laboratórios de Engenharia Ambiental e Sanitária e no Laboratório de Plasma localizados 

nas dependências da Universidade do Sul de Santa Catarina (UNISUL) campus Pedra 

Branca. 

O RIDOMIL® GOLD MZ foi cedido por uma empresa agropecuária e preparado em três 

diluições diferentes sendo a concentração (1) de 6,25 g/L, a concentração (1 ½) de 9,375 

g/L e a concentração (2) de 12,5 g/L. 

O reator de PNT (Figura 2) utilizado nos experimentos é constituído por um cilindro em 

quartzo com 7 cm de diâmetro, 8 cm de altura e 0,5 cm de espessura; uma base em plástico 

com aproximadamente 18 cm de diâmetro. A geometria do reator é do tipo ponta-plano em 

relação aos eletrodos utilizados, híbrido gás-líquido e em pressão atmosférica padrão. Para 

a geração do PNT foi usado uma fonte de alta tensão (17 kV) e corrente de 30 mA, foi 

introduzido na câmara ar atmosférico como gás plasmogênico e a formação dele se deu na 

fase gasosa. As soluções de Ridomil preparadas foram expostas ao plasma nos tempos de 

15, 30 e 45 minutos. 

(a) (b) 
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Figura 2: Modelo do reator de PNT utilizado nos experimentos, (1) Eletrodo plano; (2) Eletrodo 

ponta; (3) base de sustentação do eletrodo ponta; (4) Bomba injetora de ar atmosférico. 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Para os ensaios físico-químicos determinou-se o pH do solo, a condutividade e a 

concentração de sulfato foram determinadas no meio líquido contendo RIDOMIL® e que 

foi usado para contaminar o solo. Para a análise de pH do solo, procedeu-se conforme a 

norma ABNT NBR ISO 15537/2007. A condutividade da amostra foi medida antes e após 

a exposição do plasma utilizando o condutivímetro da marca Hanna, o sulfato foi 

determinado pelo método colorimétrico Hach 8507, utilizando o colorímetro HACH 

modelo DR/890. 

Os ensaios ecotoxicológicos dos solos contaminados com RIDOMIL® foram 

embasados nas normas ABNT NBR 15537/2007 e ABNT NBR ISO 17512-1/2011. Foram 

realizados os testes de fuga também conhecido como de evitamento (Quadro 1) utilizando 

um recipiente circular contendo seis seções interconectadas (especificada pela norma 

ABNT NBR ISO 17512-1/2011), cada seção contendo 400 g do solo artificial tropical 

(SAT) e intercaladas com solo umidificado com água destilada e com soluções contendo 

RIDOMIL® expostas ao plasma em tempos diferentes. A quantidade de amostra e água 

utilizada na contaminação foi determinada através de ensaios com o intuito de deixar o 

solo com a capacidade de retenção de água de 40%. O SAT, foi preparado conforme 

disposto nas normas, sendo ele composto por 70% de areia industrial fina, 20% de argila 

branca e 10% de turfa triturada e as minhocas da espécie Eisenia fetida foram utilizadas 

como biondicadores, elas foram cedidas pelo Laboratório de Engenharia Ambiental e 

Sanitária da Unisul. Foram adicionadas a cada câmara de seis seções 10 minhocas adultas, 

com clitelo, com peso entre 300 e 600 mg e previamente aclimatas, conforme descrito nas 

normas (Quadro 1). 

Quadro 1: Resumo teste de fuga ou evitamento utilizando a minhoca Eisenia fetida. 

Tipo de teste Evitamento 

Norma ISO 17512 (2007) 

Tempo de duração 48 h 

Réplicas 2 

Números de organismos por recipiente 10 

Quantidade de solo 400 g de solo seco por seção 

Peso dos organismos 300 a 600 mg 

Temperatura 23 °C 
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Luminosidade Fotoperíodo de 24 horas 

Umidade 40% da capacidade de retenção do solo 

Fonte: Adaptado de Silva (2007). 

Para o teste crônico de 28 dias (Quadro 2) utilizou-se do mesmo solo preparado para o 

teste de evitamento e seguiu-se adicionando 10 minhocas adultas, com clitelo, pesando 

cerca de 300 mg e previamente aclimatadas como já foi descrito. Para este teste foi 

adicionado cerca de 500 g de SAT em cada recipiente.  

Quadro 2: Resumo teste de crônico utilizando a minhoca Eisenia fetida. 

Tipo de teste Evitamento 

Norma ISO 17512 (2007) 

Tempo de duração 28 dias 

Réplicas 2 

Números de organismos por recipiente 10 

Quantidade de solo 500g de solo seco em cada recipiente 

Peso dos organismos 300 a 600 mg 

Temperatura 23-25 °C 

Luminosidade Fotoperíodo de 24 horas 

Umidade 40% da capacidade de retenção do solo 

Fonte: Adaptado de Silva (2007). 

 

3. Resultados e Discussões 

 

Os valores de pH apresentaram pouca variação entre si. O menor valor de pH foi no 

tempo de 0 minutos e na concentração (1) de RIDOMIL® (pH=5,18) e o maior valor no 

tempo de 15 minutos e na concentração (2) de RIDOMIL® (pH=5,72). O pH, de acordo 

com a Sociedade Americana de Ciência do Solo (SSSA), integra um dos indicativos da 

qualidade do solo e está diretamente ligado com os processos e comportamento. 

Os valores de pH do solo com diferentes concentrações de RIDOMIL® estão 

apresentados na Tabela 1. O pH do solo sem a presença de RIDOMIL® foi na média de 

6,47. 

Tabela 1: Resultado da análise de pH do solo. 

Tempo de 

exposição ao 

plasma 

pH 

Concentração RIDOMIL® 

1 1 1/2 2 

0 min 5,18 (±0,06) 5,66 (±0,18) 5,43 (±0,06) 

15 min 5,36 (±0,12) 5,52 (±0,14) 5,72 (±0,2) 

30 min 5,28 (±0,03) 5,7 (±0,28) 5,68 (±0,03) 

45 min 5,26 (±0,05) 5,49 (±0,15) 5,65 (±0,14) 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

De acordo com a ABNT NBR ISO 15537/2007 o pH do solo deve estar entre 5,5 e 6,5 

para a realização dos ensaios, indicando que o SAT não estaria apto para as realizações do 

ensaio em decorrência da exposição ao plasma utilizando o ar atmosférico, isso já era 

esperado, pois o ar, composto de nitrogênio e oxigênio, tem influência na formação das 

65



 
 

 

 

  

 

    

 
IX ENSUS – Encontro de Sustentabilidade em Projeto – UFSC – Florianópolis – 19 a 21 de maio de 2021. 
 

 

espécies reativas que promovem a acidificação do meio. Cubas et al., (2019) e Giardina et 

al., (2018) também testemunharam uma acidificação de suas amostras utilizando o ar 

atmosférico como gás plasmogênico.  

Contudo, optou-se por não realizar a adição de um corretor de pH para evitar alterações 

nos resultados dos experimentos. O mesmo foi realizado por Lima (2010) no seu trabalho 

de doutorado “Avaliação do impacto da contaminação do solo de áreas agrícolas em bom 

repouso (MG) por meio de ensaios ecotoxicológicos”. 

A condutividade elétrica está relacionada com o trânsito de elétrons através da solução. 

Na Tabela 2 observa-se que no tempo de exposição 0 min, à medida que aumenta a 

concentração de amostra na solução, aumenta a condutividade. Com a formação de 

espécies oxidativas e íons H+, NO2
- e NO3

- formados durante a aplicação do plasma no 

meio reacional, provenientes do ar atmosférico que migram da fase gasosa para a líquida, 

evidenciando que a medida que se aumenta a concentração de RIDOMIL®, bem como o 

tempo de exposição ao plasma ocorre o aumento na condutividade na amostra. Isso foi 

observado também por Silva (2017) no seu trabalho de “Caracterização e performance de 

produção de peróxido de hidrogênio de um reator de plasma frio”. 

Tabela 2: Resultado da condutividade nas amostras líquidas com RIDOMIL® antes e 

após a exposição ao plasma. 

Tempo de 

exposição ao 

plasma 

Condutividade (μS/cm) 

Concentração RIDOMIL® 

1 1 1/2 2 

0 min 580 (±14,14) 822,5 (±31,82) 1035 (±15,56) 

15 min 567,5 (±10,60) 910 (±14,18) 1228,5 (±9,19) 

30 min 716,5 (±31,82) 956 (±22,63) 1385,75 (±15,20) 

45 min 693 (73,54) 1029 (±35,36) 1671,5 (±16,26) 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

Os resultados da concentração de sulfato apresentados na Tabela 3, mostram um 

aumento na concentração de sulfato em todas as amostras testadas, no tempo de 45 

minutos na concentração (2) de RIDOMIL® apresentou em relação a amostra antes de 

exposição ao plasma, um maior incremento. Corroborando com o aumento de 

condutividade observado à medida que aumenta a exposição ao plasma. 

Tabela 3: Resultado do teor de sulfato nas amostras líquidas com RIDOMIL® antes e 

após a exposição ao plasma. 

Tempo de 

exposição ao 

plasma 

Sulfato (mg/L) 

Concentração RIDOMIL® 

1 1 1/2 2 

0 min 206,67 (±11,55) 360 (±34,64) 540 (±20) 

15 min 240 (±16,17) 366,67 (±11,55) 533,34 (±50,33) 

30 min 330 (±14,14) 486,67 (±23,09) 606,67 (±23,09) 

45 min 390 (±42,43) 526,67 (±11,55) 820 (±52,91) 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

Os compostos formados após a exposição do RIDOMIL® ao plasma não foram 

avaliados, contudo, Tadom (2018), observou que com a descarga direta do plasma sobre o 

composto, à medida que o tempo de exposição aumenta, há uma diminuição da 
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concentração da amostra em meios aquosos. Corroborando com o esperado, que é a 

liberação de espécies oxidativas que reagem com a moléculas de água e do pesticida 

efetuando a liberação dos íons sulfato e outros subprodutos. Uma vez que em sua 

composição possuí enxofre. 

No teste de evitamento, foi realizado com o solo SAT controle e o solo SAT 

contaminado com diferentes concentrações de RIDOMIL® antes e após passar o líquido 

contaminado no PNT. Na tabela 4 são apresentados os resultados do teste.  

Tabela 4: Resultados do teste de evitamento. 

Tempo de 

exposição ao 

plasma 

Evitamento (%) 

Concentração RIDOMIL® 

1 1 1/2 2 

0 min 0 100 100 

15 min 60 100 80 

30 min 80 100 80 

45 min 0 80 100 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

De acordo com a normativa que guiou os experimentos, caso haja ≥80% de evitamento, 

o solo encontra-se em função de habitat limitado, ou seja, impróprio para a sobrevivência 

dos indivíduos. Apenas a concentração 1 obteve valores aceitáveis de evitamento por parte 

dos indivíduos. Ainda, não houve mortalidade dos indivíduos testados em qualquer 

condição de análise, indicando que, apesar de haver evitamento o composto não é 

classificado como tóxico. Os resultados antes da exposição ao plasma, no tempo de 0 

minutos, são semelhantes ao encontrado por Chini (2014) que também investigou o 

evitamento utilizando o composto Ridomil com as minhocas da espécie Eisenia Fetida. O 

evitamento se dá em decorrência da presença de quimiorreceptores no prostômio e a 

distribuição de tubérculos sensoriais no corpo dos anelídeos, tornando-os altamente 

sensíveis a substâncias químicas (Azevedo e Coronas, 2018). Este evitamento foi 

observado por Garica e coloboradores (2008), onde em baixas concentrações de 

Maconzebe implicaram em evitamento pelas minhocas. 

No teste realizado em recipientes individuais durante o período de 28 dias, os 

indivíduos adultos foram retirados, após este período, e observados visualmente as 

modificações em sua estrutura, os indivíduos sobreviventes foram retirados manualmente e 

pesados. Neste teste, avaliou-se os efeitos crônicos subletais causados nos organismos-

teste. Os testes de toxicidade crônicos são avaliados através da maior concentração de 

produto que não causa efeito sobre os organismos-teste. No experimento foi a 

concentração 1 e 1 1/2. 

Os resultados da perda de massa são apresentados na Tabela 5. 

Tabela 4: Resultado do teste crônico com 28 dias no solo contaminado com  

RIDOMIL® submetido ao PNT usando a Eisenia fetida. 

Tempo de exposição ao plasma 

Perda de massa das minhocas (%)  

Concentração RIDOMIL® 

1 1 1/2 

0 min 33,52 41,52 

15 min 47,65 41,64 
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30 min 43,15 31,01 

45 min 35,63 33,33 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

Para os testes de toxicidade crônico não foram observadas mortes dos indivíduos em 

nenhuma concentração, embora tenha sido observado uma perda de massa por parte dos 

indivíduos, bem como deformações e diminuição ou desaparecimento do clitelo (Figura 3), 

de acordo com a norma ANBT NBR 15537/2007 o solo contaminado não é definido como 

tóxico. Evidenciando que as minhocas apresentam ainda certa sensibilidade frente aos 

compostos que compõem o pesticida e aos formados após a exposição dele ao plasma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Minhocas antes e após a exposição ao solo contaminado. (A) Controle – solo 

com água; (B) Concentração 1 no tempo de 45 minutos. 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

4. Conclusão 

Considerando os resultados dos ensaios de toxicidade com a Eisenia fétida observa-se 

que na concentração 6,5 g/L (1) do contaminante Ridomil® não houve rejeição do solo e 

quando a solução foi exposta 15 minutos e 30 minutos ao PNT houve rejeição do solo, 

enquanto as soluções submetidas ao PNT por 45 minutos, houve grande aceitação pelas 

minhocas. Nos demais experimentos com concentrações mais elevadas houve rejeição ao 

solo contaminado, mesmo depois da exposição ao PNT. No teste crônico de 28 dias na 

concentração de 9,375 g/L (1 ½) e após passar pelo PNT durante 30 minutos, foi observado 

uma menor perda de peso dos organismos testes, assim como as mudanças na 

condutividade e na concentração de sulfato nas soluções de RIDOMIL® submetidas ao 

PNT mostraram que o plasma atua na estrutura química do agrotóxico em questão. Para ter 

um melhor entendimento do comportamento do Ridomil® quando submetido à ação do 

PNT mais estudos são necessários, usando concentrações menores do agrotóxico, e outro 

biomonitor (Daphnia magna) para avaliar a toxicidade na água, além de ensaios para 

determinar a concentração de nitrato e nitrito como também a análise no HPLC para 

verificar os compostos formados após submeter o Ridomil® a ação do PNT. 
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Resumo 

O Brasil é considerado o 4º produtor mundial de rochas ornamentais e de revestimento, com uma 

imensa diversidade de tipos de rochas. Sua produção é essencialmente chapas que são usadas 

principalmente pelo setor da construção civil e arquitetura de interiores. Durante todas etapas de 

beneficiamento, da lavra até o produto final, há um montante considerável de resíduos, cujas 

destinação é em depósitos ao ar livre ou fabricação de cascalhos e materiais afins. Foram realizadas 

pesquisa bibliográfica e análise dos produtos documentados nos catálogos da “Brazilian Stones 

Original Design”. Os resultados obtidos evidenciaram que o Design é um vetor de valorização para 

o desenvolvimento de produtos a partir dos resíduos de rochas ornamentais e de revestimento. 

 

Palavras-chave: rochas ornamentais; resíduos; design; valorização 

 

Abstract 

Brazil is considered the 4th world producer of ornamental and cladding rocks, with an immense 

biodiversity of rock types. Its production is essentially slabs that are used mainly by the sector of 

civil construction and interior architecture. During all stages of processing, from mining to the final 

product, there is a considerable amount of waste, the destination of which is in open-air deposits or 

the manufacture of cuttings and similar materials. Bibliographic research and analysis of the 

products documented in the catalogs of the “Brazilian Stones Original Design” were carried out. 

The results obtained showed that Design is a vector of valorization for the development of products 

from the residues of ornamental stones and cladding.  

 

Keywords: ornamental stones; residues; design; appreciation 
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1. Introdução 

 

Atualmente, de acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Rochas Ornamentais 

- ABIROCHAS (2020), o Brasil se destaca como o 4º produtor mundial de rochas 

ornamentais e de revestimentos (mármore, granito, quartzito, ardósia, basalto e outras), 

evidenciando-se por sua extensa diversidade. É fato que é um setor que tem crescido 

consideravelmente nos últimos anos, principalmente pela exportação de chapas para diversos 

tipos de aplicação. 

O mercado da construção civil e arquitetura, são os setores que absorvem maior parte da 

produção, que normalmente são usados para ornamentação e revestimentos, como pisos e 

paredes, além de bancadas, pias, tampos de mesas, soleiras, dentre outros fins. 

A identificação do excedente produtivo se dá desde a etapa de lavra das rochas, extração 

dos blocos das jazidas, passando pelo desdobramento dos blocos em chapas, até o recorte 

final e processos de acabamentos como o polimento, por exemplo, nas marmorarias - local 

onde são realizadas as especificações de acordo com as demandas. 

Dados de 2007 já apontavam que os resíduos sólidos gerados atingiam em média a faixa 

de 60% ou mais, de acordo com Campos e Castro (2007). Já nos dados divulgados por Filho 

(2019), na tabela em que mostra a repartição da produção, intercâmbio e consumo interno 

de rochas ornamentais 2012- 2018, o percentual de rejeito de processamento cai para 41%. 

No entanto, é um percentual ainda relevante se for considerado o avanço tecnológico de todo 

o processo de extração e beneficiamento. 

Desta maneira, a gestão de resíduos é um desafio para o setor, visto que o montante gerado 

no processo produtivo ainda tem poucas soluções de uso que proporcionam um 

desenvolvimento empresarial sustentável e competitivo, ao que tange à inovação de 

produtos. Assim, um conjunto de demandas se somam às atividades de lavra e 

beneficiamento de rochas ornamentais, sendo a inclusão do design uma delas. 

Assim, o objetivo deste estudo foi verificar o que é feito com o material residual 

proveniente das etapas de beneficiamento das rochas ornamentais e de revestimento, bem 

como apurar como o design pode colaborar com o desenvolvimento de novo produtos e com 

a sustentabilidade do processo. Para tanto, foi levantada bibliografia sobre os processos que 

envolvem as etapas de beneficiamento, resíduos e os meios de reaproveitamento. Também 

foi elaborada uma análise dos produtos catalogados pela “Brazilian Stones Original Design”, 

com a intenção de comprovar o design como meio para valorização de produtos fabricados 

com material excedente da indústria de rochas ornamentais. O detalhamento do método de 

pesquisa está implícito no escopo do artigo, onde estão descritos breves apontamentos sobre 

os resultados encontrados e a valorização dos resíduos pelo design. 

2. Beneficiamento das rochas ornamentais e de revestimento 

 

De acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), na NBR 15012: 

2013, as rochas ornamentais são definidas como “material pétreo natural utilizado em 
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revestimentos internos e externos, estruturas, elementos de composição arquitetônica, 

decoração, mobiliário e arte funerária.” 

Vidal et al.(2013), apontam que as rochas ornamentais e de revestimento são todos os 

tipos de materiais litológicos que podem ser extraídos em blocos ou placas e talhados em 

diversos formatos. Quanto à aplicação, converge com a descrição citada acima, normalmente 

em revestimentos internos e externos para a construção civil, e também para a confecção de 

tampos, balcões lápides, dentre outros. 

O processo de beneficiamento das rochas ornamentais, acontece após a extração de 

grandes blocos retangulares na fase de lavra, seguindo basicamente duas etapas: 

beneficiamento primário e secundário. Na lavra já existe uma quantidade razoável de 

material que é descratado para o corte de chapas por não poder ser extraído em blocos. 

A primeira etapa refere-se ao desdobramento dos blocos rochosos em chapas de 

espessuras entre dois e três centímetros, espessuras mais usuais demandadas pelo mercado 

consumidor. Este procedimento é feito por meio de um maquinário específico, como teares 

convencionais e multifios diamantados, talha-blocos, monofios diamantados dentre outros. 

No entanto, atualmente, o uso da tecnologia de multifios diamantados tem substituído os 

demais processos convencionais de corte, devido sua rapidez de produção que é seis vezes 

maior e também porque “gera um resíduo constituído de pó de rocha e água”(VIDAL et al., 

2013, p.35). 

Após o processo de serragem da rocha, as chapas passam pelo processamento final, ou 

seja, nesta fase o material é talhado com formato, dimensão e aparência praticamente 

definitiva. Este processo envolve o corte das peças nas formas, desenhos e dimensões 

diversas, acabamentos de borda e também pelo acabamento da superfície. Dentre os 

principais acabamentos superficiais estão: levigamento, polimento, flamejamento, 

escovação, resinagem, e o apicoamento, dentre outros. É neste estágio de conformação e 

especificação final, que as cores, texturas e aparência das rochas se sobressaem. 

Concluídos estes ciclos de beneficiamento, a chapas de rochas ornamentais são enviadas 

às marmorarias, local onde são dimensionadas em produtos específicos de acordo com a 

solicitação de projetos principalmente oriundos da construção civil, como pias, bancadas, 

revestimentos, pavimentação, peitoril, soleiras, rodapés, móveis, etc. 

É conveniente apontar que os arremates feitos nas marmorarias podem diferir de acordo 

com a disponibilidade das tecnologias empregadas no local, como o corte por jato d’água, 

por exemplo, que permite a execução de peças extremamente elaboradas e personalizadas. 

Em todas as etapas que envolvem a produção de rochas ornamentais, há geração de 

resíduos, mote deste estudo. Por isto é necessário discorrer, sobre os aspectos que envolvem 

a sustentabilidade e os impactos ambientais ocasionados pela extração deste tipo de material. 

 

2.1 Os resíduos  

 

Todo processo de produção de artefatos, seja de material natural ou não, passa por etapas 

em que ocorrem perdas de material. No setor de rochas ornamentais não é diferente. Em 

todas as fases produtivas do beneficiamento, desde a extração até a concepção do produto 

final existe algum tipo de material residual. 
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Os resíduos sólidos e suas classificações de acordo com a NBR 10004, em sua segunda 

edição atualizada, define os resíduos nos estados sólidos e semi-sólido como materiais “que 

resultam de atividades de origem industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, de 

serviços e de varrição”(NBR 100004, 2004, p.01). O documento inclui também lodos 

procedente de sistemas que envolvem água em seu contexto, “bem como determinados 

efluentes, contendo partículas finas e ultrafinas de rochas ou 

minerais”(CAMPOS;CASTRO, 2007, p.04). 

Quanto à classificação, a norma traz duas classes: Classe I – resíduos perigosos e Classe 

II: Não Perigosos. A segunda classe ainda é dividida em resíduos inertes, cujas 

características quando em contato com a água não sofrem modificações – ordem que que se 

enquadram os resíduos rochosos; e não inertes, materiais que podem ser solúveis em água. 

É importante frisar que, estas classificações devem ser usadas para organização de planos 

adequados para a gestão de resíduos, em grandes empresas principalmente, pois ajuda a 

nortear todo os processo de coleta, transporte e descarte correto do excedente. 

Na cadeia produtiva das rochas ornamentais e de revestimentos, de acordo com Campos 

e Castro (2007), a classificação do excedente do processo de beneficiamento normalmente é 

feita pela dimensão do resíduos, nomeados em: grossos, finos e ultrafinos. Ambos são 

encontrados em todas etapas de beneficiamento, porém alguns são mais característicos em 

determinadas etapas, conforme pode-se visualizar na imagem (Figura 01) a seguir: 

 

Figura 01: Etapas do beneficiamento e geração de resíduos. Fonte: Elaborado pelas autoras. 

 

O material residual grosso comumente é encontrado em todas etapas do beneficiamento, 

porém diminuindo sua dimensão à medida que avança o processo produtivo (retalhos 

menores). Ou seja, os resíduos oriundos das pedreiras são blocos de dimensões diversas e 

irregulares (Figura 02 – a), com algum defeito, como fraturas por exemplo. Já no 

desdobramento dos blocos em chapas, as sobras são casqueiros, lascas, tiras dentre outros 

tipos (Figura 02 – b).  

                                                               

                

Figura 02: a) Resíduos Pedreira Paludo – Garibaldi/RS  b) Resíduos beneficiamento – Empresa 

Basaltear – Paraí/RS. Fonte: Elaborado pelas autoras 

a b 
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De acordo com Paldés (2007), os casqueiros, termo corriqueiramente usado para definir 

grande parte dos resíduos, correspondem a grandes chapas lisas de um lado e no outro com 

marcas de martelos, com tamanho aproximado de 2,90 x 1,80 x 0,05 metros, que possuem 

extremidade irregulares. O autor aponta ainda outra nomenclatura, também usada na 

indústria do setor, para nomear os resíduos que se constituem em pequenos blocos 

(dimensões diversas) de materiais de alta qualidade, as “interas”. Matéria – prima também 

considerada de grande desperdício. 

Na etapa final, na marmoraria, local onde acontecem os recortes finais, esquadrejamento 

das peças, polimento e demais processos finais, os resíduos considerados sólidos e grossos 

se constituem de aparas e pedaços de lascas, tamanhos pequenos de rochas excedentes. 

Os resíduos finos e ultrafinos, conforme apontam Campos e Castro (2007), são 

característicos dos processos que ocorrem principalmente nas serrarias e marmorarias, sendo 

formados pelos efluentes gerados juntamente com a água usada na refrigeração durante o 

corte, a chamada lama abrasiva, composta por água, cal e granalha. O pó produzido nos 

processos de polimento e afins também é classificado com resíduo fino, que contém produtos 

químicos e componentes de abrasivo usados durante a etapa (CAMPOS; CASTRO, 2007). 

Embora o emprego de novas tecnologias de extração e corte das chapas seja uma realidade 

que aumenta a cada dia, as pedreiras e empresas de beneficiamento ainda possuem uma 

quantidade expressiva de material residual, que são depositados nas próprias empresas à céu 

aberto, ou reaproveitados para a produção de cascalhos e britagem, por exemplo. 

Para se ter ideia do material que é perdido apenas nas etapas inicias de processamento, 

Paldés (2007), apontou em seu estudo que um bloco de rocha extraído da pedreira gera em 

média 54 chapas de 2,90m x 1,80m x 0,02m, com área útil de cerca de 2,80m x 1,75m. Isto 

significa que “o desperdício na serragem é de 25,38 m²/bloco (0,47m² x 55= 25,38 m²), 

excluindo-se aí a perda com os “casqueiros”(PALDÉS, 2007, p.45). 

No geral, no Brasil, as perdas relacionadas ao processamento de extração, corte e 

desdobramento em teares e talhas-bloco são em torno de 35-40% no mínimo, já para o 

processo de beneficiamento simples, sem o uso destas tecnologias, o percentual pode atingir 

até 70% (MME, 2009). 

Nos últimos anos o setor de rochas ornamentais e revestimentos tem se deparado com um 

grande desafio sob o foco da sustentabilidade: o gerenciamento de seus resíduos. Buscar 

alternativas viáveis que cumpram as exigências das legislações ambientais, regulamentações 

e responsabilidades, são sem dúvida ações que podem contribuir com a preservação do meio 

ambiente e ainda com o refinamento de seus processos industriais, que por consequência, 

faz melhorar a qualidade do produto final. 

 

2.2 O reaproveitamento dos resíduos 

 

Apesar da abundância de material rochoso existente, as rochas consideradas ornamentais 

e de revestimento são pouco exploradas em outras vertentes que não no mercado da 

construção civil e arquitetura de interiores em geral, e seus resíduos tampouco 

reaproveitados de forma à valorização de sua materialidade. 

Paldés (2007) afirma que o tamanho da indústria de rochas ornamentais é proporcional 

ao desperdício que ela gera, e que milhares de toneladas de rejeitos não possui destinação 
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formal e acabam sendo reaproveitados apenas como cascalhos ou são considerados lixo 

industrial. 

No entanto, existem pesquisas que mostram o reaproveitamento dos resíduos de rochas 

ornamentais para outros fins, como para painéis decorativos, artefatos diversos, produção de 

tijolos e materiais cerâmicos com o uso da lama abrasiva resultante das etapas de 

beneficiamento, o pó de rocha como enriquecimento mineral do solo, dentre outros. 

No âmbito da construção civil, Paldés (2007) descreve que é possível o aproveitamento 

dos resíduos provenientes do beneficiamento para construção de faixas e painéis decorativos, 

tiras para construção de ralos, seixos rolados e até pisos em “cacos”, entre inúmeras 

possibilidades. 

Neto e Melo (2013) propõem o desenvolvimento de novos produtos a partir da 

identificação dos tipos de resíduos, em que classificam em pequenos, médios e grandes. 

Dentre os produtos propostos estão banco de jardim, mesa de centro, cinzeiro, saboneteira, 

porta-lápis, etc. Também indicam que os novos produtos gerados podem ser confeccionados 

com as ferramentas e insumos já existentes na empresa, sem o emprego de novas tecnologias. 

Já Wiedemann et.al (2015), sugerem a utilização da lama abrasiva para a fabricação de 

tijolos – ditos tijolos ecológicos - em substituição à grande parte da argila que normalmente 

é utilizada no processo. Enfatizam ainda que esta temática vem despertando o interesse de 

diversos pesquisadores. 

Outra forma de reaproveitamento do resíduo rochoso que tem se difundido atualmente é 

a utilização do pó de rocha como remineralizadores de solo, processo chamado rochagem. 

De acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Rochas Ornamentais - ABIROCHAS 

(2020), este processo será uma revolução para o setor agrícola, visto que além de substituir 

alguns tipos de agrotóxicos tem grande vantagem econômica. 

Ainda, conforme indica Vidal (2003), o principal consumidor dos rejeitos das serrarias e 

marmorarias é a construção civil, o chamado “construbusiness”. O autor exemplifica 

possíveis meios de reaproveitamento dos resíduos, propondo agregados para a construção 

civil, discriminados em diversos tamanhos de granulações (areia, pedra britada, pedregulho, 

pedrisco e pó de pedra), corte em menores dimensões dos ladrilhos que são considerados 

residuais por estarem fora do padrão, dentre outras ações que podem recuperar  e otimizar a 

produção nas pedreiras. 

Por fim, como percebe-se, a temática não é estanque e pode ser aprofundada por muitas 

e distintas áreas de pesquisa, como a do design, mote destes apontamentos. Assim, pensar 

sobre como aproveitar efetivamente os rejeitos da atividade produtiva das rochas 

ornamentais e de revestimento, contribui de forma efetiva para uma aproximação com as 

questões que envolvem o desenvolvimento de produtos por meio do design, além da 

sustentabilidade econômica e ambiental. 

 

3. Aproximação setor de rochas ornamentais com o design 

 

No ano de 2018 foi realizada a primeira exposição de produtos desenvolvidos por 

designers brasileiros, com o intuito de aproximar a indústria brasileira de rochas ornamentais 

com designers e arquitetos, ampliando as possibilidades formais e uso das rochas. Esta ação 

teve inciativa da Associação Brasileira da Indústria de Rochas Ornamentais (ABIROCHAS) 
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em parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-

Brasil), com curadoria de Adélia Borges.  

Na primeira edição os 15 produtos desenvolvidos variaram em formas e funções, desde o 

uso corriqueiro como revestimentos, pisos e cubas até móveis e pequenos objetos utilitários 

e decorativos. As rochas ornamentais utilizadas foram mármores, granitos, quartzos e 

quartzitos, fornecidas pelas empresas parceiras do evento.  

O processo de execução das peças envolveram máquinas de Controle Numérico 

Computadorizado (CNC), possibilitando um estudo formal mais elaborado, porém pouco 

usual no mercado brasileiro de beneficiamento de rochas ornamentais. Além do uso da 

tecnologia mais avançada, alguns artefatos também contaram com a produção manual. 

Em 2019, ocorreu a segunda edição do evento, com curadoria de Vivian Coser. Assim 

como no ano anterior, arquitetos e designers desenvolveram produtos com rochas 

ornamentais brasileiras, com o intento de mostrar a versatilidade do material. A exposição 

contou com 22 peças, com distintas proposições, acabamentos e meios de processamento. 

No ano de 2020 aconteceu o terceiro ano consecutivo da exposição, no entanto não foi 

lançado catálogo oficial dos artefatos expostos, em detrimento da pandemia, assim como a 

edição de 2021 não ocorreu. 

Sobre os produtos selecionados para este estudo, foram contemplados os que se 

enquadram às especificações sobre o que são considerados material residual sólido na cadeia 

de rochas ornamentais. Assim, as peças que perfeitamente poderiam ser confeccionadas a 

partir dos resíduos são: mesas laterais, bandejas, fruteiras, objetos multiusos e ainda peças 

com design de superfícies. 

Dentre as distintas proposições de mesas laterais - formas, cores e tamanhos - estão a 

mesa lateral Petra (Figura 03 – a), cuja configuração se dá pelo uso da rocha granito (Black 

Fusion e Taurus) e quartzito (Mykonos) nos tampos (redondos e retangulares), e sua base 

em aço carbono pintado em preto. A dimensão total é de 33 x 63,5 x 53 cm. A mesa lateral 

Adobe (Figura 03 – b), que utiliza em sua base pequenos blocos de rocha (quartzito Arezzo, 

Green Ocean e Perla Santana), também estrutura em aço pintado e alturas diferentes de (1) 

21 x 25 x 60 cm (2) 41 x 31 x 60 cm (3) 38 x 28 x 60 cm. E a mesa de apoio Jardim (Figura 

03 – c) com tampo com quartzito (Iron Red) com 25 x 25 centímetros, eixo central em aço 

carnono pintado com 50 centímetros de altura. Em ambas mesas é possível perceber a junção 

entre a rocha e material metálico, de tamanhos diversos, porém pequenos. 

 

  
 

Figura 03: a) Mesa lateral Petra – Design por Fernando Jaeger (2018) b) Mesas laterais Adobe – 

Design por Guilherme Wentz (2018)  c) Mesa Lateral Jardim –  Design por Jader Almeida (2019) 

Fonte: a - b - c) Catálogos Brazilian Stone Original Design - 2018  e 2019. 

a b c 
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Bandejas de distintos tamanhos e formatos também foram artefatos desenvolvidos para a 

mostra. As Bandejas Árdea (Figura 04 – a) se constituem apenas de rocha mármore 

(Superlative), em formatos irregulares e medidas desiguais, com bordas esculpidas no 

próprio material. Já a Bandeja Fita (Figura 04 – b), mescla o aço inox com o mármore 

(Amsterdam), que é uma simples placa no centro do objeto, com dimensão de 60 x 30 x 5 

centímetros. 

 

   
  
Figura xx : a) Bandejas Árdea – Design por EstudioBola (2018)  b) Bandeja Fita – Design por Leandro 

Garcia (2018). Fonte: Fonte: Catálogo Brazilian Stone Original Design – 2019. 

 

 

Outros tipos de objetos encontrados foram fruteiras. A fruteira Minimal (Figura 05- a), 

confeccionada em quartzito (Sunflower), dispõe de duas placas retangulares que se encaixam 

entre si.  E a peça E.ro (Figura 05 – b), em mármore  (Shadow), que se configura em formato 

quadrado e com texturas que remetem às erosões eólicas causadas pelos ventos nas rochas, 

e tamanho de 40 x 40 cm. 

 

  
 

Figura 05: a) Fruteira Minimal – Design por Konsepta (2019) b) Fruteira E.ro – Design por Andrea 

Macruz (2019). Fonte: Catálogo Brazilian Stone Original Design – 2019. 

 

Já as peças desenvolvidas pelo designer Ludson Zampirolli agregam o pensar projetual 

do design e a alta tecnologia, ainda pouco empregada no setor de rochas ornamentais no 

Brasil. A Superfície Veneto ( Figura 06 – a), por exemplo, uma peça de 40x40x10 

centímetros, esculpida em mámore (Mandala), foi elaborada por meio de modelagem 

tridimensional, seguida do processo de usinagem em uma máquina de monofio diamantado 

CNC. 

Outro projeto são as placas de revestimentos em quartzitos (Avocatus, Madeirus e 

Platinus), figura 06 –b, com dimensão de 40x40x2 centímetros, em que desenhos 

geométricos foram usinados sobre a superfície da rocha, por meio da técnica de gravação a 

laser em mármores e quartzitos. 

a b 

a b 
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Figura 06: a) Superfície Veneto – Design por Ludson Zampirolli (2018) b) Revestimentos – Design por 

Design Ludson Zampirolli (2019). Fonte: a - b) Catálogos Brazilian Stone Original Design - 2018  e 

2019. 

 

Cabe aqui uma ênfase para Ludson Zampirolli, pioneiro no desenvolvimento de produtos 

com rochas ornamentais a partir da aplicação da tecnologia máquinas de Controle Numérico 

Computadorizado (CNC), explorando novos usos do material, bem como formas e texturas. 

E por fim, o objeto que agrega mais de uma função: o vaso/castiçal Chess (Figura07), 

composto por duas pequenas peças de rocha – quartzito (Vibranium) em “X” e um tubo 

central em latão, que demonstra que é possível o aproveitamento e reuso de materiais. 

 
Figura 07: Vaso/Castiçal Chess – Design por Noemi Saga Atelier. Fonte: Catálogo Brazilian Stone 

Original Design - 2019 

 

A partir da análise descrita acima é possível verificar que grande parte dos produtos 

desenvolvidos não envolvem uma grande quantidade de material rochoso, comprovando ser 

completamente cabível o desenvolvimento de produtos com os resíduos provenientes das 

rochas ornamentais e de revestimento. 

 

4. Aproveitamento residual e sua valorização a partir do design 

 

 

O termo design, amplamente conhecido e citado por uma vasta bibliografia que tece 

diversos rumos e conceitos, possui um denominador comum: que o design se constitui em 

uma atividade interdisciplinar, projetual, que se apropria e aprofunda sobre todos aspectos 

teóricos, práticos e tecnológicos que envolvem a concepção projetual, considerando ideias 

inovadoras que contenham elementos de ordem prática, simbólica e estética e que ainda 

permite um diálogo mais próximo com o usuário, ou seja, não é meramente orientado pelo 

apelo estético. 

a 
b 
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Quando uma empresa se apropria do design para concepção de seus produtos, ela permeia 

por um campo que pode ser a espinha dorsal para maior competitividade no mercado. 

Contudo, o setor de rochas ornamentais e de revestimento ainda não se apropriou 

completamente deste recurso. Frente à esta lacuna, a ABIROCHAS (2018), publicou um 

estudo em que coloca o design como um vetor de competitividade setorial, que pode atuar 

em múltiplas dimensões, como é possível visualizar na imagem abaixo (Figura 08): 

 

 

Figura 08: Vetores e fatores determinantes da competitividade do setor de rochas ornamentais e de 

revestimento. Fonte: Ribeiro e Filho (2018). 

 

Dentre os inúmeros vetores que constituem a competitividade do setor, de acordo com o 

documento proposto pela ABIROCHAS (2018), o design pode atuar em várias frentes, 

conforme apontam as setas laranjas, a saber: no mix de produtos, diversificando e agregando 

valor; na tecnologia, no desempenho produto – produção – qualidade; em questões de ordem 

ambiental, ciclo de vida do produto; e no design e desenvolvimento de mercado, na gestão 

de mercado, produção e produto.  

Portanto, é fato que o design pode e deve atuar no processo de valorização dos produtos 

provenientes dos resíduos de rochas ornamentais, visto que além de contribuir na concepção 

de novos produtos, também impulsiona a demanda pela inovação em tecnologias de 

beneficiamento, fundamentais para o processo de desenvolvimento de artefatos mais 

aprimorados. 

E sob este ponto de vista e reflexão, foi possível analisar e identificar que os 37 produtos 

encontrados nos catálogos do “Brazilian Stone Fair”, no mínimo 10 poderiam ser 

confeccionados com resíduos de rochas ornamentais, ou até mesmo os artefatos 

dimensionalmente maiores, visto que corriqueiramente se encontra material residual em 

grandes dimensões, inutilizados por alguma patologia ou fratura, tornando-se obsoletos. 

Outro aspecto observado, foi que o desenvolvimento de objetos em rochas ornamentais, 

além permitir o uso de novas tecnologias para elaboração de produtos com texturas e formas 

diversas, também permite a combinação e uso de outros materiais. Ponto que vale salientar, 

pois a maioria dos produtos confeccionados com rochas ornamentais, poucas vezes são 

pensados em combinação com outros tipos de materiais, de texturas, cores, acabamentos e 

propriedades distintas. 
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Em relação ao design dos artefatos observados, pode-se perceber que o ato projetual, de 

concepção formal e de conceito estão presentes, provando que o conhecimento técnico de 

forma, função, materialidade e concepção, provenientes da junção do design e tecnologia, 

constrói inúmeras possibilidades que o mercado de rochas ainda pouco explora. 

De acordo com Neto e Torres (2016), em seu estudo sobre o “Design como fator chave 

para o processo de inovação de produto no setor de rochas ornamentais”, é possível afirmar 

que ao investir na produção, no aproveitamento de resíduos e no desenvolvimento de novas 

linhas de artefatos – modulados ou sofisticados – as empresas conseguirão agregar valor real 

ao produto final, e por consequência fomentar o investimento em novas tecnologias e o 

consumo. 

Por isto cabe enfatizar que agregar valor aos resíduos provenientes das etapas de 

beneficiamento por meio do design é essencial ao setor de rochas ornamentais, pois além de 

contribuir para a competitividade do setor, contribui para desenvolvimento mais sustentável 

por parte da empresa. 

 

5. Considerações Finais 

 

Diante do cenário exposto, verificou-se que é premente um olhar criterioso sob o ponto 

de vista da geração de resíduos da indústria de rochas ornamentais e de revestimentos. Pensar 

novos meios e tecnologias para reaproveitar os rejeitos é essencial para a competitividade da 

empresa e principalmente para questões que envolvem o desenvolvimento sustentável.  

Conforme apontam Ribeiro e Filho (2018), é uma condicionante setorial que afeta 

consideravelmente o processo de mineração, a qual deve ser orientada pelo controle 

ambiental das atividade produtivas com fins de otimização do uso das matérias-primas e 

conservação de energia, para reaproveitamento dos rejeitos resultantes da lavra e 

beneficiamento. Os autores apontam ainda que “os rejeitos da atividade produtiva de rochas 

ornamentais devem ser percebidos como estoques remanescentes, efetivamente 

aproveitáveis como matéria-prima para usos industriais diversos.”(RIBEIRO;FILHO, 2018, 

p.28) 

Verificou-se que existem muitas formas de reaproveitamento dos rejeitos de rochas 

ornamentais e de revestimento, contudo sem o enfoque da valorização por meio do design 

de produtos. O design, por sua natureza projetual e multidisciplinar, tem a capacidade técnica 

de aprimorar a gama de produtos, mesmo oriundos de material excedentes, incentivando 

novos usos e até mesmo a implementação de novas tecnologias de processo produtivo, 

conforme pode-se visualizar nos produtos expostos nos catálogos da “Brazilian Stones 

Original Design”. 

Por fim, o design pode ser usado como estratégia para superação do gerenciamento 

sustentável de resíduos pétreos, além de ser uma ponte de inovação para desenvolvimento 

de artefatos a partir do material residual, agregando valor à matéria-prima. 
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Resumo
O presente trabalho buscou mapear e classificar as áreas de risco de inundação da bacia
hidrográfica do rio Jaboatão, em Pernambuco, utilizando o método AHP (Analysis Hierarchy
Process) aliado a Sistemas de Informações Geográficas (SIG). Para isso, foram elencados os
parâmetros que mais influenciam no processo de inundação e determinados pesos de importância
aos mesmos, sendo eles: uso e ocupação do solo, hipsometria, declividade e pedologia. Esses
parâmetros foram manipulados na forma matricial por meio do software ArcGIS (10.4), onde
foram submetidos às técnicas de reclassificação e álgebra de mapas. A partir desse procedimento,
foi possível obter o mapa das áreas de risco de inundação para região do estudo, em que foi
observado que as áreas que apresentam maiores suscetibilidades a esse tipo de acidente hidrológico
são as que possuem baixas declividades e cotas altimétricas, solos com pouca capacidade de
infiltração de água e expressiva intervenção antrópica.

Palavras-chave: Acidente Hidrológico; Álgebra de Mapas; Intervenção Antrópica; Sistemas de
Informações Geográficas (SIG); Suscetibilidades

Abstract
The present work sought to map and classify the flood risk areas of the hydrographic basin of the
Jaboatão River, in Pernambuco, using the method AHP (Analysis Hierarchy Process) combined
with Geographic Information Systems (GIS). For that, the parameters that most influence the
flooding process and certain weights of importance to them were listed, namely: land use and
occupation, hypsometry, slope and pedology. These parameters were manipulated in the matrix
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form using the ArcGIS software (10.4), where they were submitted to the reclassification and map
algebra techniques. From this procedure, it was possible to obtain the map of areas at risk of
flooding for the region of the study, in which it was observed that the areas that are most
susceptible to this type of hydrological accident are those with low declivity and elevation levels,
soils little water infiltration capacity and significant anthropic intervention.

Keywords: Hydrological Accident; Map Algebra; Anthropic Intervention; Geographic
Information Systems (GIS); Susceptibilities

1. Introdução

A urbanização é um fenômeno histórico que está presente nas sociedades e adquire
formas diversas de desenvolvimento conforme as especificidades culturais,
socioeconômicas, tecnológicas e geográficas da região (ROSA e PAZ, 2016). No Brasil, de
acordo com Stamm et al. (2013), a população urbana superou a população rural a partir da
década de 1970, sobretudo devido ao aumento do setor de serviços nas metrópoles
nacionais. No entanto essa evolução foi ocorrendo de forma acelerada, intensa e
desordenada, não havendo a fiscalização adequada da gestão pública, resultando em
problemas sociais, econômicos, organizacionais e ambientais (SILVA et al., 2017;
CASAROTI et al., 2018).

Além de outras consequências, a urbanização ocasiona intervenções significativas no
regime das águas pluviais devido à redução considerável das áreas verdes e a
impermeabilização do solo (LUCAS et al., 2010; BRITO et al., 2020), implicando
diretamente no aumento do escoamento superficial, na obstrução da infiltração e na
redução da evapotranspiração (FRITZEN e BINDA, 2011; TUCCI, 2016; ROSA e
ALMEIDA, 2018). Aliadas a esses tipos de alterações no ambiente natural, Mantis e Vaz
(2019) afirmam que as inundações e os alagamentos constam como um dos principais
problemas a serem enfrentados, principalmente em épocas de chuvas intensas.

Conforme Braga (2016), a inundação ocorre quando as águas de um canal de drenagem
transbordam, devido à falta de capacidade de transporte desse sistema, atingindo as áreas
marginais (várzeas) que, geralmente, são ocupadas pela população para moradia, transporte,
recreação, comércio, indústria, entre outros. Para o Ministério da Saúde do Brasil, esse tipo
de desastre provoca danos humanos, patrimoniais e ambientais, fazendo com que, todos os
anos, milhares de famílias saiam de suas casas (temporária ou definitivamente) e tenham
sua saúde física e mental exposta a diversos tipos de agravos e doenças (BRASIL, 2017).

A evolução constante dos recursos tecnológicos concede o desenvolvimento de diversos
sistemas que auxiliam na identificação e definição de áreas de risco e de seu mapeamento,
sendo este progresso alinhado com o avanço e facilidade de acesso cada vez maior de
amplos conjuntos de geotecnologias (MANTIS e VAZ, 2019). Os Sistemas de Informações
Geográficas (SIG), aliados a outras técnicas de geoprocessamento, são indispensáveis para
o mapeamento e identificação das áreas com risco de acidentes hidrológicos. Essas
ferramentas permitem a manipulação de grande quantidade de dados e informações
georreferenciados, bem como a representação cartográfica dos mesmos, possibilitando a
tomada de decisão, como também uma economia de recursos e tempo, conforme
descrevem Zanata et al. (2012).
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Devido às características físico-naturais e alterações decorrentes das interferências
humanas apresentadas na bacia hidrográfica do rio Jaboatão, em Pernambuco, o presente
estudo tem como objetivo mapear as áreas de risco de inundação dessa região, utilizando
SIG aliado ao método AHP (Analysis Hierarchy Process), a fim de contribuir como
instrumento para a elaboração de políticas públicas mitigadoras desse tipo de evento.

2. Materiais e métodos

2.1 Localização e caracterização da região do estudo

A bacia hidrográfica do rio Jaboatão está situada na região litorânea do estado de
Pernambuco, entre as coordenadas 08° 03’ 0” e 08° 14’ 0” de latitudes sul e 34° 59’ 0” e
35° 15’ 30” de longitude oeste (SILVA e GIRÃO, 2020). De acordo com Gomes (2005), a
referida bacia, juntamente com as bacias dos rios Tejipió e Pirapama, integra o
denominado Grupo 2 das bacias de pequenos rios litorâneos do estado de Pernambuco
(GL-2) e abrange os seguintes municípios: Vitória de Santo Antão, Moreno, Jaboatão dos
Guararapes, São Lourenço da Mata, Cabo de Santo Agostinho e Recife (Figura 1). Dentre
os supracitados municípios, cinco se encontram na Região Metropolitana do Recife (RMR)
e apenas um, na Zona da Mata Sul do estado, ou seja, o município de Vitória de Santo
Antão, onde está localizada a nascente do rio Jaboatão.

Figura 1: Localização da bacia hidrográfica do rio Jaboatão. Fonte: elaborado pelos autores.

A área de drenagem da bacia hidrográfica do rio Jaboatão é de aproximadamente 442
km², com 75 km de extensão do seu rio principal e um padrão de escoamento do tipo
exorreico, isto é, sua drenagem se faz em direção ao oceano (GOMES, 2005; MOREIRA,
2007; SILVA e GIRÃO, 2020). Na bacia está inserida a lagoa Olho d’Água, que se
configura como a principal lagoa natural costeira do estado de Pernambuco e a maior lagoa
urbana do Brasil (SILVA et al. 2017). Limita-se ao leste com o oceano Atlântico, ao sul
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com a bacia do rio Pirapama, ao norte com a bacia do rio Tejipió e a oeste com a bacia do
rio Capibaribe.

Conforme Badarau e Listo (2020), o relevo da RMR, onde a maior parte da região do
estudo se encontra, é bastante suscetível à ocorrência de inundações devido à grande
presença de planícies flúvio-marinhas e de terraços fluviais que apresentam cotas
altimétricas muito baixas, compreendidas entre 2m e 8m em relação ao nível do mar. Além
dos fatores físico-naturais destacados, por abranger zonas urbanas densamente povoadas,
vale destacar as cidades de Moreno, parte do Recife, Cabo de Santo Agostinho (distritos de
Pontezinha e Ponte dos Carvalhos) e Jaboatão dos Guararapes, onde o rio Jaboatão vem
apresentando ao decorrer do tempo graves intervenções antrópicas (GOMES, 2005).

A escolha da bacia hidrográfica do rio Jaboatão como região de estudo se deu por
possuir características físico-naturais e considerável índice de intervenção antrópica que a
condiciona fortemente a apresentar áreas suscetíveis ao risco de inundação.

2.2 Escolha dos parâmetros condicionantes ao risco de inundação

Conforme análise realizada em estudos semelhantes, foi verificado que dentre os
parâmetros que contribuem na suscetibilidade do risco de inundação, o uso e ocupação do
solo, a hipsometria, a declividade e a pedologia apresentaram maior recorrência (BRAGA
et al., 2020; LEAL et al., 2020; CAMPIOLI e VIEIRA, 2019; RAMOS et al., 2018;
CAPRAIO, 2017; OUMA e TATEISH et al., 2014; MAGALHÃES et al., 2011). Devido
aos registros citados na literatura, esses parâmetros também foram utilizados neste trabalho.

2.3 Coleta e tratamento dos dados

Os dados e materiais utilizados na elaboração deste estudo foram adquiridos junto aos
órgãos oficiais, de maneira presencial ou por meio de suas respectivas plataformas virtuais,
como indica o Quadro 1.

Dados Tipo (representação) Origem Ano
Bacias Hidrográficas
Pernambucanas Vetorial (polígono) IBGE 2010

Lagoa Olho D’Água Vetorial (polígono) PMJG 2011
Rede Hidrográfica Vetorial (linha) ANA 2013

Declividade Matricial CPRM 2010
Hipsometria Matricial INPE (TOPODATA) 2011
Pedologia Vetorial (polígono) EMBRAPA 2011

Uso e Ocupação do Solo Vetorial (polígono) IBGE 2018
Quadro 1: Fontes dos dados utilizados. Fonte: Elaborado pelos autores.

Todos esses dados foram manipulados no software ArcGIS (versão 10.4) em
coordenadas UTM no Sistema de Referência Geocêntrico para as Américas (SIRGAS).
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2.4 Reclassificação dos parâmetros quanto ao grau de suscetibilidade à inundação

Para realizar essa etapa, foram determinados valores para cada classe dos parâmetros
escolhidos, de acordo com o grau de suscetibilidade à inundação. Para isso, foi utilizada a
opção reclassify do menu spatial analyst no ArcGIS. O critério utilizado para essa
atribuição foi o mesmo que o adotado por Campioli e Vieira (2019). Assim, foi definida
uma hierarquia conforme o grau de suscetibilidade para cada classe de cada parâmetro, de
modo que quanto maior o valor atribuído à classe, maior o risco de inundação. Sendo o
grau 1 representado pelas classes que apresentavam suscetibilidade muito baixa ou nula e o
grau 5, pelas classes de suscetibilidade muito alta.

O Quadro 2 apresenta as classes dos parâmetros reclassificadas quanto ao grau de risco
de inundação.

Grau
Parâmetros

Uso e ocupação
do solo Hipsometria (m) Declividade (%) Pedologia

1 Vegetação
Florestal 281,01 - 439,00 > 45,00 Latossolos

2 Vegetação
Campestre 184,01 - 281,00 20,01 - 45,00 -

3 Área Agrícola 107,01 - 184,00 8,01 - 20,00 -

4 - 49,01 - 107,00 3,01 - 8,00
Argissolos,
Espodossolo,

Gleissolo, Neossolos

5 Área Artificial,
Corpo Hídrico 0,00 - 49,00 0,00 - 3,00 Água, Área Urbana,

Solos de Mangue
Quadro 2: Reclassificação das classes dos parâmetros, conforme o grau de risco à inundação. Fonte:

Elaborado pelos autores.

2.5 Aplicação do método AHP

O método proposto para o mapeamento das áreas de risco de inundação da bacia
hidrográfica do rio Jaboatão teve como embasamento a aplicação do AHP, que se trata de
um procedimento desenvolvido por Thomas L. Saaty em meados da década de 1970.
Segundo Martins e Coelho (2012), o referido método é uma ferramenta de tomada de
decisões, que pode auxiliar no ajuste de prioridades e torna a decisão racional e não
intuitiva e subjetiva. Para aplicação do método, inicialmente, é gerada uma escala de
importância por meio de pesos atribuídos aos parâmetros avaliados, pois cada um desses
parâmetros possui relativa importância que influencia na possível inundação da região do
estudo (RIBEIRO e ALVES, 2016; MEIRELLES et al., 2018; CAMPIOLI e VIEIRA,
2019). Assim, foi realizado um processo de julgamento comparativo entre os parâmetros
para determinar a importância mútua de cada um deles para construir a Matriz de
Comparação Pareada (Quadro 3). Para isso, foi utilizada uma escala de pesos definida por
Saaty (1977), seguindo a ordem de importância apresentado no Quadro 4.
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parâmetro parâm. 1 ... parâm. p ... parâm. m
parâm. 1 1 ... a1p ... a1m

... ... ... ... ... ...
parâm. p ap1 ... 1 ... apm

... ... ... ... ... ...
parâm. m am1 ... amp ... 1

Quadro 3: Matriz de Comparação Pareada. Fonte: Elaborado pelos autores.

Valores Descrição e justificativa da importância
1 Igual - Os dois parâmetros contribuem equitativamente.

3 Moderada - O parâmetro comparado é um pouco mais importante que o
outro.

5 Essencial ou forte - Julgamento favorecendo fortemente um parâmetro sobre
o outro.

7 Muito forte - Um parâmetro é fortemente favorecido, com demonstração na
prática.

9 Extrema - O parâmetro comparado apresenta uma importância maior do que
o outro em maior nível possível.

2, 4, 6, 8 Valores intermediários - Quando há uma condição intermediária entre duas
definições.

Quadro 4: Escala de julgamento de importância do AHP. Fonte: Adaptado de Saaty (1977).

Após o preenchimento da Matriz de Comparação Pareada, foi obtido o vetor de pesos
associados a essa matriz, como mostra o Quadro 5, em que cada elemento desse vetor
indica a importância relativa de cada parâmetro quando comparado aos demais.

Par. par. 1 ... par. p ... par. m auto-vetor Pesos

par. 1 1 ... a1p ... a1m m
mp aaag 11111 *...**...*

S
g1

1 

... ... ... ... ... ... ... ...

par. p ap1 ... 1 ... apm m
pmpppp aaag *...**...*1

S
g p

p 

... ... ... ... ... ... ... ...

par. m am1 ... amp ... 1 m
mmmpmm aaag *...**...*1
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Quadro 5: Vetor de pesos associado à Matriz de Comparação Pareada. Fonte: Elaborado pelos autores

Em seguida, ainda foi necessário avaliar a consistência dos resultados. Essa etapa foi
realizada a partir do cálculo do Índice de Consistência (IC) e da Razão de Consistência
(RC). Para Campioli e Vieira (2019), o IC prevê uma boa estimativa em relação aos pesos
resultantes do AHP. Essa verificação é obtida por meio da Equação 1.
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m

mIC máx (1)

Sendo:
IC - Índice de Consistência; λmáx - Autovalor máximo; m - Número de parâmetros
utilizados para o cálculo

Por fim, para a realização do cálculo da RC foi preciso usar o valor do Índice
Randômico (IR), que varia com a quantidade “m” de parâmetros estabelecidos na Matriz
de Comparação Pareada. Saaty (1987) propõe uma tabela com os IR’s de matrizes de
ordem 1 a 10, calculados em laboratório, conforme exibido na Tabela 1.

m 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
IR 0 0 0,58 0,90 1,12 1,24 1,32 1,41 1,45 1,49

Tabela 1: Índices randômicos (IR). Fonte: Saaty (1987)

A RC é obtida pela razão entre IC e o IR correspondente. Segundo Saaty (1987), caso a
RC seja menor ou igual a 10% os julgamentos obtidos são consistentes.

2.6 Utilização da Álgebra de Mapas

Para essa etapa foram realizadas operações aritméticas utilizando a ferramenta raster
calculator do software ArcGIS, onde foram associados os parâmetros de suscetibilidade a
inundação reclassificados e representados por dados matriciais com os pesos estabelecidos
na etapa anterior. Como subsídio para essa etapa, foi utilizado o modelo apresentado pela
Equação 2.

SDHUM SDHU ****   (2)

Sendo:
M - Mapa de risco de inundação; U - Uso e ocupação do solo; H - Hipsometria; D -
Declividade; S - Tipo do solo; ω - Peso do respectivo parâmetro (obtido pelo AHP).

3. Resultados e discussão

Por meio da utilização do SIG, foi possível compor os mapas de comportamento dos
parâmetros de suscetibilidade à inundação da bacia hidrográfica do rio Jaboatão elencados
neste estudo, como apresenta a Figura 2. São eles: uso e ocupação do solo (A), hipsometria
(B), declividade (C) e pedologia (D).
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Figura 2: Comportamento dos parâmetros de suscetibilidade a inundação na bacia hidrográfica do rio
Jaboatão. Fonte: elaborado pelos autores.

Analisando a referida figura, é possível observar a predominância de área antropizada a
leste da bacia, o que corresponde à zona urbana do município de Jaboatão dos Guararapes
e também de pequena parte da cidade do Recife e Cabo de Santo Agostinho. Em
contrapartida, a parte oeste é compreendida, em grande parte, por vegetação florestal e área
agrícola. A respeito da geomorfologia da região, há uma prevalência de cotas altimétricas e
declividade baixas na porção sudeste, indo de encontro ao que é verificado a sudoeste.
Sobre a pedologia, a maior parte da bacia é preenchida por solos que possuem baixa
capacidade de infiltração, ou seja, mais suscetíveis à inundação.

A Matriz de Comparação Pareada desenvolvida para este estudo está apresentada no
Quadro 6. Os valores utilizados para o preenchimento da matriz foram os mesmos que são
encontrados em estudos semelhantes (BRAGA et al., 2020; LEAL et al., 2020;
CAPRARIO, 2017). Nessa matriz foi observado que, conforme os valores dos pesos, o
parâmetro declividade foi definido como o mais importante diante dos demais e a
pedologia como o menos importante.

Parâmetro (A) (B) (C) (D) Pesos
Uso e ocupação do solo (A) 1 1/3 1/5 3 0,1175

Hipsometria (B) 3 1 1/3 5 0,2622
Declividade (C) 5 3 1 7 0,5650
Pedologia (D) 1/3 1/5 1/7 1 0,0553

Quadro 6: Matriz de Comparação Pareada dos parâmetros da bacia hidrográfica do rio Jaboatão.
Fonte: Elaborado pelos autores
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A partir dos valores definidos na Matriz de Comparação Pareada e da determinação dos
pesos relativos a cada parâmetro, foi analisada a consistência desses resultados, onde foi
obtido o IC equivalente a 0,0396 e a RC igual a 4,3977%. Pelo fato do valor da RC ser
inferior a 10%, os pesos estabelecidos para este modelo são aceitáveis, segundo Saaty
(1987).

Por fim, foi possível elaborar o seguinte modelo matemático para a produção do mapa
de risco de inundação da bacia hidrográfica do rio Jaboatão: M = 0,1175*U + 0,2622*H +
0,5650*D + 0,0553*S, o qual foi submetido à álgebra de mapas no ambiente SIG, onde foi
gerado o mapa representado pela Figura 3.

Figura 3: Mapa de risco de inundação da bacia hidrográfica do rio Jaboatão. Fonte: elaborado pelos
autores.

Analisando a área mapeada, pode-se observar que o risco de inundação muito alto se
apresenta dominante na parte sudeste da bacia hidrográfica do rio Jaboatão, abrangendo a
parte costeira do município de Jaboatão dos Guararapes e a porção do município do Cabo
de Santo Agostinho que está inserida na bacia. Esse fato se deve, principalmente, às
características físico-naturais dessa região, ou seja, as baixas cotas altimétricas e
declividades, por contemplar a lagoa Olho d’Água, como também por representar a maior
parte da área urbanizada da bacia.

Ainda de acordo com a análise, também foi verificado o risco do tipo muito alto em
áreas pontuais da bacia, tais como, a porção centro-norte do município de Jaboatão dos
Guararapes e a parte leste do município de Moreno, sobretudo por representarem os
centros urbanos desses municípios e estarem situadas nas proximidades do rio Jaboatão.

Corroborando com este estudo, as constatações supracitadas também podem ser
verificadas nos trabalhos de França et al. (2016) e Nóbrega e Farias (2016), que
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identificaram as áreas inundáveis e analisaram a variabilidade da precipitação
pluviométrica do município de Jaboatão dos Guararapes, respectivamente; Gomes et al.
(2020), que realizaram o diagnóstico de áreas vulneráveis a inundações no município do
Cabo de Santo Agostinho; Freitas (2016), que mapeou o risco a movimento de massa e
inundação em áreas urbanas do município de Moreno; e no Geoportal do Serviço
Geológico do Brasil (CPRM), que se configura como uma plataforma interativa que reúne
informações sobre áreas com alto e muito alto risco de inundações, além de outros tipos de
desastre em mais de 1.600 municípios brasileiros. Essas verificações endossam a eficácia
do AHP, demonstrando a precisão desse método.

4. Conclusão

O mapeamento quanto ao risco de inundação da bacia hidrográfica do rio Jaboatão
demonstrou que as regiões que apresentam maiores índices à ocorrência desse tipo de
acidente são as que possuem um conjunto de parâmetros combinados, tais como baixas
declividade e altitude, fortes intervenções antrópicas e solos com pouca capacidade de
infiltração. De maneira geral, a bacia estudada apresentou um grau elevado quanto ao risco
de inundação na porção sudeste, sobretudo devido às suas características físico-naturais e
ao alto índice de urbanização.

A utilização do SIG, em conjunto com o AHP, para a realização do referido
mapeamento apresentou resultados satisfatórios, podendo ser utilizado em tomadas de
decisões por órgão gestores e/ou profissionais da área. A combinação dessas ferramentas
permite uma grande variedade de aplicações, geralmente fornecendo bons resultados, em
que outros parâmetros podem ser considerados, principalmente em locais onde o acesso é
deficitário.

Por fim, destaca-se a importância da elaboração desse tipo de estudo com o intuito de
subsidiar um planejamento urbano adequado, visando o uso ordenado da terra de forma a
mitigar ou reduzir a ocorrência de acidentes hidrológicos.
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Resumo 

A constante geração de resíduos é um desafio, principalmente os provenientes das agroindústrias. 
A utilização desses como matéria prima pode dar origem a outros produtos e subprodutos em 
outros segmentos. Assim, o objetivo dessa pesquisa é apresentar o que está sendo feito com os 
resíduos provenientes da despolpa do butiá, utilizando o método de abordagem qualitativo, 
classificando-se quanto aos fins como descritivo e quanto aos meios como bibliográfico. Pode-se 
concluir que há possibilidade de aproveitamento de quase todos os resíduos provenientes da 
agroindústria do butiá, desde o manejo sustentável dos butiazeiros até a utilização de seus resíduos. 
Estas ações minimizam impactos ambientais, mas também enriquecem com conhecimentos que 
agregam maior valor aos produtos oriundos da palmeira. 

 

Palavras-chave: Butiás; resíduos; aproveitamento.  

 
Abstract 

The constant generation of waste is a challenge, especially those from agro-industries. The use 
of these as raw material may give rise to the other products and by-products in other segments. 
Thus, the research goal is to present what is being done with the waste from the pulp of butia 
fruits, using the qualitative approach method, classifying itself as descriptive on purposes and 
bibliographic as means. It can be concluded that it is possible to use almost all the waste from 
the butia fruits agro-industries, from the sustainable management of butia trees to the use of 
their residues. These actions minimize environmental impacts, but also enrich with knowledge 
that adds greater value to products from palm trees. 

Keywords: Butia fruits; waste; utilization. 
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1. Introdução 
 

A Revolução Industrial marcou a transição de um sistema artesanal para o mecanizado, 
trabalhos manuais foram sendo substituídos por máquinas e produtos industrializados.  
Apesar dos benefícios ocorridos como, por exemplo, a eletricidade e as telecomunicações, 
que elevaram o patamar de bem-estar e conforto, aconteceram omissões que resultaram em 
problemas devastadores ao meio ambiente. Como resultado deste avanço constante, a 
alarmante geração de lixo e o descarte de produtos e resíduos, tornam-se uma problemática 
que acomete contra os limites dos ecossistemas (BRAUNGART; MCDONOUGH, 2014). 

Dentro do contexto de crescimento e desenvolvimento, encontra-se a produção 
agroindustrial que, com aumento populacional e para dar conta da demanda, apresenta 
significativos avanços no desempenho do agronegócio e consequentemente, o aumento do 
volume de resíduos. Esses incluem o desperdício no uso de insumos, as perdas entre a 
produção e o consumo, e os materiais que são gerados ao longo da cadeia agroindustrial 
(JENDIROBA, 2006; LEGASPE, 2006). 

De acordo com Matos (2014), o beneficiamento relacionado às atividades 
agroindustriais como processamento de couro, fibras, alimentos, madeira, produção da 
indústria sucroalcooleira, estão vinculados diretamente à geração de produtos e, por 
consequência a geração de resíduos. O aproveitamento destes é uma oportunidade de 
desenvolvimento de subprodutos com valor agregado, e utilização sustentável (COSTA 
FILHO et al. 2017). 

Neste contexto o objetivo deste trabalho é analisar quais os saberes e práticas e quais 
são as estratégias das agroindústrias em relação a utilização e descarte dos resíduos 
produzido no beneficiamento dos frutos dos butiazeiros, tendo em vista à redução de 
impactos ambientais.  

Os butiazeiros compreendem várias espécies com distribuição na América do Sul, e 
destacam-se pelo valor econômico, tanto no comércio de frutas frescas, como na produção 
de matérias-primas para a agroindústria e artesanatos. O fruto, conhecido como butiá, pode 
ser consumido in natura e utilizado como acompanhamento da cachaça, na produção de 
sucos, geleias, sorvetes, bolos, licores (THIEL, 2019). 

No Brasil, existiam extensos butiazais nas áreas próximas ao litoral do Rio Grande do 
Sul, porém, a partir da década de 1970, ocorreu uma devastação muito grande devido ao 
desinteresse na produção de crina vegetal, e à consequente implantação de monoculturas e 
expansão de áreas urbanas (RIVAS, BARBIERI, 2014).  

Os butiazais são importantes para as pessoas que vivem no Bioma Pampa devido ao 
patrimônio histórico e cultural associado. Os frutos e as sementes (amêndoas que ficam 
dentro do coquinho) faziam parte da alimentação dos indígenas que habitavam essa região. 
As folhas das plantas eram utilizadas como cobertura de suas cabanas, para produzir 
cestas, armadilhas para caça e pesca, chapéus, bolsas e redes. Também produziram 
instrumentos de pedra polida especializados para quebrar os coquinhos e retirar as 
amêndoas (RIVAS; BARBIERI, 2014).  

As pessoas que vivem em locais de ocorrência de butiazais se acostumaram a utilizar os 
frutos como uma alternativa econômica. Produtos à base de frutos e folhas de butiá são 
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comercializados por pequenas agroindústrias locais e grupos de extrativistas/artesãos 
(BARBIERI, 2015).  

Um conjunto de ações vem sendo conduzido para gerar informações e valorizar a 
biodiversidade relacionada aos ecossistemas de butiazais. Incentivando pequenos 
produtores a investir no cultivo de butiás, como opção para geração de renda aliada à 
conservação da biodiversidade nas pequenas propriedades rurais (BARBIERI, 2015).  

 

2. Butiazeiros e Butiazais 
 

O gênero Butia (Becc.) Becc. (Arecaceae), pertence à subtribo Butiinae, um gênero de 
palmeiras que reúne 20 espécies nativas da América do Sul - Brasil, Uruguai, Argentina e 
Paraguai - as quais podem ser encontradas nos Biomas Pampa, Mata Atlântica e Cerrado. 
Desenvolvem-se bem ao sol ou em locais pouco sombreados, estando presentes em 
diferentes ambientes, desde campo aberto até vegetação de restinga, ou associados à mata 
de araucária (ROSSATO, 2007).  

Atualmente, os maiores butiazais se concentram no departamento de Rocha (sudeste do 
Uruguai) e nos municípios de Tapes, Barra do Ribeiro, Palmares do Sul, Barão do Triunfo 
e Santa Vitória do Palmar, Rio Grande do Sul, Brasil (RIVAS, BARBIERI, 2018). Na 
Figura 1a é possível observar a distribuição geográfica do gênero Butia (Arecaceae) na 
Argentina (em amarelo-escuro), Brasil (em verde-escuro), Paraguai (em amarelo-claro) e 
Uruguai (em verde-claro). A maior diversidade de espécies do gênero encontra-se no 
Brasil, onde ocorrem 20 espécies, nas Regiões Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul do 
país. No leste do Paraguai ocorrem sete espécies, enquanto que quatro espécies são 
registradas no noroeste e sudeste do Uruguai e duas espécies no nordeste da Argentina 
(ESLABÃO, et al., 2016).   

Destacam-se por formar comunidades denominadas de butiazais ou palmares (Figura 
1b), compostas por concentrações de butiazeiros que podem chegar a 600 palmeiras por 
hectare em alguns locais (BARBIERI, 2015).  

 

 
 Figura 1a) Distribuição geográfica do gênero Butia na América do Sul.  Distribuição geográfica do 
gênero Butiá na Argentina (em amarelo-escuro), Brasil (em verde-escuro), Paraguai (em amarelo-
claro) e Uruguai (em verde-claro). Fonte: Eslabão, M. P. et al. 2016; 1b) Vista aérea do butiazal em 
Tapes, Rio Grande do Sul, Brasil. Fonte: Barbieri (2015). 
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Os butiazeiros (Figura 2) produzem cachos de frutos adocicados e levemente ácidos, 
que se tornam amarelos, alaranjados ou avermelhados quando maduros, conhecidos como 
butiás (RIVAS; BARBIERI, 2018). De modo geral, a produção de butiá inicia entre seis e 
dez anos de vida da planta e depois disso, os butiazeiros continuam produzindo ano após 
ano, por mais de 200 anos. Os butiás contêm alto teor de potássio, manganês e ferro, são 
ricos em vitamina C e carotenoides. Cada planta pode produzir até 15 cachos por ano e 
cada cacho pode produzir até 20 kg de butiás (RIVAS, 2013). 

 

 
Figura 2: a) Butiazeiros; b) Cacho de butiás;  c) Frutos do butiazeiro. Fonte: Rivas e Barbieri (2018). 

 

Segundo Rivas e Barbieri (2014) o ecossistema de butiazal é reconhecido por sua 
importância paisagística, de biodiversidade e histórico-cultural. As autoras salientam que a 
crina vegetal, como era conhecida a fibra extraída das folhas dos butiazeiros (Figura 4), 
eram usadas na fabricação de colchões e estofamento para móveis e foram relevantes para 
o progresso econômico de algumas localidades.  

Compreende uma rica diversidade de flora e é um recurso alimentar de importante valor 
no que se refere à fauna associada ao palmar, e se destacam as aves, anfíbios, répteis, 
mamíferos e artrópodes. Além de fornecerem matéria prima para artesanato e 
agroindústria, fazem parte dos ciclos biogeoquímicos, principalmente da água e do 
carbono. No Uruguai, o butiá é representado no hino e no escudo do Departamento de 
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Rocha. No Brasil, no município de Santa Vitória do Palmar, o butiá faz parte do escudo, da 
bandeira e do hino. 

Os frutos, são do tipo drupa, carnosos e comestíveis. São comidos frescos, ou 
tradicionalmente usados nos preparos de receitas. O interesse pelos frutos nativos tem 
aumentado por se acreditar que o consumo dos mesmos é recomendado para a saúde 
humana, que estão associados aos compostos bioativos com propriedades antioxidantes 
que a fruta contém. No interior do fruto existe um coquinho, dentro do qual ficam as 
sementes (ou amêndoas) oleaginosas, que também são comestíveis e muito saborosas. 

De acordo com Rivas e Barbieri (2014), existe uma grande variação para as 
características dos frutos de diferentes plantas, principalmente em relação a cor, tamanho e 
sabor (Figura 3). Quanto às dimensões, geralmente são mais largos do que comprido; o 
epicarpo é amarelo, alaranjado, avermelhado ou púrpura quando maduro. O mesocarpo é 
carnoso e o endocarpo geralmente globoso, ou levemente ovoide e contém de 1 a 3 
sementes (LORENZI et al., 2010; SOARES et al., 2014). 

 

 

Figura 3: a) Frutos com diferentes formatos e colorações; Fonte: Rivas e Barbieri (2018); b) Fruto, seta 
vermelha indicando o perianto, seta azul - exocarpo, seta rosa - mesocarpo, seta verde - endocarpo e a 
seta amarela indicando a semente/amêndoa. Fonte: elaborado pelos autores. 

A comercialização de frutos frescos e de diversos derivados representa uma fonte de 
recursos para os habitantes da área de Castillos, em Rocha (Uruguai), e de Santa Vitória do 
Palmar (Brasil) (RIVAS, BARBIERI, 2014). Os destaques são licor, geleia, molho 
agridoce, calda para sobremesas e sorvetes, butiazada gourmet (ao rum), suco, néctar, 
vinagre, bombons, licor com mel, polpa para sorvetes e panificados (RIVAS, 2010).  

 

3. Processo de obtenção da polpa 
 

Após a colheita, os cachos de butiás são deixados em local fresco até atingir a 
maturação desejada, por 24 a 36 horas. A próxima etapa é a debulha e seleção dos frutos, e 
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lavagem em água corrente e abundante. Também devem ser sanitizados, devem ser 
colocados em solução de permita a limpeza e desinfecção, sendo o produto mais usado 
atualmente o dióxido de cloro e devem ficar imersos de 5 a 10 minutos nesta solução para 
garantir a eficiência do procedimento (VENTURIN; MEIRELLES, 2014). 

Para a despolpa utiliza-se uma despolpadeira. Para demonstrar o processo de obtenção 
da polpa do butiá, foi realizado um ensaio no Laboratório de Alimentos do Instituto 
Federal Farroupilha, Campus Santa Rosa, RS, utilizando Despolpadeira de Frutas Braesi 
DES-60.  

Inicialmente os frutos foram lavados e deixados de molho e logo após foi retirado o 
perianto. Em seguida foi utilizada a despolpadeira de frutas (Figura 4a), onde foi obtido a 
polpa (Figura 4b) juntamente com a casca e os coquinhos (Figura 4c).  

 

 
Figura 4: Processo de obtenção de polpa de butiá; a) Despolpadeira utilizada no processo, seta 
vermelha indicando onde são colocados os frutos, seta laranja, indicando onde saem os resíduos, seta 
amarela indica o local de saída da polpa e seta verde indica local onde está sendo depositada a polpa; 
b) resíduos obtidos; c) Polpa obtida no processo. Fonte: elaborado pelos autores. 

Vale destacar que o cultivo do butiá tem baixo custo, pois não tem demanda do trabalho 
com o manejo, somete extrativismo e trabalho de classificação. Os custos vêm com o 
processamento e com o armazenamento nos congeladores e embalagens. Também 
representam uma alternativa importante de renda para os agricultores, tendo em vista a 
integração dos cultivos com as atividades de extrativismo e agroindustrialização, pois o 
butiá não é a principal renda destas famílias, mas sim um complemento da renda familiar 
(BELLÉ, 2014).  
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Ainda, segundo Bellé (2014), antigamente não havia o hábito do consumo de butiá, e 
utilizá-lo de forma mais constante na alimentação, mesmo havendo a abundância da fruta 
nas localidades, pois trata-se de um fruto ácido não apreciado por todos. A partir do 
processamento, transformando-se em polpa, os usos passaram a ser maiores e com isso 
ocorreu maior aceitação como alimento. 

4. Metodologia 
 

No presente estudo foi realizada uma pesquisa bibliográfica com abordagem qualitativa 
de cunho descritivo, e para isso foram utilizados recursos como livros que abordam o tema 
em estudo, artigos científicos, entrevistas e levantamento de dados junto as agroindústrias, 
cooperativas e associações , de práticas, saberes e potenciais usos dos resíduos derivados 
das atividades relativas a obtenção de polpas de butiá. 

 

5. Resultados e discussões  
 

Durante a pesquisa, foi possível observar a união que a cultura do butiá é capaz de 
proporcionar no que tange o repasse de conhecimentos. Tanto os relacionados as antigas 
tradições de artesanato com o objetivo de fortalecer um acervo de conhecimentos 
tradicionais, produção e manejo dos butiazeiros, quanto a busca por soluções para melhorar 
processos, qualidade dos produtos, e aproveitar o fruto integralmente, desde a polpa até a 
amêndoa.  

A Rota dos Butiazais, por exemplo, é um espaço de integração que une Brasil, Uruguai 
e Argentina, que promove encontros e atividades diversas, como seminários, palestras, 
oficinas de culinária e artesanato, exposições, exibição de vídeos e distribuição de material 
didático, entre outras atividades, para troca de conhecimentos, em relação a conservação 
ambiental e o uso sustentável da biodiversidade associada aos butiazais. Segundo Barbiere 
(2015), “é uma conexão de pessoas, locais e ideias num amplo território onde existe uma 
ligação cultural importante com o butiá”. 

AREDE – Associação Regional de Educação, Desenvolvimento e Pesquisa, que atua na 
região das Missões, Noroeste e Celeiro do Estado do Rio Grande do Sul é outro exemplo. 
Promove encontros para troca de experiências entre artesãos, agricultores familiares e 
empreendedores urbanos que, articulados em redes de cooperação, exploram as frutas. Para 
atingir seus objetivos, a principal estratégia da Associação, consiste no fortalecimento da 
agricultura familiar que possuem Certificação de Extrativismo Sustentável ou 
Agroflorestal. 

No que tange a fruta, em um estudo realizado por Bellé (2014) com agricultores do 
Assentamento Nova Esmeralda, no município de Pinhal da Serra (RS), o butiá era utilizado 
para alimentar animais, especialmente os porcos, e em menor proporção outros animais 
como ovinos e bovinos (Figura 5). O autor destaca ainda que estas famílias, que eram 
originários de outras regiões do Estado, não possuíam esse conhecimento relacionado ao 
uso do butiá na alimentação animal, aprenderam com as famílias da comunidade onde 
foram assentados. “Esse conhecimento sobre o uso do butiá na alimentação dos porcos se 
faz presente em muitas famílias da região e trata-se de um conhecimento passado de uma 
geração para a outra, e também entre vizinhos” (BELLÉ, 2014). 
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Figura 5: Sistema de alimentação dos porcos com o uso do butiá. Fonte: Bellé (2014). 

 

Em uma conversa com o Sr. Ademir Amaral, que é gerente coordenador da AREDE, 
comentou que em lugares em que o volume de produção de butiás é maior que que a 
capacidade de produção da agroindústria, essa prática é comum.  

No processo de obtenção da polpa de butiá, descrita anteriormente, sobram as fibras e os 
coquinhos. Em relação as fibras do butiá, são muito utilizadas em artesanatos, na 
decoração de garrafas, potes, capas de bloquinhos de anotação, etc., (Figura 6), 
desenvolvido por artesãos. Outro trabalho artesanal utilizando as fibras de butiá, são as 
máscaras desenvolvidas pelo artista Marco Gotinari, que também participa de eventos 
ministrando oficinas onde ensina a confecção das máscaras.  

 

 
Figura 6: Artesanato com fibra de butiá  em exposição no II Encontro Internacional da Rota dos 

Butiazais (2018); a) garrafas decoradas com fibra de butiá; b) capa do bloquinho feita com fibra de 
butiá; c)Potinho de fibra de butiá produzidos pela artesã Marizete Borges;  d) Mascara confeccionada 

com fibra de butiá pelo artista Marco Gotinari. Fonte: elaborado pelos autores. 
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Em um projeto de aproveitamento agroalimentar do fruto do butiá, desenvolvido pelo 
Laboratório Tecnológico do Uruguai (LATU), pela Faculdade de Química (UDELAR) e 
Faculdade de Agronomia (UDELAR), que tem o objetivo desenvolver produtos com valor 
comercial que possam ser replicados por diferentes fabricantes, desenvolveram materiais 
em forma de cartilhas, publicações de artigos e entre outros, apresentado etapas para a 
fabricação de produtos à base de butiá, tanto com a polpa, quanto com os resíduos. Nas 
publicações constam receitas de biscoitos, amêndoas caramelizadas, bombons recheados 
com amêndoas, etc., por meio de explicações simples e ilustrativas, juntamente com os 
equipamentos necessários em cada etapa.   

Burzaco, et al. (2011) especificam a produção de biscoitos e amêndoas caramelizadas, 
incluindo os equipamentos e materiais necessários, práticas de manufaturas, o processo de 
embalagem e custos.  

A agroindústria Caseras de India Muerta, foi uma das empresas que passou a 
incorporar em suas receitas a farinha de butiá, que é fabricada com a fibra desidratada e 
moída. Segundo Burzaco, et al. (2011), a fibra tem múltiplas aplicações na indústria 
alimentícia, principalmente como forma de atender à demanda por produtos ricos em 
fibras, que vem crescendo (Figura 7). 

 

 
Figura 7: Produtos da agroindústria Caseras de India Muerta, elaborados com farinha da fibra de 
butiá. a) Biscoitos; b e c) Alfajores. Fonte: Caseras de India Muerta (2021). 

 

Betancurt et al. (2008) detalha a produção de bombons recheados com amêndoas e pasta 
de butiá (Figura 8).  

 

 
Figura 8: Produção de bombons. a) Amêndoas de butiá; b) Uso de amêndoas como recheio de 
chocolates; c) Bombons já prontos. Fonte: Betancurt et al. (2008). 
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Assim, as amêndoas são utilizadas em produtos alimentícios como biscoitos, tortas, 
bombons, etc.. Além disso, podem ser torradas e usadas no preparo do tradicional "café de 
coco", principalmente no Uruguai (RIVAS; BARVIERI,2014). 

Das amêndoas também pode ser extraído um óleo, e este ser aproveitado na indústria de 
alimentos para melhorar a textura e consistência. Segundo Sganzerla (2010), foram 
verificados altos teores de fibras, carboidratos e, principalmente lipídios nas amêndoas, e 
que este fator consiste em um indicativo para extração de óleo, cuja composição é rica em 
ácidos graxos.  

Na região de Castillos, no Uruguai, iniciou-se uma experiência de exploração industrial 
dos butiazais, em que, a partir do processamento dos coquinhos era obtido um óleo para 
produção de sabões, resultando como subproduto uma "torta" proteica que era 
comercializada para a alimentação de suínos, mas essa produção teve curta duração. Esse 
óleo pode ser utilizado na produção de novos produtos em diferentes setores da indústria, 
como alimentícia, farmacêutica ou cosmética (RIVAS; BARVIERI,2014). 

Um estudo com os coquinhos do butiá está sendo realizado por Moraes et al. (2018), 
com o objetivo de produzir carvão vegetal e verificar da possibilidade de sua utilização no 
tratamento de água, visando melhorar a qualidade de vida das populações isoladas ou que 
não possuam abastecimento público de água potável. O estudo ainda está em andamento, 
mas segundo os autores os resultados inicias são promissores.  

Outra prática utilizada com os resíduos do butiá é o de utilizá-los em compostagens para 
serem aplicados como adubos. Gabriela Schmitz Gomes, do Sítio Surucuá Educação 
Agroflorestal, relatou que utiliza em sua residência parte dos resíduos de butiá como adubo 
em sua propriedade, e que em alguns lugares onde esses resíduos formam dispostos, 
nasceram butiazeiros.   

De acordo com Barbieri (2015), atualmente, ameaçados pela expansão das áreas 
agrícolas e urbanas, butiazais extensos são cada vez mais raros. Outra preocupação é a falta 
de regeneração das populações, já que nos butiazais remanescentes resistem apenas plantas 
adultas, algumas centenárias, pois a presença de mudas e palmeiras jovens é escassa. 
Ainda, segundo a autora, um conjunto de ações vem sendo conduzidas para gerar 
informações e valorizar a biodiversidade relacionada aos ecossistemas de butiazais, 
incluindo a caracterização de serviços ambientais, identificação da flora e da fauna 
associada, estudos da biologia reprodutiva e resgate do conhecimento popular associado 
aos usos da planta.  

Bellé (2014) destaca que um dos aspectos que pode gerar um processo de conservação 
das espécies nativas é torná-las mais úteis, seja na alimentação das famílias, na medicina 
alternativa (fitoterápicos), ou outras formas de geração de renda para os agricultores. Essas 
ações têm contribuído para a redução das ameaças aos butiazais e com a valorização desses 
ecossistemas como prestadores de serviços ambientais (BARBIERI, 2015).  

 

6. Conclusão 
Ao longo da pesquisa foi possível constatar a disponibilidade de materiais para o uso de 

forma sustentável, desde um manejo sustentável dos butiazeiros até a utilização de seus 
resíduos. Esses empenham-se na transferência de conhecimento e na democratização e 
apropriação das informações pelos territórios. Não só para evitar impactos ambientais, mas 
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principalmente para enriquecer com conhecimentos que agregam maior valor aos produtos 
oriundos tanto de seus frutos e folhas, mas também aos seus resíduos, com informações 
nutricionais de cada parte do fruto.  

O aprimoramento de tecnologias associadas ao processamento do butiá, que influencia 
no desenvolvimento sustentável em toda sua cadeia produtiva com o aproveitamento 
integral dos frutos, também está disponível, demonstrando o passo a passo, cada processo, 
equipamentos necessários para cada etapa de forma simples e didática. Assim, cabe as 
agroindústrias optar pela inclusão dos processos que mais se adequem a sua realidade.  
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Resumo 

O uso de microrganismos em meio líquido para o processo de biocimentação, favorece a 
continuidade do crescimento bacteriano. Entretanto se este demora para ser usado, para de crescer 
rapidamente, levando a morte celular. Este estudo comparou duas formas de produção de uma 
biomassa, capaz de armazenar os microrganismos em estado de latência mantendo a viabilidade 
para posterior utilização. Aqui foi descrito o preparo de biomassas, feitas com materiais orgânicos e 
bactéria Sporosarcina pasteurii (CCT 0538 ATCC 1185). Foram testadas biomassas de origem 
animal (esterco de aves) e vegetal (ervilhaca - Vicia villosa Roth). Ambas biomassas mantiveram a 
viabilidade dos microrganismos, sendo que a vegetal foi mais eficiente apresentando maior 
crescimento bacteriano após a revitalização. Para teste foram moldados corpos de prova referência 
(sem biomassa) e também com cada uma delas, e depois de 28 dias ensaiados a tração e 
compressão. A resistência a tração apresentou um aumento de 41,2 % (biomassa animal) e de 44,7 
% (biomassa vegetal). Na resistência a compressão o aumento foi de 37,8 % (biomassa animal) e de 
38,8 % (biomassa vegetal), comparados a argamassa de referencia (sem adição de microrganismo).  

Palavras-chave: Biocimentação; Biomineralização; Bioargamassa; Material orgânico; 
Sporosarcina pasteurii. 
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Abstract 

 
The use of microorganisms in liquid medium for the biocementation process, favors the continuity of 
bacterial growth. However, if it takes too long to use, it stops growing rapidly, leading to cell death. 
This study compared two forms of biomass production, capable of storing microorganisms in a 
latent state, maintaining viability for later use. Here we described the preparation of biomasses, 
made with organic materials and bacteria Sporosarcina pasteurii (CCT 0538 ATCC 1185). Animal 
(poultry manure) and vegetable (vetch - Vicia villosa Roth) biomasses were tested. Both biomasses 
maintained the viability of the microorganisms, and the vegetable was more efficient, presenting 
greater bacterial growth after revitalization. For testing, reference specimens were molded (without 
biomass) and also with each one of them, and after 28 days tested for traction and compression. The 
tensile strength showed an increase of 41.2% (animal biomass) and 44.7% (plant biomass). In the 
compressive strength, the increase was 37.8% (animal biomass) and 38.8% (vegetable biomass), 
compared to the reference mortar (without the addition of a microorganism). 
 

Keywords: Biocementation; Biomineralization; Bio-mortar; Organic matter; Sporosarcina 
pasteurii. 

 
1. Introdução 

 

Os materiais aglomerantes utilizados em misturas de argamassa e concreto são 
geralmente industrializados e concebidos com materiais e recursos de matéria-prima não 
renováveis, os chamados recursos fósseis. Ambientalmente, são grandes os ônus que a 
fabricação do cimento proporciona para a natureza, como mostram os dados do 
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (2014), o cimento é o 
principal responsável por emissões de gás carbônico (CO2) na atmosfera, dentre todos 
os produtos do setor construtivo nacional. 

Existem vários estudos que buscaram o aprofundamento no conhecimento e na 
técnica da biocimentação para produzir materiais através da utilização de bactérias 
presentes na natureza. Alguns microrganismos apresentam a capacidade metabólica de 
se biomineralizar conforme o fornecimento de elementos químicos para esse processo, o 
qual culmina na formação do carbonato de cálcio, composto que originará a calcita. 
Voltados para a construção civil, Afifudin et al. (2011), Dhami et al. (2013) e Ivanov 
(2016) encontraram resultados otimistas, realizando trabalhos com a adição de bactérias 
capazes de precipitar carbonato de cálcio (CaCO3) nas misturas ou depositando-as em 
fissuras e patologias de estruturas existentes. 

O processo que se denomina biocimentação é oriundo da biomineralização. A 
biomineralização segundo De Muynck et al. (2010), é o processo de produção de 
minerais por microrganismos, que pode depender ou não de fatores do ambiente, e pode 
acontecer de maneira induzida em mistura ou em disposição sobre estruturas existentes, 
se dividindo então em biodeposição e biocimentação. Segundo De Muynck et al. (2010), 
a biodeposição consiste na aplicação de produtos biomineralizantes que são lançados a 
estruturas já existentes. Já a biocimentação, caracteriza-se pelo processo de formação de 
cristais de calcita em microrganismos, incorporados às misturas de concreto e argamassa 
ainda no estado fresco, utilizando-se das reações bioquímicas realizadas pelo 
metabolismo destes microrganismos. 

Achal e Mukherjee (2015) esclarecem que a precipitação microbiana de carbonato 
induzida envolve reações bioquímicas complexas regidas por duas enzimas importantes: 
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a urease e anidrase carbônica, produzidas por microrganismos utilizando ureia como  
substrato e fonte de cálcio para mineralização. Durante a atividade da urease, 1 mol de 
ureia consumida contribui para 1 mol de amônia e 1 mole de carbamato, conforme 
apresentado na Equação 1 (BURNE: CHEN, 2000 apud ACHAL: MUKHERJEE, 
2015), que espontaneamente hidrolisa para formar um adicional de 1 mol de amônia e 
ácido carbônico, como mostra a Equação 2 (BURNE: CHEN, 2000 apud ACHAL: 
MUKHERJEE, 2015), também conhecida como atividade ureolíticas. Esses produtos 
formam subsequentemente bicarbonato e 2 moles de íons de amônio e hidróxido, 
apresentados nas Equações 3 e 4 (BURNE: CHEN, 2000 apud ACHAL: MUKHERJEE, 
2015), após equilibrar em água que dá origem a um aumento no pH e, finalmente, 
deslocar o equilíbrio de bicarbonato, resultando na formação de íons carbonato, definido 
na Equação 5 (BURNE: CHEN, 2000 apud ACHAL: MUKHERJEE, 2015). Devido ao 
aumento do pH na célula, uma alta concentração de íons cálcio extracelular e uma baixa 
concentração extracelular de prótons são necessárias para a secreção de íons carbonato. 
Condição de pH elevado favorece a formação de CO3

2- a partir de HCO3
- (KNOL, 2003 

apud ACHAL: MUKHERJEE, 2015). Finalmente, a concentração de carbonato aumenta 
induzindo um aumento no nível de supersaturação levando à precipitação de CaCO3 ao 
redor da célula na presença de íons de cálcio solúvel, mostrados nas Equações 6 e 7 
(KNOL, 2003 apud ACHAL: MUKHERJEE, 2015). 

 

1. CO(NH ) + H O → NH COOH + NH                                                                        

2. NH COOH + H O → NH + H CO                                                                                

3. H CO ↔ HCO + H                                                                                                     

4. 2NH + 2H O ↔ 2NH + 2OH                                                                                    

5. HCO + H + 2NH + 2OH ↔ CO + 2NH + 2H O                                            

6. Ca + Cell → Cell − Ca                                                                                              

7. Cell − Ca + CO → Cell − CaCO                                                                             

 

Uma das principais dificuldades apontadas nos estudos de biocimentação é a forma 
de uso dos microrganismos, pois quando em meio líquido, eles devem ser utilizados 
logo que a concentração desejada seja alcançada, já que o armazenamento por períodos 
longos inviabiliza seu uso. 

Buscando a manutenção da viabilidade de bactérias utilizadas para a realização do 
processo de biocimentação, faz-se necessário o uso de meios de cultura que mitiguem as 
condições naturais, como materiais orgânicos. Dessa forma, tanto matéria orgânica 
vegetal como animal podem suprir as necessidades dos microrganismos. Como 
exemplos desses substratos temos a ervilhaca e o esterco de aves, que apresentam 
constituintes importantes para essa finalidade. A ervilhaca tem sido associada como 
fonte de nitrogênio, fósforo, potássio e magnésio (Acosta et al., 2011 e Ferreira et al., 
2014) e o esterco de peru como nitrogênio, fósforo, potássio e enxofre (Santinato et al., 
2012). Amaral et al. (2012) constataram melhora na qualidade de mudas de morangueiro 
utilizando o esterco de peru como substrato. 

A presente pesquisa explorou a viabilidade de armazenamento do microrganismo 
Sporosarcina pasteurii (CCT 0538 ATCC 11859), bactéria produtora de urease, 
juntamente a um material orgânico, em forma de biomassa, como forma de garantir a 
viabilidade de uso posterior, para confecção de argamassas. 
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2. Materiais e Métodos 

 

O trabalho foi realizado em 4 etapas, como descrito na sequência. 
 

Etapa 1 – Produção da solução bacteriana 

 
A bactéria com potencial de precipitação de carbonato de cálcio para efetivar a 

biocimentação utilizadas no estudo foi uma cepa de Sporosarcina pasteurii (CCT 0538 
ATCC 11859). A partir de colônias mantidas em ágar TSA (Tryptic Soy Agar) com 
ureia, o microrganismo foi repicado em 10 erlenmeyer (100 mL cada frasco) contido em 
1000 mL de caldo nutriente, o qual foi mantido em mesa agitadora orbital a 497 rpm sob 
temperatura ambiente, até atingir a absorbância desejada de 0,063 (OD600nm), 
equivalente a concentração de 1,5x108 UFC/mL. Segundo Achal et al. (2011), Bang et 
al. (2000), Ramachandran et al. (2001), Ramakrishnan (2007) e Day et al. (2003) esse 
gênero bacteriano possuem a capacidade de produção da enzima urease, que foi 
confirmada em laboratório, por ensaio realizado em pesquisa anterior, onde observa-se a 
alteração da cor parda do meio de cultura TSA (Tryptic Soy Agar) com ureia, para rosa, 
após o crescimento do microrganismo (Tabela 1). 

 
 Tempo (horas) 

24 48 72 
Medidas 

(cm) 
1,2 2,0 2,1 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 

Imagem 

   
Tabela 1: Quantificação da urease em ágar ureia de Christensen (do microrganismo Sporosarcina 
pasteurii- CCT 0538 ATSS 11859). Fonte: Autores (2020) 

 
Foi possível também verificar a produção de calcita, conforme mostrado na Figura 01, 

conseguindo uma média de 0,018 g/mL, seguindo o protocolo de Bhaduri et al. (2016). 
 

 
Figura 1: Ensaio de Precipitação de carbonato de cálcio. Fonte: Autores (2020) 

 
 
 

Precipitação 
de Calcita 
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O fluxograma da Figura 2 demonstra as etapas realizadas para a produção da 
suspensão bacteriana utilizada para confeccionar as biomassas. 

 

 

Figura 2: Produção da suspensão bacteriana. (A) Caldo nutriente; (B) Inóculo bacteriano 
(Sporosarcina pasteurii-CCT 0538 ATSS 11859); (C) Caldo contaminado com microrganismo, em 

processo de ativação em mesa agitadora orbital a 497 rpm; (D) Suspensão bacteriana com 
absorbancia OD 600 nm de 0,063 (equivalente a 1,5 x 108 UFC/mL). Fonte: Autores (2020) 

 
 

Etapa 2 – Produção da biomassa 

 
O procedimento utilizado para compor as biomassas foi a coleta de ervilhaca (Vicia 

villosa Roth), como material orgânico vegetal, procedendo sua secagem em temperatura 
de 36 C° dentro de uma estufa e após foi triturado em triturador mecânico. O material 
orgânico animal - esterco de Peru - foi adquirido pronto, em loja agropecuária. Para 
compor a biomassa foi misturado, para cada tipo de material orgânico, 250 mL da 
solução bacteriana confeccionada na etapa 1, com 12,5 g do material orgânico seco e a 
mistura foi posta para secar em temperatura variando entre 26 a 28 C° na estufa, 
revirando-os todos os dias. Após seco, a peso constante, procedeu-se o ensaque e o 
armazenamento em ambiente natural, protegido do sol e da chuva. 

O fluxograma da Figura 3 apresenta as etapas realizadas para a produção das 
biomassas com os materiais orgânicos vegetal e animal. 
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Figura 3: Produção das biomassas. (A) Suspensão bacteriana com absorbância OD 600 nm 
(equivalente a 1,5 x 108 UFC/mL); (B1) Material orgânico vegetal: Ervilhaca (Vicia villosa Roth); 

(C1) Mistura da biomassa com material orgânico vegetal: Ervilhaca (Vicia villosa Roth); (D1) 
Biomassa com material orgânico vegetal: Ervilhaca (Vicia villosa Roth) – seca e embalada; (B2) 

Material orgânico animal: Esterco de Peru; (C2) Mistura da biomassa com materia orgânico 
animal: Esterco de Peru; (D2) Biomassa com material orgânico animal: Esterco de Peru – seco e 

embalado. Fonte: Autores (2020). 
 

Etapa 3 – Revitalização da biomassa e contagem bacteriana 

 
Para testar a eficiência na conservação do microrganismo nos materiais orgânicos, 

foram contadas as colônias bacteriana nas placas de Petri contendo ágar TSA (Tryptic 
Soy Agar). Para isso, a biomassa foi revitalizada diluindo-se 15 g em 350 mL de água 
contendo 8 g de ureia fertilizante (45% N), quantidade suficiente para confeccionar um 
molde prismático de argamassa. Esta suspensão foi aquecida em banho-maria (28-30° 
C) por 3 horas, mexendo- se a cada 30 minutos. A cada hora 0,1 mL do conteúdo líquido 
foi inoculado nas placas e incubadas em estufa a 25° C por 48 horas, sendo realizada a 
contagem  das colônias após 24 horas e novamente em 48 horas. A contagem bacteriana 
foi realizada em triplicata. Ao final das 3 horas o líquido restante foi adicionado aos 
demais materiais da argamassa, compondo a bioargamassa. Por fim, foram moldados 
corpos de prova, para serem rompidos aos 28 dias para testar resistências mecânicas à 
tração na flexão e à compressão axial. 

O fluxograma da Figura 4 apresenta as etapas realizadas para a revitalização das 
biomassas com material orgânico vegetal e animal. 
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Figura 4: Revitalização das biomassas. (A) Biomassa com material organico vegetal: Ervilhaca 

(Vicia villosa Roth); (B) Biomassa com material orgânico animal: Esterco de Peru; (C) ureia 
fertilizante (45% N); (D) água; (E) Biomassa revitalizando em banho-maria. Fonte: Autores 

(2020) 
 
 
O processo de revitalização da biomassa consiste na adição de 15 g de biomassa (com 

material organico vegetal e/ou animal), acrescido de 8 g de ureia fertilizante (45% N) 
diluída em 350 g de água, esta mistura é mantida em banho-maria por 3 horas, em 
temperatura variando entre 28 - 30° C, mexendo a mistura a cada 15 minutos. Após este 
período a mistura é coada e acrescida aos demais materiais, para compor a bioargamassa. 
 

O fluxograma da Figura 05, mostra o preparo das placas de Petri, para contagem 
bacteriana. 

 

 

Figura 5: Preparo das placas de Petri para contagem bacteriana. Fonte: Autores (2020) 
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Etapa 4 – Produção da argamassa e da bioargamassa 

 
Para testar a eficácia da biomassa, foi realizado a confecção de moldes prismáticos 

para  argamassa com biomassa vegetal (BIOV), argamassa com biomassa animal 
(BIOA) e argamassa de referência (REF), na qual os materiais são os mesmos, porém 
não possui a adição de microrganismos, de acordo com a norma técnica ABNT NBR 
13279:2005. Os materiais para compor o traço da argamassa (1:2:1,5:6) foram 
metacaulim, cal hidráulica, calcário calcítico e areia, respectivamente, sendo que o 
calcário calcítico e a cal hidráulica forneceram cálcio ao meio metabólico, para os 
moldes com microrganismo. Os materiais orgânicos, animal e vegetal, utilizados para 
compor as biomassas foram o esterco de aves de peru e a ervilhaca, respectivamente.  

 

3. Resultados e discussões 

 
3.1 Contagem bacteriana 

Nas amostras com material orgânico animal, foi possível fazer uma estimativa de 
colônias nos períodos estimados (Figura 6 e Tabela 2). Nas amostras oriundas de 
material orgânico vegetal não foi possível realizar a contagem devido ao intenso 
crescimento das colônias nos períodos estimados (Figura 7). Com isso, observou-se que 
ambos os materiais são satisfatórios para a manutenção da viabilidade dos 
microrganismos testados. 

 

 

   
1 hora de revitalização 2 horas de revitalização 3 horas de revitalização 

Figura 6: Placas de Petri contendo microrganismos armazenados em material orgânico animal 
(Esterco de Peru). Fonte: Autores (2020) 

 
A tabela 2 apresenta a contagem de colônias que cresceram nas placas da figura 6, 

em material orgânico animal.  
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Tabela 2 – Contagem bacteriana dos microrganismos armazenados em material orgânico 
animal (Esterco de Peru). Fonte: Autores (2020) 

 
Observa-se que nos períodos de incubação de 24 e 48 horas a biomassa manteve em 

torno 105 UFC viáveis, evidenciando que o material orgânico foi eficaz na conservação 
dos 108 UFC viáveis adicionados a ele. 

 

   
    1h de revitalização          2h de revitalização           3h de revitalização 

 
Figura 7: Placas de Petri contendo microrganismos armazenados em material orgânico vegetal 

(Ervilhaca – Vicia villosa Ruth). Fonte: Autores (2020) 

Ao tentar realizar a contagem de microrganismos nas placas contendo biomassa 
vegetal (Figura 7), verificou-se um grande crescimento de colônias, o que impossibilitou a 
contagem das mesmas, como feito na biomassa animal (figura 6), indicando um melhor 
desempenho de armazenamento de bactérias. 

 
3.2 Produção da argamassa e da bioargamassa 

 
Os corpos de prova foram moldados como argamassa de referência (REF), de 

bioargamassa contendo a suspensão bacteriana revitalizada sob material orgânico animal 
(BIOA) e de bioargamassa contendo a suspensão bacteriana de material orgânico 
vegetal (BIOV). Após 28 dias da moldagem das amostras, as mesmas foram ensaiadas 
quanto à resistência mecânica à tração e à compressão, no traço 1:2:1,5:6 (metacaulim: 
cal hidráulica: calcário calcítico: areia). Os resultados são representados no gráfico da 
Figura 8. 

AMOSTRA Leitura TEMPO DE 
REVITALIZAÇÃO

QTIDADE 
MÉDIA

1 mL 
(UFC/mL)

350 mL 
(UFC/mL)

UFC/g

A1 24 horas 1 HORA 2012 20120 7042000 4,7E+05

A2 24 horas 2 HORAS 2239,33 22393,33 7837667 5,2E+05

A3 24 horas 3 HORAS 2354,00 23540 8239000 5,5E+05

AMOSTRA Leitura TEMPO DE 
REVITALIZAÇÃO

QTIDADE 
MÉDIA

1 mL 
(UFC/mL)

350 mL 
(UFC/mL)

UFC/g

A1 48 horas 1 HORA 2498 24980 8743000 5,8E+05

A2 48 horas 2 HORAS 2317,33 23173,33 8,111E+06 5,4E+05

A3 48 horas 3 HORAS 2579 25790 9026500 6,0E+05
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Figura 8: Resistência mecânica dos corpos de prova. Fonte: Autores (2020) 
 

A partir dos resultados da Figura 8, percebe-se que as resistências à tração e a 
compressão, em ambos os traços que continham suspensão bacteriana com materiais 
orgânicos, apresentaram desempenho superior que o traço de referência (sem adição de 
microrganismo). Os dois materiais orgânicos, tanto animal como vegetal, apresentaram 
boas condições de armazenamento da Sporosarcina Pasteurii, com destaque para o 
material orgânico vegetal, a ervilhaca (Vicia villosa Roth), que teve um crescimento 
maior quando da revitalização, e consequentemente, um melhor desempenho nas 
resistências mecânicas dos corpos de prova analisados, sendo 5,9 % na tração e 1,6 % na 
compressão, mais resistentes que o material orgânico animal, o esterco de Peru. 
Comparando os resultados entre as amostras de bioargamassa e a amostra de argamassa 
de referência, as  bioargamassa obtiveram um desempenho maior na resistência a tração 
de 41,2 % (biomassa animal) e de 44,7 % (biomassa vegetal) e, na resistência a 
compressão o aumento foi de 37,8 % (biomassa animal) e de 38,8 % (biomassa vegetal), 
comprovando a eficácia do mecanismo microbiano na precipitação de carbonato de 
cálcio com posterior biocimentação. 

 

4. Considerações finais 

 
O objetivo do trabalho foi verificar a viabilidade de armazenamento do 

microrganismo Sporosarcina pasteurii (CCT 0538 ATCC 11859), bactéria produtora de 
urease, em materiais orgânicos, vegetal e animal, e se os mesmos eram capazes de suprir 
as necessidades de sobrevivência das bactérias. Isto foi demonstrado pela superioridade 
dos valores de resistência mecânica à tração e a compressão dos materiais em relação ao 
traço de argamassa sem a adição de microrganismo, definido como referência (REF). 

A ervilhaca (Vicia villosa Roth) mostrou-se um substrato de secagem mais rápida do 
que o material orgânico animal, fator este que favorece a etapa de produção. Se realizar 
análise estatística entre os valores obtidos na contagem das colônias das duas biomassas 
(vegetal e animal) as diferenças seriam imperceptíveis, desta forma os dois materiais 
orgânicos são capazes de armazenarem os microrganismos e garantir sua sobrevivencia 
quando revitalizados. 
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Este estudo é complementar ao projeto de pesquisa de produção de argamassas de 
assentamento e revestimentos utilizando a técnica da biocimentação, em andamento, no 
qual carece ainda de análises mais aprofundada das propriedades da argamassa  nos 
estados fresco e endurecido, objeto de próximos artigos, assim como, investigações da 
microestrutura utilizando microscópio eletrônico de varredura (MEV), Difração de Raio 
X (DRX) e Fluorescência de Raio X (FRX) das amostras secas, para comprovação do 
aumento do teor de calcita, pela adição de microrganismos. 
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Resumo 

A atual preocupação com meio ambiente fez com que as indústrias buscassem o atendimento de 

normas, padrões e especificações impostas pelo governo e pela sociedade, visando minimização de 

impactos ambientais. Dessa forma, o estudo teve como objetivo diagnosticar as práticas de 

Logística Reversa na indústria metalmecânica de grande e médio porte dos municípios de 

Blumenau, Pomerode e Gaspar (SC) associadas ao SIMMMEB, através da análise do grau de 

transmissão do conhecimento sobre o tema entre empresa-colaborador e avaliações das práticas 

realizadas pelas empresas. Refere-se a pesquisa aplicada com abordagem quantitativa e método de 

pesquisa qualitativa. A coleta de dados foi realizada através da aplicação de questionário obtendo-

se 100% de respostas aptas, contando com 15 empresas avaliadas. Os principais resultados obtidos 

foram a vulnerabilidade de conhecimento transmitido sobre Logística Reversa e Remanufatura, boa 

adesão a reutilização de embalagens e alto índice de destinação de resíduos a mercados 

secundários. A partir destes, possibilitou-se concluir que as empresas não possuem conhecimento 

suficiente para gerar iniciativas estruturadas que englobem as principais práticas da logística 

reversa. 

 

Palavras-chave: Indústria Metalmecânica. Resíduos Industriais. Logística Reversa. Reciclagem. 

Sustentabilidade 

 

Abstract 

The current concern with the environment has led industries to seek compliance with norms, 

standards and specifications imposed by the Government and by society, aiming to minimize 

environmental impacts. Thus, the study aimed to diagnose reverse logistics practices in the large 

and medium-sized metal mechanic industry in the municipalities of Blumenau, Pomerode and 

Gaspar (SC) associated with SIMMMEB, by analysing the degree of knowledge transmission on 

the theme between companies-collaborator and evaluations of the practices carried out by the 

companies. Refers to applied research with a quantitative approach and qualitative research 
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method. Data collection was performed through the application of a questionnaire, obtaining 

100% of suitable answers, with 15 companies evaluated. The main results obtained were the 

vulnerability of knowledge transmitted about Reverse Logistics and Remanufacturing, good 

adhesion to packaging reuse and a high rate of waste disposal in secondary markets. From these, it 

was possible to conclude that the companies do not have enough knowledge to generate structured 

initiatives that encompass the main practices of reverse logistics.  

 

Keywords: Metal Mechanic Industry. Industrial Waste. Reverse Logistics. Recycling. 

Sustaintability. 
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1. Introdução 

 

O termo metalmecânico é amplamente utilizado na literatura para designar “empresas e 

indústrias com processos metalúrgicos e de fabricação mecânica, cujo objetivo principal é 

a transformação de metais” (OLIVEIRA et al., 2012). Uma unidade metalmecânica integra 

empresas destinadas às transformações intermediárias como as de fundição, forjaria, corte 

e soldagem, como também as voltadas a produtos como bens de consumo, equipamentos, 

máquinas e veículos (MACEDO; CAMPOS, 2001). 

No Estado de Santa Catarina, destaque na economia do País, tendo alcançado o segundo 

lugar por participação no PIB – Produto Interno Bruto, com 27% (FIESC, 2020), 

especialmente no Vale do Itajaí, que apresentou a maior participação no PIB Catarinense 

(33%), é grande a representatividade do segmento metalmecânico. Por exemplo, o número 

de empresas de médio e grande portes, no segmento metalmecânico (56 empresas) é maior 

do que as dos setores têxtil (53) e de vestuário (53) (FIESC, 2015).  

Apesar desta representatividade e importância econômica e social, outros desafios têm 

se apresentado às indústrias deste segmento: a produção crescente de resíduos industriais. 

Dentre tais resíduos, estão incluídas sobras de processos industriais, aparas, rebarbas, 

cavacos e/ou peças obsoletas, com valor agregado e com características que lhes conferem 

periculosidade. E, por conta disto, não poderão ser descartados sem tratamento prévio 

(FIESP, 2020; ABNT, 2004).  

Dependendo de suas características, a partir das orientações preconizadas na Política 

Nacional de Resíduos Sólidos, a Lei 12.305 (BRASIL, 2010), existe a exigência de 

implementação de logística reversa para uma diversidade de produtos. Há também a 

necessidade de especial atenção quanto à possibilidade de seu aproveitamento, 

diminuindo-se, desta forma, os custos que, futuramente, aparecerão relacionados ao seu 

descarte e disposição final adequados, conforme Amaomo et al., (2014). 

Neste contexto, Reis et al., (2009) relembram que as sucatas são provenientes de sobras 

de processos industriais, e que estas, pelas suas características, não poderão ser 

aproveitadas no processo de fabricação. Contudo, como suas características físico-

químicas presentes permanecem inalteradas, é possível realizar a reciclagem delas. Os 

autores destacam que as sucatas provenientes de obsolescência ainda são aptas ao uso, 

enquanto aquelas provenientes de produtos no fim de sua vida útil serão materiais 

propícios para descarte. 

Por outro lado, ao considerar a aplicabilidade dos conceitos que serão abordados (i.e., 

diagnóstico de práticas de logística reversa), o segmento metal mecânico é caracterizado 

como mais apto para a realização do estudo, visto que os seus resíduos sólidos (sobras e 

peças obsoletas) exigem soluções técnicas e economicamente viáveis (FIESP, 2020). Por 

causa disso, muitas organizações passaram a repensar suas posições no mercado, 

reformulando estratégias e reestruturando seu processo de negócio (LEE; LAM, 2012).  

Alinhadas com estas modificações, iniciativas envolvendo a implementação e práticas 

de logística reversa passaram a ser frequentes no meio industrial. Objetiva-se, portanto, 

diagnosticar as práticas de logística reversa implementadas na indústria metalmecânica nos 

municípios de Blumenau, Pomerode e Gaspar, representadas pelo Sindicato das Indústrias 

Metalúrgicas, Mecânicas e do Material Elétrico de Blumenau – SIMMMEB, criado na 
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década de 1950, com a determinação de fortalecer o setor e contribuir para o 

desenvolvimento social e econômico.  

De modo específico, busca-se: 1) analisar, nas organizações estudadas, o grau de 

transmissão do conhecimento sobre temas importantes do assunto aos colaboradores, 2) 

analisar o grau de aplicação de ações referentes à logística reversa, e por fim, 3) identificar 

oportunidades de melhorias nas situações diante das iniciativas de logística reversa nas 

empresas objeto de estudo. 

 

2. Referencial Teórico 

 

2.1. Desafios ambientais e a indústria metalmecânica  

 

Os resíduos produzidos neste segmento contemplam altas concentrações de metais e, se 

dispostos de forma inadequada no meio ambiente, existe a possibilidade de agregação dos 

mesmos a outros elementos neles presentes, dando origem à outras substâncias que, por si 

só, poderão abalar o conjunto biótico e com isto comprometer a saúde humana 

(BENNEMANN, 2012).  

Conforme ressalta Silva (2013), no caso de gerenciamento inadequado, os resíduos 

sólidos poderão resultar em expressivos danos ambientais, seja qual for a atividade 

(industrial, comercial ou doméstica). Mesmo compreendendo a produção de resíduos, a 

autora salienta que, “por um longo período” o país não possuía sequer uma lei 

regulamentadora de resíduos sólidos e que, “após 20 anos tramitando no Congresso 

Nacional, em 2010, foi deferida a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) pela Lei 

12.305.” 

Em épocas de globalização e alto consumo, a sociedade e o governo tendem a cobrar as 

questões ambientais das empresas conforme as leis dispostas, para determinar limites no 

que se diz respeito a emissões de resíduos (BENNEMANN, 2012). Contudo, o autor 

destaca a obrigação de atuar na causa do problema, que neste caso é a geração de resíduos, 

destacando também que “a implantação de processos de gestão ambiental, como os 

descritos no conjunto de normas da série NBR ISO 14.000, têm sido ferramentas eficientes 

para respostas das indústrias a estas exigências”. 

Neste sentido, empresas que tomam iniciativa se destacam no mercado, e como discorre 

Araújo (2004), “pode-se afirmar que a maior parte das empresas instaladas no Brasil e 

ligadas ao mercado internacional tem como demanda competitiva ou até mesmo de 

sobrevivência, a adoção de algum tipo de gestão ambiental”. O autor ainda acrescenta que, 

“por terem razões mercadológicas mais fortes para investirem no meio ambiente, acabam 

sendo pioneiras.” 

 

2.2. Práticas de logística reversa no segmento industrial 

 

Pereira et al., (2013) acrescentam que a Logística Reversa integra a concepção de 

logística tradicional, porém, com uma abordagem diferenciada. Nesta, priorizar-se-ão o 
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reuso e correta destinação de produtos e embalagens, reciclagem, redução do uso de 

matéria prima e produção de energia.  

Corrêa (2013), por exemplo, ao comparar logística tradicional e a logística reversa, 

menciona que ambas se assemelham por utilizarem o fluxo de informação e mercadoria. 

Contudo, diferenciam-se pelo sentido contrário ao da cadeia comum de suprimento. Desta 

forma, reforça-se a importância de que outros agentes utilizem das práticas sustentáveis 

para efetivar o real retorno de materiais e resíduos à empresa.  

Quanto às práticas de logística reversa, Jabbour et al., (2013, apud FRASCARELI, 

2014) sintetizam-nas em ações de reuso, descarte, separação adequada dos resíduos nos 

pontos onde são produzidos. Os autores destacam também a responsabilidade 

compartilhada pelo ciclo de vida do produto, destinando-os adequadamente, e valorizando-

os quando possível. 

Contudo, relatam-se barreiras para a materialização de práticas de logística reversa nas 

organizações. Conforme pontua Comper (2017), estas poderão ser:  

• Gerencial: que engloba possíveis faltas de atenção, investimentos, métricas, 

planejamento bem como resistência da alta gestão e falta de importância dada 

• Financeira/econômica: falta de recursos, percepções de lucro e economia 

• Política: falhas nas legislações, políticas e informalidades 

• Infraestrutura: falta de instalações físicas, sistemas e tecnologias 

• Mercado: incertezas de demandas e qualidades em devolução, falta de 

informações aos clientes e má aceitação de produtos remanufaturados 

• Socioambiental: falta de consciência, cultura e comportamentos proativos  

Em contrapartida, Behdad e Wang (2016) apontam fatores de motivação para uso da 

Logística Reversa que podem ser levados em consideração para aplicação da mesma. Estes 

fatores são separados pelos autores em fatores externos: legislação, econômico, 

consciência ambiental. E fatores internos: competência de gestão, requisitos tecnológicos, 

importância estratégica e consideração financeira.  

Batista (2014) esclarece que, o ato de transformar resíduo em coproduto, tem sido 

tratado, em muitas organizações como uma estratégia de negócio. Neste caso, utilizam-se 

resíduos para fabricação de novos produtos, com valor no mercado ou para fonte de 

energia. Nesta perspectiva, considerando-se conjuntamente as variáveis sociais, ambientais 

e econômicas (“tripé da sustentabilidade”) na gerência de resíduos, pode torná-la um 

negócio potencial.  

A reciclagem na indústria ajuda a minimizar o lançamento de poluentes ao meio 

ambiente, a utilização de recursos naturais, e a criação de empregos nas áreas de coleta e 

processamento (INSTITUTO AÇO BRASIL, 2018). O relatório destacou as principais 

iniciativas comumente adotadas pela indústria:  

• Redução: minimização da energia e matéria prima consumida na produção de 

produtos (aços mais finos e mais resistentes) 

• Reutilização: reuso de insumos já utilizados (pós uso)  
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• Reciclagem: Recuperação do insumo/resíduo para transformá-lo em matéria 

prima 

• Remanufatura: transformação em novos os produtos que possuem defeitos ou 

foram utilizados (ciclo de vida novo ao produto)  

Neste sentido, de acordo com o SENAI Paraná (2014), os materiais recicláveis, 

provenientes do setor metalmecânico, no final de sua vida útil, quando descartados pelos 

consumidores podem retornar ao processo produtivo como matéria prima, após passar por 

um conjunto de ações, meios de destinação e procedimentos referentes a logística reversa. 

O relatório ainda enfatiza a utilização de reutilização (otimizar o uso do material antes da 

disposição final e recolocá-lo no processo produtivo) e reciclagem (aproveitar o material 

que seria descartado e utilizá-lo no processo de fabricação) como práticas referentes a 

Logística Reversa. 

 

3. Procedimentos Teóricos 

O presente trabalho se caracteriza como uma pesquisa aplicada com abordagem 

quantitativa, em que se objetiva mensurar variáveis pré-determinadas na busca de verificar 

e expor suas influências sobre outras variáveis por análises estatísticas. Quanto aos 

objetivos do projeto, o método de pesquisa descritiva foi adotado, pois propõe-se a revelar 

problemas com base em dados coletados (CHIZZOTTI, 2010).  

A partir destes, será possível promover possíveis soluções dos problemas identificados 

no projeto ou oportunidades de melhoria. Em relação aos procedimentos, elaborou-se um 

questionário como instrumento de pesquisa, de modo a subsidiar a organização de um 

banco de dados extraídos da amostra. Este método mostra-se adequado devido a sua 

possibilidade de quantificar e processar as variáveis coletadas no estudo (DELALIBERA; 

LIMA; TURRIONI, 2015). 

 

3.1. Materiais 

O questionário, instrumento de pesquisa utilizado, foi desenvolvido com o emprego de 

uma escala psicométrica (Escala Likert) com 5 níveis de respostas pré-definidas, sendo 

eles: 1 correspondendo a “discordo totalmente” até 5 para “concordo totalmente”.  

O formulário foi desenvolvido na plataforma Google Forms, encaminhado via e-mail 

para profissionais responsáveis pelos setores técnico ambiental e/ou logístico. Com intuito 

de qualificar os respondentes, um primeiro contato foi realizado por meio da plataforma 

profissional LinkedIn, para selecionar os perfis aptos à pesquisa. Após a coleta dos dados, 

o software Microsoft Excel® foi utilizado para compilação e interpretação estatística. 

 

3.2. Método 

As etapas da pesquisa seguiram as informações representadas no fluxograma 

metodológico apresentado na Figura 1. 
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Figura 1. Fluxograma metodológico da pesquisa. Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

3.3. Coleta e tratamento dos dados 

A coleta de dados foi realizada no segmento metalmecânico, em empresas de médio e 

grande porte das cidades de Blumenau, Pomerode e Gaspar (SC), cuja relação fora 

disponibilizada pelo SIMMMEB (Sindicato das indústrias metalúrgicas, mecânicas e do 

material elétrico de Blumenau, Pomerode e Gaspar), sindicato patronal que as congrega. A 

entidade disponibilizou o seu Relatório de Atividades, referente ao ano de 2019, e a partir 

deste, contabilizaram-se 15 empresas, sendo 4 de grande e 11 de médio porte, associadas 

ao sindicato e aptas para participação na pesquisa. 

O questionário, para fins avaliativos das práticas de logística reversa, foi embasado no 

levantamento teórico realizado, com perguntas organizadas em três macro tópicos e 

respectivas ações associadas, conforme exposto na Quadro 1. 

 

Quadro 1. Elementos norteadores do instrumento de pesquisa. Fonte: Elaborada pelos autores. 
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Além disto, foi adicionado um tópico para avaliação do conhecimento transmitido das 

empresas aos colaboradores referentes aos termos Logística Reversa, Reciclagem, 

Remanufatura e Reutilização e uma pergunta aberta sobre iniciativas sobre Logística 

Reversa tomada pela empresa avaliada. No que se refere ao tratamento dos dados obtidos 

da aplicação do questionário no universo, o software Microfosft Excel® foi utilizado para 

compilação e análise da massa de resultados. Para a avaliação utilizou-se a média dos 

dados de cada pergunta, sendo representadas graficamente. Visando melhor acurácia da 

análise, a massa de dados contou com 100% do universo de pesquisa aplicado, com a 

utilização de todas as informações na íntegra, sem exclusão ou modificação. 

 

4. Resultados Obtidos 

 

4.1. Análise do Conhecimento transmitido das empresas aos colaboradores 

Neste primeiro macro tópico, buscou-se avaliar a integração de conhecimento acerca 

do tema Logística Reversa nas empresas pesquisadas, e entender como este conhecimento 

é transmitido de fato. A partir dos resultados obtidos, foi possível observar que os 

colaboradores possuem conhecimento sobre as terminologias como logística reversa, 

reciclagem, remanufatura e reutilização. Os níveis representados estão conforme as 

respostas dispostas no instrumento de pesquisa, sendo 1 “Não possuem conhecimento 

sobre o termo”, 2 “Uma pequena parte dos colaboradores possuem conhecimento sobre o 

termo”, 3 “Boa parte dos colaboradores possuem conhecimento sobre o termo” e 4 “todos 

os colaboradores da empresa possuem conhecimento sobre o termo”.  

 

 

Figura 2. Nível de conhecimento sobre os termos. Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Observa-se inicialmente, conforme apresentado na Figura 2 que, de modo geral, a maior 

parte dos colaboradores possui mais conhecimento sobre os termos reciclagem e 

reutilização quando comparados com remanufatura e Logística Reversa. Isto se dá, porque 

tais termos estão mais difundidos na linguagem do dia a dia, e há mais tempo também. Por 

exemplo, o SENAI Paraná (2014) salienta que, desde 1970, o termo reciclagem surge 
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juntamente com a maior exigência referente a preocupação ambiental presente nas 

empresas. 

Ao dar foco no termo reutilização, é possível notar a maior diferença de 

conhecimento entre empresas de médio e grande porte (1 nível). Tal acontecimento que 

pode ser gerado pelas empresas de grande porte buscarem ao máximo a redução de custos 

pois como OLIVEIRA (2017) enfatiza que “é relevante que as empresas procurem 

reutilizar o máximo de materiais recuperados proporcionando baixo custo de matérias-

primas” repassando assim com maior vigor o conhecimento sobre o termo. 

Os resultados com menor intensidade se dão aos termos Logística Reversa e 

Remanufatura, que possivelmente são resultados de uma cobrança ainda “jovem” pelos 

mesmos, como por exemplo a obrigatoriedade de logística reversa em certos resíduos 

disposta pelo PNRS (BRASIL, 2010) que só foi posto em prática a partir do ano de 2010. 

 

4.2. Iniciativas de Logística Reversa 

Outro tópico abordado no instrumento de pesquisa foi o de iniciativas referentes à 

logística reversa realizadas pelas empresas, em que se questionou aos respondentes: “A 

empresa possui alguma iniciativa referente a Logística Reversa? Se sim, cite alguma” a fim 

de listar estas ações. Conforme demonstra a Figura 3, analisando a população de 15 

empresas de modo geral, pouco mais da metade das empresas avaliadas (53%) possui 

alguma iniciativa.  

 

 
Figura 3. Ocorrência ou não de iniciativas de Logística Reversa: Elaborado pelos autores. 

 

Analisando separadamente, as de médio porte se mostram em um cenário negativo, 

visto que 54% das mesmas não possuem iniciativas, comparadas com as de grande porte 

que maioria (75%) positivaram nas respostas. Esta defasagem, da parte das empresas de 

médio porte, pode ser justificada pela exigência mais recente de implantação da Logística 

Reversa onde, muitas vezes, processos e ações que indiquem esta sua prática ainda iniciais 

ou nulos (XAVIER; CORREA, 2013). Dentre as iniciativas listadas, procurou-se dividi-las 

nos dois grandes grupos: empresas médio e grande porte, para melhor visualização dos 

cenários.  
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As iniciativas apontadas pelas empresas médio porte foram: 1) retorno de 

embalagens (caixas plásticas), 2) envio de materiais para terceirização, 3) destinação de 

sucata de aço e madeiras de embalagens, 4) devolução de paletes ao fornecedor, 5) 

reaproveitamento e reciclagem de sobras de produtos e 6) reutilização de embalagens de 

madeira e aço. 

Quanto às iniciativas apontadas pelas empresas de grande porte, estas concentram-

se primariamente em: 1) realização de logística reversa para peças em equipamentos 

próprios, 2) retorno de baterias e ferramentas dos clientes e 3) fabricação de blocos para 

pavimentação com a areia de fundição. 

A partir das iniciativas listadas, é possível perceber que as empresas citam reutilização 

e reciclagem, o que pode demonstrar a validação e utilização das práticas já listadas no 

presente trabalho. Por outro lado, existem iniciativas como as de retorno de embalagens, 

baterias e ferramentas que também representam o fluxo reverso da logística tradicional, 

demonstrando assim, potencial para implantação total de práticas de logística reversa. 

  

4.3. Análise da prática Reciclagem  

Referente a prática Reciclagem, o primeiro questionamento é dado pela afirmação “A 

empresa utiliza matéria prima secundária (sucatas) em processos produtivos” em que os 

resultados, capturados em escala psicométrica, são demonstrados através da Figura 4. 

 

 
Figura 4. Utilização de matéria prima secundária no processo produtivo: Elaborado pelos autores. 

 

Com os dados demonstrados pela Figura 4, é possível ver uma divisão quase que 

simétrica das áreas de concordância e discordância sobre o questionamento, o que 

representa que, enquanto aproximadamente 50% das empresas não utilizam matéria prima 

secundária adquirida em seu processo produtivo, a outra metade o faz. 

Já, para a afirmação “A empresa utiliza algum resíduo sólido gerado em seu processo 

industrial”, o gráfico representado pela Figura 5 demonstra que maior parte das empresas, 

com 53% do total de 15, encontra-se na situação da não utilização de resíduos e 27% como 
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indiferente com o assunto, o que demonstra que pequena parcela das empresas aproveita ou 

transforma resíduos sólidos gerados em sua fabricação.  

 

 
Figura 5. Utilização de resíduos sólidos gerados no processo produtivo: Elaborado pelos autores. 

 

Na avaliação “Há processos de transformação e/ou valorização de resíduos em 

específico na empresa” representada pelo gráfico da Figura 6, percebe-se que apenas 40% 

do total possui processos de transformação de resíduos em sua linha de produção, 

mostrando também uma certa fragilidade da indústria metalmecânica avaliada neste 

quesito.  

 

 
Figura 6. Transformação de resíduos: Elaborado pelos autores. 

 

Para o questionamento “Se a empresa realiza transformação de resíduos, qual é a 

representatividade em sua linha de produção?”, as respostas obtidas são apresentadas na 

Figura 7. 
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Figura 7. Representatividade da transformação de resíduos: Elaborado pelos autores. 

 

Nota-se, ainda, que mais da metade das empresas avaliadas sequer realiza a 

transformação de resíduos, enquanto, apenas 20% da população analisada tem, em média, 

mais que 50% de representatividade da transformação de resíduos em sua linha de 

produção, tornando-se cenários para oportunidade de melhoria nas práticas de 

transformação de resíduo. 

 

4.4. Análise da prática Remanufatura 

Para analisar a prática Remanufatura, primeiramente abordou-se sobre a realização do 

recondicionamento de peças e/ou produtos já utilizados na empresa. Os dados obtidos, 

demonstrados pela Figura 8 sinalizam que 47% das empresas encontram-se na parcela de 

discordância, enquanto 20% e 33% em indiferença e concordância, respectivamente.  

 

 
Figura 8. Realização de recondicionamento de itens já utilizados: Elaborado pelos autores. 
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É possível verificar que as empresas têm optado por recondicionar peças e produtos já 

utilizados para os recolocarem em seu ciclo de vida. Outra análise realizada foi sobre a 

disposição de peças sobressalentes, cujo questionamento buscava identificar se “a empresa 

fabrica/disponibiliza peças sobressalentes para utilização do produto por longo período” 

fornece os dados disponíveis na Figura 9. 

      

 
Figura 9. Fabricação/disponibilização de peças sobressalentes: Elaborado pelos autores. 

 

Com isto é possível notar que apenas 34% das empresas avaliadas concordam com a 

disponibilização de peças sobressalentes a seus clientes para possíveis manutenções dos 

produtos. Contudo, 20% se colocam em posição neutra (indiferente) para esta 

disponibilização, porém 47% em discordância demonstram que não fornecem este tipo de 

apoio. Para a avaliação de afirmação “A empresa realiza reparos e/ou manutenção em 

produtos dos clientes (serviço de pós venda voltado aos produtos)” obteve-se um resultado 

parcialmente positivo, demonstrado pela Figura 10.  

 

 
Figura 10. Reparação e/ou manutenção: Elaborado pelos autores. 
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Percebe-se que, 54% das empresas responderam com concordância de que realizam 

este serviço, 7% apenas de forma indiferente e 40% em discordância mostrando que na 

atual situação maior parte das empresas buscam por suportar o cliente com a manutenção 

dos produtos. Ainda, é possível afirmar que, de certa forma, as empresas têm atendido 

aspectos da Logística Reversa de pós venda, que segundo LEITE (2002) busca estratégia 

em incorporação de valor em produtos que apresentam alguma imperfeição e que possam 

ser contemplados por alguma garantia ou manutenção de parte do fornecedor. 

 

4.5. Análise da prática Reutilização 

Referente a prática Reutilização analisou-se, primeiramente, se existia algum 

reaproveitamento de embalagens já utilizadas, onde as respostas demonstraram uma ação 

positiva das empresas, conforme a Figura 11. 

 

 
Figura 11. Reaproveitamento de embalagens: Elaborado pelos autores. 

 

Conforme dados da Figura 11, 53% das empresas em concordância demonstram que 

há importância no reaproveitamento de embalagens, e como citado no tópico 4.2, estas 

embalagens são de materiais plásticos e metálicos, podendo ser incorporadas novamente ao 

ciclo produtivo. Já a Figura 12 envolve as respostas referentes a afirmação “A empresa 

efetua a destinação de resíduos a algum mercado secundário”. As respostas demonstraram 

um cenário muito favorável a esta prática, onde 94% das empresas aderiram a esta 

destinação e apenas 7% discordando. Nenhuma empresa, neste questionamento, discordou 

totalmente ou ficou com posição indiferente, o que demonstra possivelmente uma 

importância dada a esta circunstância.  
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Figura 12. Destinação de resíduos: Elaborado pelos autores. 

 

O cenário apresentado na Figura 12 implica também em partes sociais e econômicas, 

com geração de empregos nestas indústrias secundárias, como centrais de triagem de 

materiais recicláveis ou empresas de coleta e transporte de recicláveis. O último 

questionamento com respostas em formato de escala psicométrica é referente se a empresa 

reaproveita de sucatas/produtos no final de vida útil, em que as respostas obtidas foram 

representadas através da Figura 13.  

Nesta figura, observa-se um “equilíbrio” entre as partes discordantes e concordantes, 

porém, com uma boa parcela respondendo de forma indiferente o que indica um baixo 

aproveitamento de produtos que chegaram ao fim de seu ciclo de vida.   

 

 
Figura 13. Reaproveitamento de produtos: Elaborado pelos autores. 

 

O baixo ou pouco reaproveitamento destes produtos pode demonstrar que as empresas 

não alcançam ao máximo do fluxo reverso de materiais e os que são abandonados 

comumente são descartados ou destinados a sucateiros ao invés de sofrerem alguma 

agregação de valor e gerar mais lucro. Para o questionamento “Em relação ao volume de 

produção, qual a representatividade da reutilização de componentes para fabricação de 

novos produtos?”, apresentou-se as respostas em forma do gráfico de pizza representado 

pela Figura 14. 
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Figura 14. Representatividade da reutilização de componentes: Elaborado pelos autores. 

 

Conforme Figura 14, a maior parte das empresas reutilizam uma baixa quantia (até 

30%) de componentes e acabam que destinando o restante para mercados secundários. 

Como a reutilização faz parte de uma prática de Logística Reversa (OLIVEIRA, 2017), as 

empresas avaliadas demonstram-se com baixo atendimento dela, gerando um ponto de 

atenção para melhoria a ser considerado. 

 

5. Considerações Finais 

De modo geral, no que se refere à transferência de conhecimento entre a empresa e 

colaboradores, os resultados apontam para uma vulnerabilidade quanto aos conceitos de 

Logística Reversa e Remanufatura. A problemática se amplia quando se avalia 

isoladamente as empresas de médio porte.  

Cenários como estes dificultam a aplicabilidade de conceitos que envolvam quaisquer 

iniciativas maiores de Logística Reversa, bem como visualizar seus benefícios. Dentre as 

principais iniciativas, estão o retorno de embalagens, baterias e ferramentas, materiais que, 

conforme a PNRS (BRASIL, 2010), obrigatoriamente deverão ser contemplados pela 

Logística Reversa.  

Quanto ao tópico “Reciclagem”, os dados indicam que as empresas associadas ao 

SIMMMEB não fazem o uso de reciclagem dos resíduos gerados a partir de seus 

processos. Além dos resíduos, os resultados evidenciaram que o recondicionamento de 

produtos já fabricados não é realizado com frequência, gerando-se alto volume de descarte 

com baixo reaproveitamento, onde 94% das empresas destinam seus resíduos a mercados 

secundários. 

Entre os fatos levantados, é possível perceber que, de maneira geral, as empresas de 

Médio e Grande porte dos municípios de Blumenau, Pomerode e Gaspar do setor 

Metalmecânico e associadas ao SIMMMEB demonstram conhecimento insuficiente para 

gerar iniciativas estruturadas que envolvam efetivamente a Reciclagem, Remanufatura e 

Reutilização.  
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A partir deste diagnóstico, e pela importância do tema, reforça-se a necessidade da 

atuação do SIMMMEB como agente integrador das empresas, principalmente às de médio 

porte devido aos resultados negativos, para intermediar a acessibilidade ao conhecimento e 

sua aplicação. 

 Para trabalhos futuros, recomenda-se uma amostragem maior tanto em âmbito 

geográfico quanto em segmento e porte, para que possa ser realizado um comparativo de 

dados extraídos e avaliar se o segmento ou porte podem interferir nas práticas do tema. 

Sugere-se uma futura demonstração do nível de maturidade de utilização de LR das 

empresas bem como mensurações de custos e lucros provindos desta prática. 
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Resumo 

Diante da crescente preocupação com o desenvolvimento sustentável, as demandas impostas às 

empresas vêm sofrendo alterações. Assim, surge a necessidade de conciliar a lucratividade e a 

competividade com o compromisso quanto a questões éticas, sociais e ambientais. Nesse contexto, 

mudanças nos sistemas industriais, através de práticas baseadas na Economia Circular, nos 

Sistemas Produto-Serviço e nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável são estratégias capazes 

de atender a estas demandas do mercado. Entretanto, os modelos de negócio baseados na 

sustentabilidade envolvem potencialidades e desafios. Desta forma, este trabalho analisa as 

barreiras na implantação de um Sistema Produto-Serviço, como a baixa aceitação do consumidor, a 

inércia organizacional e a falta de alinhamento estratégico. À vista disso, o objetivo desta pesquisa 

é identificar facilitadores para a implantação de Sistemas Produto-Serviço, usando como base a 
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Economia Circular e os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Para tanto, foi realizada uma 

revisão da literatura, onde perspectivas de alterações nos padrões de produção e consumo são 

propostas, a fim de levar a sociedade em direção ao desenvolvimento sustentável. 

Palavras-chave: Sistema Produto-Serviço; Economia Circular; Objetivos do Desenvolvimento 

Sustentável; Barreiras; Facilitadores 

Abstract 

In view of the growing concern with sustainable development, the demands imposed on companies 

have been undergoing alterations. Thus, arises the need to reconcile profitability and 

competitiveness with the commitment to ethical, social and environmental issues. In this context, 

changes in industrial systems through practices based on Circular Economy, Product-Service 

Systems, and Sustainable Development Goals are strategies capable of meeting these market 

demands. However, business models based on sustainability involve potentialities and challenges. 

Thus, this paper analyzes the barriers in the implementation of a Product-Service System, such as 

low consumer acceptance, organizational inertia, and lack of strategic alignment. In view of this, 

the goal of this research is to identify facilitators for the implementation of Product-Service 

Systems, using the Circular Economy and the Sustainable Development Goals as a basis. To this 

end, a literature review was conducted, where perspectives of changes in production and 

consumption patterns are proposed, in order to lead society towards sustainable development. 

Keywords: Product-Service System; Circular Economy; Sustainable Development Goals; 

Barriers; Facilitators 

 

1. Introdução 

 

Em meio às pressões ambientais, os profissionais da cadeia de suprimentos se 

concentram em medidas para conservar recursos e reduzir o aquecimento global (BAG; 

GUPTA; FOROPON, 2019), de modo a associar a sustentabilidade às ofertas de produtos e 

serviços (CHEN, 2018). A fim de levar a sociedade em direção ao desenvolvimento 

sustentável (JULIANELLI et al., 2020), com equilíbrio nos âmbitos ambiental, social e 

econômico (ANNARELLI; BATTISTELLA; NONINO, 2016), algumas estratégias são 

apontadas: Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) (UNITED NATIONS, 

2015c), medidas baseadas na Economia Circular (EC) (ELLEN MACARTHUR 

FOUNDATION, 2013; GEISSDOERFER et al., 2017) e Sistemas Produto-Serviço (PSS) 

(GOEDKOOP et al., 1999). 

Alcançar os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável é vital para o bem-estar da 

humanidade e do ambiente natural, atendendo às necessidades das gerações presentes e 

futuras (UNITED NATIONS, 2015c). Para tanto, é essencial realizar mudanças nos 

padrões de produção e consumo (SILVA, 2021),  onde o apoio corporativo é indispensável 

para atingi-los até 2030 (VAN ZANTEN; VAN TULDER, 2018). Neste contexto, 

destacam-se a mobilização de organizações não governamentais (ONGs) (VAN ZANTEN; 

VAN TULDER, 2018) e do Conselho Empresarial Mundial para o Desenvolvimento 

Sustentável (RAU; LAGAPA; CHEN, 2021). 

Inovações com potencial de levar a sociedade à uma Economia Circular, incluem 

esforços para reconfigurar a cadeia de valor (VENCE; PEREIRA, 2019). Nesse contexto, 
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os Sistemas Produto-Serviço (PSS) propõem uma abordagem circular ao entregar ao 

cliente a funcionalidade ao invés da propriedade (IONAŞCU; IONAŞCU, 2018), 

estimulando as propostas de negócio a estender a vida útil de seus produtos por meio de 

programas de devolução ou de manutenção de componentes (KERDLAP; GHEEWALA; 

RAMAKRISHNA, 2021). 

Entretanto, um modelo de negócio baseado na sustentabilidade envolve potencialidades 

e desafios (HOLTSTRÖM; BJELLERUP; ERIKSSON, 2019). Dessa forma, as empresas 

enfrentam dificuldades para desenvolver e implantar os Sistemas Produto-Serviço (TRAN; 

PARK, 2016), como a baixa aceitação do consumidor (SOUSA-ZOMER; MIGUEL, 

2018), devido ao desejo da propriedade (BEUREN; GOMES FERREIRA; CAUCHICK 

MIGUEL, 2013) e ao pouco entendimento sobre modelos de negócio PSS (DE JESUS 

PACHECO et al., 2019). Barreiras relacionadas ao provedor de um Sistema Produto-

Serviço também são apontadas pela literatura, como falta de alinhamento estratégico 

(SHOLIHAH et al., 2019), inércia organizacional (ANNARELLI et al., 2018) e 

dificuldades de monitoramento (DE JESUS PACHECO et al., 2019). 

À vista disso, o objetivo deste trabalho é identificar facilitadores para a implantação de 

Sistemas Produto-Serviço, usando como base a Economia Circular e os Objetivos do 

Desenvolvimento Sustentável. Para atender a este objetivo, foi realizada uma revisão da 

literatura, de modo a apresentar um detalhamento de perspectivas para levar a sociedade 

em direção ao desenvolvimento sustentável. O restante deste trabalho está organizado da 

seguinte forma: a seção 2 descreve a metodologia empregada nesta pesquisa. A seção 3 

apresenta os resultados e as discussões, destacando a contribuição da EC e dos ODS em 

minimizar as barreiras do PSS. Por fim, a seção 4 conclui este trabalho e fornece 

perspectivas de pesquisas futuras. 

 

2. Metodologia 

 

Esta pesquisa tem caráter qualitativo e bibliográfico, visto que o método selecionado 

foi uma revisão da literatura. Uma lacuna de pesquisa foi identificada ao constatar que não 

há registros acadêmicos que apresentem uma visão holística da interação entre EC, PSS e 

ODS. Tukker (2015) corrobora com esta afirmativa, destacando que as produções 

científicas geralmente ocorrem individualmente ou considerando inter-relações parciais. 

O método PRISMA (do inglês, Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and 

Meta-Analyses) foi utilizado para estruturar a revisão da literatura em quatro etapas: I - 

Identificação de artigos, II - Triagem, III - Elegibilidade e IV - Inclusão de estudos 

(MOHER et al., 2009); conforme apresenta a Figura 1. 
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Figura 1: Parâmetros de pesquisa. Fonte: elaborado pelos autores. 

 

Para a seleção de artigos científicos (etapa I), foram utilizadas as bases de dados Scopus 

e Web of Science, consideradas os bancos de dados científicos mais abrangentes 

(CHADEGANI et al., 2013). As seguintes combinações de palavras-chave foram utilizadas 

para compor a amostra inicial: i) “Product-Service System” e “Circular Economy”; ii) 

“Circular Economy” e “Sustainable Development Goals”; iii) Product-Service System” e 

“Sustainable Development Goals”. Esta etapa resultou na identificação de 300 trabalhos. 

A fim de obter maior refinamento dos resultados, uma nova busca nas bases de dados 

foi realizada, limitada à artigos científicos, escritos em inglês e publicados entre 2008 e 

2019 (etapa II). Este período foi estabelecido devido à publicação, em 2008, do primeiro 

artigo (NESS, 2008) que inter-relaciona os conceitos abordados neste trabalho, 

apresentando a interação entre EC e PSS. Nesta etapa, 151 trabalhos foram identificados e, 

excluindo as duplicatas, 104 artigos foram selecionados. 

Na sequência, título, resumo e palavras-chave foram analisados (etapa III), a fim de 

selecionar os trabalhos que melhor descrevem a inter-relação entre EC, PSS e ODS, 

resultando em 43 artigos. Visando atualizar a amostra até 2020, foi realizada a inclusão de 

sete trabalhos, de modo a compor a amostra final, de 50 artigos (etapa IV). Estes, foram 

lidos na íntegra, a fim de analisar a contribuição da Economia Circular e dos Objetivos do 

Desenvolvimento Sustentável em minimizar as barreiras na implantação de um Sistema 

Produto-Serviço. 

 

3. Resultados e discussões 

 

Neste capítulo, são identificados facilitadores para a implantação de Sistemas Produto-

Serviço, usando como base a Economia Circular (seção 3,1) e os Objetivos do 

Desenvolvimento Sustentável (seção 3.2). A Figura 2 apresenta a estruturação deste 

capítulo, e enfatiza a necessidade de adotar uma perspectiva holística (MUNARO; 

TAVARES; BRAGANÇA, 2020) e multidisciplinar (ATASU et al., 2020), envolvendo 

tanto o provedor quanto o cliente, a fim de minimizar as barreiras na implantação de um 

PSS (MATSCHEWSKY; KAMBANOU; SAKAO, 2018) e de atingir o desenvolvimento 

sustentável (JULIANELLI et al., 2020). 
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Figura 2: Minimização das barreiras do PSS. Fonte: elaborado pelos autores. 

 

3.1 Economia Circular 

 

A literatura destaca a importância de utilizar recursos tecnológicos e ferramentas de 

ecodesign ou de design de serviço no desenvolvimento de um PSS. Assim, métodos e 

ferramentas são propostos para o alinhamento estratégico de todo o ciclo de vida 

(BEUREN, 2013; TOKARZ et al., 2020), proporcionando orientação no gerenciamento do 

PSS (CARLO VEZZOLI, CINDY KOHTALA, 2018). Entre os métodos e ferramentas 

propostos, destacam-se: Analytic Hierarchy Process (AHP) (ALAMEREW; BRISSAUD, 

2019), CAD (SINCLAIR et al., 2018), Business Modelo Canvas (GUZZO et al., 2019) e a 

Análise do Ciclo de Vida (ACV) (HALSTENBERG; LINDOW; STARK, 2019). É 

essencial utilizar métodos e ferramentas, como os identificados pela literatura, desde as 

fases iniciais do desenvolvimento de um PSS, de modo a garantir maior assertividade e 

orientação às propostas de negócio. 

A medida que aumenta a pressão por estratégias capazes de levar a sociedade em 

direção ao desenvolvimento sustentável (JULIANELLI et al., 2020), surge a necessidade 

de adaptar as propostas de negócio, prezando pela longevidade dos produtos e adotando 

um ciclo fechado de produção e consumo (ALAMEREW; BRISSAUD, 2019). Assim, 

destacam-se as medidas baseadas na Logística Reversa, visando a reutilização de 

componentes, como a remanufatura (CHERRY; PIDGEON, 2018) e a reciclagem 

(MATSCHEWSKY, 2019). Assim, estratégias de gestão de fim de vida tornam-se 

fundamentais em todas as fases do ciclo de vida, de modo a repensar e redesenhar os 

produtos PSS e a cadeia de suprimentos, garantindo a ecoeficiência do modelo de negócio. 

Neste contexto, destaca-se a importância de agregar valor à proposta de negócio 

oferecendo soluções ou resultados aos clientes (venda funcional), através da servitização 
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(FLEISCHMANN, 2019) ou da economia compartilhada (INGEMARSDOTTER et al., 

2019). Assim, ocorre a entrega de valor ao cliente (VENCE; PEREIRA, 2019), ofertando a 

funcionalidade ao invés da propriedade (BOCKEN et al., 2016), permitindo a 

personalização dos produtos e serviços oferecidos (CHEN, 2018). 

A capacidade de atualização dos produtos e serviços é amplamente citada na literatura 

(PIALOT; MILLET; BISIAUX, 2017) como uma vantagem competitiva. Neste contexto, é 

fundamental projetar as propostas de negócio de modo a evitar a obsolecência (DEN 

HOLLANDER; BAKKER; HULTINK, 2017), prezando pela durabilidade dos 

componentes (HALSTENBERG; LINDOW; STARK, 2019). Desta forma, ao fornecer 

assistência e instruções ao cliente, este torna-se mais engajado com a proposta de negócio, 

aumentando assim, a satisfação e a confiabilidade no sistema. 

Entretanto, a literatura destaca diversas limitações na implantação de um PSS, como a 

baixa aceitação do consumidor por propostas de negócio inovadoras (ANNARELLI et al., 

2018) e a necessidade do cliente ser proprietário dos produtos (CHAMBERLIN; BOKS, 

2018). A vista disso, surge a necessidade da participação de todos os stakeholders 

(BATTAGLIA; BORCHARDT; PEREIRA, 2019), onde o cliente também deve mobilizar-

se frente ao desenvolvimento sustentável, adotando medidas como o consumo colaborativo 

(RETAMAL, 2019) e a redução do consumismo (GUZZO et al., 2019) e do desperdício 

(FLEISCHMANN, 2019). 

Neste contexto, surge a necessidade de promover uma mudança de hábitos, aderindo à 

sistemas integrados entre produtos e serviços, como compartilhamento e aluguel (KJAER 

et al., 2018). Estes sistemas, baseados na desmaterialização através da servitização 

(EWIJK; STEGEMANN, 2016), são capazes de assegurar padrões de consumo e produção 

sustentáveis (CAMACHO-OTERO; BOKS; PETTERSEN, 2018), onde destaca-se a 

relação com o ODS 12 (consumo e produção responsáveis) (UNITED NATIONS, 2015b). 

Assim, a literatura destaca que além da iniciativa do provedor em promover medidas 

visando o desenvolvimento sustentável, é essencial o engajamento do consumidor, 

aderindo à alternativas ecoeficientes. 

 

3.2 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável  

  

Para atingir os ODS, surge a necessidade de desenvolver inovações sociais e abordagens 

flexíveis de governança, integradas com avanços tecnológicos (NATHWANI; KAMMEN, 

2019). Neste contexto, destaca-se o trabalho de Hänsch Beuren, Amaral e Cauchick 

Miguel (2012), que realiza a análise de um purificador de água (ODS 6 – água limpa e 

saneamento), onde a propriedade do produto pertence à empresa que oferece o sistema para 

o consumidor, demonstrando o potencial dos modelos de negócio PSS. Venkata Mohan et 

al. (2019) apresentam aspectos importantes a serem considerados no projeto de novos 

produtos, destacando-se a adoção de um pensamento sistêmico (ODS 17), o uso de 

energias renováveis (ODS 7) e a garantia da durabilidade dos produtos, através de uma 

abordagem do “berço ao berço” (ODS 12) (VENKATA MOHAN et al., 2019). 

Lee (2020) salienta que a Economia Social e Solidária (ESS) é uma forma efetiva para 

atingir os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, com destaque aos ODS 1 
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(erradicação da pobreza), 2 (fome zero), 3 (boa saúde e bem-estar), 8 (emprego digno e 

crescimento econômico), 11 (cidades e comunidades sustentáveis), 12 (consumo e 

produção sustentáveis) e 13 (combate às alterações climáticas) (LEE, 2020; UNITED 

NATIONS, 2015c). 

Neste contexto, salienta-se a importância da redução na geração de resíduos através da 

reciclagem e da reutilização (ODS 8, ODS 9, ODS 15) e, da redução no desperdício de 

alimentos (ODS 2) (PRIYADARSHINI; ABHILASH, 2020). Velenturf and Purnell (2017) 

apontam que 76% dos ODS estão relacionados ao gerenciamento de resíduos e recursos, 

indicando sua relevância frente ao desenvolvimento sustentável (VELENTURF; 

PURNELL, 2017), de modo a contribuir com os âmbitos ambiental, social e econômico 

(LEE, 2020). 

Como a propriedade desempenha um papel central na sociedade, é necessário uma 

transição cultural para que modelos de negócio baseados na desmaterialização sejam 

difundidos no mercado (FIORAMONTI; COSCIEME; MORTENSEN, 2019). Para atingir 

a ecoeficiência e para promover a servitização (ODS 12), há a necessidade de 

conscientização da população (ODS 4), através da difusão de conhecimentos (ODS 4), de 

parcerias público-privadas (ODS 17) e de inovação social e organizacional (ODS 9) 

(CHEN, 2018). Portanto, é essencial considerar as complexidades dos sistemas 

socioecológicos (ODS 14 e ODS 15) (CHEN, 2018), reduzir as desigualdades entre a 

população (UNITED NATIONS, 2015b) (ODS 5) e entre países de diferentes níveis de 

desenvolvimento (ODS 10) (RETAMAL, 2019). 

Para atingir as metas dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, Retamal (2019) 

apresenta o potencial do consumo colaborativo (ODS 12) (RETAMAL, 2019). Desta 

forma, ao aderir à soluções compartilhadas, cria-se um ambiente resiliente, baseado no 

bem-estar humano (ODS 3 e ODS 16) (VELENTURF; PURNELL, 2017). Para que a 

indústria esteja alinhada com os conceitos da economia compartilhada, alcançar os ODS 9 

(indústria, inovação e tecnologia) e 12 (consumo e produção responsáveis) é essencial 

(MARTINS et al., 2020; UNITED NATIONS, 2015c), de modo a maximizar o uso dos 

produtos e contribuir com a redução do consumo de recursos naturais. Nesse contexto, os 

Sistemas de Produtos-Serviços podem contribuir significativamente para alcançar os 

Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (LABBATE et al., 2020). 

Apesar de os objetivos 9 (indústria, inovação e infraestrutura) e 12 (consumo e 

produção responsávies) estarem mais diretamente relacionados com os princípios dos 

Sistemas Produto-Serviço, a literatura apontou que os demais Objetivos do 

Desenvolvimento Sustentável também demonstraram sua contribuição com a minimização 

das barreiras do PSS. 

 

4. Conclusões 

 

Com o objetivo de minimizar as barreiras na implantação de um Sistema Produto-

Serviço, este trabalho identificou facilitadores com base na literatura sobre Economia 

Circular e sobre Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Os resultados apresentados 

destacam a importância de adotar uma perspectiva sistêmica e multidisciplinar, visto que 
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estabelecem um relacionamento recíproco, capazes de superar suas limitações, 

contribuindo com o desenvolvimento sustentável. Entretanto, a inter-relação entre estas 

abordagens é sinérgica, visto que mutuamente são capazes de levar a sociedade a um 

equilíbrio entre os âmbitos ambiental, social e econômico.  

Portanto, este trabalho destaca que apesar dos facilitadores estarem mais relacionados à 

adaptação do provedor, há a necessidade de um envolvimento de todos os stakeholders. 

Desta forma, o cliente também necessita promover uma mudança de hábitos e uma 

conscientização ambiental, aderindo à propostas baseadas em inovações circulares (EC), 

como a servitização (PSS), capaz de promover a produção e o consumo conscientes e 

responsáveis (ODS 12). 

Com base nos facilitadores identificados, estudos futuros podem concentrar-se no 

desenvolvimento de diretrizes, baseadas na EC e nos ODS, capazes de minimizar as 

barreiras na implantação de um Sistema Produto-Serviço. Visando a validação dos dados 

apresentados, análises práticas podem ser realizadas, a fim de verificar a efetividade dos 

facilitadores. Assim, este trabalho fornece embasamento para o desenvolvimento de 

pesquisas quantitativas, capazes de mensurar as contribuições da inter-relação entre 

Sistemas Produto-Serviço, Economia Circular e Objetivos do Desenvolvimento 

Sustentável. 
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Resumo 

O presente artigo tem como objetivo apresentar o detalhamento de um dos subsistemas segmentos, 

nomeado de Atelier Criativo do sistema Banco de Resíduos Têxteis, projetado para compreender o 

resíduo têxtil industrial e de pós consumo gerado na região de Londrina, Paraná. Para o 

desenvolvimento da pesquisa, foram utilizados procedimentos metodológicos como Action Design 

Research e Design Science Research com os quais foram coletados dados e identificados 

desdobramentos de alternativas já existentes, a fim de comprovar a gravidade e urgência do 

gerenciamento dos resíduos da indústria de confecção/vestuário, bem como a afirmar a importância 

da aplicação de conceitos de economia circular na concepção do Banco. Como resultado da 

pesquisa, são apresentados detalhamentos das alternativas de produtos e materiais a serem 

desenvolvidos dentro do Atelier Criativo. O projeto em questão se encontra em fase de 

prototipagem dentro de uma cooperativa de reciclagem da cidade, para viabilização de sua 

aplicabilidade. 

Palavras-chave: Sustentabilidade; Resíduo Têxtil; Atelier Criativo 

 

Abstract 

This article aims to present the unraveling of one of the segments, named Creative Atelier of the 

Textile Waste Bank system, designed to understand the industrial and post-consumer textile waste 

generated in the Londrina, Paraná region. For the development of the research, methodological 

procedures such as Action Design Research and Design Science Research were used, with which 

data were collected and developments of existing alternatives were identified, in order to prove the 

seriousness and urgency of the management of the garment / clothing industry waste, as well as to 

affirm the importance of applying circular economy concepts in the Bank's conception. As a result 

of the research, details of the alternatives of products and materials to be developed within the 

Creative Atelier are presented. The project in question is in the prototyping phase within a 

recycling cooperative in the city, to make its applicability feasible.   

 

Keywords: Sustainability; Textile Waste; Creative Atelier 
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1. Introdução 

 

O presente trabalho é de natureza qualitativa e quantitativa, e discute sobre o problema 

nacional dos resíduos têxteis e alternativas de solução. A pesquisa contou com apoio de 

revisão bibliográfica assistemática, acerca dos resíduos sólidos e a indústria têxtil. A partir 

dos resultados obtidos identificou-se uma oportunidade de negócio a fim de criar um 

sistema de coleta, separação, destinação e aproveitamento de resíduos têxteis para a região 

de Londrina, Paraná (Banco de Resíduos Têxteis), baseando-se nos conceitos de economia 

circular, que apresenta a importância de se estabelecer conexões em rede e que possibilita 

o desenvolvimento de sistemas passíveis de replicação, devido a quantidade de atores 

envolvidos. A etapa cujo presente artigo se debruça é a de detalhamento do Atelier 

Criativo, espaço físico idealizado como subsistema do Banco de Resíduos têxteis e 

atualmente em fase de prototipagem, cujo objetivo é de desenvolvimento de materiais, 

pesquisas, e produtos com alto valor de design agregado, provenientes dos resíduos têxteis 

recebidos no Banco, sejam eles industriais ou de pós consumo, insumos estes recebidos 

sem possuírem tratamento ou destinação adequados, sendo incompreendidos pelo atual 

sistema de coleta de reciclagem da região. 

A volatilidade com que a indústria da Moda trabalha implica num descompasso entre 

avanços e retrocessos, uma vez que o leque de alternativas que a indústria da moda propõe 

para o desenvolvimento de novos produtos raramente é aplicado quando o assunto tratado 

é o descarte dos resíduos gerados por esse montante de novos produtos que entram todos 

os dias em circulação no mercado. Segundo Carvalhal (2018, p.293) a indústria da moda 

tem sido apontada como uma das mais nocivas ao meio ambiente. Foi a segunda atividade 

mais poluidora do último século (perdendo apenas para a do petróleo) e a segunda que 

mais consumiu recursos naturais (depois da agricultura), contribuindo muito para o estágio 

atual de desequilíbrio planetário. 

 Nesse setor, a taxa de desperdício na confecção de moda e vestuário é de 

aproximadamente 15% (SEBRAE, 2004), e para Conrad (2010) esse desperdício pode 

atingir até 20%, representando, de acordo com o SEBRAE (2004), desperdício médio 

anual de R$ 32.783,00, o que mostra ser a geração de resíduos sólidos têxteis um problema 

não só para o meio ambiente mas também para a própria indústria da moda, visto que 

representa grande desperdício de recursos, inclusive financeiros. “Somente no ano de 2011 

foram geradas no Brasil 175 mil toneladas de resíduos têxteis, dos quais somente 20,6% 

foram de alguma forma reaproveitados” (TURCI, 2012). Nesse mesmo ano, o Brasil 

desembolsou 13 milhões de dólares na importação de 13 mil toneladas de resíduos, 

principalmente vindos da Europa, enquanto a maioria dos resíduos têxteis do país foram 

descartados, sobretudo por não apresentar valor no mercado nacional de reciclagem 

(COSTA, 2012; MDIC apud SINDITÊXTIL, 2013). Só no Estado do Paraná, um dos 

principais polos têxteis do país, foram aproximadamente 24 mil kg de resíduos têxteis 

importados por 89 mil dólares, o que mostra que o “nosso sistema produtivo funciona de 

forma insustentável devido ao grande acúmulo de resíduos e exploração excessiva de 

recursos” (CARVALHAL 2018, p.239). 
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2. Revisão 

 

A moda incentiva o descarte pela forma com que conduz e gera seus meios de 

produção. Atualmente o principal modelo de indústria ligada a moda, as chamadas fast 

fashions, compreendem uma produção em escala desmesurada, aliada a preços baixos, não 

só gerando altas emissões de compostos nocivos ao meio ambiente durante a obtenção de 

commodities, fabricação e beneficiamento de seus materiais, como também uma 

quantidade exorbitante de resíduos têxteis. 

Por resíduos têxteis, entendemos não só os provenientes do setor industrial, os quais 

são gerados por meio de modelagens que não visam o melhor aproveitamento têxtil e 

consequentemente pelo corte, que elimina os tecidos que não poderão mais ser utilizados 

na fabricação de novos produtos. Compreende-se também os resíduos gerados como pós 

consumo, peças já adquiridas mas que não utiliza-se mais devido a volatilidade de 

tendências, tamanhos incoerentes ou estado em que o produto se encontra, são vários os 

motivos que podem levar um produto pós consumo a ser descartado, o problema se 

encontra quando esse descarte é incompreendido na cadeia de coleta e tratamento de 

resíduos. Segundo a fundação britânica Ellen MacArthur, cuja missão é acelerar a transição 

rumo a uma economia circular, um caminhão de lixo cheio de resíduos têxteis é descartado 

por segundo no mundo, isso representa 500 bilhões de dólares jogados fora e a emissão de 

1,2 bilhão de toneladas de gases de efeito estufa por ano, sendo menos de 1% das roupas 

descartadas, recicladas (MACARTHUR 2017 p.37). 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos, aprovada em 2010, estabeleceu o fim de 

lixões a partir de 2014, lei (nº 12.305/10), e determinou como responsabilidade dos 

fabricantes a gestão dos resíduos sólidos resultantes de seu processo produtivo, 

considerando toda a questão da coleta, transporte, tratamento e destinação dos resíduos 

sólidos ambientalmente adequados e considerando as dimensões política, econômica, 

ambiental, cultural e social pelas empresas (Art. 3º, § X). Mesmo assim, devido à falta de 

inspeção governamental e interesse das empresas de confecção, pouco foi feito quando 

tratado do resíduo têxtil, o que faz com que o mesmo não seja reconhecido como um 

material reciclável, sendo atualmente rotulado pelas cooperativas de reciclagem como 

rejeito. 

Saindo do global para o local, na região do Paraná, segundo relatório de Sampaio e 

Martins (2017), a indústria têxtil e de vestuário descarta cerca de 10.308 toneladas de 

resíduo têxtil por ano, sendo dessas 4.400 toneladas resíduos industriais e 5.908 resíduos 

de pós consumo. Em Londrina, onde o presente projeto está sendo atualmente prototipado, 

o número de roupa/tecido que chega às cooperativas de reciclagem é de 836.941,81kg/ano, 

correspondendo a 34,8% do total de materiais coletados (LOURENÇO, ALIGLERI, 2018), 

os mesmos são considerados rejeitos, uma vez que não possuem sistema de tratamento na 

cidade e portanto, acabam gerando duas vezes mais gastos para a Prefeitura da cidade, pois 

são transportados para as cooperativas e, uma vez que não existem alternativas de 

reciclagem, os materiais são transportados novamente, desta vez ao aterro. 

Compreendida a gravidade e insustentabilidade do resíduo têxtil quando não 

gerenciado, a SEMA (Secretaria do Meio Ambiente do Estado do Paraná, hoje Secretaria 

do Desenvolvimento Sustentável do Paraná), lançou o edital de chamamento de Nº 

00/2012, que convoca os setores empresariais a apresentar propostas de LOGÍSTICA 

REVERSA conforme Lei 12.305/10 e Decreto 7404/10 da cidade de Londrina, cujo 
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objetivo é que se proponha um sistema que esteja inserido no plano de logística do Estado, 

e que se alinhe com a proposta requerida pela CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e 

Urbanização de Londrina), propondo um sistema que auxilie no plano de descarte de 

resíduos têxteis de Londrina, Paraná. É nesse cenário que o propósito do trabalho se insere, 

conforme Carvalhal cita (2018, p.09) “o início de qualquer trabalho científico começa com 

o mapeamento do que está disponível. Em seguida, vem a inovação. Se quisermos 

transformar, conhecer é o primeiro passo.” 

 

2.1 Panorama do projeto de pesquisa 

 

O presente artigo, corresponde a uma parcela do projeto Logística reversa de resíduos 

têxteis industriais e pós consumo: design aplicado a sistemas e serviços sustentáveis e 

modelos de negócios. O mesmo se encontra dentro do grupo de pesquisa DESIN (Design, 

sustentabilidade e inovação) da Universidade Estadual de Londrina (UEL) e está 

atualmente em fase de prototipagem na cooperativa de reciclagem Cooper Região de 

Londrina. Por se tratar de um projeto “teia” o qual possui vários desdobramentos dentro 

dos temas que aborda, tais como economia distribuída, sistema e modelo de negócio, 

comportamento de descarte e consumo, descarte consciente, entre outros, tratou de um 

nicho dentro do sistema tendo como objetivo principal considerar a aplicabilidade de 

modelo de negócio no desenvolvimento de um plano de implementação de um Banco de 

Resíduos Têxteis industriais e pós-consumo para uma cooperativa de materiais recicláveis 

de Londrina utilizando o upcycling, a reciclagem e a criação de novos materiais e produtos 

como estratégias de reaproveitamento de resíduos de vestuário em cooperativas. 

 

3. Procedimentos metodológicos 

 

A metodologia deste projeto é de caráter intervencionista, exploratório, qualitativo e 

quantitativo, utilizado uma abordagem generativa na forma da Action Design Research, 

que compreende a união dos pontos fortes de duas abordagens que lhe dão origem: A 

pesquisa-ação, que permite uma imersão mais aprofundada na realidade social estudada 

(neste caso uma cooperativa de coleta seletiva), e a Design Science Research, que trata de 

uma forma de produzir conhecimento com base concreta e voltada à intervenção no mundo 

real por meio do raciocínio abdutivo (imaginativo), (SANTOS, 2018). Para esse projeto, o 

artefato é representado por um sistema de logística reversa, aqui denominado Banco de 

Resíduos Têxteis, cujos problemas são de caráter complexo, mal definidos, sem soluções 

estabelecidas e que incluem múltiplos atores e pontos de vista, também chamados de 

wicked problems (Buchanan, 1982) sendo problemas que não podem ser solucionados, mas 

que precisam com urgência, de uma administração efetiva. 

As principais referências teóricas e metodológicas para o desenvolvimento dessa 

pesquisa são abaixo descritas: 

 O Design para a Sustentabilidade: Consiste em uma abordagem ampliada do 

Design que busca contemplar de forma equilibrada as principais dimensões de 

sustentabilidade (ambiental, social e econômica), seja no redesign de produtos 

existentes, no projeto de novos produtos e serviços em substituição aos atuais, no 
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projeto de sistemas produto-serviço intrinsecamente sustentáveis, e até mesmo no 

desenvolvimento de novos cenários de estilos de vida sustentáveis (MANZINI; 

VEZZOLI, 2002). 

 Design de Sistemas (Systems Design): uma abordagem do design para a 

sustentabilidade que tem por objetivo a criação de sistemas sustentáveis voltados ao 

atendimento das necessidades humanas (VEZZOLI, 2010) no contexto de 

problemas complexos (wicked problems) de sustentabilidade. A questão dos 

resíduos sólidos representa um problema deste tipo.  

 Economia circular: Sistema de ampliação da cadeia de valor de recursos, substitui 

a abordagem “extrair, produzir e descartar”, adota uma abordagem em que se usa 

recursos, em vez de consumir recursos, e elimina os resíduos no design do produto, 

não no descarte do lixo (WEETMAN, 2019). 

 

4. Aplicação 

4.1 Conceitos de economia circular aplicados ao Banco de Resíduos Têxteis 

 

Compreendendo a dimensão do problema do descarte do resíduo têxtil no meio 

ambiente, acompanhado de seu não tratamento, o grupo de pesquisa DeSIn, Design, 

Sustentabilidade e Inovação da Universidade Estadual de Londrina vem realizando estudos 

e projeções de modelos de negócio, a fim de viabilizar a implementação de um Banco de 

Resíduos Têxteis na região. 

Para o desenvolvimento do modelo de negócios do Banco de Resíduos Têxteis, foram 

utilizados conceitos de economia circular, que segundo a fundação Ellen MacArthur 

(2017) “é uma alternativa atraente que busca redefinir a noção de crescimento, com foco 

em benefícios para toda a sociedade. Isto envolve dissociar a atividade econômica do 

consumo de recursos finitos, e eliminar resíduos do sistema por princípio”, seguindo os 

conceitos de economia circular, em seu livro Economia Circular: conceitos e estratégias 

para fazer negócios de forma mais inteligente, sustentável e lucrativa, Catherine Weetman 

cita (2019): 

Nos últimos 150 anos, com o desenvolvimento da fabricação em massa, adotamos um sistema 

linear. Extraímos materiais da natureza, produzimos alguma coisa, e ao fim a descartamos, 

quando não mais se presta aos propósitos originais. Esse sistema “extrair, produzir, descartar” 

(a economia linear) nos levou a uma situação de “sobrecarga ecológica” [...] A economia 

circular resolve esse conflito, desacoplando o crescimento das empresas do consumo de 

recursos. Em vez da abordagem “extrair, produzir e descartar” da economia linear tradicional, a 

economia circular adota uma abordagem em que usamos recursos, em vez de consumir 

recursos, e elimina os resíduos no design do produto, não no descarte do lixo. A economia 

circular é muito mais ambiciosa do que a reciclagem de materiais, ou o “zero lixo para aterros 

sanitários”. Ela amplia a cadeia de valor para abranger todo o ciclo de vida do produto, do 

início ao fim, incluindo todos os estágios de fornecimento, fabricação, distribuição e vendas. 

Pode envolver o redesign do produto, o uso de diferentes matérias-primas, a criação de novos 

subprodutos e coprodutos e a recuperação do valor das antigas sobras dos materiais usados no 

produto e no processo. Pode significar venda de serviços em vez de venda de produtos, ou 

novas maneiras de renovar, reparar ou remanufaturar o produto para revenda. (WEETMAN, 

2019, p.31-22).  

Apesar da moda durante toda sua trajetória incentivar o descarte, projetos de caráter 

circular têm tido cada vez mais repercussão, como afirma Carvalhal (2018 p.141) “na 
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contramão do processo criativo-produtivo linear, o processo circular não acredita no fim 

das coisas” nos faz observar os insumos como rendimento e não como resíduos, dando 

novas possibilidades e gerando novas ideias. 

O design de modelos de negócio para uma economia circular exige diferentes perspectivas e 

abordagens não convencionais. Para tanto, é necessário desafiar os mecanismos comerciais 

convencionais e reter a propriedade do produto durante todo o seu ciclo de vida (mais longo), 

assumindo responsabilidade pelo desempenho, descobrindo novas maneiras de criar valor e de 

aprofundar os relacionamentos com clientes, pesquisando materiais sustentáveis e adotando 

novas tecnologias. (WEETMAN, 2019, p.213). 

Compreendendo que atualmente a forma mais responsável de desenvolver novos 

produtos, alinhados com propósitos sustentáveis e com consciência ambiental é utilizando 

matéria-prima que já foi produzida e descartada e reinseri-las ao ciclo de vida, assim o 

Banco de Resíduos Têxteis visa concretizar um espaço colaborativo, nomeado de Atelier 

Criativo, para o desenvolvimento de novos produtos e materiais, provenientes dos resíduos 

recebidos (industriais e pós-consumo). A fim de confirmar a importância e compreender a 

aceitação e repercussão de projetos como este, foram estudadas ideias inovadoras e 

colaborativas de cunho sustentável no nicho da moda que estão revolucionando a forma de 

oferecer produtos e serviços a seus consumidores. 

 

4.2 Cases de inovação de cunho sustentável na moda 

     

A compreensão de que o desempenho e função é mais vantajoso do que propriedade de 

bens, tem tido cada vez mais impacto na consciência dos novos consumidores, gerando a 

expansão do nicho de moda com ideais sustentáveis. Apesar de serem consideradas atuais e 

de múltiplos caracteres, como reaproveitamento têxtil, seja como reciclagem, reuso e 

reinserção de materiais nas cadeias produtivas ou novas formas de compartilhamento 

sejam de ideias, produtos e/ou serviços, as novas iniciativas partem do princípio de que “é 

preciso primeiro mudar a maneira como olhamos as coisas. Aí as coisas que olhamos 

continuarão a mudar.” (CARVALHAL, 2018 p.215). 

Para o problema do descarte de resíduos têxteis e seu grotesco impacto ambiental, no 

Brasil, existem projetos como o Banco de Vestuário na cidade de Caxias do Sul, ele 

funciona como órgão centralizador de resíduos gerados pela maior parte das indústrias 

têxteis do nordeste do Rio Grande do Sul e parte de Santa Catarina, gerindo os resíduos, 

redistribuindo, armazenando e promovendo um descarte com menor impacto ambiental. 

Sendo um projeto em parceria com a Prefeitura da cidade, possui responsabilidades além 

da ambiental, agregando desenvolvimento social, quando insere a comunidade como 

agentes do sistema e quando trabalha com a capacitação profissional dos mesmos. Porém, 

apesar da multiplicidade de trabalhos que podem ser desenvolvidos internamente e 

externamente ao banco com os resíduos coletados (GRACIANO, 2018), a demanda de 

armazenagem, supera a saída dos materiais, o que faz com que boa parte dos resíduos 

ainda sejam destinados à incineração para a geração de energia, o que acaba gerando 

impactos nocivos ao ambiente com a emissão de CO2. Weetman (2019, p.85) fala sobre o 

fato de que recuperar energia de resíduos é melhor do que descartar resíduos em aterros 

sanitários ou na condição de efluentes, mas essa solução talvez não seja a mais valiosa e 

proveitosa, e ressalta que trata-se de subciclagem, na qual a qualidade dos materiais é 
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depreciada, em vez de trabalhar-se com a sobreciclagem (upcycling), onde o material é 

aplicado ou reinserido na cadeia produtiva utilizando todo o seu potencial. 

Para além do descarte dos resíduos, tem-se cada vez mais repercutido iniciativas de 

reaproveitamento de roupas pós-consumo, numa tentativa de desacelerar a produção 

exacerbada de novos produtos, uma vez que proporciona novas oportunidades, 

características e significados a produtos já produzidos e consumidos. Assim surgiram 

alternativas como o projeto Re-roupa, cujo lema é “roupa feita de roupa” (MAIA, 2017), a 

idealizadora Gabriela Mazepa é a responsável por criar roupas a partir de peças obsoletas, 

restos de tecidos e retalhos, transformando itens fora de circulação de mercado em 

produtos de desejo de consumidores, trabalhando com a modularidade de peças, 

desconstruindo para construir itens exclusivos, o projeto tem chamado atenção e gerado 

parcerias com grandes marcas como a Farm, marca de moda brasileira e Enjoei, 

plataforma virtual de vendas de produtos usados. 

Visando aumentar a rotatividade e ampliar as possibilidades de uso de tecidos 

armazenados, em 2015 surgiu o projeto Banco de Tecidos em São Paulo. A iniciativa 

baseia-se na circularidade de tecidos, cada correntista deposita peças de tecidos que não 

utiliza mais, e essas peças voltam ao ciclo de consumo (quando retiradas por outra pessoa 

ou marca) sem prejuízo para quem vende e sem impacto para o meio ambiente. O peso do 

material depositado se torna um crédito para retirada de novos tecidos. Dos tecidos 

depositados, 20% ficam para o banco e 80% vão para o correntista. (CARVALHAL, 2018, 

p.259).   

Alternativas no setor de compartilhamento de informações e conhecimento também têm 

tomado espaço, a Afeto Escola, escola de moda 100% digital, cuja missão é “democratizar 

o ensino de moda sustentável no Brasil, disseminando o seu conhecimento por meio dos 

canais digitais” além de ter seu formato de conteúdo modular, com aulas, debates, vídeos e 

até mesmo encontros físicos programados, para compartilhamento de conhecimentos. A 

escola possui cunho social, estudantes da rede pública têm acesso gratuito aos cursos da 

plataforma. Além disso, para algumas aulas, o aluno pode escolher o modo de pagamento 

via contribuição consciente, em que o valor da aula é estabelecido pelo próprio usuário. 

Essas e outras alternativas, têm apresentado resultados positivos na forma de 

reposicionamento responsável da moda, dando espaço para a visibilidade de um novo 

panorama, que compreende escassez dos recursos e a abundância de resíduos. Estas, 

acabam tornando-se motivadoras de outros projetos colaborativos, como o Atelier Criativo 

idealizado para o Banco de Resíduos Têxteis, de Londrina, Paraná. Usar a criatividade para 

ressignificar um material que seria descartado, devolve à indústria da moda, a 

responsabilidade de gerenciamento de seus resíduos, e pode colaborar com a motivação de 

empresas para participação e preocupação com uma produção transparente, bem como 

impulsionar a expansão do nicho de produtos sustentáveis. 

 

5. Resultados 

5.1 Panorama do Atelier Criativo do Banco de Resíduos Têxteis 

 

A proposta do Atelier Criativo, inserido dentro do sistema do Banco de Resíduos 

Têxteis de Londrina, envolve o recebimento de materiais têxteis tanto pós consumo quanto 
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pós industriais. Para coleta efetiva desses materiais da população e das indústrias de 

vestuário da região, um conjunto de ações de conscientização para incentivar a diminuição 

do desperdício e o descarte correto do resíduo têxtil serão realizadas por meio de redes 

sociais próprias do Banco e por veículos de comunicação da cidade. 

Para viabilização do Atelier Criativo é necessário um sistema eficaz de separação, 

coleta e transporte dos resíduos têxteis, uma vez que devem chegar à cooperativa 

higienizados para a triagem. No Banco, os têxteis serão separados e direcionados para 

diferentes finalidades de acordo com seus aspectos físicos (figura 2), podendo ser 

encaminhados para desfibragem do próprio Banco, quando não tiver condições de 

upcycling; vendido para brechós parceiros da região, quando forem peças de vestuário em 

boas condições e passível de comercialização em razão do valor estético atual agregado; 

utilizados na confecção de novos produtos, quando estes forem tecidos em ótimas 

condições; e ainda, quando as peças estiverem em boas condições, mas sem valor estético 

atual (passível de comercialização), ser repassado para campanhas de doações. 

 

Figura 1: Possibilidades de reutilização dos resíduos têxteis. Fonte: Elaborado pelos autores (2021). 

 

É importante ressaltar que a região tem alta demanda de tecidos para a desfibragem, 

nesse sentido, esses tecidos poderão ser utilizados como enchimentos dos produtos, por 

exemplo, e para tanto, um mix de produtos visando a inserção desse material é 

imprescindível. Já os tecidos com alto valor agregado serão aplicados na parte externa dos 

produtos, propondo boa estética e qualidade nos mesmos. 

Além da logística para recolhimento do material, é necessário uma infraestrutura, com 

equipamentos e maquinários apropriados para o recebimentos dos materiais e confecção 

dos produtos. Os cooperados que serão mão de obra no atelier, deverão receber capacitação 

para a realização das atividades do Atelier Criativo, como modelagem, corte, costura, 

acabamentos, entre outros. 

Dispostos os apontamentos anteriores, a proposta do Atelier Criativo inclui os seguintes 

objetivos: 

 Ser modular e escalonável, permitindo sua replicabilidade a outras cidades e 

cooperativas; 
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 Ser inovador, utilizando a pesquisa e desenvolvimento como elementos estratégicos 

de diferenciação, seja nos processos, produtos ou serviços que venha a oferecer; 

 Colaborativo e aberto, permitindo a troca de informação com outros sistemas 

similares de forma colaborativa e aberta, a fim de promover uma rede ampliada de 

Bancos de Resíduos Têxteis na qual todos sejam beneficiados; 

 Solidário e socialmente justo, prevendo a divisão do trabalho e a remuneração dos 

catadores conforme modelo já utilizado pelas cooperativas. 

 

5.2 Projetos que estão sendo desenvolvidos atualmente 

 

A equipe de projeto trabalha atualmente na prototipagem de três possibilidades de 

produtos para serem desenvolvidos e comercializados pelo Atelier Criativo. Em razão da 

pandemia do Covid-19, essa etapa se restringiu a utilização de resíduos pós industriais, 

entretanto a proposta idealizada para o Atelier, abrange têxteis diversos advindos do pós-

consumo da população e de outras empresas de vestuário da região.  

A indústria de confecção de jeans, Gmtex, localizada em Londrina, disponibilizou o 

denim (figura 3) advindo das sobras do encaixe da empresa em formato retangular que 

compreende as dimensões de 10 centímetros (cm) de largura e comprimento variável 

(16cm, 26cm, 32cm, etc), e foi aplicado na parte externa dos produtos a partir da união dos 

retângulos para construção do tamanho ideal de base para cada produto, mantendo uma 

harmonia no encaixe de cores. Além disso, a empresa disponibilizou o uso de máquinas de 

costura e aviamentos necessários da fábrica para realizar a etapa de prototipagem.  

A empresa fabricante de estopas, Estopa Coelho, da cidade de Ibiporã, Paraná, cedeu 25 

quilos de denim desfibrado para ser utilizado como enchimento nos produtos, conforme 

pode ser observado na figura 3. Ademais, o Hospital Universitário (H.U.) de Londrina 

concedeu o tri-tecido SMS (Spunbond-Meltblown-Spunbond, um tecido não tecido-TNT) - 

material utilizado como embalagem de caixas cirúrgicas e descartado após abertas no 

centro cirúrgico do Hospital. Esse resíduo, que possui barreira microbiana, 

impermeabilidade, resistência e maleabilidade, foi utilizado como forro nos protótipos. 

 

Figura 2: Resíduos têxteis utilizados para desenvolvimento dos protótipos. Fonte: Elaborado pelos 

autores (2021). 
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A partir da disposição dos materiais supracitados pelas empresas parceiras, foram 

definidos três produtos para prototipagem considerando a utilidade e uso efetivo de tecidos 

desfibrados. Desse modo, foram prototipados uma almofada, uma cama para pet e um puff 

(figura 4). 

 

Figura 3: Protótipos desenvolvidos a partir dos resíduos têxteis. Fonte: Elaborado pela equipe de 

projeto. (2021). 

 

Os produtos prototipados passarão por testes visando aprimorar aspectos necessários 

para sua produção e comercialização, como peso, dimensão, possibilidades de padronagens 

por meio do encaixe dos tecidos, utilização de forro duplo, entre outros. No momento estão 

sendo desenvolvidos pela equipe de projeto outros elementos de comunicação voltados ao 

segmento de clientes (embalagem, etiqueta, rótulo, tags), e as próximas atividades incluem 

a criação de peças comunicacionais para as parcerias e cooperados do projeto.  Além disso, 

um estudo sobre mercado será realizado a fim de obter uma prospecção da comercialização 

desses produtos, e definir as estratégias de vendas. 

 

6. Considerações finais 

 

A modularidade com que o Banco de Resíduos Têxteis – projeto central, onde o Atelier 

Criativo está inserido – é projetado para gerenciar suas atividades, ampliando as 

possibilidades de inserção do resíduo têxtil na cadeia de produção e de consumo, sem 

depender de mediadores específicos, mas sim abastecido por uma rede de contribuição, que 

torna o modelo de negócios uma alternativa passível de replicação em diferentes regiões, 

projetos, empresas e cooperativas de reciclagem. Ademais, foi a modularidade do sistema 

que permitiu que a fase de prototipagem do Atelier Criativo pudesse continuar sendo 

desenvolvida durante a pandemia do Covid-19. 

O vínculo estabelecido entre Banco, cooperativa de reciclagem e indústrias de 

confecção da região, foi essencial para avaliação dos materiais recebidos, mapeamento de 

recursos disponíveis e materiais/maquinários necessários para o melhor desempenho do 

projeto. Além de serem indicativos de interesses de organizações públicas e privadas de 

colaborarem com o desenvolvimento de projetos e ideias economicamente, 

ambientalmente e socialmente sustentáveis. A partir do desenvolvimento da presente 

pesquisa, pode-se compreender que apesar de ser responsabilidade das empresas geradoras 

de resíduos têxteis, o tratamento e descarte responsável de seus retraços, é de extrema 
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importância que iniciativas sejam propostas para esse cenário, interrompendo a cadeia 

linear pela qual os resíduos são atualmente conduzidos (incineração e/ou descarte em 

aterros) e propondo novos paradigmas e insights tanto para as indústrias como para a 

comunidade. 

Constatou-se ao longo da pesquisa que além de processos que envolvem maquinário 

dentro do Banco (processo de desfibragem do tecido) e que logo geram diferentes tipos de 

insumos que alimentam o Atelier Criativo, é indispensável que alternativas de co-criação, 

upcycling, reuso e redistribuição sejam fomentadas dentro de instituições como 

cooperativas de materiais recicláveis, apresentando alternativas reais e viáveis para o 

reaproveitamento de materiais, para que estes possam de ser vistos como oportunidades e 

não como resíduo. 

A capacitação dos cooperados oportunizará o desenvolvimento de novas habilidades e 

competências e a geração de renda para os envolvidos, por meio de alternativas 

desenvolvidas dentro do Atelier Criativo; e na fase de prototipagem no qual se encontra, 

têm como principal objetivo identificar maneiras mais efetivas de aplicar os materiais 

recebidos, bem como servir de modelo de negócio viável para mais empresas da região. O 

Banco de Resíduos Têxteis bem como o Atelier Criativo, têm como premissa a preservação 

ambiental por meio de alternativas criativas e colaborativas, acreditando que o capital 

essencial do amanhã, será a consciência, imaginação e a cooperação.  
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Resumo 

O estado de Santa Catarina é o maior produtor de proteína suína do Brasil. Essa atividade 

resulta na produção de grande quantidade de dejetos que necessitam de manejo e destinação 

ambientalmente correta. Essa é uma preocupação para todos os produtores locais, haja vista 

a intensa concentração de animais em pequenas áreas. Nesse contexto, esta pesquisa tem o 

objetivo propor uma unidade coletiva para o tratamento dos dejetos excedentes nas 

propriedades suinícolas do município de Presidente Castello Branco – SC. A metodologia 

utilizada inclui o levantamento dos sistemas de criação e do manejo dos dejetos empregados 

nas propriedades que se dedicam à atividade suinícola, estimativa dos dejetos gerados e o 

cálculo dos excedentes, ou seja, da quantidade de dejetos que não pode  ser aproveitado 

como fertilizante orgânico no âmbito das propriedade e a elaboração de um do projeto de 

uma unidade coletiva de compostagem para dejetos suínos, com o seu respectivo orçamento. 

Por meio de informações de 42 licenças de unidades suinícolas, contabilizou-se 38.449 

animais, os quais geram uma produção diária de dejeto de 171.77 m³. O projeto da unidade 

coletiva de compostagem considerou 3 opções: 1) capacidade de tratamento de 95,5m³/dia 

(55%); 2) capacidade de 68,7m³/dia (40%) e 3) capacidade de tratamento de 51,5m³/dia 

(30%).  

Palavras-chave: Unidade coletiva de compostagem; dejeto de suínos; viabilidade econômica 
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Abstract 

The state of Santa Catarina is biggest in the production of swine protein in Brazil.  Resulting 

in a large amount swine manure, with the need for handling and environmentally correct 

disposal. This is a concern for all pig producers, because of the intense productivity of 

animals in small areas. In this research provides information on the design of a composting 

unit, with the receipt manure from swine properties in the municipality of President Castello 

Branco in Santa Catarina. The execution includes a sorting of pig farm data, project and 

budget for a collective composting unit for swine manure. Using information from 40 pig-

producing licenses, it accounted for 38,449 animals with a daily manure production of 

171.77 m³ and a monthly production of 5,153.01 m³. The 3 project options were simulated, 

the first with 95.5m³/day (55%), the second with 68.7m³/day (40%) and the third with 

51.5m³/day (30%). The projections showed good financial alternatives.  

Keywords: Collective composting unit; swine manure; economic viability. 

 

1. Introdução 

O aumento na população mundial levou os setores industrial e agropecuário a 

aumentarem as suas produções de proteína animal a fim de suprir a crescente demanda 

(KUNZ et al., 2005). No Brasil destaca-se a produção e exportação de bovinos, frangos e 

suínos, garantindo respectivamente segundo, terceiro e quarto lugar na posição no ranking 

mundial de produção, e na exportação encontra-se em primeiro lugar bovinos e frangos, e 

na quarta posição suínos (EMBRAPA, 2019).  

Na região sul do Brasil, a suinocultura é a atividade econômica de maior expressão, em 

especial no estado de Santa Catarina. O estado tem uma produção estimada de 3.983 milhões 

de toneladas de carne, contando com 2.017.645 matrizes alojadas. Em relação a 2018 o 

crescimento na produção nacional obteve 0,22% e na exportação aumento de 16% conforme 

a ABPA (2020).  

Segundo Berto (2004) a região Oeste do Estado de Santa Catarina possui reconhecimento 

nacional quando se trata agricultura familiar, e essas propriedades são as principais 

produtoras para as agroindústrias. A produção intensiva e concentrada de animais nessas 

áreas, resultam em quantidades expressivas de resíduos os quais podem ocasionar poluição 

de águas superficiais, solo e água subterrânea.  

Os dejetos líquidos de suínos apresentam em sua composição cargas elevadas de fósforo, 

nitrogênio, matéria orgânica, sedimentos, patógenos, metais pesados (cobre e zinco 

encontrados em rações como promotores de crescimento) e antibióticos. Muito utilizado 

como fertilizante orgânico em solos agrícolas, quando apresenta manejo inadequado pode 

ocasionar a contaminação de rios, de lençóis subterrâneos, do solo e do ar devido às emissões 

gasosas (SEGANGREDO, 2020).  

No entanto, deve-se destacar que existem diversas alternativas técnicas que possibilitam 

que o manejo dos dejetos seja realizado de maneira ambientalmente correta. A opção mais 

utilizada para o manejo dos dejetos suínos é o seu armazenamento em esterqueiras e a sua 

posterior destinação como fertilizante em áreas de lavouras ou pastagens.  
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As esterqueiras têm como finalidade o armazenamento e estabilização dos dejetos 

líquidos de suínos para que posteriormente possam ser empregados como fertilizante 

orgânico. A legislação define que as estruturas de armazenamento dos dejetos, tenham um 

tempo de retenção que seja compatível com os ciclos das culturas agrícolas onde os dejetos 

serão aplicados, mas nunca inferior a 40 (quarenta) dias.  

Outra alternativa de manejo dos dejetos é o processo de compostagem, que consiste na 

decomposição da matéria orgânica, adicionando os dejetos suínos (fonte de nitrogênio) a 

uma fonte de carbono até que o material se estabilize e reduza a quantidade de líquidos. No 

processo de compostagem é possível aproveitar os sólidos, pois reduz a quantidade de 

líquido do dejeto (evaporação) e permite a comercialização destes produtos para outras de 

interesse.  

A presente pesquisa está inserida no contexto de uma das atividades do projeto 
“Desenvolvimento de um modelo de gestão ambiental para áreas com produção intensiva de 

animais no Sul do Brasil” (2019-2021) desenvolvido pela Embrapa Suínos e Aves no 

município de Presidente Castello Branco – SC, e tem como objetivo principal dimensionar 

e projetar uma unidade coletiva de compostagem de dejetos suínos que possibilite tratar o 

excedente que não podem ser aproveitados como fertilizante orgânico no âmbito dos 

estabelecimentos rurais analisados, constituindo-se uma alternativa ambientalmente correta 

para a destinação final desse resíduo agropecuário.  

 

2. Materiais e Métodos  

Esta pesquisa apresenta o dimensionamento de uma unidade coletiva de compostagem, 

como uma alternativa para a gestão adequada dos dejetos suínos produzidos no município 

de Presente Castello Branco em Santa Catarina. Para compreender melhor a proposta das 

atividades desenvolvidas, a seguir, na figura 1, são apresentadas em um infográfico as 

informações gerais, contemplando a área de estudo e até o dimensionamento de unidade de 

compostagem.  
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Figura 1. Infográfico de indicação das atividades realizadas nesta pesquisa. Fonte: elaborado pelos 

autores. 

 

2.1 Caracterização das atividades suinícolas no município de Presidente Castello 

Branco – SC 

Nesta pesquisa utilizou-se de informações levantadas no âmbito do projeto 

Desenvolvimento de um modelo de gestão integrada voltada para bacia hidrográfica com 

produção intensiva de animais (2019/2021) liderado pela Embrapa Suínos e Aves, no 

município de Presidente Castello Branco.  Esse projeto tem como objetivo desenvolver um 

modelo de gestão ambiental integrada voltado para bacias hidrográficas com produção 

intensiva de animais na região Sul do Brasil.  

O município possui área de 65,433 km² com população de 1.725 habitantes de acordo 

com o IBGE (2010). Considerado um município pequeno em relação ao território e também 

à população, tem sua economia baseada na atividade agropecuária que é constituída por 

pequenas propriedades de base familiar. Atualmente possui 261 estabelecimentos rurais, 

com produção de 455 mil aves, 52 mil suínos e 2,4 mil vacas de ordenha (CARDOSO, 2019). 

A seguir na figura 2 é apresentada a localização do município de Presidente Castello Branco. 
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Figura 2. Localização de Presidente Castello Branco. Fonte: elaborado pelos autores. 

 

2.2 Localidades produtoras de suínos 

O levantamento das informações sobre os estabelecimentos com atividades suinícola foi 

realizado por meio de consulta ao Portal Nacional de Licenciamento Ambiental (PNLA)1, 

tendo sido identificadas 42 unidades produtoras de suínos licenciadas. As atividades do 

sistema de produção de suínos estão divididas em três tipos de unidade de criação, que são 

as seguintes: fase de produção, que são elas: unidade de produção de leitões, crechário e 

terminação. A figura 3 ilustra a localização das propriedades produtoras de suínos do 

município de Presidente Castello Branco, com destaque para a sub-bacia hidrográfica do 

lajeado São Francisco (SBHLSF), a qual apresenta maior concentração da produção 

suinícola. 

 
1 http://pnla.mma.gov.br/pesquisa-de-licenciamento-ambiental 
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Figura 3. Localização das unidades produtoras de suínos. Fonte: elaborado pelos autores. 

 

2.3 Dimensionamento da Unidade Coletiva de Compostagem  

Para o dimensionamento da unidade de compostagem considerou-se como referência os 

índices técnicos sugeridos pela Embrapa Suínos e Aves, através de Oliveira et al. (2017). A 

tabela 1 ilustra as equações utilizadas para o dimensionamento da unidade de compostagem, 

considerando-se o aproveitamento dos dejetos que não conseguem ser totalmente 

aproveitados como fertilizante orgânico no âmbito das propriedades geradoras, ou seja, das 

propriedades que necessitam realizar a transferência de parte dos dejetos gerados para a áreas 

de terceiro (cedências).  

U= ((A.x)+(B.y)+(C.z)/(x+y+z)) 

 

U= umidade (%); 

A= dejetos suínos; 

B= substrato 1 (serragem) 

C= substrato 2 (palha) 

x, y e z= respectivas massas, de dejetos e dos substratos; 

Qdp= Ns x Pd x D 

Qdp= quantidade de dejetos produzidos no período (L) 

Ns= número de suínos 

Pd= produção de dejetos (L/dia) 

D= período de produção (dias) 

Qs= Qdp/ R 

Qs= quantidade necessária de serragem (kg) 

Qdp= quantidade de dejetos produzidos no período (L) 

R= relação dejeto/ serragem, valor indicado pelo autor (10:1)  

VTL= Qs/ γ 

VTL= quantidade de serragem necessária (m³) 

Qs= quantidade necessária de serragem (kg) 

γ= peso específico da serragem (kg), indicado pelo autor 200 

VTL= (A x B x C) +Ae VTL= volume total da leira (m³) 

167



 

    

 
 

 

 

  

 

 

 
IX ENSUS – Encontro de Sustentabilidade em Projeto – UFSC – Florianópolis – maio de 2021 
 

 

A= altura da leira de compostagem (m) 

B= largura da máquina (m) 

C= comprimento da leira de compostagem (m) 

Ae= área de escape (m) 3,0 

Q= Ns x Pd 

Q= volume (litros dejetos/ dia) 

Ns= número de suínos 

Pd= produção de dejetos (L/dia) 

*Dados em negrito são adaptações utilizadas no projeto conforme indicação de Oliveira et al. (2017). 

Tabela 1. Equações utilizadas para o dimensionamento da unidade de compostagem. Fonte: Adaptado 

de Oliveira et al. (2017). 

 

Para o dimensionamento da unidade coletiva de compostagem, para apresentação da 

estrutura e/ imagem em 3D foi utilizado o software SketchUp. Para o orçamento da unidade, 

utilizou-se de informações fornecidas por empresas construtoras locais e também pelo 

orçamento do Custo Unitário Básico (CUB) representando o custo de construção por m² para 

galpão industrial em Santa Catarina. Esses valores são informados mensalmente através dos 

sindicatos estaduais da indústria da construção civil (MATTOS, 2006). Junto ao orçamento 

da unidade pelo CUB/SC foi solicitado informações de empresa referência na área para a 

realização do comparativo de custos. Além dos cálculos de dimensionamento da área da 

unidade de compostagem e orçamento, apresenta-se algumas relacionadas ao local para a 

sua construção.  

 

3. Resultados e Discussões  

 

3.1 Definição da quantidade de dejetos utilizados  

Constatou-se que das 123 licenças de propriedades rurais que possuem registros licença 

disponíveis no Portal Nacional de Licenciamento Ambiental - PNLA (incluindo avicultura 

e suinocultura), apenas 42 possuíam informações necessárias dados para dimensionamento 

da unidade de compostagem. Os números das licenças municipais são baixados no PNLA e 

consultadas no site do IMA – SC (Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina).  Ressalta 

que algumas licenças de propriedades suinícolas anteriores a 2017 não apresentaram dados, 

pois não estão cadastradas no sistema do IMA – SC.  

Ao analisar as informações descritas nas licenças das 42 propriedades selecionadas nesse 

estudo, contabilizou-se três fases de produção de suínos, ou  seja, a produção de leitões (2 

unidades), creche (2 unidades) e a de terminação (38 unidades), totalizando e 38.449 

animais, os quais estima-se que gerem o montante diário de 171,77 m³ de dejeto líquido ou  

5.153,01 m³ ao mês. Dividindo-se a produção de dejetos pelos números de animais constata-

se uma produção média de dejetos suínos por dia de em 22 L (produção de leitões), 2,3 L 

(creche) e 4,68 L (terminação). Esses resultados de produção de dejetos por fase de produção 

são estimados, de acordo com os dados apresentados na licença. Os dados sobre suínos e 

produção de dejetos extraídos das licenças são apresentados na tabela 2.  

 
Licença/ 

Propriedade 

Quantidade 

de suínos 

Produção 

dejetos  

(m³ ao dia) 

Produção 

dejetos  

(m³ ao mês) 

Área 

própria (ha) 

Área 

cedida 

(ha) 

Área total 

 (ha) 

2060/2019 1000,00 4,50 135,00 2,50 31,50 34,00 
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3521/2018 452,00 2,03 61,02 11,70 0,00 11,70 

8559/2018 320,00 1,44 43,20 7,40 0,00 7,40 

2945/2018 1095,00 4,93 147,83 30,00 12,00 42,00 

9030/2018 53,00 1,21 36,24 3,00 0,00 3,00 

6618/2018 475,00 2,14 64,13 5,80 0,90 6,70 

608/2019 600,00 2,70 81,00 5,70 8,90 14,60 

3759/2019 1360,00 6,12 183,60 12,30 19,20 31,50 

7442/2019 875,00 3,94 118,13 19,30 0,00 19,30 

9354/2018 700,00 3,15 94,50 6,80 11,60 18,40 

3547/2017 800,00 3,60 108,00 14,00 10,00 24,00 

618/2017 750,00 3,38 101,25 7,10 8,50 15,60 

734/2016 1200,00 5,40 162,00 8,00 25,75 33,75 

1959/2019 250,00 1,13 33,75 6,50 0,00 6,50 

5673/2018 330,00 1,49 44,55 12,00 0,00 12,00 

4421/2019 640,00 2,88 86,40 10,81 4,55 15,36 

1214/2017 4000,00 9,20 276,00 9,40 6,20 15,60 

850/2019 560,00 2,52 75,60 6,84 8,09 14,93 

940/2018 1230,00 5,54 166,05 10,00 14,30 24,30 

908/2020 1150,00 5,17 155,10 10,70 39,00 49,70 

913/2020 450,00 2,02 60,60 6,90 5,00 11,90 

7919/2019 350,00 1,26 37,80 0,00 8,30 8,30 

2693/2018 230,00 1,04 31,05 3,10 2,90 6,00 

6474/2018 300,00 1,35 40,50 3,20 2,40 5,60 

5095/2016 770,00 3,47 103,95 15,70 0,00 15,70 

6006/2018 1700,00 7,65 229,50 11,14 19,24 30,38 

4631/2019 1480,00 6,66 199,80 11,56 24,30 35,86 

849/2019 450,00 2,03 60,75 10,37 4,12 14,49 

8896/2015 2600,00 5,98 179,40 16,74 0,00 16,74 

5241/2016 1000,00 4,50 135,00 16,30 0,00 16,30 

1087/2020 654,00 2,94 88,20 9,70 0,00 9,70 

3449/2018 1200,00 5,40 162,00 9,70 11,30 21,00 

3376/2018 1000,00 2,79 83,70 10,93 12,48 23,41 

3785/2017 350,00 7,98 239,40 16,00 15,00 31,00 

2202/2011 500,00 3,50 105,00 - -  - 

1788/2017 620,00 2,79 83,70 10,00 0,00 10,00 

3759/2018 1950,00 8,78 263,25 14,90 26,60 41,50 

3430/2019 1760,00 14,60 438,00 19,05 21,70 40,75 

5549/2017 600,00 2,70 81,00 - -  - 

6023/2018 495,00 2,23 66,83 3,60 10,00 13,60 

5218/2017 1000,00 4,50 135,00 18,00 17,00 35,00 

7446/2019 1150,00 5,18 155,25 7,00 18,80 25,80 
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TOTAL 38449,00 171,77 5153,01 413,74 399,63 813,37 

- Sem informação na licença.  

Tabela 2. Relação das licenças e suas respectivas produções de dejetos e área para aplicação. Fonte: 

elaborado pelos autores. 

A área total do município é de 6543,3 ha e área total das 42 propriedades consideradas é 

de 813,37 ha, ou seja, 12 % da área total do município de Presidente Castello Branco. De 

acordo com os dados das licenças é possível se obter a produção diária de dejetos suínos, 

número de animais, quantidade de esterqueiras e área total (própria e cedida) para destinação 

do dejeto. Após consulta verificou-se que apenas 40 destas propriedades têm registrado nas 

licenças a quantidade de hectares (ha) disponíveis para a aplicação de dejeto como 

fertilizante, quer sejam em áreas próprios ou de cedentes (complementação de área 

necessária referente à outras propriedades).  

Considerando-se os dados da tabela 2 observa-se que as em duas licenças não constam 

informações relacionadas a área disponível, 29 propriedades necessitam de área cedente e 

11 propriedades possuem área suficiente para disposição do dejeto no solo. A relação de 

dependência entre o total de dejetos gerados e área disponível varia de um mínimo de13% a 

uma situação extrema onde a dependência de área de cedência para a deposição dos dejetos 

é de 100%, ou seja, a propriedade não possui área própria para aplicação dos dejetos.  

Considerando-se a situação das 29 propriedades que necessitam de áreas complementares 

para a destinação final dos dejetos produzidos (13% a 100%), constata-se que 55% do total 

de dejetos gerados nessas propriedades precisam ser transferidos para áreas de terceiros. 

Assim, considerou-se que este valor representaria a porcentagem de dejetos que poderiam 

ser direcionados ao sistema de tratamento pelo processo de compostagem. Portanto, 

considerando-se uma produção total de a de 5.153 m³ de dejeto mês, estima-se que 2.867 m³ 

poderiam ser direcionados para a unidade de compostagem.  

A justificativa técnica para a proposição de uma unidade de compostagem deve-se ao fato 

que em determinados períodos do ano, mesmo considerando-se a existência de propriedades 

agrícolas interessadas no  aproveitamento dos dejetos suínos como fertilizante, as áreas 

disponíveis estão muito distantes das fontes de geração dos dejetos, aspecto esse que  do 

ponto de vista econômico se torna inviável. Outro motivo é que em determinadas épocas do 

ano, especialmente no período de verão, torna-se muito difícil encontrar áreas aptas para a 

deposição dos dejetos como fertilizante, pois essas já estão ocupadas com as culturas 

agrícolas da estação, que no caso do município de Presidente Castello Branco é 

predominantemente é o milho. Por isso, a unidade de compostagem, além de contemplar 

esse período de baixa disponibilidade de área, permite melhorias na composição fertilizante, 

reduz o custo de distribuição comparativamente aos dejetos líquidos, possibilita a redução 

do odor e outros benefícios no seu manejo. Além disso, existe a possibilidade de 

comercialização do composto para locais mais distantes onde a oferta de adubos fertilizantes 

orgânicos não seja tão abundante, podendo assim gerar uma renda adicional para os 

suinocultores. No entanto, essa possibilidade requer uma análise da relação custo benefício 

e da identificação de potenciais compradores para o composto.  
 

3.2 Projeto da Unidade de Compostagem 

 

Para o projeto da unidade de compostagem, considerou-se que a quantidade de dejetos 

seja constante, haja vista a existência da produção de suínos em diferentes fases do ciclo da 
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produção (produção de leitões, creche e terminação) nas propriedades analisadas. Assim, 

para o dimensionamento da unidade de compostagem  considerou-se que a oferta de dejetos 

mensal seria da ordem de 171,77 m³, montante o qual poderia ter três opções de 

aproveitamento, ou seja, 95,5m³/dia (55% de aproveitamento), 67,8m³/dia (40%) e 

51,5m³/dia (30%). A tabela 3 demonstra os valores de dimensionamento para as três 

simulações. Esse dimensionamento seguiu as orientações do Oliveira et al. (2017) em que o 

volume é representado em L. 

 
Parâmetros 55% 40% 30% 

Umidade – U (%) Dado recomendado entre: 40% e 60%* 

Quantidade de dejetos 

produzidos no período – Qdp (L) 
2.867.000 2.061.204 1.545.903 

Quantidade necessária de 

serragem – Qs (Kg) 
286.700 206.120 154.590 

Quantidade necessária de 

serragem – VTL (m³) 
1.434 1.031 773 

Comprimento total da leira (m) 112 75 57 

Largura (adotado) m 12 12  12 

Volume – Q (L dejeto/dia) 95.567 68.707 51.531 

* Dado informado por: Sediayama et al. (2008).  

Tabela 3. Equações utilizadas para o dimensionamento da unidade de compostagem. Fonte: elaborado 

pelos autores. 

 

De acordo com as recomendações de Oliveira et al. (2017) a largura do galpão pode ser 

de 12m, podendo dividir em duas leiras (6m cada) até 4 leiras (3m cada). No presente projeto 

optamos por 12 m de largura, com 4 leiras de 3m. Na representação da figura 4 é composto 

por uma construção menor (centro de apoio), reservatórios e a construção da unidade/galpão 

de compostagem. No centro de apoio, a construção poderá ter área total definida em função 

de seus usos, mas deverá considerar a necessidade de estocar insumos tais como serragem, 

ferramentas, bem como banheiros e outras acomodações para os funcionários. Os 

reservatórios de armazenamento dos dejetos, os quais serão distribuídos sobre os substratos 

de serragem ou maravalha que constituem as leiras de compostagem, devem ser 

dimensionados em função da frequência em que o dejeto é transportando das propriedades 

até a unidade de compostagem, bem como da capacidade do veículo que irá efetuar o 

transporte. A unidade de compostagem simulada na figura 10 possui 112 m de comprimento, 

12 m de largura com 4 leiras, e altura de 1,20m com recepção de 55% de dejeto excedente.   
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Figura 6. Unidade coletiva de compostagem. Fonte: elaborado pelos autores. 

3.3 Análise orçamentária 

 

O primeiro orçamento, foi realizado considerando-se o CUB/m² de SC (Tabela 4), na 

sequência apresenta-se o orçamento fornecido pela empresa especializada (Tabela 5). Por 

sua vez, a tabela 6 apresenta a comparação entre os dois orçamentos. Esse cálculo representa 

o custo de construção por m² para construção de galpão industrial. A área utilizada para o 

cálculo considera somente a área do galpão de compostagem.  

 
Estimativa 55% 40% 30% 

Área  112mx12m 75mx12m 57mx12m 

Valor do CUB/m² para galpão 

industrial SC (mês de set/2020) 

1.007,61 1.007,61 1.007,61 

Valor estimado  1.354.227,84 906.849,00 689.205,24 

Tabela 4. Estimativa de custo pelo CUB-SC. Fonte: elaborado pelos autores. 

 
Descrição 55% 40% 30% 

Instalação inicial (R$) 3.360,00 2.250,00 1.710,00 

Infraestrutura (R$) 38.582,10 26.839,20 20.132,40 

Estrutura (R$) 93.552,00 64.706,00 48.224,00 

Muretas em alvenaria (R$) 22.484,00 15.300,00 11.628,00 

Piso armado (R$) 128.436,00 85.995,00 65.241,00 

Cobertura (R$) 153.717,16 103.650,83 79.292,37 

Limpeza (R$) 3.112,80 2.070,00 1.573,20 

Total (R$) 443.608,06 300.811,03 227.800,97 

Tabela 5. Orçamento de empresa especializada. Fonte: elaborado pelos autores. 

 
Estimativa 55% 40% 30% 

Área  112mx12m 75mx12m 57mx12m 

Valor estimado (CUB/m²) SC 1.354.227,84 906.849,00 689.205,24 

Valor estimado – empresa 

especializada 

443.608,06 300.811,03 227.800,97 
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Diferença de custos (%) 67,24 66,82 66,94 

Tabela 6. Estimativa de custo pelo CUB-SC e o orçamento da empresa especializada. Fonte: elaborado 

pelos autores. 

 

No orçamento realizado segundo o CUB/m² SC deve se considerar, que o mesmo leva em 

consideração a média do valor de três tipos de insumos (materiais, mão de obra e 

equipamentos utilizados durante a construção). Após a obtenção da média é feita a 

multiplicação pela área de construção. O valor do CUB/m² SC é disponibilizado 

mensalmente por meio dos sindicatos estaduais da indústria da construção civil. 

A relação entre o valor calculado através do CUB/m² SC e do orçamento de uma empresa 

da região teve grande diferença, ou seja, o valor informado pela empresa especializada é 

67,24% inferior ao orçado pelo CUB/m² SC para o galpão com uso de 55% de dejeto 

excedente, 66,82% para 40% e 66,94% para 30%. Essa diferença pode ser justificada, pois 

o CUB/m² SC considera todos os itens construtivos para o galpão (área administrativa, 

banheiros, vestiário e depósito), conforme especificação de galpão industrial na NBR 

12721/05. Outro quesito destacado é que a média de valor do CUB/m² SC é calculada através 

dos insumos de Florianópolis, assim não representando a realidade do Oeste de Santa 

Catarina, em que os valores dos materiais são inferiores ao ofertado na capital.   

Para o cálculo de custo da unidade de compostagem, vários itens precisam ser 

considerados, tais como, localização de terreno, funcionários, veículos para o transporte, 

manutenção e reservatórios de armazenamento dos dejetos. Na tabela 7 são apresentados os 

principais itens considerados na composição de custos da unidade de compostagem, 

considerando-se os preços obtidos por meio de consultas no mercado da região de 

Concórdia, SC. no mês de setembro de 2020.  

 
  Orçamento – Empresa  CUB-SC 

Descriminação Qnt. Valor 

Unitário 

(R$) 

Valor Total 

(R$) 

% Valor Total 

(R$) 

% 

Revolvedor de 

composto orgânico 

01 63.500,00 63.500,00 7,17 63.500,00 3,54 

Carrinho para 

movimentação do 

revolvedor entre as 

leiras 

01 3.500,00 3.500,00 0,40 3.500,00 0,20 

Serragem (m³) 1.434 8,00 11.472,00 1,29 11.472,00 0,63 

Casa de apoio 12m x 

10m 

01 66.000,00 66.000,00 7,45 66.000,00 3,67 

Caixas de água  04 6.100,00 24.400,00 2,75 24.400,00 1,35 

Composteira (Galpão) 01 443.608,06 443.608,06 50,02 1.354.227,84 75,35 

Veículo (caminhão 

pipa) 

01 220.000,00 220.000,00 24,80 220.000,00 12,24 

Funcionário  01 3.000,00 3.000,00 0,34 3.000,00 0,17 

Área do 

empreendimento (ha)  

2 ha 20.661,00 41.322,00 4,65 41.322,00 2,30 

Taxas de cartório 1 10.000,00 10.000,00 1,13 10.000,00 0,55 

Total de investimento  - - 886.802,06 100 1.797.421,84 100 

*Qnt. – Quantidade.  
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Tabela 7. Estimativa de custo de implantação da unidade de compostagem. Fonte: elaborado pelos 

autores. 

 

O valor total, segundo o orçado pela empresa especializada em pré moldado, incluindo 

todos os itens da unidade de compostagem foi de R$886.802,06. Por sua vez, o valor total 

da unidade de compostagem, considerando-se CUB/m² de Santa Catarina foi o de R$ 

1.797.421,84. Ou seja, um acréscimo no valor da obra de R$910.619, 78, cujos diferença tão 

acentuada, pode ser entendida pela metodologia mais criteriosa levada em consideração no 

caso do CUB/SC. 

A estimativa da área total necessária para instalação da unidade de compostagem é de 

aproximadamente 2.064m², compostos da seguinte maneira: 1.344 m² para o galpão das 

leiras de  compostagem, 120 m² da casa de apoio, 100 m² área de colocação dos reservatórios 

de armazenamento dos dejetos e 500m², considerando 30% sobre a área da unidade 
(1.564m²), destinados ao acesso às instalações, deslocamento de veículos e cercamento. 

  

 

 

 

3.4 Local de implantação da obra 

Após a análise orçamentária do empreendimento, é necessário fazer a escolha do local 

onde a unidade de compostagem poderá ser instalada. Visando-se reduzir os custos para a 

instalação da unidade de compostagem, sugere-se três alternativas para a escolha do local: 

a) conseguir a cedência de uma área junto ao poder público municipal; b) construção da 

unidade de compostagem por meio do arrendamento da área; c) formação de uma associação 

de agricultores e aquisição de um terreno em condomínio pelo grupo.  

No caso, em que a prefeitura seja a cedente da área, haveria a redução de custos, todavia 

torna-se necessário também identificar e analisar o local cedente, em termos da logística de 

transporte dos dejetos desde as propriedades até a unidade de compostagem, bem como em 

termos de transporte do composto até o seu local de destino. No caso de aquisição de terreno 

para a instalação, deve-se considerar que a área mínima para o registro de imóvel rural no 

estado de Santa Catarina é de 2 ha. Considerando-se o preço médio de terras agrícolas no 

município de Presidente Castello Branco, segundo informações disponibilizadas pela 

EPAGRI (2019) é de R$ 20.661,00 o hectare, seriam necessários um investimento da ordem 

de R$ 41.322,00 para a aquisição do terreno. Ao construir a unidade em um terreno cedente, 

seria necessário analisar a propriedade, com localização estratégica e que considere a menor 

necessidade de deslocamento para ao transporte dos dejetos entre as propriedades e a unidade 

de compostagem  

 

4. Considerações Finais   

A finalidade deste trabalho foi dimensionar uma unidade para o  tratamento dos  dejetos 

suínos, por meio do sistema de leiras de compostagem, que permitisse reduzir a dependência 

dos suinocultores de Presidente Castello Branco da cedência de área de terceiros para darem 

o destino dos dejetos suínos que não conseguem ser aproveitados nas propriedades agrícolas 

como fertilizante orgânico.  

O custo para execução do projeto é admissível, contando com galpão, revolvedor, 

serragem, reservatório para armazenamento dos dejetos e casa de apoio para estoque de 
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serragem. O valor total do empreendimento considerou o aproveitamento de 55% do 

excedente de dejeto produzido ao mês (2.834,15 m³/mês). Com base no CUB-SC o total para 

implantação da unidade de compostagem é de R$ 1.797.421,84, já o orçamento fornecido 

pela empresa especializada o total é de R$ 886.802,06. Esta grande diferença de preços é 

devido ao valor dos insumos cálculos empregados no CUB-SC, os quais não contemplam a 

realidade da região Oeste de Santa Catarina.  

Como sugestões para continuidade do projeto sugere-se que o mesmo seja completado 

com estudo sobre os seguintes aspectos:  

- Aproveitamento energético através da instalação de painéis fotovoltaicos;  

- Captação da água de chuva para usos de limpeza e manutenção da unidade;  

- Pesquisa de mercado para comercialização do produto, analisando de maneira mais 

detalhada a relação do custo/benefício de implantação de uma unidade de compostagem, 
bem como outros aspectos econômicos que permitam melhor subsidiar o processo de tomada 

de decisão pelos seus eventuais interessados.  
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Resumo 

A gestão adequada dos resíduos sólidos urbanos é um desafio no Brasil e no mundo. 

Processos envolvendo segregação, acondicionamento e destinação final dependem de todos 

os setores da sociedade para que seja funcional e ambientalmente correta. Neste contexto, 

esta pesquisa buscou informações acerca da realidade regional no município de Xaxim-SC 

através da análise da composição gravimétrica dos resíduos. A metodologia aplicada está 

descrita na NBR 10.007/04 – amostragem de resíduos sólidos. Através da determinação da 

composição gravimétrica, foi possível identificar a quantidade do resíduo gerado pelas 

residências com predominância nas amostras de matéria orgânica e plásticos. A identificação 

dos materiais descartados permite a definição de estratégias para o gerenciamento dos 

resíduos. O município tem implantado o programa de coleta seletiva, executado pela 

empresa CRI (Coleta, Reciclagem e Industrialização de Resíduos LTDA) que faz o 

recolhimento de materiais reciclados e a comercialização do produto. Com a implantação da 

coleta seletiva, possibilita-se o aumento do ciclo de vida dos materiais, evitando o consumo 

de novas matérias-primas. Para dar continuidade em projetos como este, a educação 

ambiental é de fundamental importância para se alcançar melhores resultados. 

 

Palavras-chave: Resíduos sólidos; quarteamento; composição gravimétrica.   
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The proper management of solid urban waste is a challenge in Brazil and worldwide. 

Processes involving segregation, packaging and disposal depend on all sectors of society, 

functional and environmentally friendly. In this context, this research sought information 

about the regional reality in the municipality of Xaxim-SC through the analysis of the 

gravimetric composition of the waste. The applied methodology is described in NBR 10.007 

/ 04 - sampling of solid waste. Through the determination of the gravimetric composition, it 

was possible to identify the amount of waste generated by the residences with predominance 

in the samples of organic matter and plastics. The identification of discarded materials allows 

the definition of strategies for waste management. The municipality has implemented a 

selective collection program, carried out by the company CRI (Garbage Collection, 

Recycling and Industrialization), which collects recycled materials and sells the product. 

With the implementation of selective collection, it allows an increase in the life cycle of 

materials, avoiding the consumption of raw materials. To continue projects like this, 

environmental education is of fundamental importance to achieve better results. 

 

Keywords: Solid waste; quartering; gravimetric composition.  

 

1. Introdução 

Os resíduos sólidos gerados nos grandes centros urbanos ainda são um problema que 

envolve diversos setores da sociedade. Em grande parte dos países desenvolvidos, já se tem 

conhecimento de que a qualidade do meio ambiente está ligada a fatores sociais e 

econômicos, porém, em contrapartida, em países subdesenvolvidos, não há o gerenciamento 

da produção de resíduos sólidos (SENADO, 2020). 

A ligação entre o alto número de consumo dos recursos naturais, associado com a 

acelerada urbanização de grandes centros, já se mostra um grande problema para o meio 

ambiente e a sociedade. Dado que o acelerado ritmo de crescimento populacional faz com 

que a infraestrutura sanitária da maioria dos municípios brasileiros não acompanhe esse 

desenvolvimento, seja de forma política ou mesmo da própria gestão. Entretanto, por pressão 

da sociedade, esse sistema vem sofrendo mudanças desde a última década.  

Na disposição final dos resíduos sólidos urbanos, o Brasil não foge do que predomina na 

maioria das áreas urbanas do mundo, destinando inadequadamente e sem critérios mínimos 

de triagem. Na maioria das vezes esses resíduos são jogados em terrenos baldios, interferindo 

na qualidade do solo, do ar e das águas locais (RUARO, 2009). 

No entanto, os potenciais econômicos que os resíduos sólidos possuem são de grande 

ganho de valor gerado. No ano de 2010, a Lei de Nº 12.305, também conhecida como Política 

Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), trouxe uma nova forma de gerenciar os resíduos 

produzidos nas cidades brasileiras. Assim instituiu-se um novo marco para a gestão dos 

resíduos do país, no qual regula a gestão com objetivos e instrumentos de formas 

ambientalmente corretas para o seu manejo. A Lei 12.305/2010 em seu art. 18 determina a 

elaboração do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos - PMGIRS como 

condição para os Estados e Municípios terem acesso a recursos da união na gestão. 

A composição do resíduo é muito variável quimicamente, podendo ser classificado de 

forma orgânica e inorgânica, resultando tanto na sua qualidade como na sua quantidade. Essa 

ampla gama de variação confere a extrema importância conhecer os resíduos e assim poder 

quantificar e equacionar o material de acordo (RUARO, 2009).   

A identificação e caracterização dos constituintes de cada localidade são etapas 

fundamentais na determinação da alternativa tecnológica mais adequada para a gestão do 
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resíduo, desde a etapa de coleta, transporte, reaproveitamento, reciclagem e destinação final. 

Na etapa da composição gravimétrica pode-se identificar o percentual de cada componente 

em relação ao peso total amostral, sendo que os mais comuns são, matéria orgânica, papel, 

papelão, vidro, madeira, cerâmicas, etc. (SOUZA e GUADAGNIN, 2009).   

Com base no exposto, esta pesquisa buscou informações acerca dessa realidade na região 

do município de Xaxim-SC. Sendo assim, o objetivo geral é caracterizar os resíduos sólidos 

domiciliares, através da determinação da composição gravimétrica (quarteamento) e a 

verificação da disposição final dos resíduos sólidos urbanos (RSU) do município. Desta 

forma, a pesquisa apresenta informações sobre a disposição final dos resíduos, da geração 

nas residências, coleta e a disposição no aterro sanitário.   

 

2. Materiais e Métodos  

 

2.1 Análise de dados  

Esta pesquisa apresenta duas etapas: a primeira trás informações sobre o aterro sanitário 

utilizado para a destinação final dos resíduos e a segunda etapa refere-se ao quarteamento 

dos resíduos sólidos e comparação com informações de outros municípios. Para compressão 

os procedimentos realizados são apresentados na figura 1.  

 

Figura 1. Procedimentos da pesquisa. Fonte: elaborado pelos autores. 

 

3. Resultados e Discussões  

 

3.1 Informações sobre o município Xaxim    

O município de Xaxim está localizado na mesorregião Oeste Catarinense e na 

microrregião de Xanxerê (IBGE, 2018). Distando 536 km da capital do estado. Em 2010, de 

acordo com o censo demográfico do IBGE, o município de Xaxim contava com 25.713 

habitantes, registrando uma densidade populacional de 87,67 hab/km² (IBGE, 2010). O 

Município de Xaxim é o terceiro colocado no Brasil em exportação de frangos, tendo sua 

economia baseada na agropecuária e na agroindústria. Em 2016, o município apresentava 

PIB de R$ 30.263,25 per capita com índice de desenvolvimento urbano municipal (IDHM) 
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igual à 0,752, considerado alto pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

(PNUD).   

O município tem implantado o programa de coleta seletiva. A execução do programa é 

realizada pela empresa CRI (Coleta, Reciclagem e Industrialização de Resíduos LTDA) 

contratada pela prefeitura para gerir os resíduos municipais. O serviço de coleta atende toda 

a zona urbana do município e algumas zonas rurais, sendo realizado de segunda à sábado. 

Os resíduos coletados são encaminhados para a central de triagem do município, onde são 

separados e enfardados os resíduos recicláveis para posterior venda. Os rejeitos são 

encaminhados para disposição em aterro sanitário no interior da cidade. 

No perímetro urbano o tipo de coleta acontece de forma porta a porta, onde a população 

deposita estes resíduos em frente aos logradouros (residências, comércio, prestadoras de 

serviços e indústrias), sendo utilizado um caminhão compactador da própria empresa para 

coleta e transporte. No perímetro rural os resíduos são coletados em Ponto de Entrega 

Voluntário (PEV). Também existem no município, em perímetro urbano, Ponto de Entrega 

Voluntário (PEVs) para as coletas de resíduos especiais, onde é feita conforme a demanda. 

São coletados como resíduos especiais os resíduos eletroeletrônicos, pilhas e baterias, 

lâmpadas entre outros itens.   

A empresa contratada pela prefeitura para o manejo do RSU tem 100% da cobertura da 

população urbana com coleta dos resíduos domiciliares. Já a cobertura da população rural é 

de apenas 32%. Levando isso em consideração, a cobertura da população total com coleta 

de resíduos domiciliares é de 88%. O percentual da população atendida com frequência, de 

forma diária é de 40%, outros 55% da população atendida com frequência de 2 a 3 vezes por 

semana, sendo que 5% da população é atendida com frequência de 1 vez por semana 

(PMGIRS, 2014). 

O local do aterro no qual se destinam os RSU no município de Xaxim, é de propriedade 

particular, pertencente a região integrada de Xanxerê, tendo como proprietária a empresa 

responsável pelos resíduos no município, CRI Coleta e Industrialização de Lixo LTDA, 

localizada na Linha Pedro Guerreiro – Xaxim. A distância média do transporte do centro de 

massa até a unidade de destinação final é de 6 km. O Aterro possui licenciamento ambiental 

de operação para funcionamento, tendo iniciado sua operação no dia 20 de dezembro de 

2004. São atendidos outros 03 municípios que destinam seus RSU ao aterro, sendo estes: 

Arvoredo, Passos Maia e Vargeão.  

O aterro sanitário tem área total de 165.000 m² sendo 70.000 m² para disposição de 

resíduos não perigosos. Se enquadrada como aterro Classe II, recebendo resíduos inertes e 

não inertes. Não apresenta transbordo de resíduos e também não recebe resíduos especiais 

(resíduos de saúde e da construção civil). 

A capacidade atual do aterro é de 30 ton/dia, no entanto, recebe em média metade da sua 

capacidade, cerca de15 ton/dia. A área de depósito de resíduos já utilizada é de 19.000 m² e 

a área que pode ainda ser utilizada é de 55.000 m², com estimativa de vida útil até 2040. No 

local existe depósito temporário para os resíduos onde ocorre a triagem, acondicionamento 

e posterior comercialização do material reciclável. Os recicláveis comercializados variam 

desde plástico, papel, metal, alumínio, vidro, papelão, etc. A localização do aterro sanitário 

do município de Xaxim é apresentada na figura 2.  
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Figura 2. Localização do aterro sanitário do município de Xaxim - SC. Fonte: elaborado pelos autores. 

 

3.2 Resultados das amostragens  

A seguir é apresentado os passos da técnica do quarteamento, informações e 

recomendações da NBR 10.007/04 - Amostragem de resíduos sólidos.  

O primeiro passo foi a chegada dos caminhões compactadores vindos tanto da coleta 

urbana quanto da rural, a partir da descarga dos resíduos, é feito o revolvimento da pilha 

com o uso de pás. Esta mistura deve ser realizada de modo que as amostras resultantes 

apresentem características semelhantes em todos os seus pontos (homogeneização das 

amostras).  

A pilha dividiu-se em quatro montantes, iniciando o primeiro quarteamento, ou seja, duas 

partes, as partes opostas (diagonal) são selecionadas, descartando as outras duas. O mesmo 

processo foi repetido para as amostras resultantes, coletando novamente duas partes opostas 

em diagonal e descartando as demais, obtendo-se assim um volume menor, no entanto, 

representativo para a análise dos principais resíduos (Figura 3). 
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Figura 3. Procedimento do quarteamento da amostra de resíduos. Fonte: Andrade et al. (2004). 

 

As amostras foram coletadas em sacos de lixos de 200L, os mesmos foram pesados com 

auxílio de uma balança e separados por categorias: papel e papelão; embalagens longa vida; 

plástico filme; plástico duro; metais ferrosos; metais não ferrosos; e vidro. Percebeu-se 

durante a realização que apesar da coleta seletiva existente no município, grande parte da 

população não faz a separação ideal do resíduo doméstico, misturando resíduos recicláveis 

com orgânicos, contaminando os materiais e inviabilizando sua reciclagem. 

Foram realizadas duas amostragens para análise gravimétrica. Para tanto, a caracterização 

qualitativa não resulta em dados estatísticos, pois seria necessário um número maior de 

amostragens realizadas em diferentes períodos do ano, as quais contemplassem e 

assegurassem que a composição física dos resíduos não fosse influenciada pelos diversos 

fatores, tais como festividades e a sazonalidade que influenciam diretamente na quantidade 

e seletividade dos resíduos. A figura 4 ilustra o local de processamento dos resíduos sólidos 

em Xaxim.  

 

 

  
Galpão de Recebimento Esteira de Triagem 
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Galpão de Separação dos Resíduos 

Figura 4. Local de processamento dos resíduos sólidos coletados em Xaxim. Fonte: elaborado pelos 

autores. 

 

Os resultados obtidos do quarteamento dos resíduos estão representados a seguir na tabela 

1, ilustrando a composição média dos resíduos amostrados. 

 

Resíduos % média 

Papel /papelão 13 

Embalagem longa vida 03 

Plástico  12 

Metais  07 

Vidro  07 

Matéria Orgânica 58 

Total 100 % 

Tabela 1. Caracterização média gravimétrica dos RSU de Xaxim. Fonte: Fonte: elaborado pelos 

autores. 

 

Por meio dos resultados foi possível observar a predominância da matéria orgânica nas 

amostras (em média 58% na composição dos resíduos), sendo os valores encontrados muito 

próximos da estimativa da composição gravimétrica dos resíduos coletados no Brasil 51,4% 

(IBGE, 2010). O alto valor encontrado para a matéria orgânica poderia ser reduzido com a 

adoção de práticas como a compostagem, gerando renda e diminuindo custos ao município, 

além de reduzir um potencial poluidor dos solos. A tabela 2 ilustra a composição 

gravimétrica dos resíduos sólidos recicláveis (não contabilizados os de matéria orgânica) do 

município de Xaxim, informações repassadas pela gestão do aterro.  

 

Resíduos % média 

Papel / papelão 23,60 

Embalagem longa vida 10,98 

Plástico filme 18,07 

Plástico duro 12,87 
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Resíduos % média 

Metais ferrosos 11,64 

Metais não ferrosos 10,15 

Vidro 12,69 

Total 100 % 

Tabela 2. Quantidade total de resíduos coletados em toneladas por mês. Fonte: Fonte: elaborado pelos 

autores. 

 

A tabela 3 ilustra a quantidade de resíduos coletados por toneladas ao mês, provenientes 

da área urbana, bem como, da zona rural do município. Essas informações foram repassadas 

pela gestão do aterro sanitário.  

 

Meses 

Tipo de Coleta 

Coleta domiciliar 

(kg) 

Coleta de galhos e 

móveis inservíveis 

(kg) 

Coleta seletiva 

(kg) 

Rejeito da 

coleta seletiva 

(kg) 

Janeiro 479,26 145,14 60,51 18,15 

Fevereiro 430,16 109,49 50,96 15,29 

Março 417,16 139,71 58,02 17,41 

Abril 422,50 123,45 33,17 9,95 

Maio 442,92 141,02 45,57 13,67 

Junho 475,92 151,95 40,26 12,08 

Julho 460,51 171,56 64,22 19,27 

Agosto 427,21 139,22 74,80 22,44 

Setembro 417,85 127,30 56,35 16,91 

Outubro 425,73 125,06 44,33 13,30 

Tabela 3. Quantidade total de resíduos coletados em toneladas por mês. Fonte: Fonte: elaborado pelos 

autores. 

 

Os resíduos sólidos urbanos trazem à tona a questão ambiental, a relação custo benefício 

nos processos de gerenciamento dos RSU. Nos municípios de pequeno porte uma das 

alternativas é a terceirização dos serviços possibilitando a diminuição de custos e melhoria 

na gestão e controle. Os resíduos coletados pela empresa coletora terceirizada, são 

compostos basicamente por rejeitos e orgânicos, resíduos como materiais recicláveis 

contaminados (resíduos úmidos), papel higiênico, material orgânico como restos de 

alimentos, e demais materiais que não são passíveis de reciclagem.  

Com relação aos resíduos orgânicos, poucas residências possuem composteiras 

individuais ou comunitárias. Faz-se necessário um processo de educação ambiental, partindo 

do poder público como responsável pela formação de indivíduos preocupados com os 

problemas ambientais, afim de que estes resíduos sejam transformados em material orgânico 

(húmus) para uma posterior utilização na fertilização de hortas e jardins.  

A etapa de separação dos materiais por tipo, facilita as etapas posteriores de reciclagem. 

Materiais como papel, papelão e o plástico, que são os itens com maior volume gerado após 

o orgânico, possuem um valor de venda agregado, podendo ser reciclados e reaproveitados. 

Segundo a SEFAZ (Secretaria de Estado da Fazenda) o preço de venda praticado no mercado 
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é em média de quinze centavos o quilo da sucata de papel e papelão e de trinta e nove 

centavos o quilo das sucatas de plástico.  

Ao compararmos os resultados gravimétricos de Xaxim (quarteamento realizado nesta 

pesquisa) com a composição apresentada nos Municípios de Chapecó (FIDELIS e 

FRANÇA, 2016) e Criciúma (GUADAGNIN et al., 2014) na Figura 5, verificou-se a 

predominância de resíduos de matéria orgânica, uma das principais lacunas na gestão dos 

resíduos municipais. Quanto ao plástico e papelão as amostras apresentam proporções 

similaridade nos três municípios.  

 

 
Figura 5. Comparação dos resíduos encontrados em Xaxim, Criciúma e Chapecó. Fonte: elaborado 

pelos autores. 

 

De forma geral o município apresenta um panorama razoável no que se refere ao sistema de 

gerenciamento dos RSU, porém destaca-se a elevada produção de rejeitos, dificultando o 

processo de gestão.   

 

3 Considerações Finais   

A realização do diagnóstico permite concluir que o município de Xaxim enfrenta 

dificuldades na execução da coleta seletiva devido à falta de colaboração dos geradores. 

Apesar dos problemas, o processo implantado de separação de resíduos, trouxe benefícios 

econômicos e ambientais para o município, através da coleta seletiva, além de proporcionar 

a inserção social de um grupo de colaboradores da empresa. Assim, além de garantir uma 

destinação própria para os materiais recicláveis, ainda é possível gerar renda aos 

colaboradores, contribuindo com a preservação ambiental.  

A realização do diagnóstico permite concluir que o município de Xaxim produz uma 

quantidade relativamente grande de resíduos sólidos, principalmente resíduos orgânicos 

(58%) não transformados em composto, gerando grandes volumes diários ao aterro. 

A caracterização da metodologia dos resíduos destinados da coleta passou por diversos 

imprevistos durante sua realização, os imprevistos foram o incêndio no barracão de 

armazenagem dos resíduos e a pandemia do COVID-19 que também afetou as amostras, mas 
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a aquisição dos dados se mostrou simples e eficiente. O quarteamento indicou a destinação 

inadequada de resíduos ao aterro sanitário. Assim, recomenda-se que sejam feitas campanhas 

voltadas para a educação ambiental no município. 

As análises apontam grande quantidade de resíduos de papel e papelão, possibilitando a 

separação e a venda dos materiais, gerando renda a empresa. Durante a realização da 

pesquisa a empresa começou a segregação e comercialização de materiais de vidros, antes 

com destino ao aterro sanitário. A realidade do desperdício de resíduos passíveis de 

reciclagem, evidenciado através da gravimetria no aterro sanitário da cidade, se mostra um 

fato que aumenta a problemática ambiental e diminui o tempo de vida útil dos aterros da 

maioria dos municípios brasileiros. 

A educação ambiental é de fundamental importância para o alcance de melhores práticas, 

fazendo com que a comunidade e os envolvidos no processo possam receber constantemente 

informações e passem a cooperar de forma efetiva. 
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Liderança 4.0 e Sustentabilidade: Gerenciamento de Projetos Inovadores 

no Contexto da 4ª Revolução Industrial. 

 

Leadership 4.0 and Sustainability: management of innovative projects in 

the context of the 4th Industrial Revolution. 

 

Gisele Victor Batista, Doutora, Harpia Meio Ambiente  

giselevictorbatista@gmail.com 

 

 

Resumo 

A Quarta Revolução Industrial (4RI) criará tecnologias emergentes e inovações em várias áreas, que 

serão difundidas mais rapidamente pelo mundo e trará grandes desafios a empresas e gestores, 

moldando por novo padrão de fazer, gerir e perpetuar as empresas. Isto exigirá uma liderança que 

compreenda as rupturas que afetarão a demanda e a oferta de mercado, obrigando o líder a encontrar 

novas maneiras de fazer as coisas, num processo de inovação contínuo. Neste contexto, este artigo 

teve como objetivo apresentar bases teóricas que enfatizassem a importância da liderança no contexto 

da 4RI, no intuito de promover inovação e sustentabilidade aos projetos e negócios. Realizou-se 

pesquisa descritiva e qualitativa, cujo método escolhido foi o estudo de relatórios técnicos produzidos 

por órgãos referências no setor. Como resultado, espera-se que, no contexto da 4RI, o novo líder 

tenha papel fundamental na estratégia das organizações, com habilidades de resolução de problemas 

complexos e implantação de práticas inovadoras e sustentáveis.  

 

Palavras-chave: Sustentabilidade; Liderança 4.0, Inovação; Quarta Revolução Industrial; 

Gerenciamento de Projetos. 

 

Abstract 

The Fourth Industrial Revolution (4RI) will create emerging technologies and innovations in various 

areas, which will spread more quickly around the world and will bring great challenges to companies 

and managers, shaping by a new standard of making, managing and perpetuating companies. This 

will require leadership that understands the disruptions that will affect market demand and supply, 

forcing the leader to find new ways of doing things, in a process of continuous innovation. In this 

context, this article aimed to present theoretical bases that emphasized the importance of leadership 

in the context of 4RI, in order to promote innovation and sustainability to projects and businesses. 

Descriptive and qualitative research was carried out, whose chosen method was the study of 

technical reports produced by reference agencies in the sector. As a result, it is expected that, in the 

context of 4RI, the new leader will have a fundamental role in the organizations' strategy, with 

complex problem-solving skills and the implementation of innovative and sustainable practices. 

 

Keywords: Sustainability; Leadership 4.0, Innovation; Fourth Industrial Revolution; Project 

Management.  
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1 Introdução 

 

Atualmente, grandes desafios são apresentados a empresas e aos seus gestores, moldado 

por novo padrão de fazer, gerir e perpetuar os negócios. Para Schwab (2016) é o início de 

um período ainda pouco conhecido na história da humanidade, mas que alterará 

profundamente a maneira como ela viverá, trabalhará e relacionar-se-á, em escala, escopo e 

complexidade, caracterizando-se mais como uma mudança de paradigma e não apenas como 

uma etapa do desenvolvimento tecnológico. Trata-se da Quarta Revolução Industrial (4RI), 

ambiente que criará tecnologias emergentes e inovações disruptivas, que serão difundidas 

muito rapidamente pelo mundo. 

Segundo o referido autor, serão três as principais características que diferenciarão este 

novo momento. A primeira é a velocidade das coisas que evoluirá em um ritmo exponencial 

e não linear, como resultado de um mundo multifacetado e profundamente interconectado, 

com novas tecnologias gerando outras novas tecnologias, cada vez mais qualificadas. A 

segunda é a amplitude e profundidade das coisas, pois combinará várias tecnologias, levando 

a mudanças de paradigma sem precedentes da economia, dos negócios, da sociedade e dos 

indivíduos. E por fim o impacto sistêmico, já que a 4RI envolverá a transformação de 

sistemas inteiros entre países e dentro deles, em empresas, indústrias e em toda sociedade. 

As tecnologias que sustentam a 4RI causarão grande impacto sobre como as empresas 

serão organizadas e administradas e sobre como os projetos serão liderados e gerenciados, 

além de mudar a expectativa de clientes por produtos inteligentes, que envolvam cadeias 

colaborativas e sustentáveis. Assim, a maneira tradicional de gestão de empresas não será 

uma opção estratégica segura (CARVALHO, et al (2018), BOCKEN et al., 2014), pois os 

negócios estarão seguindo um novo caminho que é mais desafiador, mas também, repleto de 

oportunidades.  

Por este motivo, criar novos modelos de negócios ou manter a perenidade dos existentes 

exigirá uma liderança que compreenda as rupturas que afetam a demanda e a oferta dos 

mercados, obrigando o líder a desafiar os pressupostos tradicionais de sua equipe operacional 

e encontrar novas maneiras de fazer as coisas, num processo de inovação contínuo. É neste 

ponto que a sustentabilidade se torna um fator-chave e as organizações devem buscar 

estratégica orientada à inovação como ferramenta para repensar valores e alcançar 

resultados, tendo como diretriz o Triple Bottom Line (dimensões ambiental, social e 

econômica da sustentabilidade). 

Este termo foi criado nos 1990 e foi levado a conhecimento público em 1997, com a 

publicação da edição inglesa de John Elkington’s Cannibals With Forks: The Triple Bottom 

Line of 21st Century Business (ELKINGTON, 1997). Cristófalo et al (2016) afirmam que o 

sucesso definitivo de uma empresa (ou projeto) não será apenas constituído pela sua esfera 

financeira, mas também, sua performance social e ambiental. Claro et al (2008) completam 

informando que a mudança no conceito da sustentabilidade, com foco no Triple Bottom Line, 

influencia diretamente no comportamento das empresas e dos gestores, que estão se 

deparando com novos desafios e precisam inovar suas estratégicas. 

Schwab (2016) destaca que novos negócios e modelos organizacionais prometem formas 

inovadoras de criação e compartilhamento de valor que, por sua vez, levarão a mudanças em 

todo o sistema e que poderão fortemente beneficiar tanto o meio ambiente natural quanto a 

economia e a sociedade. Para o autor, a 4RI terá quatro efeitos principais sobre todos os 

190



 
 

 

 

 
 

 

    

 
IX ENSUS – Encontro de Sustentabilidade em Projeto – UFSC – Florianópolis – maio de 2021 
 

 

negócios, muitos dos quais já iniciaram este processo: (i) as expectativas dos clientes estão 

mudando; (ii) os produtos estão sendo melhorados pelos dados, o que melhora a 

produtividade dos ativos; (iii) estão sendo formadas novas parcerias, conforme as empresas 

aprendem a importância de novas formas de colaboração; e (iv) os modelos operacionais 

estão sendo transformados em novos modelos digitais. 

Diante do apresentado, este artigo objetiva apresentar bases teóricas que enfatizam a 

importância da liderança no contexto da Quarta Revolução Industrial (Liderança 4.0), com 

vistas à promoção da inovação e à adoção de ferramentas que proporcionem o gerenciamento 

de projetos mais sustentáveis. Para tanto, realizou-se pesquisa de natureza descritiva e 

qualitativa, cujo método escolhido foi o estudo de pesquisas e relatórios técnicos produzidos 

por órgãos e instituições de referência no setor. A justificativa do método é centrada na 

contemporaneidade do tema, possibilitando uma análise em profundidade em uma área onde 

há poucas teorias ou um conjunto deficiente sobre conhecimento. 

 

2 Metodologia 

 

Este trabalho adotou a metodologia exploratória e descritiva, onde se buscou mapear 

e resgatar a produção científica sobre o tema, permitindo uma avaliação e reflexão da 

problemática, bem como utilizou-se o método de pesquisa bibliométrica, no intuito de 

sistematiza e elencar as principais fontes de informação. Foi através da pesquisa qualitativa, 

utilizaram-se as palavras-chave apresentadas neste artigo (sustentabilidade, liderança 4.0, 

inovação, quarta revolução industrial, gerenciamento de projetos), que se analisou as 

características metodológicas e de conteúdo técnicos e científicos produzidos, no âmbito 

nacional e internacional. 

Levado em consideração o formulado por Gil (2002), quando informa que a pesquisa 

exploratória busca desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e ideias para a formulação 

de novas abordagens num momento posterior, a construção deste texto foi baseada na junção 

dos conhecimentos que foram produzidos de forma seccionada (sustentabilidade + inovação 

+ liderança + gerenciamento de projetos + Quarta Revolução Industrial), mas que se fizeram 

relevantes à explicação da tese deste artigo, no contexto atual. Assim, os estudos sobre 

sustentabilidade e inovação, considerando Andrade (2009), foram observados, registrados, 

analisados, classificados e interpretados os fatos, sem realizar nenhuma interferência direta, 

mas foram associados ao tema do novo perfil de liderança a ser demandado no contexto da 

Quarta Revolução Industrial.  

Ainda, recorreu-se ao método de pesquisa bibliométrica, tomando como base a 

produtividade de periódicos em relação ao assunto em análise, pois conforme Araújo (2006), 

a bibliométrica avalia as citações e permite a identificação e descrição de uma série de 

padrões na produção do conhecimento científico. Desta forma, tendo como base as palavras-

chaves selecionadas para a pesquisa, buscou-se estruturar a hipótese (tese) levantada no 

objetivo deste artigo, com apoio em estudos considerados mais relevantes, os quais foram 

utilizados e citados na revisão bibliográfica deste estudo, que poderá compor uma base 

histórica e científica sobre o tema. 
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3 Resultados e Discussões 

 

3.1 Sustentabilidade e Inovação 

 

A noção de sustentabilidade, largamente difundida em nossa sociedade, teve sua origem 

na década de 1950, fruto da percepção de uma crise ambiental global. Para Nascimento 

(2012), o conceito ganhou corpo e expressão política, associado ao termo 

“desenvolvimento”, quando se notou que os testes nucleares ocasionavam chuvas radioativas 

em regiões do globo localizadas a milhares de quilômetros de distância. A partir deste 

momento, a sociedade percebeu que os problemas ambientais não estavam restritos a 

territórios limitados e, com isso, a sustentabilidade recebeu cunho científico, político e 

midiático. 

Contudo, a questão ambiental internacional teve um importante marco na década de 1960, 

quando a bióloga Rachel Carson, iniciou a publicação de uma série de artigos, os quais 

retratavam o uso indiscriminado de pesticidas e suas possíveis consequências à saúde 

humana e à qualidade do ambiente. Mais tarde, esses artigos foram compilados e publicados 

num livro, em setembro de 1962, intitulado “Primavera Silenciosa”, uma alusão a uma 

primavera futura, em que, caso não se reduzisse o uso de pesticidas, pássaros e animais 

silvestres desapareceriam do ambiente, devastados pelos venenos contra pragas agrícolas 

(CARSON, 1969).  

Em 1972, a questão ambiental ganhou visibilidade na Conferência das Nações Unidas 

sobre o Meio Ambiente Humano, realizada na Cidade de Estocolmo, capital da Suécia. A 

Conferência de Estocolmo reuniu países desenvolvidos e em desenvolvimento 

(“subdesenvolvidos”) e colocou o meio ambiente no foco das preocupações internacionais. 

O resultado foi a elaboração da  “Declaração de Estocolmo sobre o Meio Ambiente 

Humano”, com 26 princípios e um Plano de Ação com 109 recomendações, conjunto de leis 

internacionais, apenas intencionais e sem aplicação obrigatória, para que questões 

ambientais internacionais fossem colocadas em prática. 

Nas décadas que decorreram outros eventos internacionais motivaram um campo de 

forças que passaram a condicionar posições e medidas de governos, empresários, políticos, 

movimentos sociais e organismos multilaterais, culminando no termo “desenvolvimento 

sustentável” modulado através de três dimensões (ambiental, social e econômica), cada qual 

formando um importante pilar para a preservação da sociedade e suas atividades econômicas. 

O termo “desenvolvimento sustentável” foi formalizado, pela primeira vez, em 1987, no 

documento Our Common Future na Cmmad – Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento (WCED, 1987), sendo definido como a capacidade da sociedade satisfazer 

as necessidades da geração presente sem comprometer as necessidades das gerações futuras. 

Segundo Mebratu (1998), contribuição e relevância para as discussões modernas sobre o 

conceito de desenvolvimento sustentável foram fundamentais, pois, conforme Cristófalo et 

al (2016), o tema contém dois principais aspectos, sendo que de um lado, tem-se o conceito 

de “necessidades”, em particular as necessidades essenciais dos pobres do mundo, a quem 

deve ser dada prioridade absoluta; e por outro a ideia de limitações impostas pelo estado da 

tecnologia e da organização social e da capacidade do ambiente de satisfazer as necessidades 

presentes e futuras.  

Atualmente, a questão da sustentabilidade ainda é uma preocupação, apesar de os 

processos industriais inovadores permitirem a redução no uso dos recursos naturais, para que 
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se possa produzir a mesma unidade de riqueza necessária há quase um século. Existe uma 

grande pressão sobre o meio ambiente, em virtude do crescimento populacional, do modo 

de consumo e do modelo de desenvolvimento econômico, decorrendo em sérios problemas 

de ordem ambiental, além desigualdades econômicas e sociais.  

Para que a sustentabilidade seja definitivamente colocada em prática faz-se imperativo, 

além da mudança de cultura e expansão de uma consciência ambiental, o uso da inovação 

como uma poderosa ferramenta gestão de projetos e negócios. A inovação orientada para a 

sustentabilidade (ABRAMOVAY, 2012), seja ela tecnológica ou não, deve centrar-se no 

salto de valor que mantenham alinhados os interesses da sociedade, da natureza, da 

economia. A inovação não pode ser confundida com a criatividade, uma vez que ela requer 

a aplicação de uma novidade, seja ela técnica, científica ou inédita, que pode ocorrer dentro 

da gestão, nos processos produtivos ou na melhoria de algum produto ou serviço. 

Para Pinsky e Kruglianskas (2017) a inovação pode apresentar-se de diferentes maneiras 

dentro de uma organização, mas inevitavelmente, ela promoverá mudanças e exigirá líderes 

que estejam aptos implementá-las em todas as escalas da empresa. Para os referidos autores, 

o aumento de participação de mercado e da lucratividade nos negócios são fatores-chave à 

adoção de projetos inovadores. Contudo, para que o tema da sustentabilidade esteja incluído 

neste processo, é preciso destacar os ganhos sociais e ambientais que estes podem gerar, 

tornando-os únicos e indispensáveis, sob o ponto de vista de sua viabilidade.  

A diferenciação por inovação sustentável tenderá ao desenvolvimento de novos produtos, 

processos e serviços, com acesso a novos mercados e eficiência na cadeia de valor, redução 

de custo e risco. As mudanças tecnológicas orientadas à sustentabilidade são direcionadas 

por diversos fatores socioeconômicos, institucionais, e pela própria característica da 

inovação, como o grau de complexidade de sua implantação, compatibilidade com o sistema 

de produção existente e disponibilidade de capital (DEL RIO GONZALEZ, 2009).  

A inovação como propulsora da sustentabilidade, destacam Kneipp et al., (2018), requer 

mudanças no contexto empresarial, estando relacionada a um modelo de negócios que 

contemple de forma estratégica a prosperidade econômica, o bem-estar social e a 

preservação ambiental. As empresas devem aceitar o desafio de inovar-se sustentavelmente 

ao futuro de longo prazo, para que ainda possam ter acesso aos recursos naturais. Isto não se 

consegue apenas reduzindo o consumo desses recursos na sua produção, mas, sim, fazendo 

com que o produto continue a utilizar a menor quantidade, ou até mesmo, zerar a utilização 

desses recursos durante todo o ciclo de vida.  

Por isso, a inovação voltada à sustentabilidade é mais dinâmica do que a inovação por si 

própria, uma vez que ela deverá fornecer soluções baseadas nos três pilares do 

desenvolvimento sustentável: ambiental, social e econômico – Triple Botton Line. A 

inovação poderá ocorrer no nível incremental, na criação de novos modelos de negócios, 

porém dentro de um sistema tradicional, ou reinventar novos modelos considerados 

insustentáveis por sua própria natureza.  

No mundo da 4° Revolução Industrial será cada vez mais imprevisível superar as 

dificuldades e, para isso, as empresas deverão avaliar o verdadeiro custo da inovação para a 

sustentabilidade em todas as oportunidades, designar gestores com uma nova mentalidade 

de mercado, para aproveitar ao máximo esta inovação, gerando valores e resultados. Para 

tanto, serão necessárias modificações nas organizações, flexibilizando e adaptando o papel 

de uma nova liderança para a condução de projetos baseados na sustentabilidade, como 
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estratégia central da companhia, cunhando um mundo hiper conectado e acelerado, mas 

também mais justo e harmônico. 

 

3.2 Liderança para Gestão da Inovação Sustentável 

 

Liderança, segundo SEBRAE (2014) é a forma pela qual se estabelecem vínculos de 

confiança e influência positiva sobre comportamentos dos líderes com os liderados. 

Considerado um agente estratégico à produtividade do negócio, o líder tem a capacidade de 

motivar equipes visando atingir os objetivos da organização. Este papel será cada vez mais 

importante, num mundo que exige constantes adaptações, em virtude das transformações 

disruptivas que vem sofrendo. 

A liderança sustentável tem ganhado conotação, sobretudo a partir dos anos 2000, 

decorrente da implantação do conceito de sustentabilidade e seus desdobramentos nas 

organizações. Isto porque empresas de segmentos diversos começaram a adotar condutas de 

preservação, como eficiência energética, gestão de resíduos sólidos e da água, entre outros, 

formando um cenário favorável a alocação de um profissional que conduzisse os processos 

de trabalho de forma a atender às estratégias da empresa, os anseios dos liderados e as 

expectativas dos stakeholders, preservando o meio ambiente e a sociedade que nele vive. 

 Segundo Smallwood e Ulrich, (2014), sustentabilidade da liderança é o resultado positivo 

que ações desenvolvidas foram planejadas, implantadas, alcançadas e mantidas, nas 

empresas e na equipe. A liderança sustentável pode ser vista como um comprometimento de 

longo prazo que implica não apenas a mudança pessoal do líder, mas, também na mudança 

do seu contexto de trabalho (ULRICH; SMALLWOOD, 2013).  

SEBRAE (2014) completa afirmando que o líder deve ter um discurso alinhando à 

missão, visão e valores, onde as diretrizes da sustentabilidade devem estar incorporadas e 

alinhadas à estratégia da empresa, compreender que a falta de resultados interfere nos ciclos 

de sustentabilidade e estar atento em relação às políticas e práticas da empresa, buscando 

contribuir com o desenvolvimento de habilidades e recursos voltados ao tema. Por isso, o 

novo panorama de projetos e negócios requer líderes com a capacidade de engajar diferentes 

stakeholders na implementação de práticas voltadas à sustentabilidade, constituindo-se em 

fator-chave para esclarecer como a sustentabilidade organizacional se conecta com o 

ambiente no qual a organização está inserida (METCALF; BENN, 2012).  

Para Schwab (2016), os bons líderes deverão ser capazes de compreender e dominar a 

inteligência contextual, ou seja, a capacidade e a disponibilidade para antecipar tendências 

emergentes e ligar os pontos, tornando-se um pré-requisito à adaptação e à sobrevivência na 

Quarta Revolução Industrial. Para tanto, os líderes deverão compreender o valor das diversas 

rupturas e descontinuidades e provar serem capazes de mudar suas estruturas mentais e 

conceituais, bem como seus princípios de organização e gestão. A abordagem dos 

problemas, as questões e os desafios devem ser tratados de forma holística, flexível e 

adaptável, continuamente integrando diferentes interesses e opiniões, sobretudo no contexto 

da sustentabilidade. 

No relatório apresentado por Ideia Sustentável (2012), são elencadas algumas atribuições 

que um líder em sustentabilidade deve desenvolver para que possa gerar realizar um trabalho 

de gestão inovador, causando impacto positivo na sociedade e no meio ambiente no qual está 

inserido. Dentre estas atribuições, que são ilustradas na Figura 1, o líder sustentável deve 
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comandar a elaboração de uma estratégia consistente, saber maximizar o desempenho e 

avaliar riscos e oportunidades relacionados à sustentabilidade, além de identificar os 

impactos socioambientais negativos causados pelas operações da empresa e/ou projeto em 

que atua. Ainda, precisa definir políticas específicas e cenários futuros, envolver e educar 

funcionários e colaboradores, adotando programas de treinamento e desenvolvimento e 

realizar monitoramento e mensuração de desempenho baseados em métricas específicas.  

 

 

 

Figura 1: Perfil da Liderança 4.0 Sustentável no contexto pós-pandemia: os círculos representam 

algumas atribuições deste novo líder e o retângulos o contexto da empresa da 4ª Revolução Industrial e  

mundo pós-pandemia. 

Fonte: Autora (2020), adaptado de Pacto Global (2020), Ideia Sustentável (2012) e Voltolini (2011). 

 

O referido estudo destaca, ainda, que este líder necessita engajar todas as áreas da empresa 

em sua estratégia de sustentabilidade, com um potencial de comunicação que permita alinhar 

metas e estruturas de incentivo com os objetivos e compromissos da empresa, bem como 

rever processos e modos para conceber produtos, serviços ou modelos de negócio que 

contribuam com a promoção e a preservação social e ambiental. Ele deve envolver 

fornecedores na estratégia de sustentabilidade, sensibilizando, treinando e capacitando os 

parceiros de negócio, monitorando-os continuamente para saber o quanto estão alinhados 

com os compromissos e práticas da empresa. O líder de projetos sustentáveis precisa 

comunicar, de forma ampla, os resultados e a evolução de suas práticas, em alinhamento 

com os multistakeholders, para que eles conheçam as políticas da empresa e possam 

capitanear o processo de mudança, inserindo as dimensões social e ambiental na noção de 

sucesso empresarial. 

A empresa por sua vez, conforme Voltolini (2011), deve apresentar as condições 

necessárias para que o líder possa desenvolver seu trabalho. Para isso, necessita realizar 

investimento social e atuar sempre em sintonia com as políticas correlacionadas para garantir 
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maior eficácia nos resultados. Aliás, é preciso coordenar esforços com outras 

organizações para potencializar investimentos, cooperar com organizações do mesmo setor 

ou buscar outras partes interessadas em iniciativas que ajudem a encontrar respostas para 

desafios comuns. 

Completando esta análise, um estudo recente realizado pela Pacto Global (2020) fez um 

levantamento das principais tendências no “mundo pós-pandemia”, o qual destacou o papel 

da liderança baseada em ações sustáveis e inovadoras. Segundo o documento, que analisou 

cerca de 80 relatórios, onde 10 tratavam sobre tendências de sustentabilidade, elaborados 

entre agosto de 2019 e março de 2020, a pandemia acelerou o futuro e a retomada de uma 

economia com empresas cada vez mais responsáveis, ou seja, empresas com visão de 

propósito à sociedade em detrimento do lucro. Isto significa tratar humanos como humanos 

e não mais meros recursos dentro de um projeto, e rever a noção de sucesso, permitindo uma 

gestão inclusiva, com olhar humanizado, exigindo cooperação no atendimento de demandas 

e dilemas da sociedade, como os das mudanças climáticas.  

Outro ponto levantado pelo estudo foi a ascensão da noção de interdependência com 

consumo consciente e ativismo de (multi)stakeholders, cuja transparência em relação às 

externalidades socioambientais decorrerá autorregulação de condutas, resiliência e 

construção de elos consistentes de confiança. Neste panorama, o investimento social privado 

será cada vez mais estratégico, com inovação em tecnologias verdes disruptivas, avaliação 

de ciclo de vida de cada produto e economia circular. O mercado estará voltado a produtos 

e serviços que sejam mais sustentáveis, fazendo com que o tema seja parte da solução e não 

parte do problema, reafirmando marcas baseadas em valor compartilhado, lucro ético e com 

atenção às questões ambientais. 

Com base neste novo cenário, que foi antecipado pela Pandemia do Novo Coronavírus 

em 2020, o papel da liderança sustentável e inovadora estará cada vez mais orientada a 

colocar o “ser humano no centro” dos processos, com revalorização da empatia e escuta 

afetivas, relações mais horizontais, preocupação com o outro, cuidado com meio ambiente, 

ética e transparência, capacitação focada em valores e atitudes. Ela deve estar preparada para 

fazer a transição de um modelo convencional de negócios para outro mais ético. 

Para o Pacto Global (2020), as lideranças estão transformando a forma de conduzir os 

negócios, alinhando as práticas gerenciais e operacionais aos Objetivos Globais do 

Desenvolvimento Sustentável (ONU / Objetivos do Desenvolvimento Sustentável). Elas 

estão envolvidas com propósito sustentáveis, entendendo a importância do tema na evolução 

dos negócios e, com isso, estão usando a inovação como ferramenta para conduzir a gestão 

da empresa e dos projetos para criar formas de inserir os ODS nas estratégias de suas 

principais áreas. Assim, utiliza o seu poder de decisão e influência para endereçar questões 

importantes no âmbito da sustentabilidade e, com isso, deixar um legado dentro de sua 

empresa e na sociedade como um todo. 

 

4 Considerações Finais 

 

No contexto da Quarta Revolução Industrial (4RI), o novo líder terá papel fundamental, 

quando a demanda recairá sobre as habilidades de resolução de problemas complexos e 

implantação de práticas inovadoras e sustentáveis. Assim, este tipo de liderança será um 

elemento central na promoção da sustentabilidade, com capacidade de antecipar tendências 
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e inspirar a solução de problema de forma holística, flexível e adaptável, respeitando os 

elementos sociais, ambientais e econômicos. 

As mudanças organizacionais e suas novas formas de empreender e tentar sobreviver num 

mercado dinâmico não será uma tarefa fácil. Porém, as inovações são muito importantes e 

contribuirão com o desenvolvimento de uma sociedade em constante evolução, onde a 

sustentabilidade deve passar ao nível estratégico, tornando-se, consequentemente, parte da 

missão, visão e valores da empresa. Aliado a isso, considera-se que o gerenciamento de 

projetos também é um ambiente fértil para que se exerça a liderança sustentável, para inovar 

e promover novas formas de criar produtos e gerar serviços. 

O esforço à sustentabilidade será uma constante, o que implica em uma crescente cultura 

orientada à inovação, pois os consumidores buscarão, cada vez mais, por produtos e serviços 

que tenham propósito coerente com as boas práticas. Neste contexto, a atuação da liderança 

4.0 sustentável será mais requisitada, tendo a preocupação com o bem comum, o 

compromisso com os valores sustentáveis e a necessidade de disseminar o equilíbrio 

socioambiental e econômico em todos os aspectos das empresas e dos projetos. 
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Resumo 

Uma das estratégias para a diminuição dos resíduos é o controle do material descartado através de 

sua coleta, desmonte e processamento para que retorne como insumo no processo industrial. Com a 

aprovação da Lei Federal 12.305, fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes são 

corresponsáveis pelos resíduos sólidos e rejeitos envolvidos em todo o processo, incentivando a 

logística reversa. Neste contexto, apresentamos a situação atual da coleta seletiva no país e em Porto 

Alegre (considerada vanguardista no Brasil), e as iniciativas de logística reversa. Este levantamento 

mostrou que, mesmo depois de mais de 30 anos de coleta seletiva, a cidade ainda necessita de 

campanhas de conscientização da população em gerar menos resíduo e destiná-lo corretamente. 

Mesmo extremamente necessário e fundamental para a abordagem da economia circular, é necessário 

ainda muito investimento em tecnologia, educação e gestão, para que os benefícios da aplicação da 

logística reversa, como redução de custos com matéria prima e promoção da responsabilidade 

socioambiental possam ser colhidos no Brasil.  

 

Palavras-chave: coleta seletiva; logística reversa; economia circular. 

 

Abstract 

One of the strategies for waste reduction is control of discarded materials through collection, 

disassembly and processing so that it can return as input for industrial processes. With approval of 

federal law 12,305 in Brazil, manufacturers, importers, distributors and retailers have become co-

responsible for the treatment or disposal of post-consumer products, thus incentivizing reverse 

logistics. In this context, this paper presents the current status of reverse logistics in the country and 

particularly in the city of Porto Alegre (considered a precursor in Brazil), and reverse logistics 

initiatives. Even more than 30 years after first introducing its selective waste collection system, the 

city still needs public awareness and education campaigns for citizens to generate less waste and 

correctly separate, dispose or return it to producers. Considering the fundamental importance for a 

circular economy approach, considerable investments in technology, education and waste 

management are needed so that the benefits of reverse logistics – such as reduced costs and 

extraction of raw materials, social and environmental responsibility – can be fully enjoyed in the 

country. 

 

Keywords: selective waste collection; reverse logistics; solid waste; circular economy. 
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1. Introdução 

 

O agravamento dos impactos ambientais causados pelos modelos de produção e hábitos 

de consumo da população global tem levado a discussões sobre a necessidade de repensar 

os sistemas econômicos atuais com o intuito de mitigar os efeitos das mudanças climáticas 

que ameaçam, não só o meio ambiente, como também a economia e a saúde da parcela mais 

vulnerável da sociedade (PEIXOTO, et al. 2019). Com o aumento da descartabilidade dos 

produtos, impulsionado pela sociedade de consumo, surge uma das questões mais urgentes 

das cidades e grandes centros, que é a disposição dos resíduos sólidos (PEIXOTO, et al. 

2019). Conforme Lesina (2018) a geração de dejetos no Brasil cresce mais do que a 

população, de 2003 a 2014, a produção de lixo aumentou 29%, enquanto o avanço 

populacional foi de 6%. O autor destaca também que, de acordo com Política Nacional de 

Resíduos Sólidos (PNRS), R$ 8 bilhões são perdidos por ano no país com resíduos sólidos 

que deveriam ser reciclados, já que mais de 90% do resíduo gerado no Brasil é disposto no 

solo e sem qualquer aproveitamento. 

Uma vez que a quantidade e variedade de resíduos só tem aumentado e parece não existir 

grandes esforços para a redução do consumo, a reciclagem é apresentada como uma das 

soluções mais utilizadas para diminuir o impacto dos resíduos sólidos (SILVA e 

NASCIMENTO, 2017). Para os autores, a coleta seletiva viabiliza a maior efetividade da 

reciclagem, pois incentiva a separação prévia do material diretamente na fonte geradora, 

evitando possível contaminação pela matéria orgânica, possibilitando maior aproveitamento 

dos materiais e diminuição dos custos de reciclagem. Dentro do campo de desenvolvimento 

de produto é fundamental que designers conheçam o tema e incluam esta preocupação em 

seus projetos. 

O presente artigo tem como objetivo apresentar a situação atual da coleta seletiva no país 

e, em especial na cidade de Porto Alegre, que é considerada vanguardista no Brasil, pois 

desde 1990, opera com o sistema de coleta seletiva, que iniciou com um projeto piloto em 

um bairro e hoje atende 100% da cidade. Assim como, apresentar as iniciativas de logística 

reversa que aos poucos estão sendo aplicadas na cidade, tendo em vista a Lei Federal 12.305 

(2010), apontando os problemas ainda existentes para sua implementação de forma mais 

abrangente. Para este levantamento foram utilizados dados e informações disponíveis no site 

oficial da Prefeitura de Porto Alegre, assim como, em matérias de reportagens publicadas 

em jornais locais. 

 

2. Logística Reversa e a Lei Federal 12.305 

 

Ao final de todos os processos logísticos de produção e distribuição de produtos 

industriais são descartadas quantidades enormes de materiais: resíduos industriais, 

embalagem, produtos devolvidos por clientes (com ou sem uso), peças de manutenção, 

veículos, equipamentos, material de escritório entre outros (Guarnieri, 2014). No fluxo linear 

da logística tradicional, o produto novo tem o descarte como final de sua vida útil, enquanto 

o fluxo cíclico, em que a logística reversa é elemento fundamental, está relacionado ao 

retorno de produtos e embalagens pós-consumo ao processo produtivo como matéria-prima 

secundária (Souza, de Paula e Souza-Pinto, 2012). Desta forma o processo de Logística 

Reversa se inicia quando acaba a Logística Direta na produção de produto (suprimentos – 

produção – distribuição – consumo) formando um ciclo logístico fechado, pois com a entrega 

201



 
 

 

 

 
 

 

 

 
IX ENSUS – Encontro de Sustentabilidade em Projeto – UFSC – Florianópolis – maio de 2021 

 

do produto ao cliente final são gerados materiais que necessitam ser reinseridos no ciclo 

produtivo novamente, como pode ser visualizado no esquema apresentado na Figura 1. 

 

Figura 1: Logística direta versus logística reversa. Fonte: autoras, adaptado de Guarnieri (2014). 

 

A Logística Reversa (LR), portanto, relaciona-se às atividades de coletar, desmontar e 

processar produtos usados ou partes de produtos, de modo a assegurar uma recuperação, do 

ponto de vista ambiental. A Lei Federal nº. 12.305/2010 define LR como: 

um instrumento de desenvolvimento econômico e social caracterizado por um conjunto de ações, 

procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao 

setor empresarial, para reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou outra 

destinação final ambientalmente adequada. 

A criação desta Lei nº. 12.305 (2010), que organiza a forma com devemos lidar com os 

resíduos, responsabilizando a indústria que produz, quem vende e quem descarta, foi um 

marco, por tratar de todos os resíduos sólidos e rejeitos incentivando o descarte correto (com 

a redução de resíduos e fim dos lixões), prevendo também práticas de educação sanitária e 

ambiental, incentivos fiscais e a logística reversa. Desde 2010 esta lei instituiu a PNRS, onde 

os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes de produtos como: (i) 

agrotóxicos, seus resíduos e embalagens; (ii) pilhas e baterias; (iii) pneus; (iv) óleos 

lubrificantes, seus resíduos e embalagens; (v) lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e 

mercúrio e de luz mista; e (vi) produtos eletrônicos e seus componentes, “são obrigados a 

estruturar e implementar sistemas de logística reversa, mediante retorno dos produtos após 

o uso pelo consumidor, de forma independente do serviço público de limpeza urbana e 

manejo de resíduos sólidos.” 

A lei também orienta a hierarquia de ações a serem seguidas no gerenciamento dos 

resíduos sólidos. Uma das prioridades, nesse sentido, é a reciclagem – entendida como o 

processo de transformação de resíduos que envolve a alteração de propriedades físicas, 

físico-químicas ou biológicas e que dá origem a novos insumos ou novos produtos 

(ABRELPE, 2019). Peixoto et al. (2019) ressalta que a lei estabelece a implantação da 

responsabilidade compartilhada, isto é, dividida entre os diversos participantes da cadeia de 

suprimentos ao longo do ciclo de vida do produto, deste a extração da matéria prima, os 

processos produtivos, o consumo, até o descarte final. Diante deste cenário, grandes e 

pequenas empresas estão preocupadas em se atualizar e acompanhar as possíveis tendências 
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da área, agregando melhorias que podem aliar sustentabilidade ambiental e redução de 

custos.  

Para Silva e Nascimento (2017), a coleta seletiva (CS) é uma forma de valorizar os 

resíduos sólidos recicláveis, uma vez que estes passam a ser selecionados na fonte geradora 

e não são contaminados com o restante dos resíduos sólidos urbanos domiciliares. Então, na 

situação pós-consumo/pós-venda, os materiais dos produtos são reinseridos no processo 

produtivo (quando há correto descarte, ou recolhimento por parte da indústria), 

possibilitando também o retorno econômico pelo reaproveitamento de material que seria 

descartado. Segundo Peixoto et al. (2019), neste cenário a logística das empresas aparece 

como uma ferramenta de mudança da realidade urbana. O retorno do produto à cadeia de 

produção, após seu descarte pelo consumidor, através da CS e da LR permite o 

reaproveitamento da matéria prima, impactando menos o meio ambiente, gerando economia 

às empresas e conquistando clientes pelo apelo sustentável. Couto e Lange (2017) apontam 

três motivações que fundamentam a realização da LR por parte das empresas: ambiental 

(vantagem competitiva por meio da criação de uma imagem verde dos produtos e serviços 

oferecidos, utilizado como marketing), financeira (pela redução de custo com a recuperação 

de matéria prima, decréscimo do uso de materiais) e legal (adaptando-se à legislação 

vigente).  

Este processo de retorno da matéria prima à cadeia de produção, base da abordagem de 

fluxo cíclico - a economia circular - permite o reuso, a reciclagem e o aproveitamento de 

partes ou componentes de um produto na fabricação de um produto novo, em múltiplos 

ciclos. Colaborando no sentido de eliminação de resíduos e poluição, mantendo os produtos 

e materiais em uso, baixando custos de produção e reduzindo seu impacto no ambiente. 

Segundo publicação de Ellen MacArthur Foundation (2015), a transição para uma economia 

circular requer que a indústria leve em consideração questões como a seleção de materiais, 

uso de componentes padronizados, projetos de produtos duráveis, design que facilite a 

separação dos materiais e componentes, e projetos de design que considerem possíveis 

aplicações de coprodutos e resíduos. 

 

2.1 Panorama da Logística Reversa e Reciclagem no Brasil 

 

Em 2011, quatro setores brasileiros iniciaram a implementação do processo de LR: 

agrotóxicos, pilhas e baterias, pneus e óleos lubrificantes (MARCHI, 2011). E, desde 2014, 

temos esta iniciativa também com relação às lâmpadas fluorescentes (ABRELPE, 2019). 

Conforme relatório da Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos 

Especiais - ABRELPE (2019), o primeiro acordo setorial de LR assinado pelo Ministério do 

Meio Ambiente, no final de 2012, teve como parceiro o Sindicato Nacional das Empresas 

Distribuidoras de Combustíveis e de Lubrificantes (Sindicom). A entidade havia criado em 

2005, no Rio Grande do Sul, o Instituto Jogue Limpo, que faz a logística reversa das 

embalagens plásticas de óleo lubrificante e de óleo lubrificante usado ou contaminado 

(conhecido no setor pela sigla Oluc). O programa está presente em 17 unidades da Federação, 

e do total, em 2018, 4.674 toneladas (98%) tiveram destino ambientalmente adequado, das 

quais 4.568 foram recicladas. Este relatório informa também que o Brasil é referência 

mundial na destinação adequada de embalagens de defensivos agrícolas, com um sistema de 

LR bem estruturado, reciclando um total de 93%, e incinerando 7%, sendo que tem 

capacidade para dar destino adequado a 100% das embalagens colocadas no mercado pela 

indústria (ABRELPE, 2019). 
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A Reciclanip é a entidade gerenciadora da LR de pneus que não podem mais ser 

reaproveitados (pneumáticos inservíveis) e representa os fabricantes nacionais desses 

produtos, atua em todo o país, impulsionada pela Resolução Conama nº 416/2019, que 

estabeleceu a obrigatoriedade da presença de pontos de coleta nos municípios com 

população acima de 100 mil habitantes (ABRELPE, 2019). Em 2014, o índice de reciclagem 

de pneus no Brasil foi de 85%, contando com cerca de 30 empresas que processam pneus no 

país inteiro. Em 2013, foram cadastrados 1127 pontos de coleta, sendo que destes 647 estão 

localizados nos municípios com população acima de cem mil habitantes. A capacidade 

instalada de reciclagem – em todas as unidades – hoje é de um volume superior a 460 mil 

toneladas por ano. (CEMPRE, 2020). Do início do programa, em 1999, até o final de 2017, 

cerca de 4,5 milhões de toneladas de pneus inservíveis foram coletadas e corretamente 

destinadas, contando com 1718 postos de coleta em 2017 (ABRELPE, 2019). 

Em 2014, foi assinado pela União o acordo setorial para implementar o Sistema de 

Logística Reversa de Lâmpadas Fluorescentes de Vapor de Sódio e Mercúrio e de Luz Mista, 

ficando responsável pela operacionalização do sistema a Associação Brasileira para Gestão 

da Logística Reversa de Produtos de Iluminação (Reciclus), presente em 33 cidades de 25 

estados do país. O Relatório Anual de Atividades e Resultados de 2017, informa que o 

sistema finalizou com 304 pontos de coleta instalados pelo Brasil, e 296.364 lâmpadas foram 

destinadas de forma ambientalmente correta (ABRELPE, 2019). 

Outra experiência bem sucedida é das embalagens PET (introduzidas no Brasil em 1988 

e com produção crescente), em 2011, 331mil toneladas (59%) foram recicladas (CEMPRE, 

2020). Segundo Marchi (2011), o Brasil só perde em reciclagem de PET para o Japão (que 

reciclou 77,9% no mesmo período). Porém apesar destes números, 45,2% das PET seguiram 

para aterro, representando ainda uma quantidade nociva à natureza. Em 2010, a Coca-Cola 

lançou no Brasil a PET feita com etanol da cana de açúcar, substituindo parte do petróleo 

utilizado como insumo (podendo diminuir em 25% as emissões de CO2) e, lançou também, 

a PET retornável utilizando como atrativo o preço (MARCHI, 2011). 

Ao contrário das garrafas plásticas, o alumínio utilizado em latas de bebidas, não se 

degrada durante o processo de reciclagem, e pode ser utilizado para o mesmo fim com 100% 

de aproveitamento, possuindo um preço mais atrativo. Em 2015, 97,9% do total das latas de 

alumínio disponibilizadas no mercado brasileiro foram recicladas. Além de reduzir os 

resíduos sólidos que vão para aterros, sua reciclagem proporciona um significativo ganho 

energético, visto que para reciclar 1 tonelada de latas se gasta 5% da energia necessária para 

produzir a mesma quantidade de alumínio pelo processo primário (CEMPRE, 2020). Assim, 

entendemos que apesar de problemáticos estes materiais que apresentam pontos negativos 

em relação às questões ambientais, mas possuem propriedades adequadas aos fins que se 

destinam apresentam soluções viáveis que já estão implantadas no país. 

 

2.2 Coleta Seletiva no Brasil 

O documento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística que apresenta os 

Indicadores de desenvolvimento sustentável, com dados do período de 2000 a 2008, revela 

que 19,5% dos municípios brasileiros possuem CS (IBGE, 2012). Conforme IBGE (2015), 

este indicador sobre CS de lixo, apresentado na edição de 2012, “foi retirado devido à 

impossibilidade de atualização”. As regiões Sul e Sudeste apresentaram, em 2008, os 

maiores percentuais de municípios com CS (41,3% e 25,9% do total, respectivamente), 

superiores ao índice nacional, com destaque para o Estado do Paraná (52,1%). Por outro 
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lado, nas demais regiões, menos de 8% dos municípios realizavam CS (IBGE, 2012). Este 

documento apresenta também um gráfico com a proporção do lixo coletado com destinação 

final adequada (disposição do lixo em aterros sanitários, o seu envio a estações de triagem, 

reciclagem e compostagem, e a sua incineração em equipamentos, segundo procedimentos 

próprios), onde as regiões Sudeste e Sul do país apresentam os maiores índices de, 

respectivamente, 81,8% e 82,9%, e os menores índices estão nas regiões Norte (36,1%), 

Nordeste (44,3%) e Centro-Oeste (29,5%). O RS em especial tem índice acima de 95%. A 

CS de lixo e a reciclagem estão associadas e contribuem para o aumento da fração do lixo 

coletado que é adequadamente disposto (IBGE, 2012). 

O último Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil, divulgado pela ABRELPE (2019), 

73,1% dos municípios brasileiros tem iniciativas de CS, e destacam-se os municípios das 

regiões sul e sudeste com 90,9% e 89,7% respectivamente (Figura 2). 

 

Figura 2: Distribuição dos municípios com iniciativa de coleta seletiva. Fonte: ABRELPE (2019) 

 

A região sudeste é onde se gera maior quantidade de resíduos per capita no país, e a região 

sul é a que menos gera resíduos per capita, como pode-se verificar nos dados divulgados no 

documento da ABRELPE (2019), apresentados na Figura 3. 

 

Figura 3: Geração de resíduos sólidos urbanos per capita nas regiões (kg/habitante/dia).               

Fonte: ABRELPE (2019) 

Mesmo depois de dez anos de sua criação, a aplicação da Lei 12.305 ainda é uma realidade 

distante na grande maioria das cidades, conforme reportagem no Jornal do Comércio 

(LESINA, 2018), ainda existem 1600 lixões ativos no Brasil - dados de 2017. Segundo dados 

da ABRELPE (2019), 42 municípios da região sul ainda utilizam o lixão como disposição 

final para os resíduos sólidos urbanos. 

As definições de rejeito, lixo e resíduo, são diferentes, segundo Calderoni (2003): resíduo 

é o material que sobra de um processo produtivo; rejeito é o material que, após um processo 

de seleção, não é aproveitado; e lixo é o material sólido que não passa por nenhuma seleção 

e é descartado pelo proprietário. O Departamento Municipal de Limpeza Urbana de Porto 
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Alegre (PMPA - DMLU, 2020) os categoriza em quatro grupos: (i) os resíduos orgânicos 

domiciliares (resíduos de origem animal ou vegetal) e rejeitos (materiais que não podem ser 

reaproveitados, como papel higiênico, fraldas, cigarro, dentre outros); (ii) os recicláveis 

(plástico, vidro, papel seco e metal); (iii) os resíduos especiais (poda de arvore, caliça, 

entulho); e (iv) os resíduos perigosos (lâmpadas fluorescentes, pilhas e baterias, 

medicamentos, cartuchos e toners, óleos). 

Conforme estimativas realizadas com base na série histórica, o Brasil alcançará uma 

geração anual de 100 milhões de toneladas por volta de 2030. A melhora quantitativa e 

qualitativa na cobertura de coleta também é uma tendência consolidada em todas as regiões, 

mas há um contingente considerável de pessoas que ainda não são alcançadas por serviços 

regulares de coleta porta a porta. Enquanto o mundo avança em direção a um modelo mais 

moderno e sustentável de gestão de resíduos, o Brasil continua apresentando as deficiências 

verificadas há vários anos, ficando abaixo dos indicadores médios de nações da mesma faixa 

de renda e desenvolvimento (ABRELPE, 2019). 

 

2.3 Coleta Seletiva em Porto Alegre 

 

Com relação à limpeza urbana e à gestão dos resíduos sólidos, Porto Alegre passou por 

todas as etapas comuns à maioria dos municípios brasileiros, com cenários históricos de 

intensa degradação ambiental e humana decorrente das relações indivíduos/resíduos/ 

ambiente, convergindo, há cerca de duas décadas, a uma qualificação técnico-gerencial que 

elevou o Município ao patamar de modelo latino-americano em gestão de resíduos sólidos 

(PMPA - DMLU, 2013). A Capital do Rio Grande do Sul, conta com o DMLU 

(Departamento Municipal de Limpeza Urbana) responsável pela coleta regular domiciliar 

(de orgânicos e rejeitos), realizadas em 100% das ruas da cidade, através de caminhões 

compactadores ou através de coleta mecanizada, nos 19 bairros onde estão distribuídos os 

2400 unidades de contêineres (para o descarte de resíduos orgânicos), este material é levado 

para unidades de transbordo para seguir em caminhões de maior capacidade para o aterro 

sanitário em Minas do Leão (distante aproximadamente 80km de Porto Alegre), segundo 

dados do site da Prefeitura, são levados em média 43000 toneladas/mês (PMPA - DMLU, 

2020). O DMLU é responsável também pela coleta seletiva (recicláveis), realizada em 100% 

das ruas onde comporta a entrada de caminhões, de duas a três vezes por semana, 

dependendo do bairro. Este material coletado é enviado para as Unidades de Triagem (16 

cadastradas), onde o resultado da comercialização dos resíduos selecionados é dividido entre 

os integrantes das associações e cooperativas que fazem a gestão de cada unidade. 

Em uma estimativa feita pelo DMLU em 2015, pesando o total de material que chega nas 

estações de triagem e o material total vendido pelas cooperativas, concluiu que de 25% a 

30% do material total coletado era rejeitado e acabava sendo direcionado para o aterro 

sanitário. Silva e Nascimento (2017) citam um estudo, ainda não publicado pelo DMLU, 

onde existem dados que nos últimos anos, em média 30% do material depositado em aterro 

sanitário era de resíduos potencialmente recicláveis, que por separação incorreta, ou por 

serem materiais de baixíssimo custo (que não vale a pena sua venda pelas cooperativas) 

acabam com este destino. A cidade conta também com 8 ECOPONTOS, que são Unidades 

de Destino Certo gerenciados pelo DMLU, onde a população pode levar resíduos de 

construção civil, de podas, móveis, pneus, eletrodomésticos, sucata, etc., conta também com 

a Unidade de Compostagem (onde é realizado o reaproveitamento de resíduos orgânicos), 
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além de serviços de limpeza urbana como varrição manual e mecanizada, capina, limpeza 

de viadutos, etc (PMPA - DMLU, 2013). Para dar destino aos resíduos perigosos (que são 

de responsabilidade do gerador), existem também pontos de entrega voluntária de óleos de 

fritura exauridos (PEOF’s), que são reciclados, através convênio firmado entre o DMLU e 

estabelecimentos industriais licenciados, tendo fins diversos, como aproveitamento 

energético, fabricação de rações e fabricação de biodiesel (PMPA - DMLU, 2020).  

A partir de um convênio firmado com a empresa Trade Recicle, a Prefeitura constituiu 

pontos para entrega voluntária de resíduos eletrônicos de geradores pessoas físicas, que serão 

reciclados pela conveniada. Existe também um projeto de entrega voluntária de pilhas e 

baterias (Projeto Papa-pilhas do Banco Santander), onde o material arrecadado segue para 

uma empresa estabelecida no estado de São Paulo especializada no tratamento de tais 

resíduos. Assim como pontos de entrega voluntária de fármacos vencidos, pelos geradores 

pessoas físicas (implantado pela Rede Panvel de Farmácias) os medicamentos arrecadados 

seguem para um aterro licenciado para resíduos industriais perigosos, sob custeio da própria 

de rede de farmácias (PMPA - DMLU, 2013). 

 

3. Contribuições para o projeto que incentive a Logística Reversa 

 

Este trabalho apresenta um estudo exploratório, que teve como finalidade buscar 

informações sobre os atuais serviços de coleta de resíduos sólidos urbanos no Brasil, da atual 

situação de aplicação da Lei Federal 12.305 e o que está sendo feito em logística reversa no 

Brasil e na cidade de Porto Alegre. Por meio de pesquisa bibliográfica, buscando relatórios 

e panoramas publicados por órgãos do governo e associações representantes de entidades 

relacionadas ao tema, assim como artigos de periódicos, matérias de revistas e jornais, e sites 

corporativos. 

 

3.1 Desafios para a implementação de sistemas de Logística Reversa no país 

 

O trabalho publicado por Couto e Lange (2017), que apresenta uma análise dos sistemas 

de LR no Brasil, mostra que sua implementação ainda enfrenta desafios, em relação aos 

aspectos: políticos e legais; operacionais; e sociais relacionados à mão de obra e à 

participação da população. Os autores destacam alguns pontos críticos para que os acordos 

setoriais firmados entre o Governo Federal e os setores produtivos, sejam factíveis. Dentre 

os aspectos políticos e legais, os autores citam: revisão da legislação em relação ao 

gerenciamento de resíduos perigosos, estabelecimento de metas para a utilização de matéria 

prima secundária, promoção do mercado de recicláveis por meio de incentivos fiscais ao uso 

de material reciclado, linhas de crédito para recicladoras, dentre outros. E ressaltam que 

questões sobre adequação de legislação e normalização, licenciamento ambiental, entre 

outros, exigem atuação direta do Governo Federal, tanto como elemento articulador entre os 

elos da cadeia produtiva, quanto como regulamentador e fiscalizador do cumprimento dos 

acordos (COUTO e LANGE, 2017). 

Dentre os aspectos operacionais, os autores citam: fomentar a pesquisa para o 

desenvolvimento de novas técnicas de reciclagem, estabelecimento de taxas de 

reciclabilidade para embalagens, estabelecimento de critérios de qualidade para produtos 

elaborados com matéria prima secundária, necessidade de conhecimento do parque 
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reciclador nacional, dentre outras. Dentre os aspectos sociais, destacam: capacitação da mão 

de obra e das organizações de catadores, criação de amplo programa de educação ambiental 

e conscientização da população, promoção da mudança de cultura do consumidor e do 

comerciante quanto à devolução dos resíduos (COUTO e LANGE, 2017). 

 

3.2 Problemas enfrentados no processo de coleta seletiva 

 

No Brasil, os altos níveis de reciclagem nem sempre estão associados à educação e à 

conscientização ambiental. Muitas vezes o alto valor das matérias-primas e a presença de 

uma massa de trabalhadores sem qualificação e poucas opções de emprego são fatores que 

explicam altos percentuais de pessoas envolvidas na atividade. A maior parte da coleta é 

feita por catadores, autônomos ou associados em cooperativas, que retiram do lixo os 

materiais de mais alto valor em condições de trabalho precárias e com baixa remuneração. 

Por isso, materiais como papel, vidro, embalagens PET, latas de aço e embalagens longa 

vida, de mais baixo valor de mercado, apresentam índices de reciclagem bem menores que 

as latas de alumínio. Neste cenário, a coleta seletiva e a conscientização da população para 

separar os resíduos antes de descartá-los pode aumentar não apenas a eficiência da 

reciclagem como também trazer melhorias na qualidade de vida de catadores e de outros 

trabalhadores que lidam com resíduos (IBGE, 2012). 

O artigo de Silva e Nascimento (2017), conta a história da coleta seletiva na cidade de 

Porto Alegre, baseado também em entrevistas à antigos gestores da cidade. Os autores 

destacam alguns problemas ainda existentes apontados pelos entrevistados: que “...a gestão 

integrada de resíduos deveria voltar-se para a diminuição da produção de resíduos e caberia 

às empresas assumirem maior responsabilidade com a logística reversa dos produtos que 

comercializam...” e que “...o sistema de coleta seletiva poderia estar mais desenvolvido e 

atribuem à falta de investimentos em divulgação e conscientização da população. Outros 

defendem mudanças no modelo de coleta e maior investimento na mecanização do processo 

de separação dos resíduos...”. 

Segundo Natusch (2017) Porto Alegre faz a triagem de 100 toneladas de lixo reciclável 

por dia, mas “para que o sistema seja mais efetivo, e para gastar menos dinheiro com 

materiais sem chance de aproveitamento, é preciso melhorar a qualidade do resíduo 

reciclável recolhido - menos de 5% é efetivamente aproveitado.” Apontando que falta mais 

consciência por parte da população na separação de seus resíduos, ressalta também as 

questões dos atravessadores (que compram o material dos carrinheiros e catadores 

individuais), interceptando o material reciclável mais valioso na fonte, não deixando que 

chegue às unidades de triagem, cooperativas credenciadas junto à prefeitura. Este processo 

acaba por prejudicar a renda dos cooperados, fazendo com que as cooperativas reduzam o 

número de trabalhadores, causando uma tendência de “exclusão social profunda”. 

Goldenberg (2018) relata que a quantidade de trabalhadores nos galpões conveniados 

com a Prefeitura de Porto Alegre, que separam os resíduos recolhidos na coleta seletiva do 

DMLU, vem caindo por dois motivos: a falta de pagamentos da prefeitura para a manutenção 

dos locais, e a baixa quantidade de material recebido devido à “coleta seletiva clandestina”. 

O total de material recebido em todas as Unidades de Triagem era de 27 mil toneladas em 

2014, 28 mil toneladas em 2015, 21 mil toneladas em 2016 e 20 mil toneladas em 2017 

(segundo dados do DMLU), houve uma redução de 30% do material e o número de catadores 

foi reduzido à metade. 
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Castro (2020) relata que a população de Porto Alegre produz, em média, quase duas mil 

toneladas de resíduos diariamente (e destes, mais de mil toneladas correspondem a resíduos 

orgânicos e rejeitos). Dos resíduos recicláveis a cidade só recicla cerca de 6% (de acordo 

com dados do DMLU), isto ocorre devido à mistura de resíduos orgânicos no material que 

poderia ser reciclado e acaba por ser descartando para o aterro sanitário. A matéria aborda 

também a questão dos materiais, consumidos em grande quantidade pela população e que, 

na teoria, são recicláveis, mas não possuem valor de venda ou compradores no Rio Grande 

do Sul e acabam virando rejeito, como é o caso do isopor, pets coloridos, alguns copos 

descartáveis e embalagens de salgadinhos ou biscoitos. O isopor, por exemplo, só é reciclado 

em uma empresa no Espírito Santo, inviabilizando economicamente o transporte de cargas 

deste material (que custa muito pouco) a estas distâncias, então, todos esses materiais que 

não têm “valores de reciclagem” vão para o aterro. Atualmente, os materiais com maior valor 

comercial para venda em Porto Alegre são garrafas pet brancas ou verdes, latinhas, 

bombonas de clorofila e embalagens de xampu (CASTRO, 2020). Como já constatado por 

Goldenberg (2018), Castro (2020) também fala da existência da coleta irregular organizada 

(“coleta clandestina”), que atua pegando os resíduos recicláveis de maior valor comercial 

antes que a Coleta Seletiva oficial da Prefeitura passe nas vias públicas para recolher os 

resíduos descartados pela população, muitas vezes vendidos por alguns condomínios ou 

grandes geradores, como empresas privadas, diretamente a estes clandestinos. 

Outra questão apontada pelo DMLU é a o aparecimento de novos materiais de 

embalagens, pois não há tecnologia ou viabilidade econômica para reciclá-los. Isto concerne 

especialmente aos designers. Silva e Nascimento (2017) apontam que, diante desta situação, 

as empresas deveriam assumir a obrigação do descarte correto de seus produtos, o que faria 

que planejassem todo o ciclo de vida dos produtos e embalagens, não repassando o problema 

da destinação final para o poder público.  

Segundo o relatório do BNDES (2010), o município de Porto Alegre, que a mais de 30 

anos planejou e implantou o sistema de CS e as unidades de triagem com o objetivo da 

inclusão social dos catadores, apresenta um sistema que necessita melhorias e novas 

tecnologias que integrem o sistema de gestão. No site da prefeitura de Porto Alegre (em 

notícia postada em 23/05/2019) sobre os avanços da LR em descarte de produtos, a diretora 

do DMLU Mariza Reis, destacou que “Há muita divulgação para o consumo, mas nada de 

divulgação para a LR. Falta investir mais em educação e esclarecer a população sobre os 

impactos do descarte incorreto” (PMPA – DMLU, 2020). 

 

4. Considerações finais 

 

Dentre as principais vantagens da reciclagem, destaca-se o aumento da vida útil dos 

aterros sanitários, a redução do consumo de energia e recursos naturais, graças ao 

aproveitamento dos resíduos pela indústria de transformação, o que também leva à 

diminuição dos custos de produção. Promovendo a responsabilidade socioambiental. 

Em Porto Alegre desde 1989, têm-se a preocupação em extinguir os lixões, visto que não 

era mais uma alternativa viável para a cidade, neste meio tempo tornou-se referência no 

gerenciamento de resíduos, mesmo com todos os problemas ainda existentes. Porém, após 

mais de 30 anos de implantação da CS, esperava-se que a cultura de separação estivesse 

introjetada na consciência da população portoalegrense, e não é o que acontece. Isto 

demonstra a necessidade de contínuo trabalho através de campanhas intensas e frequentes 
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de conscientização em gerar menos resíduo e como descartá-lo, que pode ser fortalecido no 

projeto de produtos.  

Outra questão é a necessidade de fiscalização forte para inibir a prática das coletas 

clandestinas, o que prejudica o trabalho e sustento das cooperativas e colabora com as 

questões sociais. O futuro da CS parece estar associado à implementação das leis já 

aprovadas, que responsabilizam cada elo da cadeia da LR, onde a responsabilidade do 

resíduo, é de quem inicia o processo produtivo. O consumidor tem a responsabilidade de 

fazer a separação, e quem produz e comercializa deve implantar a LR. Assim, quem gerencia 

o resíduo é a iniciativa privada e o governo tem o dever de fiscalizar. 

A gestão de resíduos de forma moderna e avançada passa também pela aplicação de 

estratégias bem sucedidas em outros países, como, por exemplo, a implementação de um 

sistema de remuneração direta pelos usuários, que garante a sustentabilidade econômica e 

propicia maior justiça social (pois é baseada no pagamento conforme a geração e utilização 

dos serviços). Frente às demandas impostas pela PNRS no Brasil, é necessário investimentos 

permanentes, em tecnologia, educação e em gestão, e estas ações derivam de pesquisa e 

desenvolvimento de novas máquinas para a produção, considerando o conceito de ecodesign 

e economia circular, que busca a redução da geração de resíduos e consumo de energia e 

água, em todo o processo. 
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Resumo 

Nas construções, em geral, utilizam-se sistemas artificiais de climatização para se alcançar o 

Conforto Térmico dos ambientes, gerando um elevado consumo de energia elétrica. Do ponto de 

vista do Design do Conforto, é importante utilizar materiais sustentáveis, cujas propriedades 

contribuam para a eficiência energética no interior dos edifícios. Os compostos geopoliméricos são 

materiais de baixo impacto ambiental, boa resistência à compressão e alta durabilidade. Neste 

estudo, apresenta-se uma visão geral dos geopolímeros baseada na literatura. Os resultados 

mostram que os estudos sobre suas propriedades térmicas são recentes e os apontam como material 

capaz de produzir componentes para o Conforto Térmico. Fica evidente que a incorporação de 

resíduos contribui de forma ecológica e imprime melhores propriedades mecânicas e térmicas aos 

compostos. A trabalhabilidade, retração e fissuração por secagem merecem atenção especial. Os 

custos, cuidados de manuseio e a falta de normatização também são fatores dificultadores da sua 

prática. Embora haja muitos avanços, esforços são necessários para melhor se investigar suas 

propriedades térmicas, durabilidade, interação com o aço e previsões de vida em serviço. 

 

Palavras-chave: Design do Conforto, Conforto Térmico, Sustentabilidade, Geopolímero 
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Abstract 

In buildings, in general, artificial air conditioning systems are used to achieve the Thermal 

Comfort of the environments, generating a high consumption of electrical energy. From the 

Comfort Design perspective, it is important to use sustainable materials whose properties 

contribute to energy efficiency inside buildings. Geopolymerics composites are materials with low 

environmental impact, good resistance to compression and durability. This study presents an 

overview of geopolymers based on the literature. The results show that studies on its thermal 

properties are recent and highlighting it as a material able to produce components for Thermal 

Comfort. It seems clear that the incorporation of residues, contributes ecologically, gives better 

mechanical and thermal properties to the compounds. The workability, shrinkage and drying 

cracking require special attention. Costs, careful handling, lack of standards, are also factors that 

hamper its practice. Although there are many advances, efforts are needed to better investigate its 

thermal properties, durability, interaction with steel, and predictions of service life. 

 

Keywords: Comfort design; Thermal comfort; Sustainability; Geopolymer 
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1. Introdução 

 

As mudanças na forma de vida das pessoas e o aumento populacional instigaram 

profissionais de vários setores a vislumbrar uma nova postura do homem em relação ao 

ambiente que o circunda. Sentir-se confortável passou a ser uma premissa para melhorar a 

qualidade de vida das pessoas. Segundo Frota e Schiffer (2007), o ambiente construído 

deve apresentar características de Conforto Térmico que promovam o bem estar das 

pessoas, sejam quais forem as condições climáticas externas. Neste sentido, torna-se 

necessário buscar soluções economicamente viáveis e de menor impacto ambiental que 

atendam às necessidades de Conforto Térmico. O Design do Conforto, associado ao 

Conforto Térmico, busca estabelecer os critérios para a concepção de ambientes 

apropriados às atividades humanas em conformidade com três pilares principais: sentir-se 

termicamente confortável, cuidar para não exceder em calor ou frio o estado geral do 

usuário e reduzir o consumo de energia elétrica (LAMBERTS; DUTRA; PEREIRA, 2016). 

A partir desses critérios, o design procura soluções, nos âmbitos dos espaços, que 

satisfaçam às necessidades dos usuários para uma melhor qualidade de vida das pessoas. 

Nesse cenário, os materiais de construção, segundo González Cruz (2003), são uma 

importante ferramenta, pois eles contribuem muito para o Conforto Térmico da edificação. 

No entanto, as construções não privilegiam materiais que propiciem esse conforto, o que 

exige sistemas de climatização artificiais que geram um alto consumo de energia elétrica 

(PEDRA; SALES; LANA, 2013). As Normas técnicas como a ISO 7730 (2005), a 

ASHRAE 55 (2017) e a NBR 15220-3 (ABNT, 2005) colocam parâmetros para avaliação 

do Conforto Térmico com base em características climáticas de desempenho locais. 

Contudo, o que se percebe é que não existem materiais que atendam, adequadamente, a 

essas demandas (GERALDO; CAMARINI, 2015). 

A comunidade científica realiza pesquisas que buscam desenvolver materiais com alto 

potencial térmico para reduzir os impactos ambientais dos materiais de construção 

tradicionais (LELLAN et al., 2011). Dentre eles, podem-se destacar os compostos 

geopoliméricos que, por incorporarem resíduos e terem adequado desempenho mecânico, 

são materiais que possuem uma pegada de carbono muito pequena quando comparada aos 

compostos de cimento Portland tradicionais (TURNER; COLLINS, 2013; DUXSON et 

al., 2007). Estudos recentes indicam que os compostos geopoliméricos apresentam 

desempenho térmico superior aos dos materiais de construção tradicionais (SHADNIA; 

ZHANG; LI, 2015; WANG et al., 2016; MADDALENA; ROBERTS; HAMILTON, 2018; 

De ROSSI et al., 2018; CAO; BUI; KJØNIKSEN, 2019; AFOLABI et al., 2019; AHMAD 

et al., 2020; PASUPATHY; RAMAKRISHNAN; SANJAYAN, 2020), ou seja, se 

aplicados nas envoltórias e/ou estruturas das edificações, contribuiriam para o Conforto 

Térmico dentro da edificação. Dessa forma, são materiais que devem ser considerados 

pelos atores do Design quando se analisa o conforto humano como elemento presente no 

contexto das edificações. De forma a ampliar os conhecimentos acerca desses materiais 

para o Design do Conforto, este trabalho apresenta uma breve revisão da literatura sobre o 

tema. 

 

2. Materiais, Design e sustentabilidade 
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O Design, como uma atividade projetual, tem uma interação direta com a 

complexidade do mundo moderno. Trabalha com a criação de produtos de forma a alcançar 

soluções que atendam às necessidades de uma sociedade mutante e muito mais exigente 

(CALABRETTA; KLEISMANN, 2017). Ao mesmo tempo, Manzini e Vezolli (2008) 

afirmam que o designer é responsável pelo desenvolvimento de produtos que 

proporcionem experiências prazerosas aos usuários, assim como pela inovação nos 

materiais e processos para melhor se comunicar com as pessoas. Ashby e Johnson (2011) 

consideram que a escolha dos materiais não se limita a um problema somente da 

engenharia, sendo conveniente que haja uma interação entre áreas afins. Vivemos em um 

mundo de materiais e são eles que dão substância a tudo que vemos e tocamos. Segundo os 

mesmos autores, os educadores, na formação do designer, ignoram ou dedicam pouca 

atenção ao papel dos materiais e processos no Design de Produto. Para Brown e Farrelly 

(2014), a maneira como os materiais são utilizados em um ambiente pode ser influenciado 

por diferentes contextos, pois eles são a substância da criação de um projeto de Design. 

Nunes (2015) salienta que a grande revolução dos materiais consiste na liberdade de 

utilizá-los, integrando-os nos processos industriais, nas pesquisas e no desenvolvimento de 

produtos. Nesse sentido, esforços conjuntos estão sendo direcionados, entre várias áreas do 

conhecimento, no sentido de se estabelecerem estratégias unificadas na busca por soluções 

inovadoras, no que se refere aos materiais de construção, destinadas ao conforto humano 

em todos os seus aspectos (SALES; MOTTA; AGUILAR, 2016). Ao priorizar a 

necessidade de produzir materiais de construção com maior performance, de menor 

impacto ambiental e que incorporem resíduos com vistas à melhoria da qualidade de vida, 

enfatiza-se a sustentabilidade nas suas dimensões ambiental e econômica. 

 

3. Conforto Térmico 

 

Buscando estabelecer uma relação de conforto ligada ao ser humano, surge o Design do 

Conforto como uma especialidade do Design, destinada a compreender as demandas de 

conforto físico, psicológico e os fatores que o influenciam. O termo tem suas raízes no 

conforto humano e busca satisfazer, de forma efetiva, as condições da mente que 

expressam conforto e/ou desconforto, no lugar ou situação na qual o sujeito esteja inserido 

(PEDRA; SALES; LANA, 2013). Nesse contexto, o Conforto Térmico se destaca, visto 

que, na sua origem, a edificação tem como objetivo principal proteger o homem do clima. 

Dessa forma, Lamberts, Dutra e Pereira (2016) definem o Conforto Térmico como a 

sensação de bem-estar necessária para que o indivíduo desenvolva normalmente suas 

atividades, sem acionar, de forma perceptível, seus mecanismos de defesa contra o calor ou 

frio. Segundo Chappells e Shove (2004), além das variáveis físicas, que são passíveis de 

quantificação, deve-se levar em conta o usuário, pois, quando ele está em desconforto, 

tende a reagir para restabelecer suas condições favoráveis. Contudo, as preferências 

pessoais constituem um processo árduo para se estabelecerem critérios objetivos e se 

definirem parâmetros de conforto interno nos ambientes. 

A Norma americana ASHRAE 55 (2017) classifica o conforto térmico como a 

sensação de bem-estar ambiental em relação à temperatura, umidade relativa, 

movimentação do ar, radiação solar e infravermelha, emitidas pelo entorno. Esta Norma 

associa a sensação térmica ao conforto térmico do indivíduo, e considera esse conforto 
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uma expressão subjetiva, consciente, da percepção térmica dos ocupantes do ambiente. A 

Norma brasileira NBR 15220-1 (ABNT, 2005) declara que a edificação deve oferecer ao 

indivíduo condições térmicas internas compatíveis com o conforto térmico humano, 

independentemente das condições climáticas externas. A Norma ISO 7730 (2005) 

considera que a sensação térmica está relacionada ao equilíbrio térmico do corpo. Esse 

equilíbrio é influenciado pela atividade física, pelas vestimentas, pelos parâmetros 

ambientais, temperatura do ar, temperatura média radiante, velocidade do ar e umidade do 

ar. Embora essa Norma tenha sido desenvolvida especificamente para o ambiente de 

trabalho, ela também é aplicável a outros tipos de ambiente. 

Dessa forma, o Design do Conforto Térmico deve considerar, além dos aspectos 

individuais das pessoas, no que diz respeito a níveis adequados de iluminação, ruído, 

ventilação, umidade e temperatura, as condições climáticas do meio onde ela se encontra. 

Devem-se considerar o entorno e as construções próximas, levando-se em consideração a 

relação interior/exterior, visto que é no entorno da edificação que as forças externas atuam 

e afetam a edificação, através de sua envoltória. Por sua vez, o microclima da edificação 

depende, além de aspectos de forma/aberturas/posição, dos materiais que compõem as 

estruturas e fachadas, que, na realidade, funcionam como barreiras ao meso/macroclima. 

Sendo assim, as propriedades térmicas dos materiais tornam-se ferramenta importante para 

o Conforto Térmico no interior das edificações. 

 

4. Propriedades térmicas dos materiais de construção 

 

No estudo das propriedades térmicas é importante realizar uma distinção entre 

temperatura e calor. A temperatura é o nível de atividade térmica ou a força motriz para a 

transferência de calor entre os elementos. Sua notação é feita em graus Celsius (°C) ou 

Kelvin (K). O calor é a energia térmica, expressa em calorias (cal), ou Joule (J). Quando 

um sólido absorve calor, sua temperatura aumenta e sua energia interna (U) também 

aumenta. Sempre que um corpo, a certa temperatura, entra em contato com outro corpo 

com uma temperatura diferente, acontece a transferência de calor daquele que tem a 

temperatura mais alta para aquele que tem a temperatura mais baixa. A velocidade de 

transferência, assim como a sua eficiência, é determinada por características intrínsecas 

dos materiais envolvidos. Essas características são representadas por duas grandezas 

empíricas conhecidas como calor específico e calor latente. No primeiro caso, tem-se uma 

medida de como a temperatura do corpo varia quando a energia lhe é fornecida ou retirada. 

A segunda grandeza mede a energia necessária para operar uma mudança de fase (fusão, 

ebulição, etc.) em dada quantidade de matéria. Desta forma, as condições térmicas na 

vizinhança de um material o afetam de diversas formas, sendo os efeitos mais importantes 

aqueles que produzem alterações na sua microestrutura e, portanto, no seu desempenho 

(INCROPERA; DEWITT, 2014). 

No estudo do Conforto Térmico torna-se importante considerar algumas propriedades 

térmicas mais relevantes: difusividade térmica (indica como o calor se difunde através de 

um material);  condutividade térmica (é a quantidade de energia térmica que “flui” através 

de uma unidade de área por unidade de tempo) e o calor específico (que define a variação 

térmica de um corpo ao receber determinada quantidade de calor), pois são essas as 

propriedades que determinam se o material, que constitui a envoltória, é eficiente do ponto 

de vista energético. Atualmente, no campo da construção civil, as novas tecnologias estão 
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se empenhando em desenvolver materiais para construções que possam diminuir custos, 

aumentar o valor agregado e disponibilizar maior conforto térmico aos usuários. Dentre 

eles, destacam-se os compostos geopoliméricos. 

 

5. Geopolímeros: material sustentável 

 

Os compostos geopoliméricos são constituídos por agregados e um aglomerante 

alternativo e surgiram como uma opção ecoeficiente aos compostos de cimento Portland 

para determinadas aplicações. Os geopolímeros são materiais obtidos da ativação alcalina 

de aluminosilicatos com baixo teor de cálcio (PROVIS; BERNAL, 2014). Para produção 

dos geopolímeros comumente se utilizam como matéria prima materiais ricos em sílica e 

alumina como o metacaulim, resíduos industriais e agrícolas, como o bagaço de cana-de-

açúcar, a casca de arroz, as cinzas volantes, e alguns resíduos com alto teor de sílica 

(ARULRAJAH, et al., 2016). Segundo Liew et al. (2017), os geopolímeros podem ser 

produzidos utilizando-se ativadores líquidos (two-part-mixing) ou sólidos (one-part-mixing 

ou just add water). Para sua produção, normalmente se utiliza um silicato alcalino para 

complementar a fonte de sílica da matéria prima utilizada. Contudo, o uso de silicatos 

tradicionais dificulta o amplo uso dos geopolímeros devido ao seu alto custo. Dessa forma, 

várias pesquisas têm sido realizadas para obtenção de silicatos alcalinos de baixo custo, à 

base de resíduos agroindustriais ricos em sílica (ADESANYA et al., 2021). Em relação à 

produção de geopolímeros com ativadores alcalinos em solução, deve-se levar em 

consideração o cuidado no transporte e manipulação desses aglomerantes no canteiro de 

obra, devido ao elevado pH. Dessa forma, existe um grande interesse por parte dos 

pesquisadores em desenvolver pesquisas utilizando ativadores sólidos. No entanto, a 

liberação de calor resultante da mistura dos hidróxidos alcalinos sólidos com água 

promove o estresse térmico no gel em desenvolvimento e provoca o rápido endurecimento 

da mistura (PROVIS et al., 2014). 

Segundo Luukkonen et al. (2018), os materiais ativados pelo método one-part-mixing 

são promissores em relação à resistência mecânica, se comparados com outras 

propriedades, como durabilidade, retração e eflorescência, contudo ainda não estão bem 

documentadas na literatura. Fernández-Jiménez et al. (2008) apresentam estudos que 

mostram que os geopolímeros também mantêm suas boas propriedades mecânicas em altas 

temperaturas. Bouguermouh et al. (2017) e Mellado et al. (2017) mostram que a alta 

durabilidade dos geopolímeros está relacionada à sua elevada resistência aos ataques de 

ácidos e sulfatos, à baixa porosidade e permeabilidade ao oxigênio, e ao menor porcentual 

de problemas relacionados à expansão pela reação álcali-agregado. Aguirre-Guerrero et al. 

(2017) avaliam o desempenho de argamassas geopoliméricas utilizando cinzas volantes e 

metacaulim. As argamassas foram aplicadas em revestimentos de estruturas de concreto 

armado e submetidas à solução de cloreto de sódio. Os resultados foram comparados a 

concretos de referência e mostraram que o geopolímero apresenta o melhor desempenho ao 

reduzir a taxa de corrosão. Biranchi et al. (2017) avaliaram as propriedades de 

geopolímeros à base de cinzas volantes para a manufatura de elementos de construção 

impressos em camada de argamassa, diretamente em modelo 3D, auxiliado por 

computador. Os resultados mostraram que seu uso pode contribuir para um meio ambiente 

mais sustentável, e as propriedades mecânicas dos geopolímeros em impressão 3D são 
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dependentes da direção de carregamento, devido à natureza anisotrópica do processo de 

impressão, e retêm o desempenho intrínseco do material. 

As principais desvantagens desses aglutinantes é a tendência de retração e fissuração 

por secagem, que podem ocorrer devido à alta demanda de água das misturas reagentes, 

devido ao formato da partícula e à maior área superficial do metacaulim (BERNAL et al., 

2011). Como consequência, os geopolímeros podem apresentar baixa resistência à tração e 

à flexão. O fator econômico é outro dificultador, pois o concreto geopolimérico, em função 

de seus precursores, pode atingir custos de 10,6 vezes maiores que o cimento Portland 

(BITENCOURT et al., 2012). Deve-se, contudo, destacar que esse material ainda carece de 

normatização no Brasil, pois coloca em risco sua utilização no mercado. Além disso, a alta 

alcalinidade da solução ativadora e o controle tecnológico necessário para sua produção 

dificultam seu emprego em canteiros de obra comuns. Como as soluções ativadoras são 

formadas, geralmente, pela mistura de silicato de sódio com uma solução alcalina, o 

aspecto viscoso do silicato é transferido para a pasta, tornando-a pegajosa e dificultando 

bastante o seu manuseio (ALLEM, 2016). Dessa forma, é mais indicado sua utilização nas 

indústrias de pré-fabricados, que podem se beneficiar do ganho de resistência nas primeiras 

horas, o que possibilita uma maior velocidade de produção. 

Também se fazem necessários estudos das características de durabilidade no que se 

refere à interação com o aço, no que se refere às previsões de vida em serviço e se os 

métodos de projeto de engenharia existentes para o concreto estrutural de cimento Portland 

são aplicáveis ao concreto geopolimérico (PROVIS, 2017). Além disso, cada mercado 

possui peculiaridades próprias, pois as cadeias de logística, fornecimento e produção para o 

concreto geopolimérico são diferentes. Provis e Bernal (2014) destacam, como exemplo de 

aplicação de concretos ativados alcalinamente, as empresas Pyrament na América do Norte 

e a E-Crete na Austrália, com obras de infraestrutura civil e projetos de construção 

residencial. 

 

6. Geopolímero aplicado ao Conforto Térmico 

 

Na literatura atual, podem-se destacar alguns poucos estudos que avaliaram as 

propriedades térmicas dos geopolímeros como material alternativo, destinado ao Conforto 

Térmico das construções e à sustentabilidade. Shadnia, Zhang e Li, (2015) estudaram 

experimentalmente as propriedades mecânicas e térmicas da argamassa geopolimérica, 

sintetizada com cinzas volantes de baixo teor de cálcio, onde foram adicionadas diferentes 

quantidades de material de mudança de fase - Phase Change Material (PCM). Os 

resultados indicam que a incorporação do PCM promove uma ligeira diminuição tanto do 

peso unitário quanto da resistência à compressão, assim como leva a uma diminuição da 

condutividade térmica, sendo bastante eficiente na redução da temperatura interna dos 

ambientes testados. 

Wang et al. (2016) estudaram a influência do PCM nas propriedades mecânicas e 

térmicas de argamassas geopoliméricas à base de argila. Os autores descrevem uma nova 

forma de preparar argamassa de geopolímero, incorporando parafina como material de 

absorção de calor e perlita expandida como material de suporte, usando o método de 

absorção a vácuo. Os resultados mostram que a parafina imobilizada na estrutura da rede 

tridimensional, durante o processo de mudança de fase, reduz, efetivamente, a 

218



 
 

 

 

  

 

    

 
IX ENSUS – Encontro de Sustentabilidade em Projeto – UFSC – Florianópolis – 19 a 21 de maio de 2021. 
 

 

condutividade térmica do material, podendo ser utilizado na área rural como material de 

construção, uma vez que a argila é abundante naquelas regiões. 

Maddalena, Roberts e Hamilton (2018) investigaram o desempenho térmico de 

diferentes geopolímeros obtidos com metacaulim, sílica ativa e nanossílica e compararam 

com o comportamento térmico do cimento Portland. Devido à alta porosidade, a 

condutividade térmica dos compostos geopoliméricos foi menor do que a do cimento 

Portland. 

De Rossi et al. (2018) avaliaram argamassas geopoliméricas preparadas com cinza 

volante e metacaulim, resíduos de construção e demolição e um agente formador de poros. 

Os resultados mostraram que a adição do agente formador de poros às composições 

aumentou a capacidade de retenção de umidade das argamassas e melhorou a 

condutividade térmica. 

Afolabi et al. (2019) utilizam o grafite expandido para encapsular material de mudança 

de fase. O composto foi incorporado ao geopolímero, usando-se a técnica de impregnação 

a vácuo para produzir material térmico de alvenaria. O geopolímero se mostrou térmica e 

quimicamente estável sob condições solares variadas, sendo considerado um excelente 

material para o Conforto Térmico na indústria de construção. 

Cao, Bui e Kjøniksen (2019) utilizaram o método de elementos finitos para analisar o 

conforto humano e o desempenho térmico de paredes multicamadas contendo materiais de 

mudança de fase microencapsulados em concreto geopolimérico. O material PCM se 

mostrou mais eficaz quando localizado próximo ao ambiente externo, e a redução da 

condutividade térmica diminuiu o consumo de energia. Contudo, a eficácia de 

armazenamento de calor foi reduzida. 

Ahmad et al. (2020) desenvolveram um concreto vegetal sustentável com base em 

aglutinante geopolimérico one-part-mixing e resíduos industriais. Foram avaliadas as 

propriedades mecânicas, microestruturais, térmicas, perda de calor e higroscópicas. Os 

resultados mostram que o coeficiente térmico aumentou com o aumento da temperatura. A 

análise de perda de calor mostrou que o material de isolamento pode reduzir as perdas de 

energia através das alvenarias, em comparação com as de referência. 

Pasupathy, Ramakrishnan e Sanjayan (2020) analisaram o comportamento do concreto 

de geopolímero de estrutura porosa. Utilizou-se perlita expandida hidrofóbica como 

agregado poroso e adição de 10% e 20% do ligante geopolimérico. Observou-se que o uso 

da perlita expandida apresentou melhorias nas propriedades mecânicas e térmicas do 

geopolímero poroso. Os testes de desempenho revelaram que, devido à presença de grande 

quantidade de poros com a adição de 10% e 20% de perlita, a densidade foi reduzida em 

19% e 53%, respectivamente. 

 

7. Considerações finais 

 

Os materiais geopoliméricos tem grande potencial para substituir os aglomerantes 

tradicionais à base de cimento Portland em determinadas aplicações. Apresentam 

vantagens do ponto vista ambiental, melhores propriedades mecânicas e estabilidade 

química, além de possibilitar a utilização de diversos resíduos industriais na sua fabricação. 
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Ao incorporar resíduos, o geopolímero pode ser considerado um material sustentável, 

caso seu uso seja com vistas a proporcionar maior qualidade de vida. Nesse sentido, seria 

uma boa estratégia de sustentabilidade utilizar compostos geopoliméricos para melhorar o 

Conforto Térmico das edificações. 

Os estudos da literatura ainda são poucos, mas eles apontam para a potencialidade do 

uso dos geopolímeros como material alternativo para se obter um melhor Conforto 

Térmico dentro do ambiente construído. Materiais de mudança de fase, associados ao 

geopolímero, são uma das técnicas a fim de aumentar a eficiência para armazenamento de 

energia térmica. Além disso, o geopolímero oferece um grande potencial para atender às 

demandas crescentes de aplicações de resfriamento e aquecimento em edifícios. 

Apesar das vantagens associadas ao geopolímero, seu custo de produção, 

especialmente devido ao uso dos silicatos, ainda é um fator limitante para sua utilização 

em larga escala, quando comparado ao cimento Portland. Isso evidencia que ele ainda não 

é um material alternativo, economicamente viável, para construção. A trabalhabilidade da 

pasta e a fissuração durante a cura também são dificuldades enfrentadas para a 

universalização do uso do geopolímero. 

Outro agravante para sua ampla utilização é a falta de normas técnicas que garantam a 

segurança e correta utilização e produção do material, visto que as soluções químicas 

utilizadas na produção do geopolímero são alcalinas e podem provocar acidentes durante 

seu manuseio. Por outro lado, ainda existem muitas lacunas a serem preenchidas, tanto no 

que se refere à síntese, caracterização, microestrutura, quanto no que se refere às 

propriedades químicas e térmicas do geopolímero, indicando tudo isso a necessidade de 

mais pesquisas na área. 

 

Agradecimentos 

 

Os autores agradecem à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais 

(FAPEMIG) e ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

(CNPq) pelo suporte financeiro a esta pesquisa. 

 

Referências 

 

ADESANYA, E. et al. Opportunities to improve sustainability of alkali-activated 

materials: A review of side-stream based activators. Journal of Cleaner Production, v. 

286, p. 125558, 2021. 

AFOLABI, L. O.; ARIFF, Z. M.; MEGAT-YUSOFF, P. S. M.; AL-KAYIEM, H. H.; 

AROGUNDADE, A. I.; AFOLABI-OWOLABI, O. T. Red-mud geopolymer 

composite encapsulated phase change material for thermal comfort in built-sector. 

Solar Energy. Volume 181, 15 March 2019, Pages 464-474. 

AGUIRRE-GUERRERO, A. M; ROBAYO-SALAZAR, R. A.; GUTIÉRREZ, R. M. A 

novel geopolymer application: Coatings to protect reinforced concrete against 

corrosion. Ciência Aplicada à Argila. Volume 135, 2017 p. 437-446. 

220



 
 

 

 

  

 

    

 
IX ENSUS – Encontro de Sustentabilidade em Projeto – UFSC – Florianópolis – 19 a 21 de maio de 2021. 
 

 

AHMAD, M. R.; CHEN, B.; HAQUE, M. A.; ODERJI, S. Y. (2020). Multiproperty 

characterization of cleaner and energy-efficient vegetal concrete based on one-part 

geopolymer binder. Journal of Cleaner Production, Volume 253, 20 April 2020, 

119916. 

ALLEM, P. M. Avaliação do desempenho mecânico de concreto geopolimérico com 

o uso de fibra de aço. 2016. 89 p. Dissertação (Mestrado em Ciência e Engenharia de 

Materiais) – Universidade do Extremo Sul Catarinense, Criciúma, 2016. 

AMERICAN SOCIETY OF HEATING: Refrigerating and Air-Conditioning Engineers. 

ASHRAE 55-2017: Thermal Environmental Conditions for Human Occupancy. USA, 

2017. 

ARULRAJAH, A.; KUA, T. A.; SUKSIRIPATTANAPONG, C.; HORPIBULSUK, S.; 

SHEN, J. S. (2017). Compressive strength and microstructural properties of spent 

coffee grounds-bagasse ash based geopolymers with slag supplements. Journal of 

Cleaner Production, 162, 1491-1501. 

ASHBY, M.; JOHNSON, K. Materiais e Design - Arte e ciência da seleção de 

materiais no design de produto. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 15220-1: 

Desempenho térmico de edificações. Parte 1: definições, símbolos e unidades. Rio de 

Janeiro, 2005. 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 15220-3: 

Desempenho térmico de edificações. Parte 3: zoneamento bioclimático brasileiro e 

diretrizes construtivas para habitações unifamiliares de interesse social. Rio de Janeiro, 

2005. 

BERNAL, S. A.; RODRI, E. D.; MEJI, R.; PROVIS, J. L. Mechanical and thermal 

characterization of geopolymers based on silicate-activated metakaolin/slag blends. 

p. 5477–5486, 2011. 

BIRANCHI, P.; SUVASH, C. P.; LIM, J. H.; YI, W. D. T.; MING, J. T. Additive 

manufacturing of geopolymer for sustainable built environment. Journal of Cleaner 

Production. Volume 167, 20, 2017, p. 281-288. 

BITENCOURT, C. S.; TEIDER, B. H.; GALLO, J. B.; PANDOLFELLI, V. C. A 

geopolimerização como técnica para a aplicação do resíduo de bauxita. Cerâmica, 

São Paulo, v. 58, n. 345, p. 20-28, jan./mar. 2012. 

BOUGUERMOUH, K. et al. Effect of acid attack on microstructure and 

composition of metakaolin-based geopolymers: The role of alkaline activator. Journal 

of Non-Crystalline Solids, v. 463, p. 128–137, 2017. 

BROWN, R.; FARRELLY, L. Materiais no design de interiores. Tradução de 

Alexandre Salvaterra. São Paulo: Gustavo Gili, 2014. 

CALABRETTA, G.; KLEISMANN, M. Technology-driven evolution of design 

practices: envisioning the role of design in the digital era. Journal of Marketing 

Management, Reino Unido, v. 33, 2017. 

CAO, V. D.; BUI, T. Q.; KJØNIKSEN, A. L. Thermal analysis of multi-layer walls 

containing geopolymer concrete and phase change materials for building 

applications. Energy. Volume 186, 1. November 2019, 115792. 

221



 
 

 

 

  

 

    

 
IX ENSUS – Encontro de Sustentabilidade em Projeto – UFSC – Florianópolis – 19 a 21 de maio de 2021. 
 

 

CHAPPELLS, H.; SHOVE, E. Comfort: a review of philosophies and paradigms. 

Future Comforts Project, UK ESRC Programme, 2004. 

DE ROSSI, A.; CARVALHEIRAS, J.; NOVAIS, R. M.; RIBEIRO, M. J.; 

LABRINCHA, J. A.; HOTZA, D.; MOREIRA, R. F. P. M. (2018). Waste-based 

geopolymeric mortars with very high moisture buffering capacity. Construction and 

Building Materials, 191, 39–46. 

DUXSON, P.; PROVIS, J. L.; LUKEY, G. C.; VAN DEVENTER, J. S. J. The role of 

inorganic polymer technology in the development of “green concrete”. Cement and 

Concrete Research, vol. 37, p. 1590–1597, Aug. 2007. 

FERNÁNDEZ-JIMÉNEZ, A. et al. New cementitious materials based on alkali-

activated fly ash: Performance at high temperatures. Journal of the American Ceramic 

Society, v. 91, n. 10, p. 3308–3314, 2008. 

FROTA, A. B.; SCHIFFER, S. R. Manual do Conforto Térmico. 8. ed. São Paulo: 

Studio Nobel, 2007. 

GERALDO R. H.; CAMARINI, G. Geopolimers studies in Brazil: A metaanalysis 

and perspectives. Artigo. IACSIT International journal of engineering and technology, 

Vol. 7, n° 5, Oct. 2015. 

GONZÁLEZ CRUZ, E. M. Selección de materiales en la concepción arquitectónica 

bioclimática. Instituto de Investigaciones de la Facultad de Arquitectura y Diseño 

(IFAD). Universidad Del Zulia, Maracaibo/Venezuela, 2003. 

INCROPERA, F. P.; DeWITT, D. P. Fundamentos de Transferência de Calor e de 

Massa. 7. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2014. 

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARD. ISO 7730: moderate 

thermal environments: determination of the PMV and PPD Indices and Specification of 

the conditions of Thermal Comfort. Geneva, 2005. 

LAMBERTS, R.; DUTRA, L.; PEREIRA, F. O. R. Eficiência energética na 

arquitetura. 3 ed. [S. l.]: Eletrobrás/Procel, 2016. 

LELLAN, B. C. M.; WILLIAMS, R. P.; LAY, J.; RIESSEN, A. V.; CORDER, G. D. 

Costs and carbon emissions for geopolymer pastes in comparison to ordinary 

Portland cement. Journal of Cleaner Production. Vol. 19, p. 1080-1090, Feb. 2011. 

LIEW, Y. M.; HEAH, C. Y.; LI, L.; JAYA, N. A.; ABDULLAH, M. M. A. B.; TAN, S. 

J.; HUSSIN, K. (2017). Formation of one-part-mixing geopolymers and geopolymer 

ceramics from geopolymer powder. Construction and Building Materials, 156, 9–18. 

doi:10.1016/j. conbuildmat. 2017.08.110. 

LUUKKONEN, T.; ABDOLLAHNEJAD, Z.; YLINIEMI, J.; KINNUNEN, P.; 

ILLIKAINEN, M. (2018). Comparison of alkali and silica sources in one-part 

alkali-activated blast furnace slag mortar. Journal of Cleaner Production. 187:171–

179. 

MADDALENA, R.; ROBERTS, J. J.; HAMILTON, A. (2018). Can Portland cement 

be replaced by low-carbon alternative materials? A study on the thermal 

properties and carbon emissions of innovative cements. Journal of Cleaner 

Production, 186, 933–942. doi:10.1016/j.jclepro.2018.02.138. 

222



 
 

 

 

  

 

    

 
IX ENSUS – Encontro de Sustentabilidade em Projeto – UFSC – Florianópolis – 19 a 21 de maio de 2021. 
 

 

MANZINI, E.; VEZOLLI, C. O Desenvolvimento de Produtos Sustentáveis. 1. ed. 

São Paulo, 2008. 

MELLADO, A. et al. Resistance to acid attack of alkali-activated binders: Simple 

new techniques to measure susceptibility. Construction and Building Materials, v. 

150, p. 355–366, 2017. 

NUNES, T. V. L. Seleção de materiais e design: um método com base nas redes 

neurais artificiais. 131 p. Tese, Programa de Pós-graduação em Design da Faculdade 

de Arquitetura, Artes e Comunicação - UNESP, Bauru, 2015. 

PASUPATHY, K.; RAMAKRISHNAN, S.; SANJAYAN, J. (2020). Enhancing the 

mechanical and thermal properties of aerated geopolymer concrete using porous 

lightweight aggregates. Construction and Building Materials. Volume 264, 20 

December 2020, 120713. 

PEDRA, S. A.; SALES, R. B. C.; LANA, S. L. B. Termografia Infravermelha 

aplicada à análise térmica de alvenaria estrutural. In: IV Simpósio de Pesquisa e 

Pós-Graduação, Bauru, 2013. 

PROVIS, J. L. Alkali-activated materials. Cement and Concrete Research, 2017. 

PROVIS, J. L.; BERNAL, S. A. Geopolymers and Related Alkali-Activated 

Materials. Annual Review of Materials Research. V. 44, n. 1, p. 299–327, 2014. 

PROVIS, J.; DUXSON, P.; KAVALEROVA, E.; KRIVENKO, P.V.; PAN, Z.; 

PUERTAS, F.; VAN DEVENTER, J. S. J. (2014). Historical aspects and overview. 

In: Alkali-Activated Materials, State-Of-The-Art Report Rilem TC 224-AAM. Springer, 

Dordcrecht. 

SALES, R. B. C.; MOTTA, S. R. F; AGUILAR, M. T. P. Role of materials selection 

in establishing the identity of a product from its design. Collection of advanced 

studies in design: Design and Identity, Editora EdUEMG, 2. ed., Belo Horizonte, p. 99-

111, 2016. 

SHADNIA, R.; ZHANG, L.; LI, P. Experimental study of geopolymer mortar with 

incorporated PCM. Construction and Building Materials, v. 84, p. 95–102, 2015. 

TURNER, L.; COLLINS, F. Carbon dioxide equivalent (CO2-e) emissions: a 

comparison between geopolymer and OPC cement concrete. Construction and Building 

Materials, v. 43, p. 125-130, 2013. 

WANG, Z. et al. Influence of phase change material on mechanical and thermal 

properties of clay geopolymer mortar. Construction and Building Materials, v. 120, p. 

329–334, 2016. 

 

 

223



 
 

 

 

  

 

 

 
IX ENSUS – Encontro de Sustentabilidade em Projeto – UFSC – Florianópolis – 19 a 21 de maio de 2021. 
 

 

 

Análise multivariada como suporte à definição de estratégias para 

produção hortícola urbana 

 

Multivariate analysis to support urban horticultural production strategies 

definition 

 

 

Alline Gomes Lamenha e Silva, MSc., Instituto Federal de Alagoas 

alline.silva@ifal.edu.br 

Miguel Aloysio Sattler, Ph.D., Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

masattler@gmail.com 

 

 

Resumo 

O cultivo de alimentos em áreas urbanas é fundamental para a promoção de uma cadeia de 

produção e consumo mais sustentável. Além dos benefícios ambientais, a produção urbana de 

alimentos contribui para a garantia da segurança alimentar, das populações em condições de maior 

vulnerabilidade. Considerando a variedade de serviços ecossistêmicos desempenhados por esses 

espaços, é necessário que estejam disponíveis ferramentas que auxiliem na identificação de padrões 

de múltiplas variáveis. Este artigo tem por objetivo apresentar uma análise multivariada, como 

suporte na identificação de áreas disponíveis para a produção urbana de alimentos, no município de 

Feliz/RS. Foram consideradas, como atuantes sinergicamente: a população atendida, a renda 

familiar e as áreas contínuas disponíveis. Os resultados obtidos podem contribuir para a 

identificação estratégica de áreas disponíveis para a produção urbana de alimentos, seja para 

implementação de políticas de segurança alimentar; implantação de corredores verdes; ou 

desenvolvimento de iniciativas de educação ambiental.  

 

Palavras-chave: Hortas Urbanas; Segurança Alimentar; Corredores Verdes; Análise Orientada 

por Dados. 

 

Abstract 

Food cultivation in urban areas is fundamental to promote a more sustainable production and 

consumption chain. In addition to the environmental benefits, urban food production contributes to 

ensuring food security for the most vulnerable populations. Considering the ecosystem services 

variety performed by these spaces, it is necessary to make available tools that can help in the 

identification of multiple variables patterns. This article aims to present a multivariate analysis, as 

a support tool to the identification of available areas for urban food production, in the municipality 

of Feliz/RS. Some issues were considered to interact synergistically, like: the population served, the 

family income, and the availability of areas that could be integrated and directed to such end. The 

obtained results can contribute to identification of areas with possibility of producing food in 
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urban areas being able to contribute both to the implementation of food security policies, and to 

the development of green corridors or environmental education initiatives. 

 

Keywords: Urban Gardens; Food Security; Green Corridors; Data-driven Analysis 

 

 

1. Introdução 

 

A forma como os alimentos são supridos para os centros urbanos, atualmente, segue 

um modelo insustentável, caracterizado pela dependência de sistemas de transporte, 

percorrendo grandes distâncias, até chegarem ao consumidor final. Além de acentuar 

problemas ambientais, a adoção de uma lógica industrial para o suprimento de alimentos, 

pode distanciar as comunidades da compreensão sobre a origem e impactos dos alimentos 

consumidos (BRICAS et al., 2019; NAGIB; NAKAMURA, 2020). 

Entende-se ser necessária uma reorientação de tais procedimentos, em direção à 

sustentabilidade e as cidades oferecem cenários propícios para o desenvolvimento de ações 

nesse sentido, inclusive pelo fato de abrigarem grandes concentrações populacionais. Um 

sistema alimentar urbano orientado nesta direção poderá contribuir para o estabelecimento 

de uma paisagem produtiva nas cidades (MOSCHETTA, 2013), que inclua uma cadeia 

envolvendo: produção, processamento, distribuição, comercialização, consumo e gestão de 

resíduos (BRICAS et al., 2019; PAIM, 2017).  

Em função de seu caráter multifuncional, a agricultura urbana tenderá a estabelecer 

uma grande variedade de serviços ecossistêmicos. Entre os benefícios da agricultura 

urbana, no desenvolvimento sustentável de uma cidade, podem ser destacados: a 

valorização e o uso ativo de vazios urbanos; a participação cidadã, por meio da 

manutenção e uso produtivo dos espaços; a melhoria das condições ambientais; a oferta de 

uma alternativa de lazer, para diversas faixas etárias; e a promoção de hábitos alimentares 

mais saudáveis (GÓMEZ-VILLARINO; RUIZ-GARCIA, 2021; NAGIB; NAKAMURA, 

2020).  

Merecem destaque, também, os efeitos positivos de um maior envolvimento das 

comunidades com a produção de alimentos, em termos de bem-estar, tanto quando 

ocorrente na escala da vizinhança, considerando uma estrutura colaborativa de produção 

local; quanto na escala de edificações, com o aproveitamento, por parte de seus usuários, 

atuando junto aos espaços de jardins, ou de quintais domésticos, que serão direcionados 

para a produção. A proximidade, seja ela coletiva ou individual, aos locais de produção de 

alimentos, contribui para que aumente a visibilidade do processo, por parte da população, 

seja no tocante à sua origem, seja na qualidade dos alimentos por ela produzidos e 

consumidos. 

A produção de alimentos em áreas urbanas e periurbanas pode, também, ser um 

instrumento importante para a redução da pobreza e garantia da segurança alimentar 

(BRANCO; ALCÂNTARA, 2011). De acordo com a Pesquisa do Orçamento Familiar 

(IBGE, 2020), 14% da renda das famílias brasileiras é destinada à aquisição de alimentos. 

Quando analisada, segundo o ordenamento dos níveis de renda, esse índice revela uma das 
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iniquidades ocorrentes no país: as despesas destinadas a suprir a necessidade básica de 

alimentação, nas famílias de menor renda, representam 22% do seu orçamento. 

Desde o final do século passado, o cultivo doméstico de hortaliças e hortas 

comunitárias ganhou importância, como uma política alternativa de redução da pobreza e 

melhoria das condições alimentares das famílias no Brasil. Jardins comunitários foram 

implantados em áreas centrais; leis e programas focados nas várias expressões da 

agricultura urbana estão sendo desenvolvidos (BRANCO; ALCÂNTARA, 2011; NAGIB; 

NAKAMURA, 2020). Entretanto, a discussão sobre a produção urbana de alimentos 

precisa, ainda, ser ampliada e aprofundada, de maneira a incluí-la na rotina do 

planejamento urbano. 

Um dos desafios para a implantação dos sistemas alimentares urbanos é a necessidade 

de abordagens que considerem a complexidade dos seus processos e possibilitem a sua 

compreensão, na forma holística em que este sistema se apresenta. Achterbosch et al. 

(2019) destacam duas etapas fundamentais neste processo: i) a definição e identificação do 

sistema alimentar, em termos de componentes, estrutura, fluxos, atores e vínculos; e ii) a 

utilização de uma abordagem sistêmica. 

São necessárias, desta forma, abordagens inovadoras para o planejamento e design 

urbano, que considerem as múltiplas funções dos sistemas alimentares. Nesse sentido, o 

presente artigo tem por objetivo apresentar uma análise orientada por dados, com a 

finalidade de auxiliar na identificação estratégica de áreas disponíveis para a produção 

urbana de alimentos, considerando, sinergicamente, três variáveis: a população atendida, a 

renda familiar e das áreas disponíveis, no contexto local. 

 

2. Metodologia 

 

2.1. Área de Estudo 

 

Para a elaboração do estudo-piloto proposto, o município de Feliz/RS foi utilizado 

como referência. O município está situado a uma distância de cerca de 80 km da cidade de 

Porto Alegre, e sua localização está apresentada na Figura 1. A área total do município é de 

95,371 km², e a população estimada, em 2020, era de 13.640 habitantes (BRASIL, 2020).  

 

 

Figura 1: Localização do município de Feliz/RS. Fonte: Silva et al. (2020) 
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Há mais de uma década, o município de Feliz vem sendo objeto de estudos pelo grupo 

de pesquisadores da Linha de Pesquisa em Edificações e Comunidades Sustentáveis, do 

Núcleo Orientado para a Inovação da Edificação – NORIE, da Universidade Federal do 

Rio Grande do Sul. Os projetos de pesquisa, ensino e extensão do NORIE, buscam abordar 

as questões de sustentabilidade, em suas vertentes social, econômica, ecológica, geográfica 

e cultural. Essas questões resultam na proposição de soluções em diferentes escalas, que se 

estendem desde a tanto na escala de materiais e edificações até a escala de comunidades 

(SATTLER, 2007). 

No âmbito dos estudos sobre sistemas alimentares urbanos, Souza (2012) propõe uma 

abordagem para o planejamento de corredores verdes, que possa ser replicada em outros 

municípios brasileiros de pequeno porte, a partir de dados de domínio público. Moschetta 

(2013), por sua vez, considera o município de Feliz, como objeto de estudo empírico, no 

desenvolvimento de sua abordagem para o lançamento de uma paisagem urbana produtiva 

contínua, adaptada ao contexto do planejamento físico-territorial de municípios brasileiros 

de pequeno porte. Também focada na temática da agricultura urbana, Paim (2017) analisa 

o potencial de suas contribuições para a segurança alimentar e para o desenvolvimento 

sustentável das pequenas municipalidades, a partir de um estudo de caso de hortas 

domésticas no município. No presente artigo, é proposta uma metodologia para avaliação 

de áreas passíveis de implantação de hortas urbanas, aplicada ao município de Feliz, e 

reprodutível em municípios brasileiros com o mesmo perfil. 

 

2.2 Etapas Metodológicas 

 

A metodologia proposta está ilustrada na Figura 2. 

 

 

Figura 2: Metodologia para a identificação estratégica de áreas para a implantação de hortas urbanas. 

Fonte: elaborada pelos autores. 

 

Inicialmente, a área urbana do município de Feliz foi analisada, buscando identificar e 

quantificar espaços com potencial para a implantação de hortas urbanas. O método 

227



 
 

 

 

  

 

 

 
IX ENSUS – Encontro de Sustentabilidade em Projeto – UFSC – Florianópolis – 19 a 21 de maio de 2021. 
 

 

empregado para tal fim levou em consideração informações gratuitamente disponíveis. 

Assim, para a avaliação intra-urbana, considerando-se o nível de detalhamento espacial 

requerido, foram utilizadas imagens de satélite de alta resolução. A imagem foi 

inicialmente segmentada, para a criação dos objetos, de modo a torná-los passíveis de 

agrupamento em classes representativas dos recursos reais – as classes de uso e ocupação 

do solo.  

Para a classificação, foram, inicialmente, coletados segmentos, como amostras de 

treinamento, em número estatisticamente significativo. Foi utilizado o classificador 

paramétrico da Máxima Verossimilhança, que, em linhas gerais: i) assume que as 

amostras, em cada classe, resultam de um modelo de distribuição normal; ii) caracteriza 

cada classe de acordo com essa distribuição; iii) associa cada pixel à classe com a qual 

mais se assemelhe, em termos de características.  

Para o fim referido, foram consideradas as seguintes classes: Rio, Lagoa, Pavimentação, 

Urbanização Clara, Urbanização Escura, Vegetação Arbustiva, Vegetação Rasteira e Solo 

Exposto. É importante destacar que a imagem utilizada, ainda que apresente alta resolução 

espacial, possui uma resolução espectral limitada. Devido a isso, algumas classes 

precisaram ser subdivididas, para aumentar a eficácia do processo de classificação. Por 

exemplo, a classe Água foi subdividida em Lagoa e Rio; e a classe Área Urbanizada foi 

considerada como composta por Área Urbanizada Clara e Área Urbanizada Escura. Para as 

análises realizadas em continuidade, essas classes foram, posteriormente, reagrupadas. 

Complementarmente, uma análise da paisagem foi realizada, com base nas seguintes 

métricas: de dimensão - Área Total (CA), Tamanho Médio das Manchas (MPS) e Tamanho 

Mediano das Manchas (MedPS); de borda - Perímetro Total (TE) e Média de Borda 

(MPE); e de complexidade - Média da Relação Perímetro/Área (MPAR) e Dimensão 

Fractal (MPFD).  

Uma análise multivariada foi realizada, com a finalidade de avaliar, de forma integrada, 

três aspectos que contribuem para identificar áreas potencialmente aptas à implantação de 

hortas urbanas: a sua dimensão contínua, a população a ser atendida e a renda média desta 

população. A disponibilidade e facilidade de acesso a dados espacializados foi um fator 

importante para a escolha das categorias de análise. Igualmente importante foi o 

conhecimento das variáveis adotadas: no desenvolvimento de políticas de segurança 

alimentar; na implantação de corredores verdes; e no desenvolvimento de iniciativas de 

educação ambiental, voltadas à produção e ao consumo local de alimentos. Isso permitiu a 

clusterização dos espaços disponíveis, em grupos representativos, que foi realizada com a 

utilização da técnica não supervisionada de aprendizado de máquinas k-means. 

Cabe ainda destacar que, para o desenvolvimento das etapas supracitadas, foi utilizado o 

software ArcGIS. 

 

3. Resultados 

  

Para identificar o potencial de produção de alimentos na paisagem urbana do município 

de Feliz/RS, foi realizado um mapeamento das classes de uso e ocupação do solo, que é 

apresentado na Figura 3. As áreas correspondentes a cada classe estão apresentadas na 

Tabela 1.  
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Figura 3: Uso e ocupação do solo, na área urbana do município de Feliz/RS. Fonte: elaborada pelos 

autores. 

 

Classe Área (ha) Área (%) 

Pavimentação 60,36 11% 

Vegetação Rasteira 106,14 19% 

Solo Exposto 82,06 15% 

Vegetação Arbustiva 164,21 29% 

Área Construída 129,82 23% 

Água 18,02 3% 
Tabela 1: Classes de uso e cobertura do solo, identificadas no município de Feliz/RS. Fonte: elaborado 

pelos autores. 

 

A área urbanizada, composta pelas classes de Área Construída e Pavimentação, é 

predominante, cobrindo 34% da área avaliada. Há, entretanto, uma expressiva área coberta 

por Vegetação Arbustiva, que se encontra preservada, em 29% da área do território 

analisado. Os corpos d’água, constituídos, basicamente, pelo curso local do Rio Caí e pela 

lagoa situada no Parque Municipal, cobrem outros 3%. 

O Solo Exposto e a Vegetação Rasteira totalizam 34% do recorte espacial avaliado: 

essas áreas representam, justamente, aqueles espaços com potencial para o 

desenvolvimento da agricultura urbana. Não se cogita substituir a área arborizada, 

considerando os diversos benefícios que ela proporciona à cidade. Do mesmo modo, não se 
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justificaria converter a área construída e pavimentada em hortas urbanas. Desta maneira, 

apenas as áreas cobertas por vegetação rasteira e de solo exposto foram consideradas como 

áreas factíveis para a produção de alimentos, o que resultou em uma área 188,20 ha. 

De acordo com o estudo realizado por Souza (2009), para se suprir a demanda da 

população de Feliz por frutas, vegetais e grãos, seria requerida uma área de 0,01 ha/hab. 

Considerando essa estimativa, seria necessária uma área de 136,4 ha, para atender à 

necessidade da comunidade local em alimentos com origem na horticultura. Assim, o 

atendimento pleno à demanda da população, seria possibilitado com o cultivo de 72,5% 

das áreas consideradas disponíveis. 

Cabe esclarecer, contudo, que não se está sugerindo que todos esses espaços sejam 

convertidos em hortas urbanas. A definição precisa das áreas requeridas envolveria, além 

de um levantamento fundiário, uma análise profunda do Plano Diretor da cidade e, 

principalmente, do grau de envolvimento da comunidade local, para a sua efetivação. O 

objetivo principal da presente análise é o de identificar, localizar e quantificar tais áreas 

potencialmente disponíveis. Essas áreas seriam compreendidas por espaços públicos e 

privados, que, a depender de seu tamanho, situação fundiária e localização, poderiam ser 

utilizados para a produção de alimentos, de forma coletiva (espaços públicos) ou individual 

(jardins e quintais). 

Embora ressaltemos, aqui, o potencial das áreas de Vegetação Rasteira e Solo Exposto 

para a constituição de espaços para produção hortícola urbana, é importante destacar que as 

próprias áreas já construídas também poderiam contribuir de forma significativa na 

composição da paisagem produtiva. Um exemplo seria a utilização de espaços construídos 

constituídos por telhados e paredes verdes. Além dos benefícios já evidenciados para a 

produção local de alimentos, a proposta sendo aqui apresentada seria uma alternativa que 

possibilitaria o aumento das áreas permeáveis, na área urbanizada do município, auxiliando 

no enfrentamento dos riscos de inundações urbanas. Outro aspecto que merece destaque, e 

que poderia resultar da criação de novas áreas verdes, diz respeito à mitigação dos efeitos 

de ilhas de calor urbanas e ao aumento da eficiência energética das edificações, além de 

benefícios estéticos. 

A área urbana do município se destaca por apresentar uma apreciável diversidade, em 

termos de classes de uso, formas, tamanhos e complexidade de padrões. Para apontar e 

quantificar essas áreas, são apresentadas, no Quadro 1, algumas métricas, a nível de 

paisagem local. 

 

MÉTRICAS DE 
TAMANHO 

Área Total (ha) CA 560,6 
Tamanho Médio das Manchas (m²) MPS 64,1 

Tamanho Mediano das Manchas (m²) MedPS 3,1 
MÉTRICAS DE 

BORDA 
Perímetro Total (km) TE 2559,5 

Média de Borda (m/mancha) MPE 29,3 
MÉTRICAS DE 

FORMA 
Média da Relação Perímetro/Área (m/m²) MPAR 6,7 

Dimensão Fractal MPFD 1,6 
Quadro 1: Métricas de paisagem, no município de Feliz/RS. Fonte: elaborada pelos autores. 

 

A área urbana do município totaliza 560,6 ha. Os padrões identificados como Manchas, 

e que estão presentes na paisagem, possuem uma área média de 64,1 m². Há, entretanto, 

uma variabilidade significativa, no que concerne ao tamanho mediano das manchas, de 3,1 

m². Isto decorre, tanto da presença de grandes áreas contínuas, quanto de espaços 
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fragmentados. Os padrões menores, entretanto, foram identificados como predominantes 

na paisagem.  

Quanto às métricas de borda, é possível observar que o Perímetro Total é de 2.559,5 

km, sendo a Média de Borda, por mancha, de 29,3 m. Como o perímetro pode também ser 

entendido como a fronteira entre diferentes classes de uso do solo, sua extensão e 

distribuição são indicadores importantes do padrão da paisagem. Quanto à complexidade 

dos padrões, é possível identificar que, em média, cada metro quadrado é delimitado por 

um perímetro de 6,7 m. O grau de complexidade dos padrões presentes na paisagem pode 

ser avaliado por sua Dimensão Fractal, que é de 1,6 – o indicador atribui o valor 1, a 

formas euclidianas simples, como um círculo ou quadrado, aproximando-se de 2, à medida 

que tais formas se tornam mais irregulares e complexas. 

Outro aspecto importante, que deve ser observado no planejamento de implantação dos 

espaços urbanos para a produção de alimentos, são as características demográficas e 

sociais da comunidade local. Na Figura 4, são apresentados os indicadores de população 

atendida, renda média e área contínua disponível. Esses indicadores poderão se constituir 

em valiosas informações para orientar planos estratégicos setoriais, voltados, tanto à 

segurança alimentar, como ao paisagismo produtivo. É possível direcionar atenções e 

investimentos no sentido de: atender a um máximo número de habitantes (População 

Atendida); de reduzir inequidades, por meio da produção urbana de alimentos (Renda 

Média); ou, mesmo, de avaliar as áreas com maior potencial de constituírem corredores 

verdes, considerando-se a sua morfologia e conectividade (Área Disponível). 

 

 
Figura 4: Indicadores de população atendida, renda média e área contínua disponível, para a 

implantação de hortas urbanas. Fonte: elaborado pelos autores. 

 

A técnica de aprendizado de máquinas, k-means, foi utilizada como suporte, para 

mapear grupos que contemplem, simultaneamente, questões relacionadas: à população 

atendida; à renda média das famílias nas proximidades; e à área contínua disponível para 

implantação de hortas urbanas. A espacialização da análise multivariada é apresentada na 

Figura 5.  

 

231



 
 

 

 

  

 

 

 
IX ENSUS – Encontro de Sustentabilidade em Projeto – UFSC – Florianópolis – 19 a 21 de maio de 2021. 
 

 

 

Figura 5: Análise de grupos de População Atendida, Rendimento Médio e Área Contínua, para a 

produção urbana de alimentos, no município de Feliz/RS. Fonte: elaborada pelos autores. 

 

Na Tabela 2, são apresentados, adicionalmente, alguns valores característicos dos 

grupos resultantes deste tipo de análise multivariada. 

Variável Grupo Resumo Estatístico Mínimo Máximo Médio 

População 

atendida (hab) 

1 

 

0 212 152 

2 294 605 425 

3 294 481 390 

Rendimento 

médio por 

domicílio (R$) 

1 

 

763,35 1.402,19 1135,22 

2 1.053,52 1.683,38 1.259,77 

3 1.667,87 2.263,07 2.013,72 

Área contínua 

para produção 

(m²) 

1 

 

0,0161 30.311,94 165,21 

2 0,0125 158.119,50 292,07 

3 0,0327 12.997,88 99,81 

Tabela 2: Análise de dados por variável. Fonte: elaborada pelos autores. 

 

A distribuição das áreas, para cada grupo, é apresentada na Figura 6, onde é possível 

observar que as áreas contínuas ocorrentes com maior frequência, possuem uma área entre 

10 e 100 m². Com o aumento do tamanho das áreas contínuas, sua frequência, como seria 

de se esperar, diminui.  
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Figura 6: Distribuição de áreas por grupo. Fonte: elaborada pelos autores. 

 

O Grupo 1 é constituído pelas áreas com menor expressividade e impacto, em termos de 

população atendida, apesar de estarem localizadas mais próximas às famílias com os 

menores rendimentos. Podem ser identificadas, também, áreas de diversas dimensões, 

variando, em termos de área, desde pequenos fragmentos da paisagem, até áreas contínuas 

maiores, de cerca de 30.311 m². Em um projeto que vise assegurar a segurança alimentar, 

essas áreas podem ser consideradas como as mais indicadas à produção urbana de 

alimentos. 

O Grupo 2 reúne as áreas com maior potencial de atendimento àquele segmento da 

população, cujos rendimentos são médios. Neste grupo, são observadas as maiores áreas 

contínuas existentes na paisagem, chegando a alcançar 158.119 m². Essas áreas são as mais 

indicadas, por exemplo, à implantação de corredores verdes. 

O Grupo 3 corresponde às áreas com índices médios de atendimento à população, 

estando associadas àquelas que identificam populações com níveis de rendimentos mais 

elevados, por domicílio. Neste grupo, são encontradas as menores áreas contínuas, sendo 

as áreas disponíveis mais fragmentadas. Essa característica deve ser considerada na 

formulação de planos direcionados à produção urbana de alimentos. Nesses espaços, 

estratégias de educação ambiental, que estimulem a produção urbana de alimentos são as 

mais indicadas, já que a área representa o centro de maior vivacidade local, alcançando um 

maior número de pessoas. Iniciativas nesse sentido, também, não estão limitadas às 

grandes áreas contínuas, podendo ser implementadas em pequenos espaços, desde que 

acessíveis à comunidade. 

 

4. Conclusões 

 

Além dos benefícios associados a uma cadeia de produção e consumo mais sustentável, 

o cultivo de alimentos em áreas urbanas poderá, também: agregar à paisagem urbana uma 

maior integridade ecológica; regular o microclima; promover melhorias na qualidade do ar; 

atenuar ruídos de diversas fontes e ampliar as áreas de infiltração e recarga do lençol 

freático. 

Uma avaliação socioespacial da área urbana do município de Feliz/RS, desenvolvida no 

presente artigo, incluiu: a análise da paisagem; elementos relacionados à renda; e 

quantidade de famílias atendidas, para as diferentes zonas da cidade. Com uma análise 

multivariada, foi possível avaliar as características das áreas disponíveis para a produção 

urbana de alimentos, considerando, de modo integrado, os padrões das variáveis 

observadas. 
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Foi possível exemplificar como novas técnicas computacionais poderão auxiliar no 

entendimento das relações entre alguns dos elementos que constituem um sistema 

alimentar urbano. As análises suportadas por técnicas de aprendizado de máquinas, em 

especial, têm sua maior contribuição na etapa de compreensão das relações entre os dados, 

contribuindo de modo significativo na transformação desses dados em informações. 

Entende-se que a aplicação dessas técnicas, em conjunto com a consideração da 

componente espacial, poderá oferecer uma contribuição significativa na identificação de 

padrões não reconhecidos por meio das análises tradicionalmente realizadas. 

Os resultados apontam para a possibilidade de se incorporar novas ferramentas nos 

estudos desses sistemas, que considerem as sobreposições e conexões entre as diversas 

layers existentes no território de uma municipalidade, que sejam orientadas pelos 

princípios de sustentabilidade, resiliência e bem-estar dos cidadãos.  

Entende-se que a metodologia proposta possua um caráter de aplicação prática, com 

potencial de replicação em outras municipalidades. Adicionalmente, sua aplicação é 

suficientemente flexível, possibilitando adequações à diferentes realidades, seja com sua 

ampliação ou com adaptação, em conformidade com os dados disponíveis e com as 

características e necessidades locais. Em estudos futuros, poderá ser investigada a 

possibilidade de adição de novas variáveis à análise, tais como a caracterização de: 

distâncias percorridas a pé, conexão com mercados locais, escolas e centros comunitários, 

entre outras.  
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Os pigmentos naturais das Serras do Socorro e Archeira, e a sua 

utilização pela Associação Live With Earth.

The natural pigments of Serras do Socorro and Archeira, and their usage  
by Live With Earth association.
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Resumo
Durante 2017, fizémos  uma incrível  descoberta,  de mais  de 15 cores naturais  do solo, 
enquanto construíamos o mural em argila, com os Tierra Mosaico do Chile. Desde então, 
integrante  do  ECO  CAMPUS  –  Torres  Vedras,  a  Live  With  Earth  tem  mapeado, 
experimentado  e  promovido  o  valor  destes  recursos  naturais,  das  Serras  do  Socorro  e 
Archeira. Em 2019, o fundador Rui Vasques, conquistou uma bolsa da Fundação para a 
Ciência  e  Tecnologia  –  FCT,  para  realizar  o  Doutoramento  em  Design  no  IADE  – 
UNIVERSIDADE EUROPEIA, para a investigação do potencial destes pigmentos. O seu 
foco é  perceber  como utilizar  estes pigmentos  numa diversa quantidade  de aplicações, 
como por exemplo produção de tintas naturais, tinturas naturais de materiais, rebocos e 
murais naturais.
A nossa intenção é desenvolver e promover soluções ecológicas criadas localmente, para as áreas 
do Eco-Design, Eco-Artes, Eco-Construção e Educação.

IX ENSUS – Encontro de Sustentabilidade em Projeto – UFSC – Florianópolis – 19 a 21 de maio de 2021.

236



   
Palavras-chave: Pigmentos Naturais; Doutoramento em Design; Associação Live With Earth; 
Serras do Socorro e Archeira; Economia Circular

Abstract

During 2017, we made an incredible discover, of more than 15 natural colors of the soil, while  
building a Clay Mural with Tierra Mosaico from Chile. Since than, integrated in ECO CAMPUS –  
Torres Vedras, Live With Earth has been mapping, experimenting and promoting the value of this  
natural  resources,  from Serras  do Socorro and Archeira mountains.  In  2019,  the  founder Rui  
Vasques,  was  granted  with  a  scholarship  from  the  Portuguese  Foundation  of  Science  and  
Technology – FCT, to do the PhD in Design, in IADE – UNIVERSIDADE EUROPEIA, for the  
research of this pigments potential.  His focus, is to understand how to use this pigments, in a  
diverse amount of applications, such as producing natural inks, doing natural material coloring,  
natural plasterings and murals. 
Our intention is to develop and promote ecological solutions made locally, for the areas of Eco-
Design, Eco-Arts, Eco-Construction and Education.

Keywords:  Natural  Pigments;  Design  PhD;  Live  With  Earth  Organization;  Socorro  and  
Archeira Mountains; Circular Economy

1. Introduction

Bem vindos ao Oeste de Portugal. Onde o respirar do Oceano Atlântico nutre os 
montes  agrícolas  verdes.  Esta  é  a  Paisagem Protegida  Local  das  Serras  do  Socorro  e 
Archeira (PPLSSA). E esta é a Cadriceira, a aldeia onde se localiza a Associação Live 
With Earth. A Associação sem fins lucrativos chegou a este local quando organizámos o 
IFAC 2017 – International Festival of Art and Construction. A nossa missão, é contribuir 
para o Desenvolvimento Sustentável Global através de soluções e modelos de Economia 
Circular,  actuando em quatro pilares:  Consciencialização,  Capacitação,  Convergência  e 
Inovação. Fazemos o que fazemos, porque estamos preocupados com as crises climáticas, 
as crises humanas e as crises sociais. Durante 2017, fizémos uma incrível descoberta, de 
mais de 15 cores naturais do solo, enquanto construíamos o mural em argila, com os Tierra 
Mosaico  do  Chile.  Desde  então,  a  Live  With  Earth  tem  mapeado,  experimentado  e 
promovido o valor destes recursos naturais. Em 2019, o fundador Rui Vasques, conquistou 
uma bolsa da Fundação para a Ciência e Tecnologia – FCT, para realizar o Doutoramento 
em Design no IADE – UNIVERSIDADE EUROPEIA, para a investigação do potencial 
destes pigmentos.
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Figura 1: Pigmentos naturais no solo - Serra do Socorro – montanha vulcânica

O  seu  foco  é  perceber  como  utilizar  estes  pigmentos  numa  diversa  quantidade  de 
aplicações, como por exemplo produção de tintas naturais, tinturas naturais de materiais, 
rebocos e murais naturais.

2. Metodologia de Design Thinking transdisciplinar, divergência-convergência

Esta  pesquisa  utiliza  uma  metodologia  de  pesquisa  em  design  avançado  de 
divergência-convergência, pelo pensamento sistêmico com comunicação visual poderosa 
sobre o método, processo e resultados, usando o design gráfico para representar e explicar 
o processo de design thinking e as abordagens e inovações científicas.

O primeiro passo é divergir  e crescer,  buscando conteúdos,  ideias e conhecimentos em 
todas as direções de interesse pessoal e de áreas de trabalho, até o mais vasto espectro de 
conhecimento e compreensão MACRO: por exemplo, com estudos sobre o cosmos, as leis 
da física e da química e como as forças e padrões universais  operam (Giorbran G.), a 
ecologia e como a vida se desenvolve no Planeta Terra (Lovelock J.), fenômenos dentro 
dos nossos cérebros e mundos de percepção, teorias sobre a sincronicidade de eventos, 
consciente,  inconsciente  e  o  subconsciente  coletivo  (Jung  C  .),  campos  mórficos  e 
morfogenéticos e como a natureza se regenera através de campos evolutivos com memória 
e inteligência própria (Sheldrake R.), as raízes históricas, culturais, antropológicas e sociais 
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dos problemas que a nossa humanidade enfrenta em escala global nos dias de hoje, e como 
transformá-los em oportunidades para o nosso futuro (Morin E.), os problemas ambientais 
e de civilização global e sinais de esperança de uma nova conduta (Attenborough D.). 

A segunda fase é a convergência, do espectro do conhecimento (MACRO para o 
MICRO), mas também, dentro de cada tema escolhido, criar uma escala que vai desde o 
vasto conhecimento geral, até aos conhecimentos específicos que trazemos para a nossa 
tese e projeto. Desta forma, desenhamos o “Mapa de Conhecimento e Hipóteses”. Este 
mapa é a estrutura de leitura, compreensão e comunicação de todo o processo de pesquisa: 
cada tópico, a ordem de cada tópico, a escala de cada tópico, como esses tópicos estão 
interligados,  como  esses  tópicos  contribuem  para  a  solução  /  projeto  final,  como  as 
diferentes ciências e disciplinas olham para este mapa do conhecimento, a relação entre os 
tópicos  em  cada  fase  do  processo,  o  panorama  geral  de  todos  os  trabalhos  e  ideias 
envolvidas, e muito mais podemos explorar neste infográfico incrível e inovador.

Depois  de  ter  o  "Mapa  do  Conhecimento  &  Hipóteses"  concluído,  compreendido  e 
profundamente  internalizado,  posso  avançar  para  o  universo  de  muitas  hipóteses  e 
caminhos diferentes que esta investigação pode seguir. Quanto mais rico for o conjunto de 
conteúdos, mais hipóteses ele irá gerar nesta fase. Explorar essas hipóteses e seu potencial 
pode ser fascinante, mas também pode ser um processo entrópico ou dispersivo. A chave é 
explorar algumas hipóteses, de 3 a 5, e a partir daí escolher aquela que iremos proceder, 
fazendo a ponte do Design Thinking, para a transformação do conhecimento produzido em 
Projeto de Design.

Figura 2: Extraíndo os pigmentos naturais do solo 
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3. Projeto de eco-design

O  projeto  final  irá  adicionar  princípios  de  Eco-Design,  Permacultura  Design, 
Economia  Circular  e  Empreendedorismo Social  abordagens e  princípios,  acrescentando 
valor à metodologia do processo criativo design, e também aos eco-produtos finais.

Toda uma estratégia será desenvolvida para o projeto final, de forma a colocá-lo em prática 
no mundo real, a começar na sociedade portuguesa, através da Organização Live With 
Earth.  Para  isso,  será  desenvolvida  uma  eco-indústria  de  negócios  e  ecologia  verde 
completa, incluindo modelo de negócio, modelo de negócio social, brandbook, estratégias 
de comunicação & marketing verde, mapa de parcerias, organigrama de recursos humanos, 
logística  &  operações,  registos  legais,  cronograma,  plano  de  atividades,  e  outras 
importantes  ferramentas  e  metodologias  de  desenvolvimento  de  projetos  e  gestão  de 
projetos.

A nossa última intenção é desenvolver e promover soluções ecológicas feitas localmente, 
para as áreas de Eco-Design, Eco-Artes, Eco-Construção e Educação.

Os principais resultados desta investigação serão baseados em dois eco-produtos:
1) Um conjunto de cores em pigmentos naturais para introduzir nos mercados
2) Um livro ilustrado sobre a utilização desses pigmentos

Figure 3: Processing and separating the colors of natural pigments from the soil 
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4. Futuros passos

Após  esta  investigação,  vamos  divulgar  o  modelo  de  economia  circular  e  as 
metodologias  produzidas  para  promover  a  consciencialização  e  a  inovação  para  o 
Desenvolvimento Sustentável.

Vemos  as  oportunidades  do  decrescimento,  da  descentralização,  "menos  é  mais",  a 
reconexão com as fontes naturais, o aumento da consciencialização sobre a crise ambiental, 
social e económica, a nova educação, a capacitação dos jovens e adultos, para filtrar o que 
é excesso, e para recuperar o poder das coisas importantes esquecidas, também nas nossas 
culturas tradicionais.

Este  Doutoramento  em  Design  é  também  uma  grande  oportunidade  de  auto-
conhecimento,  de  expandir  os  meus  horizontes  de  conhecimento  e  ação,  de  soluções 
inspiradoras  capazes  de  combater  as  alterações  climáticas,  e  de  tudo  o  que  separa  os 
humanos de si mesmos, e de outros seres. Uma abordagem holística, muito mais ampla do 
que apenas um projeto de tese,  está a nascer,  para o desenvolvimento de indústrias de 
design  ecológico  de  sucesso  regenerativo,  com  uma  filosofia  de  código  aberto  (open 
source),  e  com a lógica  da ação local  para a  mudança  global,  e  a  ação  global  para a 
mudança local.
Cada um de nós humanos é um artista natural, um empreendedor natural, um curandeiro 
natural,  e  um criador  natural.  Dentro  de  nós  temos  todas  as  habilidades  prontas  a  ser 
desenvolvidas, inteligência interior e sabedoria capazes de ser postas ao serviço das nossas 
ambições, e da humanidade, para materializar aquilo em que acreditamos.

Figura 4: Pigmentos naturais utilizados na construção do projeto Mural de Argila, com os Tierra 
Mosaico (Chile) durante o IFAC 2017 – International Festival of Art and Construction
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Imagine um mundo

Este  Doutoramento  em  Design,  segue  em  sequência  ao  trabalho  académico 
desenvolvido pelo seu autor,  desde 2012, no mestrado premiado em Design do projeto 
"Comunidade Eco-Aldeia", no IADE – Universidade Criativa. 

Este projeto de tese de mestrado representa a visão da missão Live With Earth:

Abstract:  Haverá no futuro  espaço e  condições  para todos vivermos? Haverá água e  
comida para todos? Haverá ainda energia e recursos? Haverá algum dia paz, liberdade,  
igualdade e cooperação entre a humanidade? Este trabalho representa um olhar sobre o  
mundo em que vivemos nos dias de hoje com uma perspectiva ecológica e uma atitude  
positiva em relação às mudanças necessárias para um novo caminho; Um olhar sobre a  
forma como o homem evoluiu no planeta, se expandiu e desenvolveu o seu próprio sistema  
de valores e crenças, organizando uma civilização que tem vindo a crescer explorando  
todos os recursos da Terra com um único objectivo baseado no crescimento económico e  
esquecendo os bens essenciais do homem e dos ecossistemas naturais; Um olhar sobre as  
sociedades dos dias de hoje e de que modo estas se questionam e propõem a alterar as  
suas estruturas; Um olhar sobre de que forma a ciência,  a tecnologia e por último a  
consciência humana possam ser aliadas e direccionadas para o bem-estar da humanidade  
e  do  meio  ambiente.Uma  abordagem  às  catástrofes  naturais  e  humanas  do  presente  
através do Design para um desenvolvimento sustentável no futuro. 
Agora convidamo-lo a fechar os olhos e a imaginar.

Imagine um mundo onde as pessoas desafiam os outros pela cooperação, e não pela 
competição.  Onde  as  pessoas  partilham  resultados  para  obter  evolução  coletiva, 
crescimento coletivo e estabilidade, e não o seu próprio lucro egoísta. Imagine um mundo 
onde  as  pessoas  estão  focadas  em  produzir  as  necessidades  básicas  de  uma  forma 
sustentável,  e  as  necessidades  secundárias,  ou  trabalhar  para  os  outros,  é  algo  menos 
importante  e  valorizado,  como  emprego  e  atividades  diárias.  Imaginem um mundo  de 
solidariedade, de união, de autossuficiência e de abundância para todos, onde os cidadãos 
são mais influentes nos processos de tomada de decisão daqueles que obtêm mais poder de 
coordenação.  Imaginem  um  mundo  onde  existe  um  movimento  maciço  de  pessoas  e 
coletivos agindo e promovendo as eco-artes, a eco-construção, o eco-design e a educação 
ambiental,  vivendo  em  ecoaldeias  produzindo  os  seus  próprios  recursos  (água, 
alimentação, abrigo, energia, conhecimento, saúde) local, e de forma ecológica e saudável. 
Um movimento onde as pessoas partilham as suas paixões,  os seus resultados,  as suas 
descobertas e a sua alegria de viver. É para este mundo e estas pessoas que estamos a 
desenhar. 
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Neste  mundo,  a  criança  será  inspirada  no  comportamento  natural  dos  adultos,  e  será 
educada  de  acordo  com  o  sentido  de  observar,  interagir,  experimentar,  falhar,  e 
desenvolver  todo  o  conjunto  de  características  de  um  ser  humano  (física,  emocional, 
espiritual,  criativo,  saúde,  mental,  consciência,  sentidos,  equilíbrio,  harmonia,  artístico, 
etc). Neste mundo, cada indivíduo estará focado em dar e receber dentro de um equilíbrio 
coletivo local,  regional  e nacional.  As pessoas serão mais  úteis  umas para as outras, e 
menos produtivas para as empresas e instituições que estão a explorar os nossos recursos 
naturais, e a maioria delas não estão a acrescentar valor real à humanidade, e à qualidade 
de vida, saúde e riqueza. Neste mundo as pessoas vão consumir menos e produzir mais. 
Neste mundo as pessoas terão mais tempo e espaço, e menos stress e limitações.

Figura 5: Eco-Village Community Modelo Social Auto-Suficiente – Projeto final de modelo de ecovila 
resultado da tese projeto “Eco-Village Community” IADE 012

Podem dizer que sou um sonhador, mas não sou o único.

Acreditamos  que  combinando  o  conhecimento  ancestral  com  a  ciência  e  tecnologia 
modernas, podemos criar uma nova civilização global, em harmonia com o Planeta Terra.
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Figura 6: Pigmentos naturais expostos pela Live With Earth durante o Primal Gathering 2019
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Resumo 

Universidades são ambientes propícios para a discussão de temas relacionados à sustentabilidade, 

incluindo a Agenda 2030 e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). Apesar do 

reconhecimento da importância de pesquisas universitárias sobre os ODS, muitos estudos 

contribuem para a Agenda 2030 sem reconhecer formalmente esta contribuição. Neste contexto, 

este artigo visa analisar os trabalhos publicados entre 2015 e 2019 em um importante evento 

acadêmico da Universidade de Passo Fundo e classificá-los de acordo com sua contribuição para os 

ODS. A metodologia de análise de conteúdo foi empregada, com análise dos títulos e/ou texto 

completo dos trabalhos, disponíveis do website da instituição. Os resultados obtidos mostram que a 
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porcentagem de trabalhos que possuem relação com os ODS aumentou nos últimos anos, sendo o 

ano de 2019 o que mais possui trabalhos relacionados com os ODS e as áreas Ciências da Saúde e 

Ciências Exatas abordaram mais os ODS em suas publicações.  

 

Palavras-chave: Pesquisa universitária; sustentabilidade no ensino superior; desenvolvimento 

sustentável. 

Abstract 

Universities are conducive environments for discussing topics related to sustainability, including 

the 2030 Agenda and the Sustainable Development Goals (SDGs). Despite the recognition of the 

importance of university research on the SDGs, many studies contribute to Agenda 2030 without 

formally recognizing this contribution. In this context, this paper aims to analyze the academic 

research published between 2015 and 2019 in an important academic event at the University of 

Passo Fundo and to classify them according to their contribution to the SDGs. The content analysis 

methodology was used, with analysis of the titles and/or full text of the works, available on the 

institution's website. The results obtained show that the percentage of researches related to the 

SDGs has increased in recent years, and 2019 was the year with the highest number of works 

related to the SDGs  also, the Health Sciences and Exact Sciences areas most addressed the SDGs 

in their publications.  

 

Keywords: University research; sustainability in higher education; sustainable development. 

 

1. Introdução 

 

Um dos maiores desafios da atualidade se refere à busca pelo desenvolvimento 

sustentável. Para ajudar a alcançar a sustentabilidade globalmente, a Organização das 

Nações Unidas (ONU) propôs um “plano de ação global para pessoas, para o planeta e para 

a prosperidade”, denominado Agenda 2030 e que tem como objetivo principal estabelecer 

a paz universal, elevar o desenvolvimento de todos os países e melhorar a qualidade de 

vida de todas as pessoas, acabando com a pobreza (ONU 2015; Leal Filho et al., 2019). 

Para isso, foram criados os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e suas 169 

metas, correspondentes às três dimensões do desenvolvimento sustentável: econômica, 

social e ambiental. 

Na esfera econômica, a Agenda 2030 possui objetivos relacionados ao crescimento e 

promoção de empregos (ODS 8) e indústria, inovação e infraestrutura (ODS 9). Com foco 

em meio ambiente, objetivos são relacionados à conservação e preservação de recursos 

marinhos, oceanos e mares (ODS 14) e recuperação, proteção e promoção do uso 

sustentável dos ecossistemas terrestres (ODS 15). Já na área social, destacam-se 

alternativas e meios para a redução da desigualdade, como capacitação técnica e orientação 

profissional para jovens (ODS 10), promoção de sociedades pacíficas e inclusivas e 

garantia de assessoria jurídica gratuita para todos (ODS 16). Nessa busca pelo 

desenvolvimento sustentável, são necessários esforços de todos os atores da sociedade, 

com destaque para as Instituições de Ensino Superior (IES) (Koehn; Uitto, 2017; Kioupi; 

Voulvoulis, 2020; Leal Filho, 2020; Rosen, 2020). 
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Para Amaral, Martins e Gouveia (2015) as universidades possuem um papel muito 

importante nas questões relacionadas ao desenvolvimento sustentável, especialmente por 

serem responsáveis pela educação dos futuros líderes e pela sua atuação na conscientização 

publica para a sustentabilidade. Ao longo dos anos é possível acompanhar o aumento de 

pesquisas relacionadas à importância da promoção da sustentabilidade nas IES tanto com 

exemplos práticos nas operações no campus quanto com a educação para a sustentabilidade 

e inclusão de tópicos nos currículos acadêmicos (Garrecht et al., 2018). 

Segundo Schwartzman (2008), nas economias desenvolvidas, a maior parte da pesquisa 

e do desenvolvimento tecnológico ocorre em empresas privadas, instituições de pesquisa 

governamentais, civis e militares. Entretanto, a prática de pesquisa científica no Brasil, está 

intimamente ligada à instituição universitária. Isso porque o modelo de Ensino Superior 

que o país adotou desde a Reforma de 1968, com a Lei nº 5.540, de 28 de novembro de 

1968, tem como pressuposto que a pesquisa científica está a cargo primordialmente das 

universidades (SILVA, 2019). Chiarini e Vieira (2012) destacam que o país vem 

expandindo suas atividades de pesquisa, realizando produções acadêmicas que impactam 

diretamente em termos teóricos, políticos e práticos. O “Science and Engineering 

Indicators” 2020, da National Science Foundation (NSF, EUA), apresenta a contagem de 

artigos científicos por país de 2000 a 2018. Nesse sentido, o Brasil passou de 17º em 2000 

para 11º, em 2018, entre os países que mais publicam artigos internacionalmente, 

considerando que o número de artigos atribuídos ao Brasil foi de 60.147,96. 

Em relação aos ODS, o Brasil também vem se destacando em termos de exemplos 

práticos de contribuição universitária para a Agenda 2030. A partir dessa premissa, a 

Universidade Federal do Tocantins (UFT) lançou no final de 2019 o Projeto Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS): atores e ações locais para compreensão e 

apropriação da Agenda 2030, que foi desenvolvido pelo Programa de Pós-graduação em 

Desenvolvimento Regional, em parceria com a ONU-Habitat, Instituto Brasileiro de 

Direito Urbanístico (IBDU) e o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Tocantins 

(CAU/TO). A ideia era que os acadêmicos pudessem contribuir com práticas efetivas, 

incentivando a criação de medidas para a implementação da Agenda estabelecida pela 

ONU. Contudo, além de esforços diretos de contribuição, destaca-se que esforços indiretos 

também devem ser destacados e valorizados. 

Abordar temas que envolvem os ODS nas pesquisas científicas das universidades é 

extremamente importante, pois colaboram para a conscientização da comunidade 

acadêmica sobre o tema. Conforme a SDSN Australia/Pacific (2017), por meio dos seus 

trabalhos cotidianos em educação, pesquisa e demais atividades, as universidades já fazem 

contribuições muito importantes para o alcance dos ODS. No entanto, para que se atinjam 

os ODS em escala global, as universidades precisam tornar-se defensoras do 

desenvolvimento sustentável e assumir um papel de liderança na implementação dos 

mesmos. Sendo assim, este artigo visa analisar todos os trabalhos publicados nos últimos 5 

anos (2015-2019) em um importante evento acadêmico da Universidade de Passo Fundo e 

classificá-los de acordo com sua contribuição para os ODS. 
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2. Procedimentos Metodológicos 

 

Este artigo apresenta uma pesquisa quantitativa focada na análise de dados secundários 

longitudinais, referentes aos trabalhos publicados nos últimos 5 anos (2015 a 2019) na 

Semana do Conhecimento da Universidade de Passo Fundo (UPF). 

O estudo foi desenvolvido na Universidade de Passo Fundo (UPF), localizada no Rio 

Grande do Sul, Brasil. A UPF é conhecida pelo seu destaque em atividades voltadas ao 

ensino, pesquisa, extensão e inovação tecnológica, tendo formado em 53 anos mais de 81 

mil profissionais. Sendo, portanto, referência em educação superior no Rio Grande do Sul 

e na região Sul do Brasil. Atualmente, a UPF encontra-se entre as posições 101 e 125 no 

Ranking da América Latina do Times Higher Education (THE), um dos mais conceituados 

rankings de universidades do mundo (UPF, 2020). 

A Semana do Conhecimento é um evento realizado anualmente pela UPF que visa 

aproximar as práticas de ensino, pesquisa e extensão a qual toda a comunidade acadêmica 

pode participar, discentes, docentes, funcionários e a comunidade local. Para participar do 

evento é possível se inscrever como ouvinte, podendo assistir as apresentações dos 

trabalhos, ou se inscrever como participante, podendo relatar ou compartilhar um resumo 

de sua pesquisa com toda a comunidade. Esse evento é muito importante para integrar a 

comunidade acadêmica e local com a universidade, tornar a comunidade presente e ter o 

conhecimento sobre quais pesquisas estão sendo realizadas.  

A metodologia do artigo é baseada na análise de conteúdo, consistindo na análise do 

título e/ou resumo de cada trabalhando, buscando-se relação com as categorias pré-

definidas relacionadas com os ODS (Erradicação da pobreza; Fome zero e Agricultura 

Sustentável; Saúde e bem-estar; Educação de qualidade; Igualdade de gênero; Água 

potável e Saneamento Básico; Energia limpa e acessível; Trabalho decente e crescimento 

econômico; Indústria, Inovação e Infraestrutura; Redução das desigualdades; Cidades e 

comunidades sustentáveis; Consumo e produção responsáveis; Ação contra a mudança 

global do clima; Vida na água; Vida terrestre; Paz, Justiça e Instituições eficazes; Parcerias 

e meios de implementação). 

Uma tabela foi elaborada para cada ano analisado, na qual foram listados os trabalhos 

inscritos na semana do conhecimento, separados em três grandes áreas: ciências humanas, 

ciências exatas; e ciências da saúde. A Figura 1 ilustra os campos de pesquisa que cada 

uma das três grandes áreas incluiu. 
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Figura 1: Divisão das três grandes áreas. Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Após esta etapa foi realizada a análise sobre a contribuição para os ODS, onde os 

trabalhos foram classificados através do título ou leitura do texto completo, quando 

necessário. Cada trabalho poderia ser classificado com um ou mais ODS, além de também 

poder ser indicada a ausência de conexão clara com algum ODS. A análise desses 

resultados visa verificar a evolução da integração de temas relacionados aos 17 ODS aos 

trabalhos publicados a cada ano. 

 

 

3. Resultados 

 

A análise dos resultados é dividida em duas partes, sendo a primeira apresentando os 

resultados de forma geral, analisando os ODS mais abordados ao longo dos anos e a 

segunda, com enfoque nos ODS mais abordados dentro das três grandes áreas do 

conhecimento. 

Inicialmente, na Figura 2, é apresentado um gráfico que mostra a evolução da 

abordagem dos ODS nos trabalhos da Semana do Conhecimento no período de 2015 a 

2019. É importante destacar dois pontos, o ano de 2015, ano que a Agenda 2030 foi 

implantada e o ano de 2018, onde o tema do evento foi relacionado com o ODS 10 

(Redução das Desigualdades). Nota-se que após 2018, com os ODS em evidência, o 

número de trabalhos abordando os ODS aumentou consideravelmente em comparação aos 

anos anteriores. 

 

CIÊNCIAS HUMANAS

Ciências humanas;

Ciências sociais e 
aplicadas; 

Letras e artes; 

Linguística.

CIÊNCIAS EXATAS

Ciências exatas e terra; 

Ciências agrárias;

Engenharias

SAÚDE

Ciências biológicas;

Ciências da saúde.
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Figura 2: Evolução da abordagem dos ODS nos trabalhos da Semana do Conhecimento no período de 

2015 a 2019. Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Observando os anos separadamente, na Figura 3 são apresentados os percentuais de 

trabalhos que abordaram algum ODS, sendo também evidenciados os 5 ODS mais 

abordados em cada ano. Em conjunto é apresentado o percentual de trabalhos que não 

abordou os ODS. 

De forma geral, é evidenciado que temáticas relacionadas aos ODS foram abordadas na 

metade dos trabalhos analisados nos anos de 2015, 2016, 2017 e 2018, com percentuais 

entre 41,1% e 51,1%. No entanto, no ano de 2019 ocorre o maior percentual de abordagem, 

onde a temática ou tópicos relacionados aos ODS foram contemplados em 82,8% dos 

trabalhos. Este é um aumento expressivo em comparação com os anos anteriores que, 

como já mencionado, pode ser justificado pelo fato de no ano de 2018 o tema do evento 

evidenciar o ODS 10. 

Além disso, destaca-se o ODS 3 (Saúde e bem-estar) sendo amplamente abordado em 

todos os anos, em percentuais expressivos e em primeiro lugar, com exceção do ano de 

2019, onde o ODS mais abordado foi o ODS 9 (Indústria, inovação e infraestrutura). Isto 

pode ser justificado pelo grande número de trabalhos provenientes do área das ciências 

biológicas e da saúde, sendo uma área de pesquisa com significativa participação dos 

alunos na divulgação de suas pesquisas. 
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Figura 3: Abordagem dos ODS nos anos de 2015 (a), 2016 (b), 2017 (c), 2018 (d) e 2019 (e). Fonte: 

Elaborado pelos autores. 

 

Para finalizar a análise geral, a Figura 4 mostra os 5 ODS mais abordados nos trabalhos 

ao longo do período estudado, apresentando a quantidade de trabalhos que abordou cada 

um dos ODS. Este resultado indica as questões mais frequentes que a sociedade vem 

enfrentando, sendo assuntos relacionados à saúde, inovação, educação, desigualdade, e paz 

e justiça. Desta forma, ao promover a pesquisa nestes temas a universidade também passa a 

contribuir para a erradicação dos mesmos, por meio da pesquisa e extensão. 
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Figura 4: Os 5 ODS mais abordados nos trabalhos entre os anos de 2015 a 2019. Fonte: Elaborado 

pelos autores. 

 

Ainda, na Figura 5, é apresentada a evolução da abordagem dos ODS dentro das 3 

grandes áreas de conhecimento, durante os anos de 2015 a 2019. Apesar de não apresentar 

uma evolução constante de abordagem dos ODS, é possível perceber que o número de 

trabalhos que abordaram os ODS no último ano é bem maior do que no primeiro ano, 

evidenciando um aumento de discussão sobre este tema. 

 

 

Figura 5: Evolução da abordagem dos ODS ao longo dos anos (por área). Fonte: Elaborado pelos 

autores. 

 

Por fim, uma última análise foi realizada, buscando maior clareza sobre quais ODS são 

priorizados nas pesquisas em cada área do conhecimento. A Figura 6 apresenta uma síntese 

onde são considerados todos os trabalhos de todos os anos analisados dentro de cada área. 

A começar pela área de Exatas, que obteve como ODS mais abordados o ODS 9 (Indústria, 
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Inovação e Infraestrutura), ODS 4 (Educação de Qualidade) e ODS 11 (Cidades e 

Comunidades Sustentáveis). Seguindo, na área de Humanas, tem-se os ODS 4 (Educação 

de Qualidade), ODS 9 (Indústria, Inovação e Infraestrutura) e ODS 10 (Redução das 

Desigualdades). E por fim, na área de Saúde, os ODS 3 (Saúde e Bem-estar), ODS 10 

(Redução das Desigualdades) e ODS 9 (Indústria, Inovação e Infraestrutura), aparecem em 

destaque. 

 

 
Figura 6: Resumo dos ODS mais abordados por área. Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Assim, fica evidente como a temática da Agenda 2030 de fato permeia todos os campos 

de pesquisa, sendo um importante elemento para fomentar as pesquisas em diferentes áreas 

do conhecimento e promover a interdisciplinaridade com foco no alcance da 

sustentabilidade. 

 

 

4. Considerações finais 

 

Os eventos acadêmicos promovidos em universidades, como exemplo da Semana do 

Conhecimento, estudada nesta pesquisa, apresentam grande potencial de promoção dos 

ODS, impulsionando as discussões sobre sustentabilidade nas universidades. Embora tenha 

sido observada uma contribuição predominantemente indireta nos trabalhos acadêmicos, 

sem a citação formal dos ODS, sua contribuição permanece tão importante quanto as 

colaborações diretas, quando os autores abertamente enfatizam os ODS em seus trabalhos. 

Este estudo permitiu compreender este importante evento acadêmico promovido pela 

UPF em uma perspectiva mais profunda. Foi possível perceber os assuntos em maior 

evidência ao longo dos anos e identificar os contextos em que as áreas do conhecimento 

estão mais engajadas a tratar. Além disso, percebe-se a influência que a abordagem do 

tema da sustentabilidade possui para incentivar o debate em uma série do outros tópicos 

que se interelacionam. 

As universidades são espaços  propulsores de pesquisas e seus eventos acadêmicos 

convidam todos para compartilhar os avanços de seus estudos e fomentar discussões 
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enriquecedoras. Os eventos sediados nos centros de ensino não precisam necessariamente 

abordar diretamente os ODS e a sustentabilidade para contribuírem com esta temática. 

Ainda assim, sabe-se que quando a universidade fomenta a pesquisa no campo da Agenda 

2030, toda a comunidade acadêmica é apta à responder, compartilhando seus estudos, uma 

vez que a interdisciplinaridade desta agenda a torna importante para todos os campos de 

pesquisa. 

Os espaços abertos de discussões são muito importantes e devem ser incentivados para 

que existam mais complementações à divulgação de iniciativas da Agenda 2030, bem 

como favorecer atitudes tanto da comunidade acadêmica quanto da sociedade, para 

alcançar os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS). 
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Resumo
Este artigo relata reflexões iniciais referentes ao processo de reaproveitamento de embalagens de
consumo em âmbito doméstico objetivando, desse modo, comunicar algumas das motivações e
preferências de usuários que parecem estar associadas à prática. As discussões são elencadas a
partir de dados obtidos por meio de revisão narrativa da literatura correlata e de entrevistas
semiestruturadas com os usuários selecionados. As análises dos resultados indicam que os
consumidores percebem benefícios práticos e econômicos ao reaproveitarem algumas embalagens
em suas residências, e que o fenômeno parece estar permeado por conceitos de higiene, limpeza e
durabilidade, todos relacionados e dependentes, em certa medida, dos materiais e aspectos
estruturais das embalagens. Conclui-se que o reaproveitamento de embalagens pelo consumidor é
uma abordagem relevante a ser considerada em investigações futuras, tendo em vista o seu
potencial para indicar parâmetros de design que possam ser explorados no projeto de embalagens
sustentáveis.

Palavras-chave: Design de embalagem; Cultura e consumo; Reaproveitamento; Reúso.

Abstract
This paper reports initial findings concerning the domestic reuse of consumer packaging. It
presents general perspectives drawn on data obtained by narrative review of the related literature
and opportunistic semi-structured interviews with users, in order to find some underlying
motivations and preferences of users that may contribute to the practice. Results indicate that
consumers perceive both practical and economic benefits to reuse some packaging items in their
homes, and the phenomenon seems to be surrounded by concepts of hygiene, cleanliness and
durability, all of them related and dependent, to some extent, to packaging materials and structural
aspects. It is concluded that the reuse of packaging by the consumer is a relevant approach to be
considered in future investigations, regarding its potential to indicate some design guidelines that
may contribute to the development of sustainable packaging.
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1. Caracterização geral da pesquisa

No capítulo de conclusão do livro Teoria dos Objetos, Abraham Moles (1981) apontou
o que viria a se tornar um problema fundamental na sociedade futura: o acúmulo crescente
e acelerado de resíduos sólidos resultante da proliferação de objetos “prontos para jogar
fora”. Mesmo ainda antes dele, Vance Packard, na publicação The Waste Makers (1960),
afirmou que a propagação de artefatos descartáveis era parte de uma estratégia que veio a
conformar a chamada sociedade de consumo atual, apontando para a mesma problemática,
entre outras.

Segundo Kazazian (2005), o acesso facilitado aos bens de consumo, quando associado à
pluralidade de opções disponíveis para compra e ao desejo de propriedade, resulta, desse
modo, em descarte prematuro de produtos com duração de uso (o período em que
respondem às necessidades e desejos do usuário) inferior à duração de vida (sendo a
capacidade de enfrentar o tempo). Tal contradição é evidenciada pela persistência de
materiais de artefatos descartados nos ambientes naturais (natureza, fauna e flora) e
construídos (alterados pelo homem) (Crocker, 2016).

Evidencia-se, nesse sistema econômico e cultural de escalada do efêmero (Lipovestky;
Serroy, 2015), grande parcela das embalagens de bens de consumo de alto giro (Fast
Moving Consumer Goods – FMCG), tais como garrafas, caixas, frascos, potes, sacos, entre
outros. Essas embalagens expressam alteração do sentido de “funcional” para “não
funcional” mais rapidamente do que muitos outros objetos, tendo em vista que são
apreendidas, em geral, como um incômodo a ser resolvido tão logo a mercadoria que
acondicionam é retirada ou consumida. Ou seja, tais embalagens adquirem uma
qualificação de descartabilidade que se refere, para o produtor, ao custo produtivo e
operacional; enquanto para o consumidor estaria relacionada à conveniência (Stewart,
2009).

Existem, no entanto, casos de interferências no fluxo de aquisição-uso-descarte de
algumas embalagens ao serem percebidas como recursos e não como resíduos. Dentre tais
situações está a identificação, na perspectiva do usuário, de novos usos para recipientes e
invólucros em fase de pós-consumo em sua residência. Essa abordagem posiciona o
indivíduo em sua esfera doméstica como um agente importante na trajetória da maioria das
embalagens, uma força independente dos sistemas de provisão com potenciais próprios de
recondicionar esse tipo de artefato, que, em geral, é projetado para uso único a partir de
seus interesses e necessidades.

Com base nessas considerações, bem como na pressuposição de que existem aspectos
relevantes para o campo do design a serem depreendidos do processo de reaproveitamento
de embalagens por usuários em suas residências – fenômeno aparentemente ainda pouco
investigado pelas disciplinas projetuais (Fisher; Shipton, 2010) –, este estudo de caráter
exploratório apresenta um reconhecimento preliminar de motivações que desencadeiam a
prática. Para isso, tomou-se por base dados obtidos em entrevistas semiestruturadas com
usuários selecionados e a revisão de literatura correlata.

Acredita-se que os resultados desse estudo, na qual compreende parte de uma pesquisa
de mestrado sobre a temática em desenvolvimento, podem apontar eventuais oportunidades
de projeto de embalagens que contribuam para enfrentar ou amenizar a problemática de
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Resíduos Sólidos Urbanos (RSU), além de ampliar a compreensão sobre “as múltiplas
forças que formam, conformam e deformam nossa cultura material” (Bonsiepe, 1983, p.
29). Considera-se, conforme Arjun Appadurai (2008), que o deslocamento de um produto
de suas rotas especificadas sempre será um sinal de criatividade ou crise, seja estética ou
econômica.

2. Objetivos

O objetivo geral deste estudo exploratório é apresentar inferências iniciais
depreendidas a partir de dados sobre o reaproveitamento doméstico de embalagens obtidos
por meio de revisão narrativa de literatura correlata e entrevistas semiestruturadas com
usuários selecionados. Objetiva-se elucidar, de modo preliminar, motivações de usuários
sobre o reconhecimento de novos usos para embalagens em fase de pós-consumo em suas
residências, além de características físicas e estéticas das embalagens que denotem aos
usuários potenciais novas funções.

3. Procedimentos metodológicos

Os resultados descritos neste artigo foram obtidos nas fases iniciais de uma pesquisa de
mestrado em curso. Na investigação em questão, foram conduzidos os seguintes métodos:
(1) revisão narrativa de literatura correlata, entendida como uma análise teórica ampla e
não sistemática em que se busca evidenciar reflexões e subtemas do fenômeno em estudo
aos quais tenham recebido maior ou menor ênfase na literatura (Vosgerau; Romanowsk,
2014); (2) entrevistas semiestruturadas em profundidade (Flick, 2014), realizadas in loco
(pré-pandemia da Covid-19), e ancoradas em gravação de áudio e registros fotográficos.

Em relação às entrevistas, é importante destacar que foram fornecidas informações aos
participantes sobre os métodos e objetivos desta investigação, bem como esclarecimentos
quanto ao sigilo de privacidade. Por se tratar de sondagem inicial, de caráter
eminentemente exploratório, os entrevistados foram selecionados de modo oportuno dentre
contatos interpessoais do pesquisador, sendo essa uma delimitação da pesquisa. Sendo um
estudo conduzido na cidade de São Paulo, entende-se que as informações obtidas devem
ser observadas a partir de perspectiva de cultura material paulista.

Para tratamento de dados, foram realizadas análises associativas de dados e de discurso,
visando identificar, de modo indutivo e dedutivo, padrões e divergências nas informações
levantadas.

4. Quadro referencial teórico

Nesta breve revisão da literatura buscou-se identificar teorias e reflexões que, de
alguma maneira, tangenciam a temática da proposta, contribuindo para introduzir, da
perspectiva do design, algumas das possíveis discussões a respeito da revalorização de
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embalagens por usuários em suas residências. Antes de prosseguir com a revisão, deve-se
elucidar alguns conceitos necessários ao entendimento da pesquisa.

A embalagem de consumo, foco deste estudo, é a que entra em contato direto com o
consumidor. É vendida juntamente com o produto que preserva e, em alguns casos, pode
ser a mesma utilizada para o transporte, a depender de suas características, como seria o
caso de parcela das embalagens de papelão (Negrão; Camargo, 2008).

A percepção de âmbito doméstico se aproxima do que Abraham Moles (1981)
denomina de concha pessoal: espaço parcialmente fechado que recebe ações do indivíduo
que o habita e “mensagens da sociedade”, essas mediadas por artefatos adquiridos e
inseridos nesse local.

A revalorização de embalagens de consumo em âmbito doméstico corresponderia à
concepção de reúso em circuito aberto (open-loop) (Fisher; Shipton, 2010), ou seja,
situações em que uma embalagem adquire sobrevida em residências ao ser reutilizada por
seus usuários de maneiras geralmente imprevistas e não providas pelo projeto. Distingue-se
do reúso em circuito fechado (closed-loop), caso de embalagens retornáveis que
demandam algum sistema de gerenciamento para que sejam reaproveitáveis em âmbito
industrial; e da reciclagem, que visa conversão da matéria-prima para outros fins.

Cabe ressaltar que alguns especialistas, como Bas Flipsen, professor da Delft
University of Technology, promovem uma distinção entre reutilizar e reaproveitar (TU
Delft, n.d.). Para ele, seria mais adequado restringir a concepção de reúso aos casos em que
as embalagens permanecem atendendo a uma mesma função durante múltiplos usos, sem
alterações significativas dentro de um sistema fechado. As situações em que usuários
atribuem novas funções para alguns exemplares retidos em suas casas estariam mais
associadas à concepção de reaproveitamento (repurpose). Por esse ângulo, adota-se o
conceito de reaproveitamento para se referir às instâncias de interesse deste estudo, que
podem ser melhor apreendidas a partir dos exemplos apresentados na Figura 1. Esses
exemplos foram mapeados em uma residência na região metropolitana de São Paulo, em
meados de 2019.

Figura 1: Exemplos de embalagens de consumo em situações de reaproveitamento
em âmbito doméstico. Autoria: Caio D. P. de Souza
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4.1 Interações de pós-consumo com embalagens em residências

As considerações levantadas até o momento evidenciam que uma embalagem não
possui um único processo de uso, tendo em vista o seu manuseio por diversos atores que se
posicionam em diferentes momentos da sua existência, cada um com necessidades e
expectativas distintas, as quais influenciam não apenas as decisões de configuração do
envoltório, mas também os significados que serão depreendidos por meio dos seus
atributos estético-formais. Desse modo, elementos que fazem sentido para a manipulação
de um recipiente ou invólucro durante uma fase de sua trajetória podem ser percebidos,
durante manipulações em um outro momento do fluxo, de maneiras distintas e imprevistas.

O reconhecimento de diferentes funções para um objeto, por meio de seus atributos
estéticos-formais, é especialmente relevante para os que apresentam baixa complexidade,
cujas formas são passíveis de reconhecimento até mesmo em suas versões mais antigas,
como tigelas e recipientes para comer, beber, organizar e armazenar posses – caso da
maioria das embalagens (Brandes et al., 2009; Fisher; Shipton, 2010).

Quando na etapa final de consumo, as embalagens se libertam dos propósitos para os
quais foram programadas, sendo que os elementos que até então denotavam o seu conteúdo,
como os rótulos, e que muitas vezes as condiciona a alguns modos prescritos de
manipulação, deixam de fazer sentido, permitindo que os usuários as percebam de novos
modos (Brandes et al., 2009; Fisher; Shipton, 2010).

Por esse ângulo, entende-se que os atributos estruturais e gráficos de embalagens
manifestam significações e sugerem contextos, finalidades e manipulações, as quais serão
apreendidas (ou não) pelos usuários, por sua vez influenciados por padrões socioculturais e
por pretensões individuais. Isso indica que o potencial de descoberta de novas funções para
uma embalagem vazia irá emergir a partir de associações entre elementos objetivos
(propriedades e configurações das embalagens) e subjetivos (interesses e necessidades de
indivíduos) decorrentes das interações de pós-consumo.

Para fundamentar essa percepção, propõe-se abordar brevemente a concepção de
affordances formulada pelo psicólogo norte-americano James Jerome Gibson (1979) e
difundida no campo do design a partir da obra de Donald Norman (2006).

De acordo com Gibson (1979), affordances correspondem ao que um objeto
proporciona ou permite (affords) aos usuários, em termos de funções e possibilidades de
manipulações. Segundo o autor, affordances são as primeiras condições percebidas por
indivíduos a partir de artefatos, e não as propriedades como cor, textura, tamanho, forma,
entre outros. Gibson (1979) enfatiza que affordances são invariáveis, ou seja, não podem
ser adicionadas a um objeto mediante carências momentâneas e/ou particulares, mas são
intrínsecas às suas configurações e, portanto, sempre disponíveis. O que oscila é a
percepção de um indivíduo, que pode ou não perceber determinada affordance. Em suma,
quando surge uma atração especial para uma affordance, até então despercebida em um
objeto, isso não quer dizer que ela não estivesse disponível no mesmo.

A exploração das funções de uma embalagem em fim de vida pode ter origem em
motivações diversas – privações socioeconômicas, necessidades temporárias, conveniência,
criatividade etc. –; embora seja possível elucidar um conceito que relaciona os mais
diferentes interesses: a ideia de valor (Brandes et al., 2009; Fisher; Shipton, 2010).
Indivíduos preservam embalagens que ainda exprimam para eles algum valor – seja em
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termos práticos e/ou estético-simbólicos –, em oposição às que são descartadas, das quais
depreendem pouco ou nenhum valor (Fisher; Shipton, 2010). De acordo com Haffmans et
al. (2018), um “sentido de potencial” de revalorização de artefatos considerados
transitórios, como embalagens, emerge a partir do momento em que esses alcançam o seu
objetivo de consumo de entregar em segurança uma mercadoria ao usuário.

Isso posto, propõe-se um esquema (Figura 2) para exemplificar o fluxo de embalagens
em âmbito doméstico. Nesse fluxo, evidencia-se o momento anterior ao descarte definitivo,
quando o usuário submete a embalagem a um exame e decide se ela será preservada ou
eliminada de sua residência. É importante ressaltar que, mesmo quando preservadas, as
embalagens passarão por diversas reavaliações dos usuários, que podem optar por mantê-
las em sua residência ou definitivamente rejeitá-las (Haffmans et al., 2018; Fisher; Shipton,
2010).

Figura 2: Fluxo de embalagens em residências. Fonte: elaborado pelos autores.

A compreensão de que o usuário manipula o seu entorno objetual dirigido por
intenções e preferências múltiplas evidencia a necessidade de um entendimento de segunda
ordem (Krippendorff; Butter, 2007), ou seja, compreender o fenômeno em estudo por meio
de informações coletadas com quem as executa. Esse reconhecimento exige certo nível de
imersão empírica, o que é possível por meio da adoção e adaptação de métodos das
ciências humanas e sociais no design, os quais enfatizam observações e interpretações do
que as pessoas fazem e dizem. Tais considerações foram levadas em conta durante a
escolha de métodos para esta investigação, cujos resultados serão discutidos a seguir.

5. Resultados

Participaram das entrevistas dois usuários, sendo um casal formado por um homem e
uma mulher, ambos na faixa etária de 30-40 anos, com ensino superior completo e
residentes na cidade de São Paulo. Por meio da análise de discurso dos respondentes e de
observações e registros fotográficos realizados pelo pesquisador in loco, foi possível
sintetizar tópicos preliminares para a discussão do objeto de pesquisa. Vale ressaltar que os
tópicos abordados podem ser aprofundados em futuras investigações sobre o fenômeno.

Em termos gerais, a análise dos dados sugere que o reaproveitamento doméstico de
embalagens apresenta ao casal um caráter muito mais prático do que estético-simbólico,
inferência que pode ser elucidada a partir de uma caixa de papelão reaproveitada na
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residência para guardar produtos de limpeza (Figura 3). De acordo com um dos
participantes, os critérios que orientaram a decisão de preservar esse exemplar foram o
tamanho e a resistência estrutural aparente. O participante também argumentou que, caso a
aparência fosse um de seus critérios de escolha, não a teria preservado, uma vez que o
considera esteticamente “horrível”.

Figura 3: Caixa reaproveitada para armazenar produtos de limpeza.
Autoria: Caio D. P. de Souza

A percepção de um reaproveitamento orientado por critérios muito mais práticos do
que estéticos se torna ainda mais evidente quando se leva em consideração uma
modificação realizada por um dos entrevistados na estrutura do exemplar mencionado.
Essa modificação foi realizada visando facilitar o seu acesso em uma prateleira alta sem a
necessidade de subir em um apoio (Figura 3). Esse aspecto da amostra elucida a indicação
de Brandes et al. (2009) de que usuários não se sentem desconfortáveis por potencialmente
destruir, por meio de usos secundários, objetos considerados descartáveis e/ou baratos,
como é o caso de grande parcela das embalagens. Ao contrário dos objetos que são
considerados valiosos em alguma dimensão estético-simbólica, cuja perda de função ou
valor primário é apreendida como dolorosa.

A atribuição de novas funções para uma embalagem em fase de pós-consumo apresenta,
para ambos os entrevistados, tanto vantagens práticas, ao contribuir para solucionarem
alguma necessidade identificada na residência, quanto econômicas, tendo em vista que,
muitas vezes, uma embalagem reaproveitada pode desempenhar a função de um objeto que
teria de ser comprado.

De acordo com o casal, a decisão de manter ou descartar um recipiente para
reaproveitamento se dá a partir da identificação ou não de “sinais” na materialidade dos
exemplares que indiquem durabilidade (em termos de resiliência física) para atender às
novas funções potenciais. Por esse ângulo, é possível inferir que os atributos estruturais das
embalagens seriam os aspectos primários no processo de reconhecimento de novas
possibilidades de uso, sendo que a noção de “sinais” mencionada pelo casal estaria
ancorada à teoria de affordances, que foi apresentada anteriormente.

Em relação aos itens que optam por descartar, os participantes evidenciam as
embalagens plásticas flexíveis adquiridas com produtos como arroz e feijão. Essa decisão
se dá por considerá-las frágeis, bem como por não identificarem modos de
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reaproveitamento. A esse respeito, Haffmans et al. (2018) indicam que quanto menos se
souber sobre o que fazer com um item em fase de pós-consumo, menor será o seu valor
percebido. Há de se ressaltar, entretanto, que tais percepções são contrariadas por um dos
exemplos mais notáveis identificados na moradia: invólucros de talheres descartáveis
reaproveitados para organização de colares (Figura 4). “Estou usando esses saquinhos que
vêm talheres para guardar meus colares para um não enroscar no outro", relatou a
entrevistada. Ela sugeriu que essa função se estabeleceu a partir de associações entre uma
necessidade identificada e os elementos materiais de que dispunha em sua residência:
"lembro que eu olhei para esse saquinho em um outro lugar e pensei: isso serve para
separar os colares”.

Figura 4: Colares organizados em embalagens de talheres descartáveis.
Autoria: Caio D. P. de Souza

Por outro lado, em relação às embalagens comumente reaproveitadas pelo casal,
evidenciam-se recipientes de vidro, tais como potes, frascos e garrafas que são
armazenados em grande quantidade na cozinha (Figura 5). Ao longo da entrevista, os
participantes teceram variados comentários positivos em relação ao vidro aplicado a
embalagens de consumo, sugerindo como um material adequado à prática por promover
higiene e resistência. Segundo Tom Fisher e Janet Shipton (2010), a predisposição de
indivíduos para o reaproveitamento de recipientes de vidro estaria associada às
propriedades físicas desse material, como superfície lisa e impermeabilidade, além de seu
histórico que abrange questões relacionadas a assepsia e saúde.
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Figura 5: Frascos, potes e garrafas preservados para reaproveitamento.
Autoria: Caio D. P. de Souza

A percepção do casal sobre o vidro como um material higiênico para o
reaproveitamente doméstico também estaria associada ao fato de reutilizarem esses
recipientes sobretudo para a armazenagem de alimentos. Tal função consideram inviável
atribuir a muitos envoltórios de plástico, tendo em vista que esse material tenderia a reter
resquícios da mercadoria originalmente adquirida. Essa condição foi enfatizada por um dos
respondentes ao analisar uma das embalagens plásticas reaproveitada em sua residência:
“coloquei no quarto porque, como veio com um creme, pensei: bom, na cozinha essa
embalagem não faz sentido, pois permanece com um cheiro perfumado muito forte”.

Segundo Fisher e Shipton (2010), consumidores aparentemente possuem uma relação
conflituosa com o material plástico quando associado às embalagens de consumo. Embora
o considerem atraente no ponto de venda, devido a uma percepção de esterilidade que
garantiria a segurança das mercadorias que preservam; após a aquisição, em curto período
de tempo, tais recipientes passam a apresentar evidências sensoriais de uso e desgaste em
suas superfícies porosas que geram reações de repulsa.

Além da durabilidade estrutural e remoção dos resquícios do produto consumido, uma
outra característica que contribui para o reaproveitamento de embalagens na residência do
casal é a facilidade na remoção dos rótulos dos recipientes. De acordo com os participantes,
a eliminação de tais componentes facilita a identificação do conteúdo armazenado,
evitando que confundam embalagens que ainda contêm os produtos originais com as que
receberam outras funções na fase de pós-consumo: “regra básica da nossa casa: tem
rótulo, ainda está com o produto", declaram.

A relevância dada à identificação do conteúdo armazenado nas embalagens
reaproveitadas é evidenciada a partir de alguns exemplares que receberam etiquetas ou
inscrições na superfície com a indicação dos itens acondicionados. São exemplos os potes
transparentes de plástico com mantimentos e caixas de papelão reaproveitadas para
preservar peças de vestuário (Figura 6).
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Figura 6: Embalagens reaproveitadas com indicações do conteúdo armazenado.
Autoria: Caio D. P. de Souza

As mencionadas dinâmicas de higienização e remoção de características das
embalagens que possibilitam a identificação da mercadoria original, como rótulos, podem
ser apreendidas como ações simbólicas realizadas pelos usuários visando a transferência de
significados de um uso primário a um uso secundário dos recipientes. Esse processo de
“passagem” pode ser relacionado ao que McCracken (2003) denomina de “ritual de
despojamento”: um conjunto de ações realizadas pelos consumidores com o intuito de
afastar de determinado artefato o seu status de mercadoria, para que possa ser
verdadeiramente possuído e incorporado à esfera doméstica.

Como último ponto desta análise, cabe evidenciar que a configuração da residência, em
termos de espaço é mencionada pelos entrevistados como um aspecto que pode dificultar a
preservação de embalagens para reaproveitamento, tendo em vista que os envoltórios
ocupam considerável espaço dentro dos armários e gavetas e que nem sempre podem ser
empilhados com segurança ou acomodados com facilidade um dentro do outro, o que
resultaria em espaços considerados desordenados. A partir dessa observação, um dos
respondentes argumentou ser inviável reaproveitar todas as embalagens que entram em sua
casa e, por isso, considera ser necessário prover aos consumidores finais múltiplas soluções
para lidarem com os resíduos que produzem no espaço doméstico.

Como alternativa, os entrevistados sugerem que as práticas de reaproveitamento
doméstico de embalagens poderiam ocorrer em paralelo à reutilização em âmbito industrial
(embalagens retornáveis). Assim, poderiam reter algumas embalagens na residência,
durante algum período para atender necessidades pessoais e, ao mesmo tempo, teriam um
destino adequado para encaminhar tanto as que reutilizam quando não os servirem mais,
quanto as que não precisam ou não querem guardar. "O espaço da nossa casa é limitado,
por isso não vamos guardar potes pelo resto das nossas vidas, mas vamos consumir
alimentos pelo resto das nossas vidas", declaram.

6. Considerações finais

A pesquisa aqui apresentada forneceu uma análise preliminar sobre as motivações e
preferências de usuários para o reaproveitamento de embalagens em suas casas. As
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informações foram obtidas por meio de revisão narrativa da literatura correlata e de
entrevistas com indivíduos selecionados.

Optou-se, inicialmente, por um tratamento mais global ao objeto de estudo para que
fosse possível comunicar os principais fatores envolvidos em sua configuração. Nesse
sentido, ressalta-se que os referenciais teóricos citados refletem uma abordagem orientada
ao usuário e ao reconhecimento das circunstâncias em que o reaproveitamento de
invólucros ocorre, de modo a posicionar o usuário como ponto central da prática em um
processo isento de qualquer sistema de gerenciamento externo e, portanto, vinculado a
estímulos mais abstratos e diversificados.

Os achados iniciais indicam que o reaproveitamento doméstico de embalagens por
usuários seria uma prática influenciada predominantemente pelas características funcionais
dos materiais dos recipientes percebidas, tendo em vista que as situações mapeadas pelo
estudo se fundamentaram no caráter operacional e utilitário das embalagens em preservar e
proteger adequadamente o conteúdo armazenado.

A partir das análises realizadas, evidenciam-se alguns tópicos de investigação que
poderão orientar etapas futuras da dissertação de mestrado em desenvolvimento. Esses
tópicos podem ser divididos em três categoriais conceituais, a saber: (a) atributos físicos e
estéticos da embalagem: neutralidade; transparência; durabilidade; modularidade; tamanho;
assepsia; (b) motivações e preferências de usuários: vantagens práticas; vantagens
econômicas; consciência ambiental; valores; (c) rotina doméstica e configuração da
moradia: necessidades; organização; identificação; espaço; rituais.

Por fim, cabe indicar outros aspectos expressivos do fenômeno que não foram
aprofundados, mas que podem estimular futuras investigações. Dentre eles está a sugestão
de Tom Fisher e Janet Shipton (2010) de que haveria algum nível de correspondência entre
usuários que reaproveitam embalagens em suas residências e o interesse por práticas de Do
It Yourself (faça-você-mesmo) – condição que pôde ser observada nesse estudo no
exemplo da caixa de papelão modificada por um dos respondentes para facilitar o seu
acesso em uma prateleira (Figura 3).

Além disso, Fisher e Shipton (2010) realçam a falta de dados qualitativos e
quantitativos em relação aos impactos econômicos e ambientais da reutilização de
embalagens, temática que consideram ser geralmente ignorada. Tendo em vista o
questionamento global a respeito das implicações ambientais de artefatos programados
para uso único, refletir sobre embalagens que exprimam possibilidades de
reaproveitamento doméstico pode ser uma alternativa não exaustiva que contribua para
potencializar atributos positivos desse tipo de artefato, tanto para os usuários quanto para
os produtores. Por esse ângulo, seria interessante explorar em estudos futuros a sugestão de
um dos entrevistados: sistemas de projeto-produção-consumo-destinação que promovam
uma combinação de reúso industrial e reaproveitamento doméstico. Essa indicação aponta
para eventuais benefícios, dificuldades e requisitos associados a tal abordagem, sobretudo
a partir da perspectiva da economia circular.
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Resumo 
A Macaúba (Acrocomia aculeata) é uma palmeira perene, com ampla produtividade. Presente em 
diferentes ecossistemas brasileiros, é encontrada na Região do Serro, Minas Gerais, como uma 
árvore nativa. Diante das diversas possibilidades de aproveitamento do fruto, o objetivo deste 
artigo é analisar os impactos ambientais advindos da produção do licor de macaúba, no território do 
Serro-MG, por meio da metodologia de Avaliação do Ciclo de Vida. O inventário realizado 
identificou um ciclo de vida que inclui 12 processos, desde o crescimento da fruta, até o consumo 
do licor. Por se tratar de uma bebida, cujo final do ciclo de vida gera resíduos passíveis de reuso e 
reciclagem, o principal impacto identificado refere-se às emissões de CO2, advindas dos transportes 
necessários nos processos. Ainda assim, deve ser considerado o sequestro de carbono, realizado 
pelas próprias palmeiras de macaúba, durante seu crescimento. 

Palavras-chave: Licor de macaúba; Avaliação do Ciclo de Vida; Região do Serro-MG 

Abstract 

Macauba (Acrocomia aculeata) is a perennial palm tree, which has ample productivity. Present in 

different Brazilian ecosystems, it is found in the Serro Region, Minas Gerais, Brazil, as a native 

tree. Given the various possibilities of using the fruit, the objective of this paper is to analyse the 

environmental impacts arising from the production of macauba liquor, in the Serro-MG territory, 

through the Life Cycle Assessment methodology. The inventory carried out identified a life cycle 

that includes 12 processes, from the growth of the fruit to the consumption of the liquor. As it is a 

drink, the end of the life cycle of which generates waste that can be reused and recycled, the main 

impact identified refers to CO2 emissions, resulting from the necessary transport in the processes. 

Even so, carbon sequestration, carried out by the macauba palms themselves, during their growth 

must be considered. 

 Keywords: Macauba liquor; Life Cycle Assessment; Serro Region-MG 
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1. Introdução 

A espécie Acrocomia aculeata, popularmente conhecida como macaúba, é uma 
palmeira oleaginosa originária da América tropical e abundantemente encontrada em 
quatro ecossistemas brasileiros: Cerrado, Mata Atlântica, Floresta Amazônica e Pantanal. 
Com longa história de exploração extrativista no país, o valor econômico desta palmeira é 
representado pela sua grande produtividade e pelas amplas possibilidades de 
aproveitamento de seu fruto. No Brasil, maciços naturais de macaúba ocorrem desde o 
Pará até o Estado do Paraná, principalmente nas áreas de cerrado e em ambientes de 
floresta sub-caducifólia (Figura 1). Atualmente, esses maciços são mais expressivos nos 
Estados de Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, onde predominam 
condições climáticas características do bioma Cerrado (GRIPP, 2018). 

A macaúba é uma das espécies mais promissoras para produção de biodiesel na 
atualidade, por ser considerada grande produtora de azeite de qualidade. O plantio racional 
teve início em 2009, com desenvolvimento de tecnologia para a quebra da dormência de 
suas sementes pela Universidade Federal de Viçosa (UFV), o que possibilitou a produção 
de mudas em grande escala, considerada, até então, o gargalo para o desenvolvimento de 
plantios organizados dessa palmeira (MOTIKE et al., 2018).  

  

 

Figura 1: Maciços Naturais de Macaúba. Fonte: Rubio Neto 2010 para QUEIROGA (2016). 

 

Pertencente à família Arecaceae, a macaúba é uma palmeira perene, com 10 a 15 m de 
altura e 20 a 30 cm de diâmetro na fase adulta. A região dos nós é coberta de espinhos 
escuros, pontiagudos com cerca de 10 cm de comprimento (LORENZI et al., 1996). As 
palmeiras possuem folhagem plumosa com folhas entre 1,5 a 3 m de comprimento. 
Produzem anualmente entre 4 e 8 cachos de frutos com cerca de 150 a 350 frutos por 
cacho, variando entre 2,5 cm e 5,0 cm de diâmetro e pesando de 15g a 50 g por fruto 
(SILVA, 1994). 
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A macaúba apresenta elevada produtividade a partir do sétimo ano de crescimento, com 
vida útil de exploração superior a 25 anos. Atualmente, no território do Serro-MG, sua 
exploração é realizada de forma extrativista, aproveitando os povoamentos nativos da 
planta. Os frutos da macaúba são compostos por cerca de 20% de casca, 40% de polpa, 
33% de endocarpo e 7% de amêndoa (BHERING, 2011). A Figura 2 representa a 
composição do fruto. 

 

 

Figura 2: Estrutura do Fruto de Macaúba.  Fonte: QUEIROGA, 2016. 

 

O objeto de estudo nessa análise é o licor de macaúba. O território em questão se localiza 
na Estrada Real – Minas Gerais – Brasil, denominado Território do Serro. (Figura 3) 

 

 

Figura 3: Cidade do Cerro Fonte: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DO SERRO, 2020 

 

O município do Serro-MG se localiza a cerca de 330 km de distância de Belo Horizonte, 
capital de Minas Gerais, e compreende uma área de 1.217,813 km² (IBGE, 2019) e uma 
população de 20.940  habitantes (IBGE, 2020). Na área urbana vivem 11.720 habitantes, já 
na área rural são 9.220. A densidade populacional é de 17,11 hab/km². Sede de uma das 
quatro primeiras comarcas da Capitania das Minas Gerais, a antiga Vila do Príncipe do 
Serro Frio, hoje, cidade do Serro, ainda guarda as características das vilas setecentistas 
mineiras, o que lhe valeu ser o primeiro município brasileiro a ter seu conjunto 
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arquitetônico e urbanístico tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional (IPHAN) em abril de 1938.  

A região é banhada pelas bacias hidrográficas dos rios Doce, Jequitinhonha e São 
Francisco, e o sistema de abastecimento de água e de esgotamento sanitário é realizado no 
município do Serro, assim como no restante do Estado, pela Companhia de Saneamento do 
Estado de Minas Gerais (COPASA). A rede geral de abastecimento de água atende a 
64,40% dos domicílios, enquanto 29,27% são providos por poço ou nascentes particulares 
e 6,33% possuem forma diversa de abastecimento de água (INSTITUTO BRASILEIRO 
DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – IBGE, 2000). Como muitos povoados na região, 
assim como outros em todo o Brasil, ainda não têm acesso ao sistema de abastecimento de 
água, o Governo Federal implantou, em 2011, o Programa Água para Todos. A energia 
elétrica é fornecida pela Companhia Energética de Minas Gerais (CEMIG), responsável 
por 96% do abastecimento. 

Segundo a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas 
Gerais (EMATER-MG), o município possui cerca de 11% de área plana, 22% de área 
ondulada e 67% de área montanhosa. Sua altitude varia entre 600 e 1.200 m, com 
vegetação de Cerrado, dos tipos: campo limpo, campo sujo, cerradão, mata ciliar, vereda e 
cerrado típico. Segundo Andrade e Magalhães (2008), o Cerrado é o segundo maior bioma 
do Brasil, ocupando 24% do território nacional e aproximadamente 50% de Minas Gerais. 

Dentre as árvores nativas presentes na Região do Serro, encontra-se a macaúba, 
explorada de forma extrativista há várias gerações pela população local, que se organiza 
em grupos de produtores ou cooperativas para otimizar o aproveitamento da colheita. A 
palmeira de macaúba se destaca pela sua rusticidade e produtividade. Além do óleo feito 
com a polpa ou com a amêndoa, o processamento dos frutos da macaúba gera coprodutos 
de grande valor agregado, que vão desde produtos alimentícios, a cosméticos e artesanatos. 
Além dos resíduos da produção de óleos e polpas, também são utilizados, farelos da polpa 
(mesocarpo) e da amêndoa (semente) na indústria alimentícia humana e animal, e o 
endocarpo na fabricação de carvão vegetal (ANDRADE et al., 2006).  

Dessa forma, o objetivo deste artigo é analisar os possíveis impactos ambientais 
advindos da produção do licor de macaúba realizada por uma comunidade de mulheres no 
distrito de São Gonçalo do Rio das Pedras, na Região do Serro-MG, por meio do 
levantamento do Inventário do Ciclo de Vida.  

 

2. Material e Métodos 

A Avaliação do Ciclo de Vida (ACV) diz respeito a uma ferramenta que possibilita 
medir o possível impacto ambiental de um produto. Para tanto, a ACV engloba todo o ciclo 
de vida do produto, desde a extração de recursos naturais, para a matéria-prima, passando 
pelo processo de produção, até o uso e a disposição final dos produtos e materiais 
(COLTRO, 2007; PEREIRA; OLIVEIRA, 2014).  

De acordo com Coltro (2007), as discussões sobre a extração de recursos naturais, 
desencadeadas pela crise do petróleo, levaram ao início dos estudos sobre ACV, na década 
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de 1960. Porém, somente na década de 1990 a ideia de ciclo de vida foi formalizada, com 
as Normas da série ISO 14000. Assim, a série ISO 14040 descreve as exigências mínimas 
e os princípios para efetivação de uma ACV (PEREIRA; OLIVEIRA, 2014). 

Dessa forma, as fases elementares de um estudo de ACV incluem, primeiramente, a 
definição dos objetos e do campo de estudo, onde são estabelecidas as fronteiras do estudo 
e é definida uma unidade funcional, para referência quantitativa dos fluxos da ACV. Em 
seguida, é realizada a análise do inventário, com a quantificação de entradas e saídas do 
sistema. A terceira fase contempla a avaliação do impacto, onde as informações obtidas na 
etapa anterior são agrupadas e associadas a possíveis impactos, resultando em um 
indicador numérico. Por fim, a última fase trata da interpretação do ciclo de vida, onde é 
avaliada a integridade e a sensibilidade do estudo (COLTRO, 2007; PEREIRA, 2017). 

De acordo com Pereira (2017), a etapa de elaboração do inventário é essencial para a 
aplicação de uma ACV. A autora afirma que o inventário dos fluxos de matéria, energia e 
resíduo, deve considerar os critérios para a aquisição de dados; a qualidade dos dados de 
entrada; o uso de dados atualizados; a definição das entradas e saídas de recursos e as 
categorias de dados.  

Baseado na metodologia de ACV e seguindo a norma ISO 14040, foram considerados 
os seguintes parâmetros:  

 A função do sistema tecnológico é a produção do licor de polpa de macaúba; 

 A unidade funcional (U.F.) do sistema é de 500 litros de licor; 

 Por se tratar de uma atividade realizada de forma extrativista e em sistema de 
cooperativa, os limites do sistema incluem a produção de frutos até a destinação 
para consumo final; 

 A cobertura geográfica do sistema é parcial, onde os principais processos foram 
modelados conforme informações disponibilizadas pela Embrapa (PENHA, 2006) 
acerca da produção de frutos, bem como da produção de licor de frutas; 

 Os valores estimados para emissões de CO2 foram obtidos por meio da calculadora 
virtual do Laboratório de Silvicultura Tropical (LASTROP) da Universidade de 
São Paulo – USP; 

 A cobertura temporal abrange a base de dados da Embrapa (PENHA, 2006), para os 
processos de produção do licor, além de dados primários sobre a região, coletados 
na tese de Pêgo (2016); 

 A cobertura tecnológica também é parcial, e os principais processos representam 
tecnologias específicas do sistema em avaliação; 

 Os dados disponíveis relevantes foram coletados, sendo a maioria dos dados de 
entrada secundários, considerando que a cadeia ainda está em evolução. Os dados 
de saída foram calculados com base nos insumos, por meio de aplicação de 
equações e modelos relacionados ao tema, disponíveis na literatura técnica e 
científica. Nenhum critério de corte foi estabelecido. 
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3. Resultados 

Na fase agrícola, foram considerados os seguintes processos: manutenção da cultura, 
coleta e seleção de frutos. Na fase agroindustrial, foram considerados os processos: 
despolpamento, maceração, trasfega, adição de açúcar, filtragem e envase. Na fase de 
varejo, foram considerados: varejo e consumo.  

Os processos estão representados na Figura 4. 

 

 

Figura 4: Processos identificados no inventário do licor de macaúba. Fonte: elaborado pelas autoras 

 
3.1. Do cultivo a seleção de frutos  

Em relação ao uso da terra, considerou-se que se trata de área agrícola com mais de 20 
anos de uso, como mencionado anteriormente, o manejo da macaúba ocorre de maneira 
extrativista, portanto não foram considerados para este estudo etapas de plantio e 
preparação da terra. A macaúba inicia a sua produção a partir do sétimo ano de vida, e 
estima-se que a árvore seja produtiva por um período de no mínimo 30 anos.  

A manutenção da cultura consiste, basicamente, na aplicação de fertilizantes e controle 
de plantas daninhas. Neste modelo, o controle de ervas daninhas é realizado manualmente 
nas proximidades em torno das palmeiras e capina mecânica sobre as parcelas. Considera-
se também a etapa de irrigação realizada por sistema de gotejamento.  

A macaúba floresce entre os meses de setembro a novembro, e o período de maturação 
dos frutos varia de 12 a 14 meses após o florescimento. No estudo em questão considera-se 
que cada árvore produz 5 cachos com cerca de 250 frutos por cacho, cada fruto pesando 
30g resultando em 37.500 kg de fruta por árvore anualmente. 

As emissões de nitrogênio foram consideradas, com base nos fatores de emissão 
indicados por Malavolta e Moraes (2006). Como resultado, para cada quilograma de 
nitrogênio aplicado, considerou-se a emissão de 0,08 kg de N2, 0,013 kg de N2O, 0,16 kg 
de NH3, 0,03 kg de NO e 0,05 kg de NO3. 
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Com base em Penha (2006), após a maturação, os frutos se desprendem naturalmente 
dos cachos e são recolhidos tradicionalmente de forma manual em explorações 
extrativistas. Para tanto, os coletadores precisam passar por todas as palmeiras uma vez ao 
dia. Ocorre também a colheita manual dos cachos com o uso de foice, quando se retira todo 
o cacho de frutos de uma vez. Os frutos são armazenados em cestos de palha que são 
reutilizados nas próximas colheitas. Na etapa de colheita, são eliminados os sabugos do 
cacho, galhos e frutos pobres, que são destinados à compostagem ou aterro sanitário.  

Os frutos coletados são armazenados em galpão, em recipientes do tipo tonéis de boca 
larga, cobertos por telas protetoras. Os frutos podem permanecer nessas condições por no 
máximo sete dias antes de serem higienizados.  

Na etapa de higienização, os frutos inicialmente são lavados com água corrente, a fim 
de eliminar resíduos de terra e demais materiais orgânicos, em seguida os frutos são 
colocados em um tanque com água e solução clorada onde permanecem por cerca de 10 
minutos para desinfecção. Nesta etapa, os frutos danificados boiam e acontece assim a 
primeira seleção. Toda a etapa de higienização, bem como o processo de seleção é feito 
manualmente pelos coletores. Segundo os coletores mais antigos, os frutos bons são 
aqueles cujo “olho” ainda tem a coloração alaranjada, os mais secos e amarronzados já 
estão com a polpa seca. Nessa etapa, são eliminados os frutos rachados, danificados, 
quebrados, verdes, maduros demais e podres, além de galhos, folhas e cascas, todo esse 
resíduo é destinado à compostagem. Além de resíduos sólidos, é eliminada a água cinza 
que é despejada em rede de esgotamento público. O produto dessa etapa são frutos 
selecionados de alta qualidade que seguem para as etapas de processamento e 
industrialização.  

 

3.2. Processo de Fabricação do Licor 

Para a realização do cálculo de frutos necessários para a produção da Unidade 
Funcional de 500 litros de licor, foi necessário considerar algumas padronizações 
referentes ao peso e a composição da macaúba. Baseado em Queiroga (2016) e Sanjinez-
Argandoña e Chuba (2011), definiu-se que a polpa de macaúba totalizava 40% do peso 
total do fruto, que recebeu como medida padrão de peso igual a 30 g. Assim, para a 
produção de 500 l de licor de macaúba, seriam necessários 37.840 frutos provenientes de 
31 palmeiras de macaúba, totalizando 1.135,2 kg de macaúba. 

Esses frutos, já selecionados e higienizados, passariam por uma despolpadora mecânica 
pneumática com o consumo de 0,35 kWh por um período de 18h55min para a realização 
da separação do fruto entre casca, semente e polpa. O resultado desse processo são 249,9 
kg de casca que pode ser destinada para a produção de biojoias, 431,4 kg de semente 
destinada para a extração de óleo de macaúba e a liberação de 2,36 kg de CO2 referente ao 
consumo energético necessário, além da obtenção de 454,08 kg de polpa de macaúba. 

Seguindo a proporção de 1:1 apresentada por Penha (2006), são acrescidos aos 454,08 
kg de polpa de macaúba 454,08 l de álcool de cereais proveniente da cidade de Belo 
Horizonte a uma distância de 220 km no território do Serro-MG. Dessa forma, o resultado 
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desse processo é a liberação de 225,21 kg de CO2 decorrentes do transporte do álcool por 
um caminhão leve e a obtenção de 454,08 l de Infusão Alcoólica. 

Posteriormente, essa infusão passa por um período de repouso de 15 dias, antes de 
seguir para a próxima etapa de fabricação de licor, chamada Primeira Trasfega. Durante 
esse processo, a solução é transferida para um tanque com sifão onde ocorre separação 
entre os resíduos sólidos (1ª borra) e a solução alcoólica. Considerou-se, baseado no 
processo similar para a fabricação de vinho branco apresentado por Rizzon e Dall’Agnol 
(2009), que a 1ª borra obtida nessa etapa seria referente a 10% do volume total da infusão 
antes dessa etapa, isso é, 41,28 l de solução. Além disso, o resultado da primeira trasfega, 
são 412,8 l do chamado de licor primário que são transferidos para outro tanque sem sifão. 

A próxima etapa é a adição do açúcar ao licor através do preparo de um xarope de 
açúcar com a proporção de duas partes de água para uma parte de açúcar (PENHA, 2006). 
Para a produção de 500 l de açúcar são necessários 103,7 l de xarope, sendo esse açúcar 
proveniente novamente de Belo Horizonte, a 220 kg do Serro-MG e transportado por um 
caminhão leve, liberando 225,21 kg de CO2 para a atmosfera, além do descarte das 
embalagens dos insumos. 

A penúltima etapa na cadeia produtiva do licor de macaúba é a Segunda Trasfega. 
Assim como na Primeira Trasfega, os 516,5 l de licor primário açucarado são mantidos em 
repouso por um período de 15 dias antes de serem transferidos para um tanque com sifão. 
Para esse processo definiu-se que 5% da quantidade de licor primário açucarado 
comporiam a chamada 2ª borra (25,8 l), sendo os 490,6 l restantes transformados em licor 

secundário. 

Por fim, o licor secundário é submetido a um processo de filtragem com o uso de filtros 
que permitem sua reutilização após a lavagem ao final do processo. Paralelamente, tanto a 
1ª borra quanto a 2ª borra (67,08 l no total) também são submetidas ao processo de 
filtragem. O resultado desse processo são 500 l de licor de macaúba, que são transferidos 
para outra área da planta de fabricação para seu envase. Além disso, considerou-se que 
nem todo o licor seria possível de ser utilizado, sendo assim, uma das saídas desse 
processo 57,7 l de borra ou de licor com impurezas. 

Para o processo de envase, foram identificadas como entradas, as embalagens 
necessárias para acondicionar o licor, bem como os rótulos de identificação da bebida. Para 
tanto, foi necessário estabelecer um quantitativo de embalagens e rótulos, baseado na 
unidade funcional definida. Dessa forma, foi definido o uso de 500 garrafas de vidro com 
rolha, com capacidade para um litro, e 500 rótulos de papel. 

Diante desta definição, foi necessário identificar o local de procedência destas 
embalagens e rótulos. Em pesquisa realizada na mesma localidade, sobre a produção de 
cosméticos, Pêgo (2016) indicou que as embalagens destes produtos eram oriundas de Belo 
Horizonte, distante 220 km do Serro-MG, e que os rótulos eram provenientes de 
Diamantina-MG, distante 22 km do Serro-MG. Dessa forma, as distâncias destas cidades 
para o local de produção do licor, foram consideradas para o cálculo de combustível 
necessário para o transporte dos respectivos materiais para o envase. Para as garrafas, foi 
estimado o consumo de 73 l de diesel, para o transporte por meio de um caminhão leve. Já 
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para os rótulos, foi considerado o consumo de 1,75 l de gasolina, para um veículo de 
passeio. 

Além dos materiais para a embalagem, no processo de envase foi identificada, como 
entrada, a energia elétrica necessária para o funcionamento de uma máquina envasadora 
eletropneumática. Como se trata de uma produção artesanal, optou-se pelo uso de um 
equipamento simples e portátil (Figura 5), com potência de 10 W, cujo tempo de operação 
para o envase de todas as garrafas seria de 20 minutos, resultando em um consumo de 3,33 
kWh. A mão de obra para a operação da máquina também foi considerada uma entrada. 

 

 

Figura 5: Envasadora portátil de mesa eletropneumática. Fonte: TECFAG (2021) 

 

Deve ser levado em consideração que, antes do envase, as garrafas devem passar por um 
processo de higienização que consiste na imersão em solução clorada e posterior imersão 
em água fervente (PENHA, 2006). 

Dessa forma, o sistema apresentou como saída os resíduos dos produtos químicos 
utilizados para a limpeza das embalagens. Além disso, o sistema apresenta, nesta etapa, um 
total de 267,81 kg de CO2 liberados para a atmosfera, em decorrência do transporte das 
embalagens e do consumo de energia para o envase. Deste valor, o transporte corresponde 
a 99,7% do total de CO2 liberado. 

O resultado deste processo são 500 garrafas rotuladas de licor de macaúba. Assim, foi 
estabelecido que estas garrafas seriam transportadas para serem comercializadas no distrito 
de São Gonçalo do Rio das Pedras, distante 31 km do Serro-MG. 

 

3.3 Varejo e Consumo 

Para o processo correspondente ao varejo, foram observadas como entradas a energia 
elétrica necessária para o funcionamento do estabelecimento que irá comercializar o licor 
além da mão de obra necessária para a venda. Este processo apresenta como saída o CO2 
liberado pelo transporte do licor, do local de produção até o varejo, estimado em 31,73 kg.  
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A taxa de CO2 liberada, decorrente do consumo de energia elétrica do estabelecimento, 
também pode ser considerada uma saída, porém, devido às variáveis relacionadas a esta 
questão, este valor não foi quantificado. Ressalta-se ainda, que este processo apresenta 
como saída, a geração de emprego e renda decorrente da venda dos licores.  

Por fim, o último processo identificado, refere-se ao consumo do licor, que resulta na 
geração de resíduos: garrafa de vidro, rolhas e rótulos. Em um sistema sustentável, estes 
resíduos devem ser encaminhados para reciclagem.  Destaca-se que o transporte do licor, 
do varejo até o local de consumo, é uma fase de transição, que pode apresentar como saída 
maior ou menor quantidade de emissão de CO2, dependendo das distâncias percorridas e 
dos meios utilizados para o transporte. 

Importante destacar que este estudo foi realizado de forma teórica, não sendo possível 
uma visita presencial ao território, devido à pandemia do Sars-CoV-2. Sendo assim, as 
quantidades e medidas, apresentadas neste artigo, foram obtidas com base em outros 
documentos relacionados ao processo estudado, podendo haver alterações em relação aos 
valores reais, tendo em vista que fatores tais como a variação do peso dos frutos e a 
temperatura do local de produção do licor podem contribuir para essas mudanças. 

 

4. Conclusões 

Levando em consideração os dados apresentados, calcula-se que o fluxo completo de 
produção de licor de macaúba libera em torno de 712,32 kg de CO2 para a atmosfera, 
derivado, principalmente, do transporte necessário para a obtenção dos insumos para a 
produção do licor. Deve-se ressaltar, porém, que a quantidade assinalada não leva em 
consideração a quantidade de CO2 sequestrada pelas próprias palmeiras de macaúba 
durante seu crescimento. 

O consumo, sendo o último processo considerado no ciclo de vida do licor, gera 
resíduos com grandes possibilidades de reuso ou reciclagem, tais como o vidro, o rótulo e a 
rolha. Tal fato possibilita a implantação de um sistema de economia circular, em que as 
saídas de um sistema tornam-se entradas para outro. 

Importante ressaltar que a transição de um modelo econômico linear (no qual a 
dinâmica consiste na extração, produção, distribuição, consumo e descarte) para o circular 
não se reduz a ajustes com vistas à diminuição dos impactos negativos. Tal transição se 
configura como uma mudança sistêmica, que se edifica em longo-prazo, na qual é 
imprescindível a participação de cada um dos cidadãos. Certamente, esta não é uma tarefa 
trivial, ao contrário, aparenta ser enorme. Porém, as características intrínsecas da atividade 
do design, visão multifacetada, multidisciplinariedade, trânsito entre as diversas camadas e 
setores da sociedade, entre outras, imprimem a esses profissionais uma fração de 
responsabilidade e dever na reconstrução social e coletiva, sob tais perspectivas. 
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Resumo
O relato visa fundamentar o uso do método Community Canvas para a geração de experiências
centradas nas dimensões sociais e ambientais da sustentabilidade. Defende-se que é possível criar
projetos e ações orientadas para comunidades utilizando o método, motivo pelo qual o relato possui
uma estrutura didática. Acredita-se que a abordagem pode ser utilizada em projetos de integração
social, convivência, atitude solidária e apreço ao que coletivo. Essa visão é relevante, sobretudo,
em um mundo em transição, onde o futuro, o trabalho, o curso da vida humana e as dimensões
sociais movem-se em meio a incertezas. Os resultados abrangem a estruturação preliminar de um
sistema receptivo-educacional com ênfase na utilização do design para vivências ambientais; além
disso, atendem questões didáticas no intuito de promover o uso do método e projetos de design
orientados para comunidades.

Palavras-chave: Community Canvas; Experiência; Design Participativo.

Abstract

The paper aims to ground the use of the Community Canvas method as a support to generate
experiences centered on social and environmental dimensions of sustainability. At the core is the
belief in creativity and collective actions driven by methods linked to experience and participation,
spreading an integrated view that transforms vulnerable, shared public spaces. The approach can
contribute to social integration, coexistence, solidarity, appreciation of community and
relationship. This view is relevant in a transitioning world, where the future, as well as, work, the
course of human life and the social dimensions move amid uncertainty. The results include the
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preliminary structure of an educational-receptive system with an emphasis on the use of design for
environmental experiences and, mainly, in a didactic way, show possibilities of use.

Keywords: Community Canvas; Experience; Participatory Design.

1. Introdução

Os desafios contemporâneos mais relevantes do design se situam para além das
corporações e requerem uma ação comprometida com as dimensões sociais e ambientais da
sustentabilidade. Evidências da percepção do papel da profissão estão em discussão com
ênfase na transição, abordagens ecossistêmicas de design, design para inovação social,
design centrado no humano e atuações em rede, dentre as quais estão o grupo ‘DESIS –
Design para inovação social’, o movimento ‘Design for Change’ (que integra o processo
de design para transição em processos educacionais) e o ‘Council Design’ (especialmente
orientado para lugares e comunidades). Estão presentes, ainda, na definição da profissão
proposta pela Organização Mundial do Design (World Design Organization/WDO).

O relato advoga a criação de redes por meio das quais pessoas sejam mantenedoras,
cuidadoras e interventoras dos lugares que habitam, valorizando a integração social, a
convivência, a solidariedade e o cuidado. Com esse objetivo discute-se o uso do método
Community Canvas para geração de experiências sociais e ambientais. Os procedimentos
de pesquisa abrangem a fundamentação teórica com ênfase em ‘Design e Sustentabilidade
(em uma perspectiva de sustentabilidade da vida proposta por CAPRA [2014],
LOVELOCK [2011], PAPANEK [1971] E IRWIN [2015]); ‘wicked problems’
(BUCHANAN, 1992); ‘Experiência do Usuário’ e ‘Design Participativo’ (SANDERS,
2002); já o método utilizado é o Community Canvas à serviço das dimensões sociais e
ambientais da sustentabilidade. O artigo está estruturado em: (i) wicked problems,
sustentabilidade, design, participação e experiência; (ii) Community Canvas e conexões
com as dimensões social e ambiental da sustentabilidade; (iii) uso do Community Canvas:
sistema receptivo para vivências ambientais; e, (iv) considerações finais: possíveis
articulações entre o Community Canvas e o design para sustentabilidade

2. Wicked Problems,  Sustentabilidade, Design, Participação e Experiência.

Buchanan (1992) situa o projeto de sistemas complexos e ambientes para viver,
trabalhar, interagir e aprender com a quarta grande área de atuação do design e destaca a
relevância do planejamento e da integração das partes de um todo complexo. O autor
evidencia a expansão da área e sublinha o valor que um todo equilibrado e funcional
expressa. Salienta a quarta área como estratégia para sustentar, desenvolver e integrar
humanos em espaços culturais e ecológicos, conformando espaços, respeitando restrições e
adequando comportamentos, sistemas, serviços, experiências e artefatos ao ambiente
quando necessário. Como as demais áreas do design, traz implícita a consideração da
experiência humana, ao mesmo tempo em que a afeta na cultura contemporânea.

IX ENSUS – Encontro de Sustentabilidade em Projeto – UFSC – Florianópolis – 19 a 21 de maio de 2021.

282



Wicked problems é uma teoria que discute o design como disciplina integrativa; o termo
é da autoria do Professor Horst Rittel e foi formulado nos anos 60, como uma alternativa
ao modelo linear. O autor defende que a maior parte dos problemas de design se constitui
em wicked problems, classe de problemas associada a sistemas sociais que tendem a ser
mal formulados, indeterminados, com informações incompletas, confusas e contraditórias,
envolvendo vários agentes de decisão e cujas ramificações sistêmicas são confusas com
valores conflitantes. A descrição é vivenciada por designers quando diante de novos
problemas e é  latente na prática do design (BUCHANAN, 1992).

A complexidade também está presente na definição de design da Organização Mundial
do Design que situa o campo como centrado no humano, orientado para as dimensões
social, econômica e ambiental da sustentabilidade, privilegiando a reconfiguração de
problemas em oportunidades e a superação de lacunas entre 'o que é' e 'o que pode ser'.
Plataformas, organizações e redes como o 'Council Design' e 'Desis' disseminam o design
dirigido para comunidades, lugares e o reposicionam como estratégia para 'facilitar' e
'mediar' a criatividade coletiva, possibilitando que os especialistas do conhecimento e da
experiência (pessoas para quem se projeta) contem com o suporte das habilidades da
profissão para se expressar e para a síntese de suas idéias. Esta forma de projetar está
conectada com o Design Participativo e a Experiência do Usuário (UX) fundamentado em
Elizabeth Sanders (2002), Chaves (2019) e Lee (2012).

Os fundamentos teóricos (pano de fundo do relato, entretanto, não aprofundados para
privilegiar a abordagem didática do Community Canvas) foram conectados com o
exercício prático realizado em uma oficina oferecida pelo Designer e Professor de UX Heli
Meurer (coautor do artigo), por meio da plataforma Google Meet, em janeiro de 2021. Ao
mesmo tempo em que os conteúdos eram abordados, foi realizado o diagnóstico de
problemas, desafios e sonhos que os participantes gostariam de utilizar para desenvolver
uma proposta utilizando os conceitos. Marli (a outra coautora) escolheu estruturar um
sistema receptivo (rede) com ênfase na utilização do design para vivências ambientais,
bem como para educação. Dentre os vários métodos abordados e detalhados foi
recomendado a utilização do Community Canvas proposto por Fabian Pfortmiller, Nico
Luchsinger e Sascha Mombartz, pela adequação às intenções.

3. Conexões com as Dimensões Social e Ambiental da Sustentabilidade.

O Guia do Community Canvas disponibilizado em 2017 na plataforma
community-canvas.org (de acordo com o documento) visa unir pessoas, construir
comunidades e relacionamentos significativos e duradouros, bem como organizar ações por
meio do delineamento de três sessões (identidade, experiência e estrutura) e dezessete
temas conforme a figura 01.
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Figura 1: Estrutura do Community Canvas. Fonte: Pfortmiller et al. (Web)

Além de apresentar o Community Canvas em uma proposta específica, pretende se
abordar, em termos didáticos, sua utilização em projetos sociais e de Sustentabilidade; por
esta razão as três seções são apresentadas no quadro 1 incluindo suas perspectivas, temas e
configurações.

Identidade Experiência Estrutura

Perspectiva: no centro.
Abrange crenças e concepções
da  comunidade (quem são, no
que acreditam).
Marca.

Perspectiva: dos membros.
Abrange a tradução da
identidade em atividades
concretas criadoras de valor
para os membros.

Perspectiva: operacional.
Abrange a gestão da
comunidade.

Evidencia o senso de
identidade, porque  a
comunidade existe e o que
representa.
Afeta o sistema da
comunidade o que a situa no
núcleo.

Evidencia a perspectiva dos
membros e possibilidades de
criar  valor para os membros.

Evidencia aspectos
operacionais, gerenciais, bem
como estabilidade,
funcionalidade e
sustentabilidade.

Temas:
Propósito.
Identidade do Membro.
Valores.
Definição de Sucesso.

Temas:
Seleção dos membros.
Transição.
Experiências compartilhadas.
Rituais e tradições.
Conteúdo.
Acordos.
Papéis.

Temas
Organização.
Governança.
Financiamento.
Canais e Plataformas.
Gestão de Informação.
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Quadro 1: Seções, perspectivas, temas e configuração do Community Canvas.
Fonte: elaborado pelos autores baseado em Pfortmiller et al. (Web)

Observa-se que por trabalhar com uma cultura que parte dos sensos de experiência,
identidade e estrutura (situando a estrutura em decorrência das duas outras seções) o
Canvas Community configura-se como método adequado para integrar as dimensões
'social', 'ambiental' e 'econômica' da sustentabilidade.

4. Community Canvas: Comunidade para Vivências Ambientais

Após a abordagem teórico-prática de conceitos e mapeamento de possíveis desafios,
optou-se por estruturar um sistema receptivo com ênfase na utilização do design para
vivências ambientais e educacionais; inicialmente, para explicitar o tema, foram
identificados: (i) missão, (ii) a visão, (iii) pessoas com quem se espera construir a
comunidade, (iv) parceiros, (v) órbita e (vi) propósito (quadro 2).

Missão: ser um centro de receptividade e rede interdisciplinar de educação ambiental, por meio
de experiências orientadas para preservação das condições de vida na Terra.

Visão: Proporcionar experiências de aprendizagem ambiental baseadas no cultivo de alimentos,
preparação de refeições e rituais à mesa fundamentadas na convivência intergeracional e na
preservação das condições de vida na Terra.

Membros: para escolas, para famílias, para indivíduos, para grupos, para pessoas interessadas
em experiências imersivas de simplicidade e conexão com a natureza.

Parceiros: pessoas e organizações experientes no cultivo agroecológico; professores
interessados na visão e a na missão; idosos que queiram compartilhar suas experiências
conectadas com a missão e a visão; pessoas e organizações experientes em gastronomia
interessados na visão e na missão; pessoas da área da receptividade interessados na visão e na
missão; designers orientados para a sustentabilidade e para a preservação da vida; outros
profissões já que a natureza da atuação será interdisciplinar.
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Órbita: absorção da experiência de pessoas 50+; capacitação para o cultivo, preparo e
alimentação saudável; vivências conectadas com a simplicidade a desconexão e a proximidade
com a Terra e a natureza; uso do espaço para processos educacionais fundamentados em projetos
mediados pelo design com ênfase na preservação das condições de  vida na Terra.

Propósito: o sistema (ou rede) pretende proporcionar experiências pedagógicas e ser um espaço
catalisador da ação educativa para a preservação da vida, não apenas para o design, em uma
perspectiva de autonomia e protagonismo das pessoas envolvidas (pessoas para quem se orienta
e parceiros).

Expectativas: o sistema (ou rede) será dirigido para construção e disseminação da cultura do
cuidado; espera-se contribuir com um 'agir' (inclusive no design) orientado para a preservação da
vida; espera-se que promova mudanças comportamentais de parceiros/pessoas.

Quadro 2: Missão, visão, membros, parceiros, órbita, propósito, expectativas. Fonte:
elaborado pelos autores.

Enfatiza-se que os elementos apresentados no quadro 2 serão constantemente revisados
em dinâmicas participativas com os parceiros e membros.

Como parte da projeto, realizou-se a análise de experiências de diferentes áreas
conectadas com os propósitos do sistema ou da rede incluindo: plataformas educacionais
(Schumacher College, o Center for Ecoliteracy, Instituto Alana, movimento Design for
Change, Instituto Caranguejo de Educação Ambiental), organizações educacionais (Ayni -
Cidade Escola, escolas Waldorf), organizações de design com ênfase em comunidades
(Desis Network - Design for Social Innovation and Sustainability, Design Council), redes e
movimentos relacionados a alimentação saudável (The Edible Schoolyard Project, Slow
Food), redes de suporte ao cultivo agroecológico (Marizá Epicentro de Cultura e
Agroecologia, Nova Oikos, Coletivo Permacultura Joinville, Mago Jardineiro), Espaços
redes e experiências de receptividade e vivências em conexão com o meio (Chacarananda
Ashram, Sítio Desiderata, Monte Crista espaço de vivências, Refúgio Criativo). Algumas
atividades de acompanhamento ocorreram por imersão e experiências de primeira mão ao
longo dos últimos oito anos e outras conexões ocorreram pelo acompanhamento e
participação em redes e plataformas virtuais. As análises evidenciaram aprendizados
relacionados ao cultivo, uso dos rituais e tradições associados à alimentação que podem ser
conectados com a educação ambiental, à receptividade, à atuação em rede, hibridismo
entre espaços para vivências e plataformas para o acesso aberto às informações e,
sobretudo, à complexidade e ao cuidado necessário com o planejamento e à constituição do
sistema ou rede.

O Community Canvas foi utilizado pela afinidade com o problema e por contribuir para
identificação, da identidade do sistema (ou da rede), da experiência relacionada aos
membros, bem como a sua estruturação preliminar operacional e gerencial. Ressalta-se que
na rodada de uso do Community Canvas aqui relatada, navegou-se por todo o processo no
intuito de vivenciar o método e identificar aspectos ideacionais relacionados ao
planejamento do sistema. A continuidade prevê novas rodadas com possíveis parceiros e
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pessoas com afinidades ao sistema receptivo-comunitário proposto. A narrativa utiliza a
sequência: identidade, experiência e estrutura.

A identidade, de acordo com Pfortmiller et al. (Web) abrange questões centrais
relacionadas ao propósito (qual o motivo da existência, seu propósito interno e externo),
valores (o que é importante para a comunidade), sucesso (qual é o seu significado para a
comunidade), mensuração (como o sucesso é mensurado). Para o sistema receptivo
direcionado para para vivências ambientais e educacionais a identidade está sintetizada de
acordo com o quadro 3.

Identidade

Propósito
Proporcionar
experiências
pedagógicas e ser
um espaço
catalisador da
ação educativa
para a
preservação da
vida.
Construir e
disseminar a
cultura do
cuidado.
Promover
mudanças de
comportamento.

Identidade
Contribuir para
transformações nas
vivências dos
membros e das
pessoas.
Parceiros pró-ativos
atuam em modelo de
design e gestão
participativo, bem
como em rede.
O cuidado entre os
membros da rede se
estende aos parceiros.
Estrutura  física e
organizacional
favorece a cultura da
diversidade.

Valores
Alteridade.
Participação.
Autonomia.
Escuta  e feedback.
Disponibilidade para
superação de conflitos.
Resiliência a rotina e
desafios.
Acolhimento e
receptividade.
Simplicidade, uso
consciente dos
recursos.
A cultura  é:
'gentileza gera
gentileza'; 'exemplos
ensinam mais que
palavras'.

Sucesso
A comunidade ideal
cuida, respeita, é
gentil e generosa
entre si e as pessoas
O sucesso dos
membros é associado
a sensibilidade para
ouvir além das
palavras. Honestidade
para expressar as suas
percepções e
sugestões.
As pessoas sentem-se
bem recebidas.
Os membros
percebem-se como
parte.

Mensuração
Clima
organizacional:
Participativo.
Autonomia.
Relacionamento.

Receptividade:
Atendimento
funcional,
emocional e
afetivo.

Satisfação:
Fidelidade e
retorno das
pessoas.
Depoimento das
pessoas
atendidas.

Quadro 3: Delineamento da Identidade, propósito, valores, sucesso e mensuração do clima. Fonte:
elaborado pelos autores.

Observa-se a intenção de atuar com experiências pedagógicas, ações educativas e a
disseminação do cuidado e da preservação da vida, no intuito de mobilizar transformações
no modo de viver, com membros e parceiros que, em sua pluralidade, sintam-se parte da
comunidade e da proposta. A experiência está condicionada à conversão de valores em
ações do cotidiano.

A experiência (conforme descrito por Pfortmiller et al., Web) é a camada do Canvas
orientada para membros e inicia pela composição, conforme o quadro 4. Entre as questões
orientadoras estão: (i) convergência das pessoas para comunidade; (ii) posicionamento da
comunidade como aberta (para membro e/ou não membros) ou fechada; (iii) o embarque
de um novo membro; (iv) prospecção de pessoas que poderiam fazer parte da comunidade;
(v) o quanto a comunidade deseja expandir.
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Community Canvas - Com ênfase nos parceiros
A comunidade de parceiros é relativamente estável, mas pessoas com um bom projeto de contribuição com a rede de
parceiros podem submeter a sua participação em um encontro com a participação de todos os parceiros. Importante
que o novo membro compartilhe os valores, os propósitos, a missão e a visão do centro.

Também podem ser convidadas (para integrar a rede) pessoas com habilidades, conhecimento, perfil convergente e
complementar com a equipe de parceiros.

Não há desejo explícito de crescer. Entretanto, à medida que o modelo estabilizar, podem ser oferecidas oficinas ou
processos imersivos para pessoas que queiram aprender com a experiência.

Quadro 4: Seleção como componente de entrada da experiência. Fonte: elaborado pelos autores.

De acordo com os autores, esta seção abrange experiências compartilhadas (como as
intenções individuais se conectam com a comunidade), rituais e tradições (que visam gerar
e sustentar senso de pertencimento), conteúdo (o que possui valor para a comunidade e
como deseja contar essa história) e regras (quais são os limites e comportamentos
esperados). O quadro 5 apresenta as experiências compartilhadas da comunidade em
discussão.

Experiência dos Membros

Experiências
compartilhadas
Conectado com o
propósito da rede.
Comprometimento e
respeito.

Prioridades
Qualidade da etapa da
jornada, conexão e
relacionamento com as
pessoas atendidas.
Superação de conflitos.
Abertura para dialogar.
Experiências são
estruturadas com a
participação de todos.
A diversidade de membros
e experiências é
bem-vinda.

Rituais
Convites para participação
de atividades de outros
segmentos da jornada.
Rituais de convivência
(conectados com o propósito
do centro) para que valores
sejam disseminados pelo
exemplo.
Rituais de celebração pelas
realizações dos
participantes.

Prioridades:
Participativamente serão
definidos rituais e tradições
próprios do centro (com os
parceiros e com as pessoas).

Conteúdo
A história dos
membros pode ser
contada em um tour
de apresentação do
espaço ressaltando a
participação de cada
parceiro.

Prioridades:
A  história
construída
coletivamente
contribui para que
sintam-se  coautores,
protagonistas e
percebam autonomia
sobre a narrativa.

Regras
Espera-se compromisso com
o propósito e com o centro,
qualidade, responsabilidade,
protagonismo sobre o seu
segmento da jornada.
A irresponsabilidade e
negligência com a
experiência das pessoas
(assim como falta de
respeito) são considerados
como fora dos limites.

Prioridades:
Rituais, regras e tradições
serão construídos
coletivamente.

Quadro 5: Experiências compartilhadas, rituais, conteúdos, regras. Fonte: elaborado pelos autores.

As prioridades relacionadas às experiências dos membros são: qualidade de
relacionamento e atendimento, elaboração participativa dos rituais e tradições, bem como
da história e das regras.

A estrutura (quadro 6) é a última seção e decorre da identidade e da experiência. É
composta por: organizações (como e por quem a comunidade é dirigida), governança
(como são tomadas as decisões), financiamento (planejamento para a sustentabilidade
econômica), comunicação (canais e plataformas) e espaço físico (ambiente físico e virtual).
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Estrutura

Organização
Gestão
participativa.
A Assembleia
define modelo e
papéis de gestão.
Administração
profissionalizada.

Funções críticas
Jornada de cada
parceiro
(Receptividade,
Cultivo, Cozinha,
Refeitório)
Gestão
pedagógica,
financeira e de
processos.

Governança
Gestão
participativa
por meio de
assembleias.
A Assembléia
define o
modelo e os
papéis de
gestão
(liderança,
condução e
reuniões).

Financiamento
A receita é gerada
pelo pagamento
da experiência
completa ou do
segmento do
serviço
contratado:
hospedagem,
atividades
pedagógicas,
cultivo,
cozinha,
refeições,
uso do ambiente
para passar o dia.

Canais de
comunicação
Comunidade virtual
de suporte (a
exemplo do Center
for Ecoliteracy, do
Design for Change
e do Desis)
produzirá
conteúdos de
suporte para a
comunidade virtual
(as pessoas também
podem produzir
conteúdo e
compartilhar nesta
rede).
O conteúdo
educacional será
disponibilizado
para o acesso
aberto na
comunidade virtual.

Espaço Físico

Ambiente Físico
Espaços desenhados para
que a conexão externa com a
natureza seja mais intensa
(inclusive noite, dias de
chuva… ciclos que merecem
ser vivenciados).
A estrutura física deverá ser
acessível, inclusiva, segura,
de fácil higienização.
Cada espaço deverá ser
equipado adequadamente
(elegância simples, natural e
sustentável).

Ambiente virtual
Suporte aos canais de
comunicação e conteúdo de
acesso livre.

Quadro 6: Estrutura, direção, financiamento, canais de comunicação e espaço físico.
Fonte: elaborado pelos autores.

A gestão e a governança serão participativas, a receita será gerada pelas experiências
oferecidas (ou segmentos delas), os canais de comunicação incluirão a disponibilização de
conteúdo para educação ambiental e design para acesso livre e, a estrutura física será
simples, sustentável, acessível/inclusiva e desenhada para promover a conexão com a
natureza.

5. Considerações finais: possíveis articulações entre o Community Canvas e o
design para sustentabilidade

O relato apresentado consiste na primeira rodada de uso do Community Canvas e foi
direcionado para explicitar intenções latentes, bem como para iniciar a mobilização para a
estruturação da rede, sistema ou comunidade. Sabia-se, antes de iniciar o exercício, que as
relações entre os parceiros do sistema deveriam ser horizontais e participativas; ao longo
da navegação pelo método, desvelou-se a complexidade do empreendimento, assim como
alargou-se a compreensão acerca do número de pessoas requeridas para oferecer uma
experiência de excelência.

A atividade revelou que comunidade deve ser gerenciada e organizada
participativamente, característica que será estendida para o refinamento da identidade e da
experiência dos membros. Outras rodadas do Community Canvas devem ser conduzidas
com possíveis parceiros, assim como membros para os quais direcionam-se as experiências
oferecidas. A sustentabilidade econômica deve ser amadurecida ao longo das rodadas;
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entretanto, o exercício evidenciou a intenção de trabalhar com parceiros ao invés de
investidores (para garantir autonomia sobre os direcionamentos).

Os próximos passos incluem a aproximação e a sondagem de possíveis parceiros para
que a evolução do processo (bem como as próximas rodadas com o método) possam ser, de
fato, participativas. Além da intenção de avançar com o delineamento do sistema, a
discussão objetivou ilustrar o uso do Community Canvas de forma didática; esse relato e o
Guia desenvolvido por Pfortmiller et al. (Web) serão utilizados como estratégia para
capacitação profissional e cidadã (no âmbito da graduação e da pós-graduação em design,
bem como comunidades e ações conectadas com espaços públicos) orientada para o
desenvolvimento de comunidades centradas nas dimensões social e ambiental da
sustentabilidade.

Intuía-se, em virtude da ênfase na identidade, experiência e estrutura, bem como
em membros e parceiros, que o método seria apropriado para o design de experiências,
produtos, sistemas e serviços para comunidades (abrangendo a dimensão social da
sustentabilidade) e lugares (alcançando a dimensão social). O método foi aplicado como
uma sondagem inicial para explicitar latências e intenções; membros e parceiros serão
incluídos nas próximas rodadas. Apesar disso, as seções identidade, e especialmente,
experiência, direcionaram as lentes para os membros e parceiros considerando que são
centrais para a proposta. Essa ênfase consolidou a intuição inicial acerca da pertinência
para projetos sociais e ambientais.
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Resumo 

A construção civil é responsável por grande parte dos resíduos que degradam o meio 

ambiente, por conta disso precisamos encontrar alternativas de reutilização e 

sustentabilidade. Entre os resíduos que pode ser reutilizado é gesso inservível, resultante 

obras, reformas e sobras da construção civil. Nesse contexto, o objetivo desta pesquisa, 

através de uma revisão bibliográfica sobre o aproveitamento do gesso, é identificar as 

principais destinações e as recomendações indicadas para cada prática. Após a busca 

literária, foi elaborado uma planilha contendo informações referentes de cada pesquisa 

estudada e extração dos resultados. As principais destinações para o gesso inservível são 

para fins agrícolas, para utilização em cerâmica vermelha, em argamassas para revestimento 

interno e para a construção sustentável. De acordo com a revisão bibliográfica é 

completamente viável a reutilização de resíduos de gesso provenientes da construção civil. 

Alguns autores destacam que o reaproveitamento deste material pode chegar até a 15% em 

algumas destinações, porém é importante realizar estudos mais aprofundados sobre as 

aplicações, quantidade e avaliação final em que o gesso é destinado.  

 

Palavras-chave: Resíduo de gesso; reaproveitamento; construção civil.   

 

Abstract 

Civil construction is responsible for a large part of the residues that degrade the environment, 

because of that we need to find alternatives for reused and sustainability. One of the residues 

that can be reused is unusable plaster, resulting from works, renovations and leftovers from 

civil construction. In this context, the objective of this research, through a literature review 

on the use of plaster, to identify the main destinations and recommendations indicated for 
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each practice. After the literary search, readings, a spreadsheet was prepared containing 

information on each research studied and the results were extracted. The main destinations 

for waste gypsum are for agricultural purposes, for use in red ceramics, in mortars for 

internal lining and for sustainable construction. According to the study, the reuse of plaster 

residues from civil construction is completely feasible, the authors studies point out that the 

reuse of this material can reach up to 15% in some destinations. 

 

Keywords: Gypsum residue; reuse; civil construction.  

 

1. Introdução 

Atualmente a construção civil é responsável por grande parte da produção de resíduos 

principalmente em países como o Brasil que apresentam boa parte dos processos 

construtivos de forma manual. Conforme afirmado por Soken (2015) a extração da matéria-

prima da natureza resulta em impactos ambientais prejudiciais ao meio ambiente e a grande 

geração de resíduos sólidos.  

Um produto de grande utilização na construção é o gesso que apresenta qualidade e com 

baixo custo benefício (SCHIMITZ, 2010). A sua fórmula química é CaSO4.0,5H2O, sendo 

um sulfato de cálcio hemihidratado. A produção natural do gesso acontece em 4 etapas: a 

extração do gipso, preparação para calcinação, calcinação e seleção (BARBOSA, 2014). A 

calcinação pode ocorrer de duas formas. A forma úmida ou hemidrato β ocorre sob pressão 

atmosférica ou baixa pressão e tem fins da construção em geral. Já a calcinação que ocorre 

sob pressão de vapor de água saturante, chamada de hemidrato α tem aplicações mais nobres. 

Os principais usos de acordo com Barbosa (2014) são pré-moldado (61%), revestimento 

(35%) moldes cerâmicos (3%) e outros (1%) 

O gesso é um dos materiais que obtém bastante desperdício nas construções devido ao 

pouco tempo de trabalho útil, pois precisa ser utilizado antes do processo de endurecimento, 

com isso ocorre corriqueiramente muita perda deste material (SOKEN, 2015). De acordo 

com Cardoso (2009) apud Santos et al. (2014) o sistema construtivo brasileiro possui perda 

de gesso em torno de 30%  

Uma das alternativas para a redução dos resíduos de construção civil é o bom 

gerenciamento destes materiais e buscar a melhor destinação possível para não agredir o 

meio ambiente, as soluções sustentáveis. De acordo com Nagalli (2014) uma obra deve ser 

coordenada por profissionais capacitados, sendo mais comum que esta atividade seja 

desenvolvida por engenheiros civis. Segundo Menezes, citado por Cipriano et al. (2019) a 

inclusão de resíduos na produção cerâmica simboliza uma possibilidade de reutilização, 

economia de matéria-prima, menor degradação ao meio ambiente e assim reduzindo os 

impactos ambientais. 

Conforme Teixeira (2014) apud Bragança (2013) o desenvolvimento sustentável é 

quando fazemos o uso dos recursos naturais disponíveis para atender as necessidades das 

gerações presentes sem comprometer as futuras gerações, por meio de reaproveitamento de 

materiais e evitar desperdícios. Cavalcante Filho et al. (2019), afirma que o reuso do resíduo 

de gesso pode evitar o acúmulo em vazadouro à céu aberto (lixões) e terrenos baldios. Assim 

permite estender a vida útil das jazidas produtoras da matéria-prima para a produção de gesso 

e possibilitar uma diminuição no valor deste material, pois normalmente os locais para 

extração são distantes dos centros urbanos e com isso sua logística torna-se mais acessível. 

Desta forma, objetivo desta pesquisa é, através de uma revisão bibliográfica sobre o tema 

aproveitamento do gesso inservível, resíduo da construção civil, identificar as principais 
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destinações e as recomendações indicadas para cada prática. O aproveitamento do gesso 

inservível é uma opção visto a necessidade de destinação adequada e sua substituição é 

equivalente à matéria prima, possibilita a economia de recursos naturais e financeiros.   

 

2. Materiais e Métodos  

 

2.1 Pesquisa exploratória  

Este trabalho apresenta uma revisão bibliográfica contendo artigos, dissertações e teses 

que contemplam o reaproveitamento do gesso inservível da construção civil. Para 

compreender a metodologia adotada, apresenta-se a figura 1 com o infográfico do processo 

de busca aplicado nesta pesquisa.  

 

 
Figura 1. Infográfico do processo de busca de pesquisa. Fonte: elaborado pelos autores. 

 

Foram encontrados 24 artigos em diferentes plataformas (Google Acadêmico, Catálogo 

de teses e dissertações da Capes e Scielo). Destes foram selecionados 13 artigos que 

dispunham de informações sobre a gestão de resíduos de gesso na construção civil, método 

de pesquisa e destinação final.  

 

3. Resultados e Discussões  

Neste tópico são apresentados comparativos a partir da revisão bibliográfica realizada, 

referente aos principais destinos do gesso inservível na construção civil: reaproveitamento 

na agricultura, aplicação em cerâmica vermelha, argamassas de revestimento interno e 

argamassas para assentamento. Os dados apresentados neste artigo são provenientes da 

revisão bibliográfica, publicados por autores, os quais serão citados em cada tópico.  

 

3.1 Análise do gesso reutilizado na agricultura   

Umas das principais destinações para o gesso é na agricultura, usado na incorporação e 

melhoramento do solo. As informações encontradas na revisão bibliográfica referente ao 
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reuso do gesso para fins agrícolas inclui análises da composição química do solo estudado. 

Foram encontrados 03 trabalhos descrevendo a destinação para essa finalidade. As 

composições químicas citadas nas pesquisas descrevem sobre o teor de Cálcio (Ca²) e teor 

de Magnésio (Mg²) os quais são nutrientes importantes para plantas e que estão presentes 

no solo.  

 

Teor de Cálcio (Ca²) 

De acordo com Santos et al. (2014) verificou-se que o teor de cálcio no solo inicial era de 

50,26 mmolc L-¹ e após a incorporação do gesso de jazida houve uma redução para 49,8 

mmolc L-¹ e com a adição de resíduo de gesso aumentou para 55,5 mmolc L-¹. O mesmo 

autor descreve que a diminuição de cálcio no gesso de jazida pode ter ocorrido devido a sua 

maior quantidade existente, o que favoreceu o aumento de partículas pequenas a formarem 

alguns flocos grandes denominado floculação, com isso ocorre um crescimento da 

permeabilidade no solo, resultando na perda de cálcio no processo de lixiviação, sendo assim 

o maior resultado obtido foi com a aplicação do resíduo do gesso.  

Na pesquisa de Feitosa (2018), em relação ao teor de cálcio, os experimentos com gesso 

obtiveram resultados parecidos, porém o gesso reciclado apresentou valores maiores que o 

gesso agrícola. Antes dos experimentos o nível de cálcio foi de 0,8 cmol/dm³, já com o 

emprego do gesso reciclado os valores foram entre 8,7 – 5,4 cmol/dm³ e no uso do gesso 

agrícola os dados foram entre 6,1 – 3,5 cmol/dm³.  

Paparotte et al. (2006) descreveu o aumento da quantidade de cálcio na medida que foi 

incrementado dosagens de sucata de gesso, pois o solo apresentou 16 mmolc/dm-³ antes da 

adição de resíduo de gesso, quando misturado a sucata de gesso junto ao solo numa 

proporção de 10 ton/ha o níveis de cálcio do solo aumentou para 98 mmolc/dm-³, sendo um 

excelente componente para adicionar em solos com baixo teor de cálcio. De acordo com o 

autor até a dosagem de 12 toneladas por hectare não foi constatado nenhuma ação que 

prejudique os vegetais.  

 

Teor de Magnésio (Mg²) 

Para Santos et al. (2014) o teor de magnésio do solo antes da adição dos corretivos era de 

18,17 mmolc L-¹, e após a adição dos gessos no solo o resultado teve uma redução para 3,99 

mmolc L-¹ e 4,77 mmolc L-¹. O magnésio é um macronutriente utilizado pelas plantas, de 

acordo com o autor, a aplicação de lâminas de lixiviação crescentes provocou a redução nos 

teores de magnésio para as duas amostras.  

Feitosa (2018), declara que os valores obtidos no que se refere ao magnésio antes do solo 

ser tratado era de 0,6 cmol/dm³, em seguida com a utilização do gesso reciclado os resultados 

foram de 0,8 e 0,6 cmol/dm³ e para o gesso agrícola foi 0,6 e 0,5 cmol/dm³. Em relação ao 

magnésio antes da adição de sucatas de gesso no solo obteve 5 mmolc/dm-³, conforme foi 

colocado gesso reciclado, os níveis foram aumentando, totalizando 64 mmolc/dm-³ numa 

quantidade de 50 toneladas de sucata de gesso em uma extensão de um ha. O gesso agrícola 

é isento de Magnésio, porém a sucata de gesso proporcionou aumento no teor de magnésio 

(PAPAROTTE et al., 2006). 

 

 

3.2 Análise do resíduo de gesso utilizado em Cerâmica Vermelha 

Foram encontrados 03 trabalhos com a aplicação de gesso como constituinte de cerâmica 

vermelha. Os conhecimentos encontrados no presente estudo referente ao resíduo do gesso 

utilizado em cerâmica vermelha compreende na caracterização dos corpos de prova com a 
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realização de ensaios. As características que serão apresentados nesta pesquisa: densidade 

aparente; retração linear; porosidade aparente; absorção de água e tensão de ruptura 

à flexão. 

 

Densidade especifica  

Soken (2015) descreve que as amostras com adição de resíduo de gesso de 1, 2, 3, 5 e 

7.5% apresentaram aumento da densidade específica com a elevação da temperatura de 

queima. Os experimentos com 1 e 2% de resíduo de gesso apresentaram a densidade 

específica próxima da amostra sem adição do resíduo, já as outras amostras tiveram 

densidade menor que a padrão. O mesmo autor relata que a temperatura de queima de 1100ºC 

permitiu que a amostra sem resíduo de gesso obteve aumento de 8,7% e para a amostra com 

1% de adição de resíduo obteve um aumento de 6,4% e a amostra com 2% de gesso passou 

para 7,5%.  

Para Cipriano et al. (2019), os corpos de prova que foram submetidos a temperatura de 

queima de 800ºC não apresentaram variação significativa para a massa específica, mas na 

temperatura de 1050ºC, verificou a diminuição da massa específica já no uso de 5% de 

resíduo de gesso. Segundo Silva (2008), os valores de massa específica aparente diminuíram 

proporcionalmente conforme foi acrescentado o resíduo de gesso, porém esses valores não 

foram significativos em relação a propriedade mecânica. 

 

Retração linear 

De acordo com Soken (2015) a retração linear resume-se no percentual da variação 

dimensional após a queima de 900ºC e 1000ºC. Após testes as amostras com maior 

porcentagem de resíduo de gesso possuem maior retração linear comparada a amostra sem 

adição do resíduo. Na temperatura de 1100ºC a amostra sem a adição do gesso apresenta 

maior retração linear e os experimentos com maior quantidade de resíduo uma diminuição 

na retração.  

Cipriano et al. (2019) cita que os testes realizados com 5 e 10% de resíduo de gesso 

mostraram um pequeno acréscimo na retração linear na temperatura de 800ºC, não sendo 

interferida de forma considerável.  

Silva (2008) informa que na temperatura de 850ºC a incorporação de resíduo de gesso 

tem pouca diferença na retração comparada com a argila pura, na temperatura de 950ºC 

ocorre um acréscimo da retração conforme é incorporado o gesso e na temperatura de 1050ºC 

houve diminuição no comportamento de retração com 5% e 10% de resíduo de gesso. 

 

Porosidade 

Soken (2015) descreve que a porosidade aparente diminui com o aumento da temperatura 

de queima, principalmente nos experimentos com 1 e 2% de resíduo de gesso a 1100ºC. Até 

a temperatura de 1000ºC, todos os ensaios com resíduo de gesso identificaram porosidade 

menor que a amostra sem resíduo, isso pode ter acontecido pela má compactação ou pela 

variação granulométrica da argila. Na temperatura de 1100ºC os testes com adição de 7.5 e 

10% de gesso mostraram elevação na porosidade comparado com a amostra sem resíduo de 

gesso.  

De acordo com Dutra et al. (2008) citado por Cipriano et al. (2019), a porosidade de um 

material cerâmico tende a ser inferior conforme se eleva a temperatura de queima, ou seja, 

ela reduz a porosidade aparente. Onde teve adição de resíduo de gesso houve maior 

porosidade aparente a medida em que o gesso foi sendo adicionado e ocorreu elevação na 

temperatura de queima. Silva (2008), observou que em todas as temperaturas testadas 
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(850ºC, 950ºC e 1050ºC), quanto maior a absorção de água, maior será a porosidade aparente 

correlacionado a porcentagem dos resíduos de gesso. 

 

Absorção de água 

Para Soken (2015) com o aumento da temperatura acontece uma diminuição da absorção 

de água, com exceção as amostras com 7.5 e 10% de resíduo de gesso, porém, todas as 

amostras estão de acordo com a norma NBR 152070-1 (Componentes Cerâmicos), citado 

por SOKEN (2015, p.35) a absorção de água para blocos cerâmicos não deve ser inferior a 

8% e nem superior a 22%.  

Conforme afirmado por Cipriano et al. (2019), na temperatura de queima a 800ºC não 

houve grande variação da absorção de água e na temperatura de 1050ºC a argila pura 

diminuiu 2,46% na absorção de água. Como aponta Silva (2008), na temperatura de 850ºC 

a incorporação de resíduo de gesso tem pouco efeito no comportamento da absorção de água 

em relação a argila pura e este comportamento é mantido na temperatura de 950ºC. Na 

temperatura de 1050ºC, observou-se uma crescente elevação do comportamento de absorção 

para as adições de 5% e 10%. 

 

Tensão de ruptura 

Soken (2015), nos diz que a elevação da temperatura de queima, acontece uma maior 

resistência à tensão de ruptura, isso ocorre em virtude da redução de quantidade de poros. 

Na temperatura de 1100ºC as amostras com 2% de resíduo obtiveram a maior tensão de 

ruptura e o experimento com 10% de gesso atingiu a menor tensão. Segundo Cipriano (2019) 

o acréscimo de gesso diminuiu a resistência a flexão, independente do teor utilizado quando 

comparado a argila sem resíduo. Na temperatura de 1050ºC a redução da propriedade 

mecânica foi mais considerável com a adição de 10% de resíduo de gesso em comparação a 

argila pura. De acordo com Silva (2008), com a adição do teor de resíduo de gesso na 

temperatura de 850ºC ocorre um pequeno decréscimo em sua propriedade mecânica. Já nas 

temperaturas de 950ºC e 1050ºC as misturas com 5 e 15% são basicamente as mesmas, não 

apresentando grandes alterações. 

 

 

3.3 Análise de reaproveitamento de gesso para argamassas de revestimento  

 

Os conhecimentos adquiridos com esta pesquisa sobre o reaproveitamento de gesso para 

argamassas de revestimento interno incluem ensaios específicos. Os ensaios referidos neste 

estudo são: resistência à compressão; calor de hidratação e consistência. 

 

Resistência à compressão 

Conforme citado por Schimitz et al. (2010) todos os corpos de prova ensaiados obtiveram 

resistência à compressão maior que 8,4 MPa, recomendado pela NBR 13207/1994 – Gesso 

para construção civil - especificações. O resíduo de gesso decaiu a resistência e dureza das 

argamassas. As argamassas com 5% de resíduo obtiveram resultados abaixo da argamassa 

sem resíduo de gesso e consequentemente as argamassas com 10% de gesso obtiveram 

valores mais abaixo ainda. Santos (2018) descreve que há uma redução de resistência a 

compressão nos corpos de prova com gesso, pois nos testes em 7 e 28 dias as amostras com 

15% de resíduo de gesso obtiveram 7,57 MPa e 12,33 MPa e a argamassa sem a utilização 

do resíduo atingiu 23,77 MPa no 7º dia e 36,6 MPa no 28º dia. Teixeira (2014) afirma que a 
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resistência das argamassas com substituições de areia por resíduos de gesso com 5%, 10%, 

15% e a argamassa sem o resíduo de gesso apresentaram valores acima de 6,0 N/mm² e a 

argamassa com 30% de resíduo de gesso em vez da areia apresentou valores entre 3,5 a 7,5 

N/mm², desse modo, conclui que quanto maior a adição de resíduo de gesso nas argamassas, 

 

Calor de hidratação 

Segundo Schimitz et al. (2010) o ensaio de calor de hidratação determina e, que fase da 

reação de hidratação estão o início e o fim da utilização da argamassa. No ensaio do calor 

de hidratação mostra que a adição de resíduo de gesso acelera a hidratação da pasta e reduz 

o tempo de pega, assim ocorre uma diminuição no tempo para aplicação da argamassa. Com 

base em Bernhoeft et al. (2011) o ensaio realizado de calor de hidratação, a argamassa com 

adição de resíduo apresentou elevação na temperatura mais rapidamente comparado com a 

pasta de gesso natural, consequentemente sua temperatura diminuiu em menor tempo.  

 

Consistência  

A determinação da consistência é o intervalo de tempo em que as argamassas atingem 

uma consistência mínima para ser utilizada, até o instante em que possam ser utilizadas pelo 

gesseiro. A argamassa com resíduo de gesso atingiu consistência mínima depois do início 

de pega, assim o tempo útil para sua aplicação foi menor do que a pasta de gesso (SCHIMITZ 

et al., 2010).  

De acordo com Antunes e John (2000) citado por Bernhoeft et al. (2011), o tempo de vida 

útil da pasta de gesso é definido como “o tempo disponível para utilização do revestimento 

em gesso, o intervalo de tempo em que a pasta se encontra dentro da faixa de consistência 

adequada”. A adição de 5% do resíduo de gesso diminuiu em 53% o tempo de início de pega 

e 59% para a adição de 10% do resíduo, deste modo, o tempo de fim de pega para a 

argamassa com 5% de adição é de 23% e 41% para a argamassa com 10% de resíduo de 

gesso, com isso percebe-se que a adição do gesso diminui o tempo da consistência útil.  

Para Santos (2018) a consistência da argamassa estabelecida pelo ensaio conseguiu ser a 

mesma para as argamassas, no entanto, a argamassa com resíduo de gesso obteve em torno 

de 15% a mais de água em sua composição. Conforme afirmado por Teixeira (2014), no 

ensaio de consistência por espalhamento, a substituição da areia por resíduo de gesso não 

teve alteração 

 

3.4 Análise da reutilização do gesso para a construção sustentável 

 

Através do entendimento adquirido com a pesquisa da reutilização do gesso para a 

construção sustentável insere alternativas para a diminuição deste resíduo ao meio ambiente. 

Algumas sugestões para utilização do resíduo de gesso são: aplicação em argamassas para 

assentamento; desenvolvimento de painéis; fabricação de telha plana. 

Aplicação em argamassa para assentamento: Cavalcante et al. (2018), há 

probabilidade de produzir uma argamassa para assentamento de alvenaria com a utilização 

do resíduo de gesso em pó, conforme análise experimental os valores de resistência a  

compressão obtiveram média de 4,87 MPa, e os valores de impacto de corpo mole realizados 

pelo autor atenderam o critérios exigidos por norma, portanto, precisa ser realizado mais 

estudos e investimentos para melhor caracterização e viabilização deste novo material no 

mercado e consequentemente tornando-se uma alternativa para o desenvolvimento 

sustentável. 
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Desenvolvimento de painéis: conforme Kozechen et al. (2015) as indústrias e a 

construção civil geram muito resíduo sólido no meio ambiente como a fibra de algodão e o 

gesso descartado. Portanto, a utilização desses resíduos torna o empreendedorismo 

sustentável com o desenvolvimento de placas drywall com materiais recicláveis e assim se 

reduz o volume de tais resíduos a natureza. Uma das alternativas citadas por Kozechen é o 

desenvolvimento de protótipos de painéis com a utilização de resíduos de algodão e de gesso, 

os testes iniciais realizados revelaram resultados positivos quanto a aparência, odores e 

resistência a fungos, instigando a busca de mais conhecimento para este novo protótipo e 

assim, colaborando com a diminuição da exploração dos recursos naturais. 

Fabricação de telha plana: Cavalcante Filho et al. (2019) descreve que pode-se reutilizar 

resíduos de gesso obtidos a partir de placas de forro, juntamente com fibras de sisal em 

sentido longitudinal, bons impermeabilizantes como esmalte sintético e resina acrílica para 

a produção de telha plana, seus ensaios laboratoriais indicaram que os testes de 

impermeabilidade atenderam os requisitos exigidos por norma e a tensão à ruptura também 

apresentou resultados positivos, conforme pode ser visualizado no gráfico 19. A telha de 

gesso apresenta peso menor e baixa absorção térmica, o que garante conforto térmico e 

leveza se comparado com telhas convencionais, com isso, destaca a importância de mais 

estudos para o desenvolvimento sustentável e melhorar a destinação dos resíduos da 

construção civil. 

 

3.5 Resumo geral dos resultados 

O reaproveitamento do resíduo do gesso de construção civil para a agricultura, aplicação 

em cerâmica vermelha, argamassas de revestimento interno e construção sustentável 

apresentaram excelentes resultados, de acordo com os relatos das pesquisas citados 

anteriormente. Para compreender melhor as recomendações para cada área investigada, na 

figura 2 é apresentado as recomendações que cada autor fez com o resíduo do gesso em suas 

pesquisas.  
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Figura 2. Infográfico do processo de busca de pesquisa. Fonte: elaborado pelos autores. 
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4 Considerações Finais   

Este trabalho obteve a análise de 13 artigos sobre as diversas maneiras de reaproveitar o 

gesso da construção civil, buscando alternativas para diminuir a quantidade destes detritos 

em destinações inadequadas ao meio ambiente. Dentre algumas finalidades, 

comprovadamente o resíduo de gesso pode ser reutilizado para fins agrícolas, nas argilas 

para confecção de cerâmica vermelha, em argamassas para revestimento interno e em 

construções sustentáveis. 

O uso do resíduo de gesso como corretivo de solo apresentou resultados positivos, nos 

testes realizados houve um aumento considerável do teor de cálcio, entre outros fatores os 

quais não foram abordados nesta pesquisa, portanto se utilizado com uma dosagem correta 

não afetará no desenvolvimento das plantas. 

De acordo com o estudo há a possibilidade de incorporar o gesso reciclado em argilas 

para produtos de cerâmica vermelha, os resultados obtidos mostraram que ocorre uma 

diminuição na resistência mecânica, porém estes valores são superiores aos exigidos por 

norma, assim viabilizando a adição do resíduo de gesso nas argilas. 

Os experimentos analisados mostraram que o resíduo de gesso em argamassas para 

revestimento interno apresentou respostas positivas, principalmente se forem utilizadas 

técnicas de execução para que não contamine muito o resíduo gerado através de limpeza da 

poeira no chão antes da aplicação da argamassa nas paredes, instalação de lonas plásticas no 

piso, obtenção de sacos plásticos para armazenar o resíduo gerado, essas são algumas 

sugestões as quais possibilitam uma melhor caracterização do gesso reciclado em 

comparação ao gesso natural. Porém com a adição do resíduo ocorre uma diminuição do 

tempo útil para a aplicação, mas este problema pode ser solucionado com a confecção da 

argamassa em partes menores evitando o desperdício pelo endurecimento da argamassa.  

A reutilização de resíduos de gesso provenientes da construção civil mostra-se 

promissora, como uma alternativa para buscar formas de produção mais sustentáveis, 

favorecendo a diminuição de poluentes no meio ambiente devido a menor extração dos 

recursos naturais, seja na criação de produtos novos como a telha de resíduo de gesso, painéis 

com gesso reciclado, ou para a adição em produtos já existentes. Vale ressaltar que precisa 

ser realizado mais estudos aprofundados, pois cada material apresenta uma caracterização 

diferente, nas quais podem ocorrer alterações nos resultados obtidos. 
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Resumo 

Muitos produtos utilizam variadas embalagens, que auxiliam na venda, transporte e consumo, e 

posteriormente são descartadas. O mercado de cosméticos naturais preza pela produção responsável, 

com menos insumos sintéticos e um descarte adequado. O objetivo deste trabalho é desenvolver um 

sistema de embalagens e uma assinatura visual para a marca de cosméticos naturais Alquimias da 

Terra – Caçapava do Sul de modo sustentável. Será utilizada a metodologia para desenho de 

embalagens do professor Fábio Mestriner (1999), que se divide em etapas focadas no 

desenvolvimento estratégico do produto. Com o resultado do projeto, embalagens e assinatura visual 

alinhadas com produção, consumo e descarte adequados do produto, foi possível perceber a 

importância de associar questões sobre sustentabilidade no processo do design de embalagem. 

Palavras-chave: Sustentabilidade; Embalagem; Assinatura Visual. 

 

Abstract 

Most of the products use a variety of packaging, which aid in transportation, use and sale and, 

later, are discarded. The natural cosmetics market, values productions that use natural resources 

properly, lowering the use of synthetic inputs and focusing on proper disposal of products. The aim 

of this paper is to develop a packaging system and a visual signature for the natural cosmetics 

brand Alquimias da Terra - Caçapava do Sul, in a sustainable way. The packaging design 

methodology of professor Fábio Mestriner (1999) will be used, which is divided into stages with a 

focus on strategic product development. With the result, packaging and visual signature properly 

aligned with the production, consumption and disposal of the product, it was possible to realize the 

importance of connecting sustainability issues to the packaging design process. 

Keywords: Sustainability; Packaging; Visual Signature. 
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1. Introdução 

 

Atualmente, é importante perceber a necessidade de mudança de consumo da sociedade 

devido às diversas questões ambientais. Assim, é necessário o desenvolvimento de produtos 

mais sustentáveis, e que utilizem os recursos naturais de maneira adequada em sua produção. 

Segundo Doughert (2011), quando a recuperação do meio ambiente não consegue 

acompanhar a velocidade com que utilizamos os recursos naturais, estamos tendo um 

comportamento não sustentável. 

Em uma revisão de literatura sobre o tema Embalagens e Meio Ambiente podemos 

destacar que os livros: Design Sustentável, Caminhos Virtuosos de Fabrice Peltier e Henri 

Saporta, e Estratégias de Design para Embalagens de Bill Stewart, os quais apresentam farto 

material, exemplos e recomendações para os projetos de embalagem. Destacamos 

particularmente o livro de Bill Stewart, que, no capítulo 11 sobre as Estratégias Ambientais, 

discorre sobre as possibilidades na redução ou a própria ausência de embalagens.  

Com as mudanças nos padrões de consumo, assim como a necessidade de um 

desenvolvimento sustentável, também ocorre uma mudança na maneira de produzir e vender, 

sendo necessário uma nova postura na abordagem com o consumidor. Conforme Kazazian 

(2005), a preocupação com a origem do produto, sua produção e pós - uso começa a tomar 

forma no final do século XX, relacionada com a procedência sobre a segurança alimentar. 

Assim, ainda conforme o autor, desde então os produtos cada vez mais precisam estabelecer 

uma melhor conexão com o consumidor, informando sobre sua origem, e garantindo que seu 

descarte aconteça de maneira adequada e menos poluidora. Nesse contexto, o mercado de 

cosméticos naturais está relacionado com uma produção e consumo mais conscientes. 

Distante de uma produção em escala industrial, o mercado de cosméticos naturais prioriza 

uma menor produção, com utilização adequada de recursos naturais, assim como um menor 

uso de insumos sintéticos e descarte adequado, diminuindo o número de resíduos poluentes 

no planeta.  

As embalagens apresentam diversas funções, que afetam diretamente a produção, 

transporte e consumo. Conforme Mestriner (1999), com o passar do tempo, as embalagens 

além de conter, proteger e viabilizar o transporte de produtos, adquiriram a capacidade de 

vender e conquistar o olhar do consumidor por meio do visual atrativo e comunicativo, sendo 

uma importante ferramenta de marketing para as marcas. Porém, ainda segundo Mestriner 

(1999), após seu uso, a embalagem torna-se um grande potencializador do acúmulo de lixo 

urbano nas cidades, e assim torna-se importante focar em estratégias que viabilizem a 

reciclagem e reutilização dos diversos materiais que compõem as embalagens. Assim, é 

primordial um estudo para que ocorra uma produção, consumo e descarte adequado das 

embalagens utilizadas em nosso cotidiano. 

Dessa maneira, o presente trabalho tem como objetivo desenvolver um conjunto de 

embalagens, levando em consideração a produção, consumo e descarte adequadas do 

material, para a marca de cosméticos naturais Alquimias da Terra – Caçapava do Sul, 

juntamente com um redesenho de assinatura visual. Dessa maneira, visa-se adequar a marca 

ao seu modo de atuação no mercado, promovendo uma autonomia produtiva, e criando uma 

relação de unidade entre o nome da empresa, produtos e embalagens, de maneira consciente 

e sustentável. 
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2. Pré – Projeto 

 

Para auxílio no trabalho, foi definido como necessária a utilização de uma metodologia 

específica para o desenho de embalagem. Assim, foi escolhida a metodologia específica para 

o desenho de embalagem do professor Fábio Mestriner, que apresenta questões de marketing 

que foram consideradas importantes para o projeto. A metodologia pode ser vista na Figura 

1 a seguir. 

Figura 1: Metodologia do professor Fábio Mestriner. Fonte: Mestriner  (2009). 

 

Tendo como base a metodologia para desenho de embalagem do professor Fábio 

Mestriner, o primeiro passo foi o desenvolvimento de um documento de briefing com o 

cliente, para melhor entendimento das necessidades de projeto, assim como esclarecimento 
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de dúvidas. Dessa forma, foi definido a necessidade do desenho de um grupo de embalagens 

para os diversos produtos da marca, juntamente com um redesenho de assinatura visual, 

adequada e vinculada a marca e ao mercado de cosméticos naturais. Considerou-se 

necessário para o projeto um baixo custo de produção e impacto ambiental, coerência com 

os conceitos da empresa de produção e descarte e uma adequada gestão e autonomia no 

desenvolvimento das embalagens, em caso da possibilidade de aumentar o número de 

produtos no catálogo da empresa. 

Conforme a ECOCERT (2017 apud VILA FRANCA, 2018, p.47), agência fiscalizadora 

de diversos produtos naturais, orgânicos e veganos, existem algumas necessidades 

produtivas que as empresas devem cumprir. Para um cosmético ser considerado como 

natural, é necessário que sua composição apresente no mínimo 95% de insumos naturais, e 

5% de insumos sintéticos que não tenham equivalente natural no mercado, respeitando a lista 

de componentes permitidos. Também é necessário que os cosméticos naturais tragam, entre 

seus componentes de origem natural, o mínimo de 50% de insumos de origem vegetal, com 

5% de plantações orgânicas certificadas, como visto na Figura 2. 

 

Figura 2: Gráfico sobre porcentagem de insumos dos cosméticos naturais. Fonte: elaborado pelos 

autores (2020). 

 

A Alquimias da Terra – Caçapava do Sul, é uma empresa que produz cosméticos 

naturais. Sua fundação aconteceu em setembro de 2018, tendo como origem a cidade de 

Caçapava do Sul, no estado do Rio Grande do Sul. O início do coletivo deu-se por meio do 

interesse comum de duas amigas, hoje sócias na marca, por cosméticos naturais. Princípios 

de autonomia, sustentabilidade, fortalecimento da economia local e redução de resíduos 

regem a empresa. Atualmente a Alquimias da Terra comercializa diversos cosméticos 

naturais, como antissépticos, sabonetes, desodorante, óleo corporal, pomada natural, 

aromatizador, ecopad (disco de limpeza facial reutilizável) e vela para massagem, como 

pode ser visto na Figura 3. 
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Figura 3: Embalagens de produtos da Alquimias da Terra antes da reformulação. Fonte: Perfil da 

Alquimias da Terra no Instagram. 

 

Após a compilação do documento de briefing, foi desenvolvida uma pesquisa para a 

compressão adequada do mercado de cosméticos naturais, o qual vem crescendo nos últimos 

anos, e está muito relacionado com a produção autoral e de pequenos produtores. Esse 

contexto se relaciona com o artesanato do aroma que, além de trabalhar com produtos como 

aromatizador de varetas, spray de ambiente, sachês, pot-pourris (Kit de folhas, sementes, 

flores e frutos aromáticos) e velas perfumadas, tem espaço no mercado de cosméticos 

naturais, por meio de produtos como perfumes pessoais, sabonetes, shampoos, 

condicionadores e cremes, entre outros cosméticos.  

O mercado de cosméticos naturais está relacionado com uma produção e consumo mais 

conscientes. Os consumidores levam em consideração o desenvolvimento sustentável, cuja 

produção, com o menor uso de insumos sintéticos e descarte adequado, reduz o número de 

resíduos e poluentes no planeta. Os produtos desenvolvidos utilizam substâncias naturais 

menos nocivas à saúde dos consumidores.  

A produção acontece em menor escala, dispensando a utilização de indústrias e grandes 

empresas terceirizadas no processo de fabricação. Os produtores desempenham todas as 

funções dentro da empresa, indo desde a produção, marketing, distribuição e venda do 

produto. A vitrine, ou ponto de contato com o público, acontece, em grande maioria, por 

meio de mídias sociais. 

No mercado de cosméticos naturais, a competição entre as empresas é vista diante da 

perspectiva de cooperação entre as diversas marcas. Diferentes perfis, com seus variados 

produtos, muitas vezes integram uma rede de auxílio que atua como uma espécie de 

ferramenta de apoio entre os produtores. A ajuda mútua fomenta o mercado e o alcance dos 

produtos naturais, corroborando para a causa que vai além da compra e venda, um estilo de 

vida que preza por um consumo mais sustentável e consciente. 

Por meio das informações coletadas pelo briefing e pela pesquisa sobre o mercado de 

cosméticos naturais, foram estruturados objetivos de marketing para serem norteadores no 

desenvolvimento do projeto. Assim, foi definida a necessidade de desenvolver embalagens 

com menor impacto ambiental e baixo custo de produção. Juntamente com o redesenho de 

assinatura visual, considerou-se necessário que o produto final seja configurado com uma 

melhor legibilidade e visibilidade, e que seja identificado com um produto natural, ao mesmo 

tempo que esteja adequado a uma estética industrial e de alta ordem gráfica. Dessa maneira, 

visa-se aumentar a qualidade percebida do produto, ao agregar valor por meio da 
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embalagem, e solidificar a marca no mercado, criando uma relação de unidade entre o nome 

da empresa, nome dos produtos e as suas embalagens. 

A próxima etapa foi uma análise de produto por meio de um estudo de campo. Conforme 

Mestriner (1999), considerar um estudo de campo é importante para identificar 

oportunidades e falhas dos produtos dentro da categoria. Essa etapa originalmente busca 

avaliar os produtos em seus pontos de venda, comumente em espaços físicos. Porém, com o 

estudo foi identificado que diversas marcas, assim como a própria Alquimias da Terra, 

utilizam mídias sociais, como o instagram, para comunicação e venda de seus produtos. 

Dessa maneira, além do estudo em pontos de venda físicos, foram analisados pontos de 

vendas digitais juntamente.  

A Dermapelle Farmácias de Manipulação (Figuras 4 A e 4 B), fundada em 1996, e a + 

VIVA Pharma (Figura 4 C) são farmácias de manipulação com fabricação e comercialização 

de produtos de marca própria, além da comercialização de produtos multimarcas. Ambas as 

farmácias avaliadas neste estudo de campo estão localizadas em Santa Maria – RS e possuem 

lojas físicas e virtuais. A identificação com um produto natural, nas duas lojas físicas 

analisadas, acontece por meio da construção de elementos mais simples nos rótulos, com 

cores mais terrosas, trazendo referência aos tons que são mais comumente encontrados na 

natureza. As embalagens dividem-se entre frascos de vidro e diferentes polímeros. 

Figura 4: Pesquisa de campo: (A e B) Dermapele Farmácia de Manipulação; (C) +VIVA Pharma. 

Fonte: Autores (2020). 

 

Para os pontos de venda digitais, foram analisadas as marcas Tuim Biocosméticos (Figura 

5 A), originária de São Paulo – SP, e Tierra Pura Biocosmética (Figura 5 B), localizada em 

Sierras Grandes de Córdoba, na Argentina. As embalagens da Tuim Biocosmética 

apresentam seus rótulos em cores predominantemente claras, como bege, e referência ao 

natural acontece por meio de algumas ilustrações. A Tierra Pura Biocosmética também 

apresenta cores predominantemente claras em seus rótulos, porém com alguns pontos de cor 

em determinados momentos, e faz uso de ilustrações mais complexas. Também foi possível 

identificar a presença de algumas ecobags, que podem ser utilizadas como kits de produtos 

e também embalagens de transporte.  
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Figura 5: Pesquisa de campo digital: (A) Produtos da Tuim Biocosméticos; (B) Produtos da Tierra 

Pura Biocosméticos. Fonte: Instagram da Tierra Pura Biocosmética e Tuim Biocosmética (2020). 

 

Foi possível identificar que os concorrentes apresentam-se, de maneira geral, mostrando 

que a forma que seus produtos são feitos é natural e responsável, gerando o menor índice de 

resíduos possível. Pode-se identificar nas marcas analisadas, que os elementos e as 

embalagens no mercado de cosméticos naturais são estruturados de maneira mais simples, 

organizada e direta. São utilizados poucos elementos, deixando a mensagem e a intenção do 

produto sempre muito clara. As cores de maneira geral remetem tons que podem ser 

diretamente encontrados na natureza, o que também acontece nas ilustrações presentes em 

alguns pontos. Também foi possível compreender que as embalagens, em sua maioria, são 

compostas por frascos, alternando entre vidros e polímeros, juntamente com rótulos 

adesivados na superfície do material. 

 

3. Projeto 

 

Após uma melhor compreensão fornecida pela pesquisa inicial e pelo estudo de campo, e 

em concordância com os objetivos de marketing citados anteriormente, foram definidas 

algumas premissas de design para orientar o desenvolvimento do projeto. Identificou-se a 

importância de propor um sistema de embalagens que considere autonomia na atualização 

do desenho, em caso de aumento da linha de produção e venda, e que promova uma 

reutilização no pós uso dos produtos. Dessa maneira, foi definido que a embalagens 

deveriam ser estruturadas por meio de frascos de vidro, permitindo um reaproveitamento do 

material, juntamente com rótulos, preferencialmente de papel reciclado, tendo o foco em 

processos alternativos de impressão, como carimbos e stencil. Foi considerado necessário 

primar por uma estética industrial com identificação de produto natural, trazendo assim uma 

configuração de alta ordem gráfica com a essência de uma produção artesanal. Para diminuir 

o custo de produção, foi definido o uso de poucas cores, as quais deveriam remeter a tons 

terrosos e naturais. Assim, o resultado final visa apresentar melhor visibilidade, legibilidade, 

identificação com o produto natural, autonomia produtiva e melhor posicionamento no 

mercado para o produto e a marca.  
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Definido que as embalagens seriam compostas de frascos de vidro, iniciou-se estudos 

para entender as possibilidades de aplicações de rótulos no material. Com o foco em poucas 

cores e um baixo custo de produção, definiu-se o uso de algum material que já possua alguma 

cor, pois dessa maneira, o uso de cores na impressão poderia ser reduzido. Após estudos, 

considerou-se o papel craft como a melhor possibilidade para uso no projeto, visto que sua 

cor natural remete a tons terrosos encontrados na natureza, e sua materialidade transmite a 

essência de algo produzido de maneira artesanal. A utilização de algum material já reciclado 

aumentaria muito os custos de produção dos rótulos e inviabilizaria a concepção das 

embalagens. Por meio de alguns testes, foi definida a utilização do papel craft 220 g/m² para 

uma melhor colagem nos frascos de vidro, como pode ser visto na Figura 6 A. Para o 

redesenho da assinatura visual, foi desenvolvido um lettering (Figura 6 B) para ser utilizado 

como logotipo. A inspiração teve como base o estilo de letra cursiva itálica, que conforme 

sua estrutura transmite uma maior expressividade da escrita à mão, fazendo referência assim 

às questões defendidas pela marca. Para transmitir uma maior modernidade ao desenho, foi 

utilizada uma caneta de ponta pincel na configuração. A assinatura visual também é 

composta por um símbolo, em referência a elementos naturais utilizados na produção dos 

cosméticos, e uma tipografia de auxílio. Para colaborar na identificação de um produto 

natural, foram desenhados símbolos de apoio para utilização nos rótulos e embalagens dos 

cosméticos, assim como na aplicação do stencil, como pode ser visto na Figura 6 C.   

 

Figura 6 – Material e elementos da assinatura visual: (A) Papel craft 220 g/m²; (B) Processo de 

desenvolvimento do lettering; (C) Assinatura visual e elementos. Fonte: Autores (2020). 

 

Para a impressão, definiu-se dois processos: a impressão a laser e stencil. Diminuindo os 

custos de produção, e já considerando a cor do papel para os rótulos, percebeu-se como 

suficiente a utilização de apenas uma cor para a impressão de todas as informações. Dessa 

maneira, utilizando a cor preta, as embalagens apresentam legibilidade e visibilidade 

suficiente, organizando de maneira clara e direta todas as informações pertinentes, incluindo 

as ilustrações de elementos naturais presentes. Diante da questão de alguns produtos não se 

adequarem aos frascos de vidro, e da necessidade de embalagens de transporte e venda de 

kits de produtos, foi desenvolvida uma estampa para ser aplicada por meio de um stencil, 

obtido com corte a laser. Assim, é possível imprimir por meio de poucas unidades do stencil 

em papel para ser utilizado como embrulho de produtos sólidos, assim como tecido para a 

costura de ecobags, servindo de embalagens de transporte e kits de produtos. 

Inicialmente, foi pensando nos rótulos para os produtos já existentes na linha de produção 

da Alquimias da Terra. Assim sendo, foram projetados 6 modelos diferentes de rótulos e 

uma etiqueta que acompanha o produto. Os modelos podem ser vistos na Figura 7 a seguir. 
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Figura 7 – Modelos dos rótulos. Fonte: Autores (2020). 

 

Para manter uma coerência entre todas as peças, promovendo uma alta ordem gráfica e 

possibilitando uma autonomia de expansão no número de embalagens, o projeto foi 

organizado por meio de uma estrutura modular. Cada peça apresenta uma configuração que 

tem como base módulos que se repetem por toda sua estrutura, demarcando espaços 

adequados para todas as informações presentes nos materiais. Dessa maneira, tendo como 

base os rótulos produzidos, é possível desenvolver novas peças coerentes com o projeto caso 

haja a necessidade de novas embalagens devido a um aumento da linha de produção da 

marca. A organização estrutural dos rótulos pode ser vista na Figura 8 a seguir. 

Figura 8 – Construção modular dos rótulos. Fonte: Autores (2020). 

 

4. Resultados  

 

Como resultado, apresenta-se um conjunto de embalagens juntamente com uma nova 
assinatura visual. O projeto encontra-se adequado a um consumo e pós consumo mais 

consciente e sustentável, uma vez que os papéis podem ser reciclados, os frascos de vidro 

reutilizados para fins decididos pelo consumidor ou retornados à própria Alquimias da Terra. 

A ecobag além da função de transporte dos produtos, que quando retornados podem ser 

transportados novamente, pode ser utilizada por outros fins definidos pelo consumidor, 

diminuindo assim o uso de sacolas plásticas, por exemplo. Por meio de uma gestão clara do 

processo de desenvolvimento do projeto, é possível uma ampliação de peças, resultando em 
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novos modelos de rótulos dependendo da ampliação da linha produtiva. As informações 

pertinentes às embalagens apresentam uma comunicação clara e direta, e juntamente com a 

cor, material escolhido e os elementos componentes da assinatura visual, demonstram a 

responsabilidade social da marca e identificação de um produto obtido de maneira artesanal 

com uma grande ordem gráfica. O resultado pode ser visto na Figura 10 a seguir. 

Figura 10 Resultados finais: (A) Conjunto das embalagens; (B) Ecobag para kit de produtos; (C) 

Detalhe da estampa com o stencil. Fonte: Autores (2020). 

 

5. Considerações finais 

 

No decorrer dos estudos realizados para o projeto, foi possível constatar a possibilidade 

do desenvolvimento de produtos com uma perspectiva sustentável. Diante dos novos 

comportamentos percebidos nos consumidores, assim como a necessidade de uma 

responsabilidade ambiental, é importante que as marcas se atentem a novas e adequadas 

estratégias de produção, consumo e descarte. Dentro dessa perspectiva, a embalagem é um 

ponto importante. Assim, por meio do projeto foi possível constatar a necessidade de 

inclusão, no processo do design de embalagem, de questões importantes a respeito do 

descarte do material após o uso do produto. Uma vez que, dependendo do contexto o descarte 
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pode acontecer de maneira imediata logo após o uso, é crucial pensar em alternativas que 

contornem essa situação, como optar por materiais que facilitem a reciclagem e descarte ou 

sistemas que possibilitem uma reutilização ou um retorno das embalagens para a marca que 

as desenvolveu.  

Pode - se constatar também que em determinados casos, soluções simples e sustentáveis 

tornam-se opções financeiramente mais viáveis para o pequeno e médio produtor. Nesse 

contexto, também torna-se pertinente ressaltar a importância da pesquisa de técnicas de 

produção que sejam adequadas às necessidades do projeto. Para embalagens da Alquimias 

da Terra seria inviável a impressão de grandes quantidades de material, utilizando métodos 

de grande tiragem, como offset, uma vez que apresentariam um custo muito elevado e uma 

produção de unidades muito superior à atual necessidade de venda dos cosméticos. 

No desenvolvimento do projeto, evidenciou-se também que a embalagem quando 

comunica ao público uma postura de responsabilidade ambiental do produto, estimula 

comportamento de consumo consciente. Utilizando - se de uma mensagem clara e direta, é 

possível atrair um público que já se preocupa em consumir produtos desenvolvidos sob uma 

ótica sustentável, ao mesmo tempo atrai a atenção de potenciais novos clientes.  

Para além disto, o sistema de embalagens proposto encontra-se sendo implementado pela 

marca de maneira gradual até chegar no estágio final, momento em que todas as embalagens 

serão substituídas pelas embalagens deste projeto. Alguns meses após o início da 

implementação, as proprietárias da empresa Alquimias da Terra - Caçapava do Sul entraram 

em contato relatando um feedback positivo de crescimento no mercado, informando que três 

lojas da cidade de Caçapava do Sul – RS estão realizando a venda dos cosméticos também.  
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Resumo 

O consumo de recursos fósseis visando a geração de energia intensifica a emissão de gases de 

efeito estufa (GEE), que por sua vez pressionam negativamente as mudanças climáticas globais. 

Diante da urgente necessidade de redução de emissões de GEE, utilizar combustíveis de fontes 

renováveis e menos poluentes é uma alternativa viável sob os pontos de vista ambiental, econômico 

e energético. No Brasil, o principal biocombustível produzido é o etanol de cana-de-açúcar. 

Contudo, neste processo é gerada a vinhaça, um subproduto que devido à alta carga orgânica, 

concentração de nutrientes e acidez tem grande potencial poluidor. Com o objetivo de elencar as 

possibilidades de uso da vinhaça foi feita uma revisão bibliográfica integrativa, considerando, após 

pré-seleção, 19 achados primários voltados à aplicação da vinhaça como insumo. Como conclusão 

foram elencados a digestão anaeróbia visando a obtenção de biogás, a utilização como fonte de 

nutrientes para o desenvolvimento de organismos e posterior extração de biomassa, ácidos 

orgânicos, álcoois e enzimas, assim como a tradicional aplicação in natura como fertilizante e suas 

variantes. 

Palavras-chave: Aplicações alternativas, Vinhaça de cana-de-açúcar, Produção mais 

limpa. 

 

Abstract 

The usage of fossil resources aiming energy generation intensifies the emission of greenhouse 

gases (GHG) which impact negatively the global climate changes. Considering the urgent need to 

reduce the emission of GHG it is a viable alternative to use renewable and less polluting fuels 

according to the environmental, economic, and energy perspectives. Sugarcane ethanol is the main 

biofuel produced in Brazil, but its process generates a subproduct called vinasse which has a great 

polluting potential due to its high organic load, nutrients concentration, and acidity. Aiming to list 

the possibilities of vinasse usage, after a pre-selection of 19 documents, an integrative 

bibliographic review was made considering the vinasse application as a production input. 

Anaerobic digestion to obtain biogas was listed, the usage of a nutrients source to the development 

of the organisms and subsequent biomass extraction, organic acids, alcohols and enzymes, and 

also the traditional application in natura as fertilizer and its variations. 

Keywords: Alternative applications, Sugarcane vinasse, Cleaner production 
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1. Introdução 

Há mais de dois séculos a sociedade explora com arrojo recursos fósseis não renováveis 

como carvão, petróleo e gás natural visando a geração de energia. Contudo, somente nas 

últimas três décadas a agenda climática e ambiental tem permeado as discussões globais. 

Durante esse período diversos cientistas e agências internacionais têm alertado sobre as 

consequências de médio e longo prazo vinculadas à utilização de combustíveis dessa 

natureza e sua capacidade de impactar negativamente nas mudanças climáticas mundiais. 

Os processos industriais, e, sobretudo, o alto consumo de combustíveis fósseis foram 

apontados como principais responsáveis pela emissão de gases de efeito estufa (GEE). 

Aliados aos problemas climáticos, o esgotamento das fontes tradicionais não renováveis de 

energia e a instabilidade no preço do petróleo preocupa os mercados globais e impulsiona 

buscas constantes por fontes alternativas e renováveis de energia que atendam a demanda 

mundial (CASTAÑEDA-AYARZA; GODOI, 2021; DIAS et al., 2018; RAJESH BANU et 

al., 2021; VIEIRA et al., 2020). 

Diante da necessidade de reduzir o consumo de combustíveis fósseis e as emissões dos 

GEE, os biocombustíveis têm-se destacado como fontes renováveis promissoras para 

substituição dos derivados de petróleo, sendo produzidos no mundo todo (MORAES; 

ZAIAT; BONOMI, 2015). Embora existam diversas maneiras de gerar energia limpa a 

partir de fontes renováveis como vento, sol e água, o uso de biomassa torna-se apropriado 

devido o fornecimento de combustíveis líquidos, como o bioetanol e biodiesel, utilizados 

em transportes (ALALWAN; ALMINSHID; ALJAAFARI, 2019). A produção de 

bioetanol apresenta diversas vantagens, podendo ser obtido por meio do uso de inúmeras 

biomassas vegetais, encontradas em abundância na natureza, dentre elas: beterraba, 

sacarina, melaço, milho, arroz, laticínios, cana de açúcar e materiais celulósicos. Além 

disso, é considerada uma fonte renovável e apresentam impactos ambientais inferiores 

quando comparados aos causados pela gasolina fóssil (HOARAU et al., 2018). 

 Na América do Norte, o etanol é produzido a partir de biomassa de milho, enquanto 

países como Brasil, Índia e Tailândia produzem etanol a partir da cana de açúcar 

(HOARAU et al., 2018; SYDNEY et al., 2020). Atualmente no mercado mundial, Brasil e 

Estados Unidos ocupam posições de destaque no campo da produção de biocombustíveis, 

em 2017 produziram 60 e 27 milhões de m³ de etanol representando 85% da produção 

mundial e 75% do consumo de etanol. Em 2019, foram produzidos mundialmente 

aproximadamente 125 milhões de m³ de etanol e estima-se que em 2024 a produção 

chegará a 134 milhões de m³ (CASTAÑEDA-AYARZA; GODOI, 2021; HOARAU et al., 

2018). 

A cana-de-açúcar é uma das biomassas mais promissoras para obtenção de bioenergia e 

biocombustíveis no Brasil. Segundo estudos, a cana é a matéria prima mais eficiente para 

obtenção de etanol em termos de emissões de GEE quando comparada ao etanol 

proveniente de outras biomassas. A substituição da gasolina por etanol proveniente da cana 

reduz em 90% a emissão de GEE, enquanto o etanol proveniente do milho a taxa de 

redução varia entre 15% e 65%.  Com o uso do etanol, entre os anos 2008 e 2018, foi 

possível evitar a emissão de 0,5 bilhões de toneladas de dióxido de carbono e estima-se que 

até 2030 sejam evitados a emissão de mais de 1,29 bilhões de toneladas de CO2 (SYDNEY 

et al., 2020).. 
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O processamento da cana-de-açúcar para obtenção de etanol, gerou resultados positivos 

econômicos, energéticos e ambientais para o Brasil. No entanto, a produção de etanol gera 

grandes volumes de vinhaça, principal subproduto da etapa de destilação do mosto 

alcoólico (BERNAL et al., 2017; ENG SÁNCHEZ et al., 2021). Segundo Hoarau et al., 

(2018), as indústrias sucroalcooleiras produzem com uma tonelada de biomassa 12 L de 

etanol, 94 kg de açúcar e geram como resíduos 156 L de vinhaça e 250 kg de bagaço, 

representando a geração de 13 L de vinhaça por litro de álcool produzido. Estima-se ainda 

que, com o aumento da produção de etanol, sejam produzidos 1742 milhões de m³ de 

vinhaça em 2024. 

A vinhaça é considerada um dos resíduos mais poluentes provenientes da produção de 

etanol. É um resíduo líquido, de cor escura e odor desagradável, seu potencial poluidor é 

100 vezes maior quando comparados ao esgoto sanitário devido principalmente à sua alta 

carga orgânica, alta demanda bioquímica de oxigênio (DBO), baixo pH (3,5 – 5,0). Além 

disso, a vinhaça possui em sua composição nutrientes como potássio, fósforo e nitrogênio, 

podendo variar conforme biomassa utilizada no processo de obtenção de etanol (HOARAU 

et al., 2018). Devido ao grande volume e da presença de nutrientes em sua composição, no 

Brasil, grande parte da vinhaça é utilizada como fertilizantes e para irrigar o próprio 

cultivo de cana, com objetivo de aproveitar seus nutrientes e diminuir o consumo de água. 

Contudo, essa prática pode ocasionar uma série de impactos ambientais como salinização e 

acidificação do solo, contaminação de águas subterrâneas, proliferação de insetos, 

liberação de odores desagradáveis, eutrofização de corpos hídricos, redução de oxigênio 

dissolvido e inibição de germinação (BERNAL et al., 2017; ENG SÁNCHEZ et al., 2021; 

MARAFON et al., 2019). Em relação ao grande volume produzido de vinhaça, tem-se 

ainda o problema de transporte desse resíduo. A grande quantidade produzida torna 

inviável seu transporte por tubulações e bombas, sendo necessário fazê-lo por canais 

escavados abertos, ocasionando desta forma a emissão de GEE, podendo emitir 455 g de 

CO2 por L de etanol (BERNAL et al., 2017). 

Sendo assim, diante do exposto, o presente artigo tem como objetivo elaborar uma 

revisão integrativa que apresente as formas de utilização da vinhaça, buscando tornar a 

produção de etanol da cana de açúcar um processo produtivo mais sustentável. 

 

2. Metodologia 

Esta revisão foi elaborada considerando seis etapas principais: identificação do tema e 

seleção da questão da pesquisa, estabelecimentos de critérios de inclusão e exclusão de 

artigos, identificação dos estudos pré-selecionados, categorização dos estudos, análise e 

interpretação dos dados e síntese das informações. Para tal, as informações foram extraídas 

da base de dados Science Direct, utilizando as palavras-chave: “sugarcane vinasse”, 

“cleaner production”, “GHG reduction” e “ethanol production”. Não foram definidos 

intervalos temporais, idioma de publicação ou critérios quanto à originalidade dos dados.  

Após a seleção primária dos artigos, que indexou 74 publicações, foram realizadas a 

leitura do título, palavras-chave e resumo dos 74 documentos, sendo excluídos os artigos 

que não mencionaram possíveis métodos de utilização da vinhaça de cana-de-açúcar, 

resultando em um conjunto de 19 referências publicadas entre os anos de 2014 e 2021. 
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Para a análise das possíveis aplicações da vinhaça bem como as palavras mais citadas 

nos artigos estudados, foi utilizado o software VOSviewer, que é capaz de gerar mapas de 

similaridades após considerar os dados bibliométricos dos artigos selecionados. 

Para a análise e posterior síntese dos artigos que atenderam aos critérios de inclusão foi 

utilizado um quadro sinóptico com título da pesquisa, nome dos autores, intervenção 

proposta, resultados e recomendações/conclusões. 

 

3. Revisão integrativa 

 

Dentre os 19 artigos selecionados, 14 foram publicados por instituições brasileiras, 2 

por instituições indianas, 2 por instituições tailandesas e 1 por instituição francesa (figura 

1). 

 

Figura 1 – Localização das instituições dos artigos selecionados 

 
Fonte: Autores, (2021) 

 

Considerando que o Brasil detém aproximadamente 18% da produção e 36% do 

comércio mundial de açúcar do globo, justifica-se a maior produção de estudos e pesquisas 

que envolvam esta cadeia produtiva em detrimento de outras nações (VIDAL, 2020). 

 

As palavras mais citadas nos artigos são apresentadas na figura 2, que representa a 

quantidade de ocorrências através do tamanho dos círculos e o ano da ocorrência através de 

sua cor.  
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Figura 2 – Análise de ocorrência de palavras 

 

Fonte: Autores, (2021) 

 

Considerando o resultado na análise de ocorrências, entre as palavras mais citadas nas 

publicações estão biocombustíveis, energia, bioetanol, sustentabilidade, hidrogênio, biogás 

e Brasil.  

Dentre os 19 artigos selecionados, 11 artigos mencionam a produção de biogás (energia, 

hidrogênio e metano) como aplicação da vinhaça, 8 mencionam o seu uso como 

fertilizantes, 3 mencionam a produção de biomassa e 3 a produção de ácidos orgânicos. 

Os artigos que mencionaram a utilização da vinhaça para a obtenção de biogás e 

posterior geração de energia foram majoritariamente publicados por instituições e 

pesquisadores brasileiros, 63,64%, contudo, foram selecionados artigos de instituições 

indianas, 18,18%, de instituições tailandesas, 9,09% e francesas, 9,09%. A maioria das 

obras, ou seja, 54,55% foram publicadas recentemente, entre 2020 e 2021, enquanto o 

restante foi publicado entre 2015 e 2019. 

Considerando as publicações que reportaram a possibilidade de empregar a vinhaça 

como fertilizante, 3 foram publicados por instituições nacionais, 2 por instituições 

indianas, 2 por instituições tailandesas e um deles publicado por instituição francesa. Esta 

heterogeneidade demostra que esta aplicação é difundida e dominada mundialmente. As 

obras foram publicadas com regularidade entre os anos de 2015 e 2021, com exceção de 

2017. 

Os três artigos que citaram o emprego da vinhaça como fonte de nutrientes para a 

produção de biomassa foram publicados por instituições de três países distintos, Brasil, 

Índia e França nos anos de 2020, 2021 e 2018 respectivamente. Os três artigos são bem 
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fundamentados, especialmente a obra de Sydney et al., (2020) que apresenta conclusões de 

ensaios onde a vinhaça foi utilizada, diluída ou não, como meio de desenvolvimento de 

microrganismos distintos. 

Considerando as publicações que reportaram a possibilidade de empregar a vinhaça 

como fertilizante, 3 foram publicados por instituições nacionais, 2 por instituições 

indianas, 2 por instituições tailandesas e um deles publicado por instituição francesa. Esta 

heterogeneidade demostra que esta aplicação é difundida e dominada mundialmente. As 

obras foram publicadas com regularidade entre os anos de 2015 e 2021, com exceção de 

2017. 

Analisando os artigos que apresentavam a utilização da vinhaça de cana-de-açúcar na 

produção de ácidos orgânicos, 2 são recentes, publicados em 2020 e 2021 e outro 

publicado em 2018. Os três artigos foram publicados por instituições de países distintos, a 

publicação de 2021 é de instituição nacional, a obra de 2020 é de instituição indiana e o 

artigo de 2018 é francês. 

 

4. Resultados e análises 

 

4.1 Fertilizantes 

Atualmente, a principal aplicação da vinhaça é como fertilizante. Segundo Eng Sánchez 

et al., (2021) 97% da vinhaça produzida nos engenhos brasileiros são voltadas para a 

fertirrigação do próprio cultivo de cana-de-açúcar a fim de reciclar os seus nutrientes. A 

vinhaça é um resíduo rico em nutrientes como potássio, fósforo, nitrogênio e sulfatos, 

possui alta carga de materiais orgânicos biodegradáveis e baixo pH. No entanto, essa 

prática comum pode causar alguns impactos negativos, como afetar a estrutura do solo, 

contaminar corpos d’água próximos e reduzir o rendimento das culturas (BERNAL et al., 

2017).  

Uma alternativa para essa problemática seria a biodigestão da vinhaça, o qual reduziria 

a matéria orgânica do resíduo, mantendo suas propriedades para ser utilizado como 

biofertilizante. Segundo Marafon et al., (2019), no processo de digestão a matéria orgânica 

presente na vinhaça é degradada em compostos mais simples. A redução da relação 

carbono/nitrogênio ocasionada pela biodigestão favorece a aplicação da biomassa digerida 

como biofertilizante e corretivo do solo. As vantagens de aplicar a vinhaça no próprio 

cultivo incluem o aumento na produção de cana-de-açúcar, a otimização de recursos 

hídricos, uma vez que a vinhaça possui em sua composição 93% de água e a redução do 

uso de fertilizantes químicos (SYDNEY et al., 2020). 

Segundo Hoarau et al., (2018) o pré tratamento anaeróbio é capaz de reduzir a 

toxicidade da vinhaça, possibilitando sua aplicação em concentrações de até 10% para 

irrigação de outros cultivos, como milho e hortaliças, gerando maior crescimento de raiz, 

número de folhas, biomassa, proteína e amido. Algumas plantas mostraram-se mais 

resistentes, sendo possível aplicar concentrações de vinhaça de até 50% sem efeitos 

inibitórios. 
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4.2 Biogás 

Outro método de aplicação da vinhaça tem atraído a atenção de pesquisadores e 

industriais por seus resultados: a digestão anaeróbia. Moraes, Zaiat e Bonomi, (2015) 

descrevem a digestão anaeróbica como um conjunto de processos metabólicos vinculados à 

atividade de ao menos três grupos de microrganismos, bactérias acidogênicas, bactérias 

acetogênicas e arqueas metanogênicas, que ocorrem na ausência de oxigênio molecular e 

na presença de matéria orgânica (WIRTH et al., 2012) 

Durante o processo, gases com grande potencial energético, como hidrogênio e metano, 

são formados. Enquanto o hidrogênio é gerado pelos microrganismos acidogênicos durante 

a acidificação da vinhaça, o metano, constituinte principal do biogás, é produzido pelos 

microrganismos metanogênicos, que utilizam o hidrogênio gerado na etapa anterior como 

substrato (SYDNEY et al., 2020). 

O hidrogênio é um gás combustível de queima ambientalmente limpa e possui grande 

potencial calorífico, 122 MJ/Kg. Esse potencial supera o poder calorífico de diversos 

combustíveis, como o gás natural, com 47 MJ/Kg, o diesel, com 43 MJ/Kg, e o carvão 

mineral, com 25 MJ/Kg  (KAPDAN; KARGI, 2006). Diante das vantagens proporcionadas 

por este combustível, o hidrogênio é considerado uma alternativa promissora para geração 

de energia e aplicações industriais (SHARMA; GHOSHAL, 2015). 

O biogás é outro combustível com grande potencial de uso e por isso também é 

considerado uma alternativa promissora ao uso de combustíveis fósseis. Após ser 

submetido a processos de purificação, obtém-se valor calorífico semelhante ao observado 

no gás natural, 47 MJ/Kg, com a vantagem de ser obtido a partir de matriz renovável com 

grande disponibilidade (SZYMANSKI; BALBINOT; SCHIRMER, 2010). 

Atualmente o processo de biodigestão anaeróbia é considerado a principal e mais 

vantajosa alternativa para a gestão da vinhaça produzida nas biorrefinarias de açúcar e 

álcool. A técnica de biodigestão anaeróbia supera a fertirrigação da vinhaça in natura pois 

apresenta algumas vantagens incluindo a grande redução da carga orgânica presente e os 

gases produzidos têm grande potencial para utilização na geração de energia, que em 

excesso é descarregada na rede, gerando receita (MORAES; ZAIAT; BONOMI, 2015). 

A tabela 1 apresenta a caracterização da vinhaça antes e depois do processo de digestão 

anaeróbia. Fica evidente que a remoção de nutrientes essenciais para o desenvolvimento da 

lavoura como nitrogênio, fósforo e potássio em sistemas de biodigestão anaeróbia é 

desprezível, o que significa que o potencial fertilizante da vinhaça é mantido no efluente 

digerido. Além de manter esta característica, o pH da vinhaça é corrigido no processo, o 

que é benéfico para a lavoura e o desenvolvimento de microrganismos essenciais à saúde 

do solo (MORAES; ZAIAT; BONOMI, 2015). 
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Tabela 1 - Caracterização da vinhaça antes e após processo de digestão anaeróbia 

Características 
Vinhaça 

(antes da digestão) 

Vinhaça 

(depois da digestão) 

pH 4 6,9 

DQO (g/L) 29 9 

N total (g/L N) 0,55 0,6 

N amoniacal (g/L) 0,04 0,22 

Potássio (g/L O) 1,4 1,4 

Fósforo (g/L 0,017 0,032 

Sulfato (g/L) 0,45 0,032 

Fonte: Adaptado de Marafon et al.(2019) 

 

 

4.3   Obtenção de ácidos orgânicos 

Poucos são os estudos que relatam a obtenção de ácidos orgânicos através da digestão 

anaeróbica da vinhaça, a maioria das pesquisas é voltada para a produção de 

biocombustíveis como biohidrogênio e metano. Segundo Eng Sánchez et al., (2021) a 

digestão anaeróbica da vinhaça é capaz de gerar intermediários de fase solúvel, os quais 

possuem valor agregado e diversas aplicações. 

A digestão anaeróbica pode ser dividida em quatro fases: hidrólise, acetogênese, 

acidogênese e metanogênese, onde ao final das quatro etapas, tem-se biogás rico em 

metano que pode ser convertido posteriormente em eletricidade, combustíveis entre outras 

aplicações. Os ácidos orgânicos são formados na etapa acidogênica e consumidos na etapa 

metanogênica, sendo assim para obtenção de ácidos é necessária uma atenção maior no 

processo acidogênico. Através do processo de acidogênese é possível obter uma extensa 

variedade de ácidos orgânicos como ácido acético, propiônico, butírico e lático e álcoois 

como etanol e butanol (ENG SÁNCHEZ et al., 2021; MORAES; ZAIAT; BONOMI, 

2015). 

Segundo Hoarau et al., (2018) o ácido lático é o mais estudo por ser um produto 

químico versátil, podendo ser utilizado em diversos processos industriais como 

aromatizante, acidificante, amaciante de couro, antimicrobiano e como conservante. O 

ácido propiônico, é comumente utilizado na produção de aromatizantes artificiais, 

emulsificantes, perfumes, fungicidas e herbicidas, sendo muito utilizados em indústrias 

alimentícias e farmacêuticas. O ácido butírico, por sua vez, pode ser utilizado em indústrias 

alimentícias, na produção de emulsificantes e plastificantes. 

Os ácidos orgânicos, atualmente, são obtidos através de processos químicos utilizando 

recursos fósseis. No entanto, estes também podem ser obtidos através do processo de 

digestão de efluentes ricos em matéria orgânica, assim como a vinhaça. Desta forma, a 
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biodigestão da vinhaça para obtenção de ácidos orgânicos, pode ser um caminho 

alternativo para seu uso, apresentando vantagens quando comparado ao processos 

químicos e condizendo com o desenvolvimento de fontes de energia sustentáveis, uso de 

matérias-primas de baixo custo e reaproveitamento dos resíduos (ENG SÁNCHEZ et al., 

2021). 

 

4.4 Produção de biomassa 

Considerando as características principais da vinhaça, como fonte de nutrientes e 

relação DQO/DBO média, situação que indica a biodegradabilidade, e por existirem 

limitações ambientais que restringem seu uso in natura como fertilizante, outra alternativa 

é utilizá-la como fonte de nutrientes para a produção de biomassa microbiana e metabólitos 

(NASPOLINI et al., 2017). 

A produção de biomassa demanda pouca adaptação nos processos já existentes nas 

biorefinarias e tem grande potencial para gerar receita a partir de resíduo que diversas 

vezes é descartado. A vinhaça excedente, que não é aproveitada para fertirrigação, é 

disposta em locais chamados de “áreas de sacrifício”, locais que devido às características 

da vinhaça e volume descartado, tornam-se impróprios para o cultivo. O descarte da 

vinhaça, além de tornar o solo improdutivo, também pode ocasionar processos de erosão 

do solo, eutrofização de cursos d'água, contaminação subaquática devido à lixiviação de 

ânions e desertificação - condições já observadas no Brasil (SYDNEY et al., 2020). 

Os fungos, além de adaptarem-se às características da vinhaça, são organismos capazes 

de degradar compostos complexos presentes, como meloidinas e compostos fenólicos 

(PARNAUDEAU et al., 2008). Estes organismos são conhecidos por produzir enzimas, 

que tem uma vasta aplicação industrial, e possuírem alto teor de proteína, o que os torna 

uma opção para a indústria de nutrição animal. Este processo alia o alto valor agregado da 

biomassa gerada à redução considerável do potencial poluidor da vinhaça, o que é valioso 

sob a ótica da produção mais limpa (SYDNEY et al., 2020). 

Devido às características da vinhaça como seu alto teor de potássio, fósforo e magnésio, 

este substrato é bastante explorado para a produção de microalgas. A produção de 

microalgas tem inúmeras vantagens, pois esses organismos são boas fontes de lipídios, que 

podem ser utilizados para a produção de biodiesel, e carboidratos e proteínas, que tem 

grande aplicação na indústria de nutrição animal, além de serem excelentes fixadores de 

dióxido de carbono, e possuírem taxa de crescimento e fotossíntese maiores do que 

culturas terrestres (BHOLA et al., 2014). 

A tabela 2 apresenta estudos que descrevem o crescimento de fungos e microalgas em 

meio à base de vinhaça de cana de açúcar. 
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Tabela 2 – Exemplos de estudos que cultivaram algas e fungos em meio à base de vinhaça. 

Microrganismo Condições 

da cultura 

Interesse Aplicação Vantagens 

ambientais 

Referência 

Rhizopus oligosporus 75% de 

vinhaça + 

nitrogênio + 

fósforo 

Proteína Alimentação 80% de redução 

de DQO 

(NITAYAVAR

DHANA; 

KHANAL, 

2010) 

Aspergillus oryzae, 

Neurospora 

intermedia, Rizhopus 

oryzae, Monascus 

purpureus e 

Fusarium venenatum 

≤ 50% de 

vinhaça 

Proteína Alimentação 

de peixes 

33-46% de 

redução de DQO 

(KARIMI et al., 

2019) 

Trametes versicolor 10% de 

vinhaça 

Lacase Tratamento 

biológico 

60% de redução 

de DQO, 80% 

de redução de 

fenol, 20% de 

redução de cor 

(ESPAÑA-

GAMBOA et 

al., 2015) 

Pleurotus sajorcaju, 

Pleurotus ostreatus 

and Trichoderma 

reesei 

Bagaço 

alcalino 

tratado + 

vinhaça 

Enzimas 

celulolíti

cas e 

lignolític

as 

Produção de 

enzimas 

- (AGUIAR; 

FERREIRA; 

MONTEIRO, 

2010) 

Pleurotus sajorcaju, 

P. ostreatus, P. 

albidus and P. 

flabellatus 

Vinhaça in 

natura 

Biomassa Alimentação 

de peixes 

- (SARTORI et 

al., 2015) 

Scenedesmus sp. Guillard 

adaptado + 

40% de 

vinhaça 

- Avaliação de 

vinhaça como 

fonte de 

nutrientes 

- (RAMIREZ; 

FARENZENA; 

TRIERWEILER

, 2014) 

Micractinium sp. e 

Chlamydomonas 

biconvexa 

Vinhaça 

clarificada e 

50% diluída 

Biomassa Produção de 

biomassa 

67% de redução 

de açucares 

redutores 

(SANTANA et 

al., 2017) 

Fonte: Adaptado de Sydney et al., (2020) 

 

 

5. Conclusões 

 

As biorefinarias de cana-de-açúcar são referências em produção de combustíveis de 

fontes renováveis, contudo geram diversos resíduos em suas operações, dentre eles a 

vinhaça, que por suas características, têm grande potencial poluidor e precisa ser 

gerenciada de forma ambientalmente correta. 

Com o avanço das pesquisas e com a tecnologia mais acessível sob o ponto de vista 

econômico, diversas aplicações têm sido propostas à vinhaça, gerando resultados 
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ambientalmente e economicamente benéficos à gestão da indústria de processamento de 

cana-de-açúcar. 

Como a vinhaça é rica em diversos nutrientes, como fósforo, potássio e magnésio e 

possui grande carga orgânica, é possível utilizá-la em processos de fertirrigação, que une a 

fertilização e irrigação, nos canaviais da própria indústria, na geração de biogás e 

hidrogênio através da digestão anaeróbica, que além de agregar mais valor à indústria, 

mantém o potencial fertilizante do meio e como base para produção de microrganismos, 

como fungos e microalgas, visando a produção de biomassa, que é utilizada na indústria de 

nutrição, e metabólitos como enzimas e ácidos orgânicos, que possuem diversas aplicações 

industriais. 
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Resumo 

O alto crescimento demográfico na cidade de Uberlândia -MG tem como consequência um 

aumento na produção de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU), e, uma vez adicionados em aterros 

podem comprometer a qualidade de vida e o meio ambiente. Por isso, faz-se necessário a boa 

gestão da coleta seletiva no município, bem como o ambiente de trabalho de quem a realiza. Por 

isso, esta pesquisa se fundamenta na análise técnico-funcional da única Coopertaiva de Reciclagem 

de Uberlândia (CORU), por meio da Avaliação de Pós Ocupação (APO) contemplando 4 etapas: (i) 

aproximação com o objeto de estudo, (ii) avaliação técnica, (iii) opinião dos usuários e (iv) 

diagnósticos/recomendações. Como resultado, obtém uma Matriz de Resultados sobre os quesitos 

de melhorias espaciais e dimensionais do ambiente da Cooperativa, além de mensurar o 

atendimento da demanda de serviço atual da mesma.  

Palavras-chave: Resíduos sólidos Urbanos; Avaliação Pós Ocupação; Uberlândia.  

 

Abstract 

The high demographic growth in the city of Uberlândia -MG has resulted in an increase in the 

production of Urban Solid Waste (MSW), and, once diverted in landfills, can compromise the 

quality of life and the environment. For this reason, it is necessary to have good management of 

selective collection in the municipality, as well as the working environment of those who carry it 

out. For this reason, this research is based on the technical-functional analysis of the only 

Recycling Cooperative in Uberlândia (CORU), through the Post Occupancy Assessment (POA) 

covering 4 stages: (i) approaching the object of study, (ii) technical, (iii) users' opinions and (iv) 

diagnoses / recommendations. As a result, it obtains a Results Matrix on the issues of spatial and 

dimensional improvements of the Cooperative's environment, in addition to measuring the 

fulfillment of the current service demand of the same. 

Keywords: Solid waste; Functions Post-Occupancy Evaluation; Uberlândia. 
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1. Introdução 

 

Diretamente relacionado à atividade humana, aos hábitos e padrões de consumo e 

higiene, o problema da geração de resíduos e seus desdobramentos vem sendo amplamente 

estudado desde os anos noventa, com as grandes conferências internacionais para a 

sustentabilidade. A globalização influencia na quantidade e no tipo de Resíduos Sólidos, 

essencialmente pelo padrão de consumo capitalista e pelas estratégias de lucro por parte 

das empresas. Estima-se que o Brasil alcançará uma geração de 100 milhões de toneladas 

de resíduos até 2030 (ABRELPE, 2019). 

Como medida de remediar o expressivo número de Resíduos Sólidos, bem como seus 

nocivos impactos na sociedade, torna-se cada vez mais necessário pensarmos na Coleta 

Seletiva como alternativa e instrumento de gestão ambiental que deve ser implementado 

para fins de reutilização e reciclagem. Santos (2019) apud Bringhenti (2004). Além disso, a 

coleta de lixo faz parte da limpeza urbana, podendo ser classificada como um serviço de 

primeira necessidade e de grande visibilidade. Os benefícios de uma coleta de resíduos 

regular, sem falhas, diminuem a poluição visual e olfativa, impede o desenvolvimento de 

vetores transmissores de doenças e produz melhorias nos indicadores de saúde pública 

(SANTOS, 2019 apud CEMPRE, 2018). 

Na busca pelo desenvolvimento econômico aliado ao não esgotamento dos recursos 

naturais e à saúde pública, em 2010 instituiu-se no Brasil a Lei 12.305/2010 - Política 

Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS). A PNRS reúne princípios, objetivos, instrumentos, 

diretrizes, metas e ações para tratar dos resíduos sólidos, visando uma gestão integrada e o 

gerenciamento ambientalmente adequado. De acordo com a PNRS, entende-se por RS todo 

material descartado produzido em decorrência das atividades humanas que esteja no estado 

sólido ou semissólido. É importante distinguir resíduo de rejeito, esse entendido como todo 

o lixo que não possui valor comercial (BRASIL, 2010). 

O município de Uberlândia, com alta taxa de crescimento demográfico anual (TC): 

1,88% ao ano, ocupa a 9ª posição em relação às TC entre os maiores municípios 

brasileiros, taxas bastante superiores se comparadas aos Estados de Minas Gerais 

(0,91%a.a.) e a taxa média do Brasil (1,17%a.a.) (BERTOLUCCI, 2018). Segundo Ferraz 

(2007), a taxa de crescimento populacional é diretamente proporcional ao lixo produzido 

no local, e a cultura de consumo material sem questionamento do ciclo de vida é uma 

tendência atual incentivada principalmente pela publicidade. Nesse contexto, a falta de 

planejamento do destino destes resíduos sólidos gera impactos ambientais, sociais e 

econômicos em níveis local, regional e global de grande escala. Por este motivo, a 

preocupação com esta gestão deve ser redobrada, sendo fundamentais o estudo e 

aprimoramento dos métodos de coleta seletiva na cidade, processo no qual os resíduos 

sólidos são coletados, separados por tipo de material, de acordo com as classificações, e 

posteriormente enviados para destinação final (reutilização, reciclagem ou incineração) 

(MORAIS, 2013). 

Diante do exposto, a realização de um estudo de caso por meio de uma Avaliação Pós 

Ocupação (APO) é favorável a compreensão da complexidade, que envolve uma gestão 

adequada de resíduos sólidos recicláveis. A APO é um meio de verificar a qualidade 

ambiental em cooperativas de catadores de materiais recicláveis, tornando possível a 
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realimentação do ciclo de vida da edificação, além de gerar insumos para futuros projetos, 

visto que avalia a satisfação e as expectativas do usuário em relação ao ambiente (ONO et 

al. 2018).  Nesse contexto, o objetivo deste artigo é apresentar os principais resultados da 

análise da APO técnico-funcional realizada na Cooperativa de Uberlândia (CORU). 

 

2. Procedimentos metodológicos 

 

A pesquisa apresentada estruturou-se a partir de levantamento bibliográfico sobre 

Coleta Seletiva, PNRS e Avaliação Pós-Ocupação (APO). A APO realizada na 

Cooperativa e Uberlândia (CORU) contemplou 4 etapas: (i) aproximação com o objeto 

de estudo, (ii) avaliação técnica, (iii) opinião dos usuários e (iv) 

diagnósticos/recomendações. A figura 1 apresenta os métodos e técnicas adotados em 

cada etapa do estudo. 

 

Figura 1: Procedimentos metodológicos. Fonte: As autoras. 

 

A primeira técnica aplicada com a finalidade de aproximação da pesquisadora com o 

objeto de estudo, foi uma entrevista semiestruturada que fosse capaz de “quebrar o gelo” e 

entender a configuração da Cooperativa. As respostas da entrevista feita com amostragem 

de 8 pessoas que trabalham na CORU, possibilitaram a construção da matriz de 

descobertas e de gráficos de resultados. Os aspectos foram analisados com escala likert, 

sendo possível identificá-la melhor na figura 2: 

 

Figura 2: Escala usada na aplicação da APO na CORU. Fonte: As autoras. 

 

As perguntas realizadas na entrevista foram elaboradas a partir do foco do objetivo do 

trabalho, e visam trazer clareza tanto do funcionamento de gestão da Cooperativa da cidade 

de Uberlândia, quanto da realidade da coleta seletiva no município a partir do ponto de 

vista dos principais envolvidos, que são os catadores e os funcionários da Cooperativa e 

das Associações. As abordagens focaram nos segmentos: história, imício, apoiadores, 

processos, (pesagem,recebimento e separação) logistica, relação com a prefeitura e 

catadores e cenário pandêmico COVID-19. 

Na visita exploratória também foram desempenhados registros fotográficos do local, 

dos equipamentos e das tarefas realizadas pelos usuários através do método do 
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WalkThrough, um dos procedimentos exploratórios iniciais numa Avaliação Pós 

Ocupação, que pode ser entendido como um percurso dialogado complementado por 

fotografias, croquis gerais e gravação de áudio e de vídeo, abrangendo todos os ambientes, 

no qual os aspectos físicos servem para articular as reações dos participantes em relação ao 

ambiente. Sua realização permite identificar, descrever e hierarquizar quais aspectos deste 

ambiente ou de seu uso merecem estudos mais aprofundados que permitam identificar os 

problemas e os aspectos positivos do ambiente analisado, sendo estas identificações 

cruciais para a realização da outra técnica de análise da APO, que é o levantamento do 

projeto arquitetônico. (RHEINGANTZ, 2009).  

 

 

 

Figura 3: Principais aspectos avaliados. Fonte: As autoras. 

 

3. Definição do objeto de estudo: a CORU 

 

Estão sob a responsabilidade do DMAE o planejamento e o gerenciamento das 

atividades operacionais da coleta de resíduos domiciliares e equiparados e da coleta 
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seletiva, que são realizadas integralmente pela empresa contratada Limpebras Engenharia 

Ambiental; e das atividades de implantação e operação do novo aterro sanitário (CTR), 

inclusive a manutenção, o monitoramento e encerramento do aterro antigo, que são 

realizadas em regime de concessão administrativa, pela empresa Limpebras Resíduos Ltda, 

subsidiária da primeira. Em 2012, a coleta seletiva já estava consolidada em 18 bairros, o 

equivalente a 35% da área urbana, e já registrava 1.996 toneladas de resíduos recuperados 

(SANTOS, 2019). 

No que diz respeito à gestão dos Resíduos Sólidos provenientes da coleta seletiva na 

cidade, esta atividade fica destinada às Associações e Cooperativa da cidade de 

Uberlândia. Ou seja, a coleta seletiva se apresenta como fonte de renda para uma parcela 

população vulnerável social e economicamente. E para que esta atividade ocorra de forma 

eficaz, é necessário que a equipe detenha do material e infraestrutura necessária, bem como 

uma condição de trabalho digna, transparente e respaldada pela prefeitura e pela 

comunidade. A análise das relações pessoa-ambiente e sua interferência mútua no espaço 

habitado identificam respostas das edificações que as mesmas trabalham, diante de 

solicitações construtivas, funcionais, econômicas, estéticas e comportamentais 

(PINHEIRO; ELALI, GÜNTER, 2008 apud VALVERDE et al. 2018). 

A CORU, a única cooperativa de reciclagem da cidade de Uberlândia foi fundada no 

dia 28 de junho de 2003 sob a forma de sociedade cooperativa com 22 membros. De 

acordo com o texto disposto no site da CORU, os desafios atuais da cooperativa são: 

• viabilizar uma infra-estrutura adequada para a cooperativa;  

• promover e ampliar a formação continuada dos/as cooperados/as;  

• elevar a organização da gestão do empreendimento;  

• ampliar a parceria com a Prefeitura Municipal de Uberlândia e outras entidades 

públicas e privadas visando a implementação do processo de coleta seletiva do 

município;  

• ampliar a participação da cooperativa nas lutas pelo fortalecimento e as 

reivindicações do Movimento Nacional de Catadores de Matérias Recicláveis – 

MNCR e da Economia Popular Solidária – EPS, em Uberlândia e região.  

Tudo isso com a finalidade de contribuir com a preservação sustentável do meio 

ambiente e em especial com a geração de mais trabalho, renda e qualidade de vida dignas 

para os/as cooperados/as, suas famílias e consequentemente para a comunidade.  

 

Figura 4:Ambiente externo do Galpão da CORU. Fonte: As autoras. 
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Todos os materiais recicláveis recolhidos no programa de coleta seletiva são 

destinados para as seis organizações de catadores de materiais recicláveis cadastradas 

ARBE, ACOPPPMAR, ACRU, ARCA, ASSOITAIAMAN e CORU (Mapa 4). Essas 

instituições que os classificam, fazem a prensagem, pesagem e os vendem conjuntamente, 

dividindo o lucro entre seus cooperados e associados exposto no Fluxograma 2.  

 

 

Figura 5: Fluxo de Materiais Recicláveis Coletados Porta à Porta. Fonte: Elaborado por SANTOS, T. 

B. 

 Caminhões da LIMPEBRÁS fazem a coleta em algumas regiões da cidade e levam 

os resíduos para os galpões, onde acontece a triagem. Ao chegar à cooperativa, os resíduos 

são pesados para controle. Na sequência, os resíduos recolhidos são encaminhados ao 

galpão de triagem, onde são separados por tipo de resíduo e o rejeito. Do resíduo triado é 

retirado o papelão e as latas de alumínio, que são encaminhados para o galpão das prensas. 

O vidro é mandado para uma baia específica para serem destinados a uma empresa parceira 

em Porto Ferreira. 

• Papel: Revista, jornal, caixas de papelão, embalagens, tetra pack (leite e suco), 

formulários de computadores, cadernos entre outros; 

• Metal: Latas de bebidas e alimentos, tampas de garrafas, panelas, objetos de ferro, 

cobre e zinco; 

• Plástico: Garrafas de água e refrigerante (Pet), brinquedos, baldes, potes e frascos 

de produtos de limpeza, higiene e de cosmético; 

• Vidro: Frascos e potes e alimentos, perfumes, medicamentos, garrafas e cacos de 

vidro. 

• Óleo de cozinha: Coloque o óleo sempre em litros plásticos (como as garrafas Pet); 

 

4. Resultados 
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A análise do Ambiente Construído da CORU foi realizada com visita no espaço e com a 

aplicação de métodos propostos pela APO. A planta baixa da cooperativa foi 

disponibilizada pela Prefeitura Municipal de Uberlândia, que auxiliou na compreensão do 

ambiente físico e análise de zoneamento e fluxos. 

A estrutura foi construída em concreto e alvenaria simples e o telhado em telha de 

fibrocimento. Todos os materiais são convencionais e o mobiliário e a decoração são 

reciclados a partir de descartes. A cooperativa não possui verba para investir em 

equipamentos e estrutura física, todos os equipamentos são fruto de doações. Embora possa 

ser melhorada, a estrutura física atual funciona. O galpão de triagem da CORU foi 

inaugurado em 2012, sendo construído no bairro Jardim Brasília. 

 

   

Figura 6: Galpão de triagem da CORU. Fonte: Uberlândia (2018) e as autoras. 

 

A fachada do galpão encontra-se totalmente diferente em 8 anos de atividade. A 

Cooperativa já enfrentou 2 incêndios durante sua atuação e lida com a gestão de produtos 

que chegam de maneira incorreta em seu espaço, uma vez que quem os descarta não obtém 

de informações necessárias para entender que suas simples ações como a higienização do 

resíduo antes do descarte poderiam contribuir com o trabalho da Cooperativa. Nota-se que 

o paisagismo selecionado para compor o ambiente trouxe mais privacidade, porém, para 

melhorar a qualidade ambiental na cooperativa sugere-se um paisagismo interno, com 

plantas herbáceas que além do valor estético, é uma solução para o odor desagradável, que 

vem da área de transbordo. 

Nota-se também que, após 8 anos, a pintura e os elementos gráficos da Cooperativa 

foram intensamente danificados, devido ao trabalho que ali se estabeleceu, bem como, 

talvez, a qualidade dos materiais escolhidos para a realização da composição estética. 

Outro aspecto importante de analisar entre o “antes e depois" é a indisponibilidade de fluxo 

para a parte traseira do galpão, uma vez que a quantidade de resíduos dispostos no corredor 

de acesso ocupa todo o espaço. Destaca-se a necessidade de melhorias na organização dos 

fluxos e acessos externos, para facilitar a entrada e saída de veículos. 

Na visita exploratória e na avaliação técnica observou-se a falta de tratamento estético 

nas paredes, que são lisas e brancas em sua maioria. Também não há elementos 

decorativos ou paisagísticos. A falta destes elementos faz com que o ambiente fique 

monótono e descaracterizado, sem identidade visual. 

Em resumo das respostas obtidas durante a entrevista, entende-se que a Cooperativa 

almeja ir muito além da alçada atual, mostra-se ambiciosa e se anima com o interesse da 

Universidade Federal de Uberlândia em transformar o espaço de trabalho deles em 

pesquisa. Queixam-se de serem excluídos de licitações e gostariam de ter uma parcela 

maior de participação no processo de coleta dos Resíduos Sólidos. Em relação à 

preocupação do  desenvolvimento sustentável da cidade de Uberlândia, a entrevista nos faz 
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notar que é inegável notar que os principais pontos de angústia dos trabalhadores giram em 

torno do mercado do Resíduo na cidade, e não na sua resolução em si, o que é 

perfeitamente entendível e aceitável, uma vez que é o método de geração de renda aos 

envolvidos. 

Em relação aos resultados obtidos a partir da aplicação do método Walkthrough, foram 

realizadas fotografias e aplicados questionários que trouxessem maior entendimento da 

qualidade do espaço a partir da visão dos seus usuários, que são os trabalhadores da 

cooperativa. Os gráficos abaixo mostram os aspectos avaliados sobre o (i) Entornno, (ii) 

Lote e (iii) Unidade, bem como o nível de satisfação dos envolvidos, avaliados em escala 

Likert. 

As indagações sobre o (i) Entorno do edifício visam entender o território adjacente da 

CORU, trazendo classificações pelos cooperados no que diz respeito a inserção urbana do 

seu ambiente de trabalho, à disponibilização de transportes públicos e serviços que possam 

supri-los, bem como seu sentimento em relação ao bairro em que se encontram. 

 
Figura 7: Mapeamento entorno da CORU. Fonte: As autoras. 

 
Em relação à análise do (ii) Lote, o objetivo dos aspectos questionados e avaliados é de 

intencionar melhorias espaciais e dimensionais para atender a demanda de serviço atual da 

cooperativa.  

 
Figura 8: Mapeamento lote da CORU. Fonte: As autoras. 
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No que diz respeito à análise da (iii) Unidade da CORU, foram selecionados aspectos 

que ofereçam qualidade aos trabalhadores do espaço, como as circulações, a higiene e a 

privacidade. Acredita-se que Arquitetura e o Design podem contribuir com um ambiente 

mais propício para o sucesso e realização profissional aos envolvido e no aumento da 

produtividade. Um bom clima organizacional pode se configurar tanto como um indicador 

dos aspectos mais evidentes da organização, como também das necessidades de melhoria e 

mudança. (FREITAS, 1997).  

 
Figura 9: Mapeamento unidade da CORU. Fonte: As autoras. 

 
Em relação ao método “poema dos desejos” aplicado na Cooperativa, todos os 

trabalhadores responderam que gostariam que a CORU fosse mais reconhecida e menos 

julgada pelos vizinhos. Relatam ter muitos problemas com animais peçonhentos e isso 

causa desavenças com a vizinhança, que considera a Cooperativa um “vilão” do bairro. 

Porém, é nítido que este sentimento deve ser desconsiderado, uma vez que os reais 

culpados pelas pilhas de resíduos são os próprios moradores da cidade de Uberlândia, e a 

Cooperativa realiza ações para suprir a indisposição e a falta de conhecimento da 

população. 

 

4.1. Matriz de Descobertas e Recomendações 

 
A Matriz de descobertas é um instrumento de análise que permite identificar e 

comunicar graficamente as descobertas, compilando resultados e destacando os principais 

pontos positivos e negativos do ambiente, especialmente aquelas relacionadas com as 

adaptações e improvisações decorrentes de falhas de projeto ou de execução.  

(RHEINGANTZ et al.,2009).  
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Figura 10: Matriz de descobertas da CORU. Fonte: As autoras. 

 
Para que se consiga um resultado satisfatório com a Matriz de Descobertas, é 

indispensável que a equipe de campo se responsabilize por sua construção de forma 

didática e use de seus conhecimentos para incentivar a melhoria dos ambientes analisados. 

“O material resultante desta análise, que é a própria Matriz de Descobertas, embasará as 

futuras tomadas de decisão acerca do ambiente pesquisado.” A recolha do material a ser 

analisado e estruturado em Matriz foi desenvolvida a partir do Walkthrough, método útil 

para identificar as principais qualidades e defeitos de um determinado ambiente construído 

e de seu uso. (RHEINGANTZ et al.,2009) 
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Figura 11: Descobertas da walkthrough. Fonte: As autoras. 

 
Sobre o que se sugere no âmbito de Segurança do Trabalho, o embasamento é 

fundamentado na Norma Regulamentadora n° 6, que considera EPI todo e qualquer 

dispositivo ou produto de uso individual que seja destinado para proteger a saúde e a 

integridade física do trabalhador. Os EPIs destinados ao uso por parte dos catadores de 

resíduos urbanos são definidos da seguinte forma: Uniforme - calça comprida e camisa não 

sendo necessária manga longa; Luvas – material de PVC, impermeáveis, com 

antiderrapantes nas palmas das mãos, resistentes; Botas - impermeáveis, resistentes, com 

cano de comprimento ¾ e solado antiderrapante; (SILVA & SIQUEIRA, 201?) 
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5. Conclusão 

 

A regulamentação dos serviços da coleta regular, com manejo correto dos RSU, e a 

consolidação da coleta seletiva são processos essenciais para melhorar a gestão e o 

gerenciamento nos municípios, sobretudo, por oferecerem resultados práticos e positivos às 

questões ambientais, sociais e econômicas. Na APO ficou evidente a necessidade de 

investimento nos aspectos ambientais, sociais e econômicos, que envolvem as atividades 

de coleta seletiva de resíduos recicláveis. Esses investimentos podem dar-se por meio de 

parcerias com o setor público e privado, como empresas, que precisam praticar a logística 

reversa ou projetos de extensão promovidos por instituições de ensino superior 

(VALVERDE et al. 2018). 

Pretende-se, no avanço do trabalho, que sejam realizados grupos de trabalho para que as 

recomendações a partir das descobertas sejam feitas em grupo, gerando uma dinâmica 

somativa a todos os envolvidos através da condução de um Walkthrough mais 

participativo. Nesta primeira análise não foi possível por ter sido realizado em um cenário 

pandêmico, mas observa-se, através da aplicação da Avaliação Pós Ocupação em seus 

procedimentos metodológicos, que existem lacunas a serem preenchidas no ambiente e 

uma intervenção do curso de Design e Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal 

de Uberlândia pode ser válida para melhoria ambiental da única cooperativa da cidade. 
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Resumo 

O Brasil está entre os quinze maiores produtores mundiais de minério de zinco, possuindo uma 
produção bruta de mais de 2 milhões de toneladas anuais. Apesar das grandes vantagens 
econômicas provenientes dessa alta produção, elevadas quantidades de rejeito são produzidas 
durante seu beneficiamento, ocasionando problemas ambientais e socioeconômicos, principalmente 
no que diz respeito à sua disposição em barragens. Dessa forma, a intenção deste projeto foi 
analisar a viabilidade da estabilização física de blocos de terra comprimida (BTC), com rejeito de 
minério de zinco (RMZ) e com a cal, a fim de minimizar sua disposição em barragens. O solo 
utilizado foi caracterizado por ensaios de granulometria, limite de liquidez e de plasticidade, além 
de reatividade pelo azul de metileno. Os BTC foram produzidos em prensa hidráulica, estabilizados 
com 10%, 20% e 30% de RMZ em adição, além de 10% de cal, e foram submetidos, depois do 
período de cura de 28 dias, a análises de resistência à compressão e absorção de água. A partir dos 
resultados dos ensaios, pode-se aferir que a estabilização de BTC com RMZ atende aos critérios 
técnicos estabelecidos pelas normas brasileiras de componentes construtivos similares. 
 

Palavras-chave: Estabilização; BTC; Cal; Rejeito de mineração de zinco. 

 

Abstract 

Brazil is one of the fifteen largest world producers of zinc ore, having a gross production of over 2 
million tons per year. Despite the great economic advantages from this high production, high 
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amounts of waste are produced during its processing, causing environmental and socioeconomic 
problems, especially regarding its disposal in dams. Because of that, the intention of this project 
was to analyze the feasibility of physical stabilization of compressed earth blocks (CEB) with zinc 
ore tailings (ZOT) and lime to minimize their disposal in dams. The soil used was characterized by 
granulometry, liquidity and plasticity limit tests, and reactivity by methylene blue. Hydraulic press 
CEB stabilized with 10%, 20%, and 30% ZOT in addition and 10% lime were subjected, after the 
28-day cure period, to the analysis of compressive strength and absorption. From the results of the 
tests, it can be verified that there is technical feasibility to produce ZOT stabilized CEB. 
 
Keywords: Stabilization; CEB; Lime; Zinc ore. 
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1. Introdução 

 

O zinco está entre os metais não ferrosos mais consumidos no mundo, sendo o 24º 
elemento mais abundante na crosta terrestre (VALERIANO et al. 2018). O Brasil, por sua 
vez, é o décimo segundo maior produtor mundial desse minério, aproximadamente 280 mil 
toneladas de concentrado por ano (IBRAM, 2012).  

A mineração de zinco pode ser encontrada, principalmente, nos estados de Minas Gerais 
e de Rondônia, e foi responsável por uma arrecadação de mais de 515 milhões de reais em 
2019 (ANM, 2020), tendo grande importância econômica para o PIB nacional. No entanto, 
em seu beneficiamento, milhares de toneladas de rejeito são produzidas anualmente, 
podendo passar de uma projeção de 1,3 milhões de toneladas em 2010 para 3,4 milhões em 
2030 (IPEA, 2012). Essa projeção se torna preocupante visto que a extração do minério 
gera resíduos que, com frequência, são armazenados em barragens de contenção, 
construídas especificamente para a retenção de milhares de metros cúbicos de rejeitos e de 
água.  

Essas barragens são responsáveis pelo desmatamento de grandes áreas verdes e pela 
diminuição da flora e fauna local, além de apresentarem um grande risco de contaminação 
do solo. A má gestão dos subprodutos da mineração pode causar grandes catástrofes como 
a ocorrida em Mariana, em 2015, e em Brumadinho, em 2019, ambas no estado de Minas 
Gerais. As falhas ocorrem, muitas vezes, devido ao uso de métodos menos seguros e mais 
propensos a acidentes, de supervisão precária e/ou negligência ou por falta de 
monitoramento constantes, inclusive após a desativação das barragens (SABBO, ASSIS, 
BERTERQUINI, 2017). 

Sendo assim, é de suma importância que os rejeitos possam ser reaproveitados a fim de 
minimizar seus impactos ambientais e gerar maior sustentabilidade no processo produtivo. 
A utilização do rejeito de minério, associado a materiais que causam menor impacto 
ambiental, é uma solução que prioriza a racionalização e o uso sustentável dos recursos 
naturais, além de garantir um manejo adequado dos resíduos. O rejeito de minério de ferro 
ainda é o mais utilizado, visto que o ferro é o minério mais extraído no Brasil, o que torna 
o país o segundo maior produtor de minério de ferro e com o maior investimento no setor 
mineral (USGS, 2020; IBRAM, 2012; IBRAM, 2020). 

De modo geral, muitos pesquisadores têm buscado analisar a aplicação dos rejeitos de 
minério na cadeia produtiva das atividades de construção civil (NOCITI, 2011; BASTOS, 
2013; FRANCO et al., 2014; GUERRA, 2014; MENDONÇA et al, 2019; PINTO, 2019) e, 
para tanto, a adição de rejeitos em blocos de terra comprimida (BTC) se apresenta como 
uma possibilidade. 

O zinco metálico é empregado, principalmente, como proteção do aço contra corrosão, 
prolongando a vida do aço em até cinco vezes, de forma mais eficiente e com bom custo-
benefício (ICZ, 2021). Por essa razão, buscou-se a utilização do rejeito de minério de zinco 
como forma de avaliar se este apresentaria a característica de proteção para o BTCs. 

Os BTCs podem ser considerados ambientalmente corretos e possuem baixa energia 
incorporada, pois não necessitam de queima para obter resistência satisfatória para uso 
como vedação, além de não necessitarem de que a matéria-prima percorra grandes 
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distâncias, pois podem ser produzidos localmente. Além disso, a construção com terra 
possui baixa emissão de dióxido de carbono e garante um bom controle da umidade das 
edificações por ser um material poroso.  

A terra é também um material de fácil acesso e por isso sua utilização na construção 
civil permite baixos investimentos financeiros, além de, no caso do BTC, não necessitar de 
mão de obra especializada. A escolha pela cal também se deu por ser uma alternativa mais 
econômica e ambientalmente amigável, visto que sua extração demanda um menor valor 
energético e impacto ambiental do que o cimento, além de já ser um produto já utilizado 
por outros autores como estabilizante de solos (AZEVÊDO, 2010; GUTIERREZ et al., 
2014; FRANÇA et al., 2018). 

Ainda assim, se faz necessária a análise dos rejeitos ora empregados em relação ao seu 
potencial de contaminação do meio ambiente. As operações de extração e de 
beneficiamento dos minérios podem extravasar contaminantes e atingirem a topografia, a 
flora, a fauna, além dos sistemas hídrico e morfofisiológico do solo (MUNIZ e 
OLIVEIRA-FILHO, 2006). 

Sendo assim, esse estudo busca avaliar a viabilidade da produção de blocos de terra 
comprimida (BTC) com rejeito de mineração de zinco (RMZ) a fim de apresentar uma 
nova possibilidade construtiva que una sustentabilidade e economia através de materiais e 
processos ambientalmente amigáveis e de fácil acesso, a fim de tornar a construção civil 
mais acessível e com menor impacto. 

 

2. Materiais e métodos  
 

A pesquisa foi dividida em três etapas, sendo: i) a coleta e a caracterização dos 
materiais; ii) a produção de blocos de terra comprimida (BTC) com utilização de rejeito de 
mineração de zinco (RMZ) e iii) a avaliação do desempenho técnico dos blocos por análise 
mecânica e de absorção.  

 

2.1. Caracterização dos materiais 

 

Para o desenvolvimento desta pesquisa, foi utilizada terra proveniente da Região 
Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH); a cal foi adquirida em estabelecimentos 
comerciais da RMBH e as amostras de RMZ, do tipo fração fina, foram cedidas por uma 
mineradora da RMBH. 

Para a realização dos ensaios de granulometria, as amostras de rejeito foram secas em 
estufa, em temperatura a 100 °C, até a constância de massa. A determinação da 
distribuição granulométrica foi realizada por granulômetro a laser Cilas 1090 Laser 
Particle Size Analyzer. Duas amostras do rejeito foram caracterizadas e pode-se observar 
que o tamanho médio da partícula do rejeito apresentou valores entre 22 e 48 µm. 

Pela mineralogia da amostra de RMZ, foi possível determinar que o rejeito de zinco é 
composto principalmente do mineral de carbonato de cálcio e magnésio, a dolomita (93%). 
A amostra analisada não apresentou banda amorfa, o que pode ser um indício de que o 
rejeito é composto por material predominantemente cristalino. 
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O RMZ também foi submetido a análises de lixiviação e de solubilização (NBR 10004, 
10005, 10006). Tais dados apresentaram-se de grande relevância em relação aos cuidados 
específicos no pós-tratamento desse rejeito e mesmo na avaliação do encapsulamento desse 
rejeito pela matriz cimentícia. As amostras foram classificadas com Classe II-A (não 
perigosa e não inerte) por conter dois elementos que estão acima do limite permitido, pela 
normalização vigente, no ensaio de solubilização: fenóis totais e ferro. Não foi observada a 
presença de metais pesados em quantidades acima do limite permitido pela normalização 
brasileira. 

O solo foi extraído manualmente a partir de 50 cm de profundidade, para descartar a 
presença de material orgânico. Posteriormente, as amostras de solo foram secas em estufa 
(100 ± 5 °C). A composição química do solo foi determinada pelo espectrômetro de 
fluorescência de raios X, marca Shimadzu, por pastilhas prensadas. A mineralogia da 
amostra foi determinada por meio da técnica de difração de raios x, realizada com 
equipamento Shimadzu, modelo XRD-7000. 

Identificou-se o intervalo plástico do solo por meio da determinação dos limites de 
liquidez, por meio da NBR 6457 (1986) e NBR 6459 (1984), e de plasticidade por meio da 
NBR 7180 (1988) e NBR 6457 (1986) do material. A caracterização granulométrica foi 
realizada para os dois materiais (solo e RMZ) segundo as indicações da NBR NM 248 
(2003).  

O solo também foi submetido ao ensaio de reatividade pelo azul de metileno, seguindo a 
Norma Portuguesa NP EN 933-9 (2000). Este ensaio tem por objetivo analisar a atividade 
dos solos argilosos e como complemento dos valores obtidos no ensaio dos limites de 
Atterberg (limite de plasticidade e limite de liquidez). Os elementos não argilosos do solo, 
praticamente, não participam no fenômeno de adsorção, interessando apenas a fração 
argilosa do solo na determinação de VBS, que é a quantidade (g) necessária de corante 
para recobrir com uma camada monomolecular, as superfícies externa e interna de todas as 
partículas argilosas presentes em 100 g de solo numa solução aquosa. A medição é feita 
por dosagem, procedendo a adições sucessivas de azul de metileno até que as partículas 
argilosas fiquem saturadas. O VBS consiste, então, numa avaliação global da fração 
argilosa (< 2 µm), conforme a equação (VELHO, et al., 2003): 

VBS = N / Ps (g/100 g); SE = 20,93 VBS (m2/g) 
 

Na qual, 
VBS = volume de azul de metileno adsorvido por 100 g de solo em solução aquosa;  
N = volume de azul adicionado no ensaio (cm3);  
Ps = peso do material seco utilizado no ensaio (g). 
 

2.2. Produção dos BTC 

 
Na segunda fase do estudo, foram propostas quatro diferentes proporções de materiais 

para a produção dos blocos, com e sem RMZ, e com adição de cal. Foram definidos 
diferentes traços com diferentes dosagens de rejeito de minério de zinco para que fosse 
possível analisar sua viabilidade como estabilizante. A cal foi mantida com valores fixos 
correspondente a 10% em adição à mistura, conforme pode ser observado na Tabela 1. 
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Materiais BTC-0 BTC-10 BTC-20 BTC-30 

Solo 100% 90% 80% 70% 

RMZ 0% 10% 20% 30% 

Cal 0% 10% 10% 10% 

Tabela 1: Proporção dos materiais usados nos BTCs. Fonte: elaborado pelos autores. 

Os materiais foram pesados em balança com resolução de 10g e, com o intuito de se 
obter uma composição homogênea, foram misturados em uma argamassadeira industrial 
com capacidade para 60 L. A água foi adicionada até a consistência ideal para moldagem 
dos BTC, tendo sido definida a quantidade a partir de pequenas adições de água e análise 
da textura com o teste da bola. 

Após ser homogeneizada a mistura foi colocada em uma prensa hidráulica PH4C 
40x40T, da Hidral-Mac, para produção dos BTC, seguindo as recomendações da NBR 
10833 (ABNT, 2012). Foram produzidos nove blocos para cada traço, sendo seis 
destinados ao ensaio de resistência à compressão (NBR 10836, 1994) e três para os ensaios 
de absorção (NBR 10836, 1994), totalizando, assim, 36 espécimes 

Para o ensaio de absorção (Figura 1), foram moldados três blocos para cada traço. Após 
28 dias de cura em ambiente de laboratório, os BTCs tiveram as suas massas secas (massa 
inicial) aferidas e foram imersos em água por 72 h. Para o ensaio de resistência à 
compressão (Figura 2), foram moldados seis blocos e produzidos três (mini) prismas para 
cada traço, de acordo com a NBR 10836 (ABNT, 1994).  

 
Figura 1: Ensaio de absorção. Fonte: arquivo dos autores. 

 

  
Figura 2: Ensaio de resistência a compressão. Fonte: arquivo dos autores. 
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Os blocos foram sobrepostos de dois em dois e unidos por pasta de cimento. A área de 
contato com o equipamento foi mantida, com a inserção de placas grossas de madeira, a 
fim de preservar as definições da norma. 

 

3. Resultados e discussões 

 

Pelo ensaio de caracterização do solo, pode-se obter os valores apresentados na Tabela 
2. Os ensaios de caracterização do solo dizem respeito à transição de estados físicos de 
acordo com o percentual de umidade. Dessa forma, o solo estudado torna-se plástico a 
partir do acréscimo de 20,38% de água, em relação à massa seca total, e líquido a partir de 
46,00%. 

Embora o índice de plasticidade obtido esteja 7% acima do indicado pela NBR 10833 
(ABNT, 2012) para a fabricação de blocos, o material foi corrigido posteriormente com o 
RMZ, sem prejuízo para o processo de moldagem dos BTC com a composição solo-RMZ 
proposto, inclusive melhorando algumas propriedades. 

 
Figura 3: Solo - Difratograma. Fonte: arquivo dos autores. 

 

Parâmetros 
Limite de 

Liquidez 
Limite de Plasticidade Índice de Plasticidade 

Solo 46,00% 20,38% 25,62% 

NBR 10833 ≤ 45% - ≤ 18% 

Tabela 2: Resultado do ensaio de caracterização do solo. Fonte: elaborado pelos autores 

O valor de VBS, obtido no ensaio de reatividade do solo pelo azul de metileno, ficou 
em 1,57 g/ 100 g. Por esse valor pode-se aferir que se trata de um solo com tendência 
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arenosa e com argilas de baixa reatividade, como a montmorilonita (VELHO, et al., 2003), 
o que reforça a necessidade de estabilização.  

Em relação aos resultados do ensaio de resistência à compressão, aos 28 dias, a partir 
dos resultados obtidos na Tabela 3, pode-se observar que o bloco com 10% de adição de 
cal e 20% de RMZ apresentou o maior valor resultado no ensaio de resistência à 
compressão e ficou acima do que a amostra de referência, o que mostra que a incorporação 
do RMZ foi satisfatória. O BTC com 30% de RMZ também obteve uma média maior que o 
valor encontrado para os blocos de vedação, em geral.  

É importante ressaltar que não há norma brasileira específica para BTC. Quando esses 
componentes são estabilizados com o cimento, pode-se utilizar os parâmetros das normas 
de solo-cimento. No caso desta pesquisa, não seria equivalente, pois os BTC foram 
estabilizados com a cal. Portanto, os resultados foram comparados com as normas para 
blocos e tijolos cerâmicos (NBR 15270, 2017), blocos de solo-cimento (NBR 10833, 2012) 
e o adobe (NBR 16814, 2020), uma vez que são os componentes de vedação normatizados 
no Brasil. 

De acordo com a NBR 15270-1 (ABNT, 2017) a resistência à compressão dos blocos 
cerâmicos de vedação deve atender aos valores mínimos de 1,50 MPa e o índice de 
absorção de água não deve ser inferior a 8% nem superior a 22%. Para os tijolos maciços e 
os blocos vazados de solo-cimento, a resistência à compressão individual deve ser ≥ 1,7 
MPa e os valores de absorção de água individuais não devem ser superiores à 22% (NBR 
8491, 1984; NBR 1834, 1994). A resistência à compressão individual do adobe deve ser ≥ 
1,50 MPa, cujo valor é definido pela NBR 16814 (ABNT, 2020). 

 

Grupo 
Média 
(MPa) 

Desvio 
Padrão 

Coeficiente de 
Variação (%) 

10 cal - 0% RMZ 1,09 0,16 14,98 

10 cal - 10% RMZ 1,45 0,30 20,39 

10 cal - 20% RMZ 1,91 0,39 20,48 

10 cal - 30% RMZ 1,61 0,18 11,32 

Tabela 3: Resultados do ensaio de resistência à compressão. Fonte: elaborado pelos autores. 

 

Os resultados do ensaio de absorção de água são apresentados na Tabela 4. Pode-se 
notar que, à semelhança do ensaio anterior,  a adição de 20% ou 30% de RMZ foi 
satisfatória para reduzir os valores de absorção em oito pontos percentuais. Esses valores 
também se enquadram nos parâmetros estabelecidos pela NBR 15270 (ABNT, 2017) que 
define a absorção ideal dos blocos cerâmicos, entre e 8% e 22%. O que se pode observar é 
que o RMZ, devido às suas partículas finas, deve atuar preenchendo os espaços vazios e 
criando uma melhor compactação entre as partículas do bloco, favorecendo, assim, a sua 
resistência mecânica. 
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Grupo Média (%) 
Desvio 
Padrão 

Coeficiente de 
Variação (%) 

10 cal - 0% RMZ 28,10 0,92 3,27 

10 cal - 10% RMZ 25,31 0,53 2,11 

10 cal - 20% RMZ 20,00 0,50 2,50 

10 cal - 30% RMZ 20,43 1,86 9,12 

Tabela 4: Resultados do ensaio de absorção. Fonte: elaborado pelos autores. 

De forma preliminar, pode-se afirmar que os BTC produzidos com 10% de adição de 
cal e com 20% ou 30% de RMZ, poderiam ser utilizados, em relação à viabilidade técnica, 
como elemento de vedação para alvenarias.  

 

4. Considerações finais 

 

A partir dos resultados obtidos pode-se concluir que os BTC produzidos com até 30% 
de RMZ e estabilizados com a cal, poderiam ser utilizados, de acordo com critérios 
mecânicos, como elementos de vedação.  

Além disso, foi possível concluir que houve compatibilidade do uso do RMZ com a cal, 
que pode ter se dado por conta da composição do rejeito, rico em dolomita (CaMg(CO3), o 
destacando-se o potencial uso do RMZ com a cal em componentes de terra. 
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Resumo 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos, a Lei nº 12.305/10, determina que pneus inservíveis 

sejam destinados corretamente pelos fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes 

através da Logística Reversa. Este artigo realizou uma pesquisa exploratória nas empresas que 

realizam a troca de pneus, com objetivo de analisar o desempenho e eficiência de práticas e 

iniciativas de Logística Reversa de pneus inservíveis no município de Blumenau, em Santa 

Catarina. O município possui em vigor a Lei Complementar nº 792/2010 que trata sobre o 

recolhimento e destinação dos pneus inservíveis. Contudo, foi possível observar que Logística 

Reversa não é aplicada pelas empresas que realizam a troca de pneu, muito em parte pela falta de 

informação, fiscalização, e até falta de incentivo dos fabricantes e importadores de pneus. Em 

contrapartida, as principais destinações dos pneus inservíveis no município ainda são para o serviço 

de coleta seletiva e reciclagem. É baixa a preocupação das empresas em relação ao descarte dos 

pneus inservíveis, mesmo conhecendo as leis vigentes, o conceito e as vantagens da aplicação da 

logística reversa.  

 

 

Palavras-chave: Pneumáticos. Descarte. Logística Reversa. Revalorização. Impacto Ambiental. 

 

Abstract 

The National Solid Waste Policy, Law No. 12,305/10, determines that waste tires must properly 

disposed by manufacturers, importers, distributors, and traders through Reverse Logistics. This 

article carried out an exploratory research in the tire shops, aiming to analyze the performance 

and efficiency of practices and initiatives of Reverse Logistics of waste tires in Blumenau, in Santa 

Catarina. The county has the Complementary Law No. 792/2010 in effect which deals with the 

waste tires disposal and collection. The research identified that the main forms of waste tires 

disposal are for sorting and recycling. Also, it was noticed that Reverse Logistics is not applied by 

tire shops, due to lack of information, inspection, incentive from tire manufacturers and importers. 

There is a little concern among companies regarding the disposal of waste tires, even though they 

know the laws in force, the concept, and the advantages of applying reverse logistics. 

 

Keywords: Tires. Disposal. Reverse Logistics. Revaluation. Environmental impact 
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1. Introdução 

 

Pneus inservíveis são aqueles que não mais poderão ser utilizados na sua função 

principal, pois sofreram danos irreparáveis na sua estrutura (TRINDADE, 2018). Segundo 

a NBR 10.004:2004, os pneus podem ser classificados como resíduos não inertes, Classe 

IIA, pois poderão apresentar teores de zinco e manganês. Quando queimados, a fumaça 

poderá conter poluentes nocivos à saúde humana, com potencial de afetar, de modo 

significativo, o bem-estar físico e psíquico (ABNT, 2004; LAGARINHOS, 2011; CHEN et 

al., 2009; NÓBREGA; FREITAS, 2014). 

O aumento da utilização de pneus está diretamente relacionado com o crescimento do 

mercado automobilístico. Em média, um pneu tem aproximadamente a vida útil de 80.000 

km, variando o tempo em anos, dependendo da frequência e utilização do condutor 

(LAGARINHOS, 2011).  

A composição do pneu varia conforme sua aplicação final. De forma geral, é composto 

por borracha natural e sintética, negro de fumo, óleos, enxofre e ativadores (MAIA, 2017). 

O seu processo produtivo inicia no recebimento de materiais primas, seguindo-se para a 

mistura, depois para preparação quente e fria, construção, vulcanização, inspeção final e 

estoque de produto acabado (SILVA, 2016). 

Neste sentido, Nóbrega e Freitas (2014) destacam que, o aumento na produção de pneus 

para veículos automotores, traz à tona o problema de destinação dos pneus inservíveis. 

Adicionalmente, a dificuldade de compactação e transporte destes poderão acentuar o 

problema (PARRA, NASCIMENTO E FERREIRA, 2010). 

Em agosto de 2010, entrou em vigor a Lei 12.305 - Política Nacional de Resíduos 

Sólidos – PNRS que estabeleceu a obrigatoriedade de práticas ambientalmente saudáveis. 

Neste contexto, responsabilizam-se todos os atores da cadeia produtiva, contemplando a 

destinação, separação, coleta, logística reversa e reutilização de resíduos sólidos, 

reforçando a necessidade de gestão e gerenciamento de pneus inservíveis. Desde então, as 

empresas passaram implantar práticas para assegurar com que os pneus inservíveis, de fato, 

retornassem à origem, visando a destinação adequada dos mesmos (BOURSCHEIDT, 

2018). 

O relatório da Associação Nacional da Indústria de Pneumáticos (ANIP) registrou em 

2019, a comercialização de 59.486.917 milhões de pneus, sendo 73% de pneus novos para 

reposição em veículos já em circulação, e 27% de pneus novos para montadoras de 

veículos. Esta produção abastece cerca de 9 milhões de veículos (ANIP, 2020), e este 

volume, vendido para reposição de pneus novos para veículos em circulação, deverá 

retornar ao ciclo produtivo por meio da logística reversa (BRASIL, 2009).  

A logística reversa é dividida em duas grandes áreas: pós venda e pós-consumo 

(SOUZA; FERREIRA; ARANTES, 2020). A primeira, tem como objetivo retirar do 

mercado defeituosos, enquanto a segunda tem como objetivo o retorno dos produtos no fim 

de sua vida útil (THODE FILHO et al., 2015). Desta forma, a implementação da logística 

reversa viabiliza economicamente todo o processo, seja para reutilização, reciclagem ou 

revalorização (FLORIANI; FURLANETTO; SEHNEM, 2016).  

A partir das recomendações preconizadas na PNRS/2010, a responsabilidade ambiental 

é compartilhada entre sociedade civil e governamental, separando e descartando 
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adequadamente os pneus inservíveis, com o governo deve gerindo e controlando a coleta 

seletiva (BOURSCHEIDT, 2018).  

Em 2017, o setor de pneumáticos, por meio de práticas de logística reversa, superou a 

meta imposta pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis - IBAMA, destinando, corretamente, cerca de 458 mil toneladas de pneus 

inservíveis, equivalente a 91,6 milhões de pneus inservíveis. A Região Sudeste representou 

56,83% do volume total destinado, seguida da Região Sul, que destinou 21,17% do volume 

total de pneus inservíveis (RECICLANIP, 2018). 

Em 2019, a mesma fonte menciona que foram destinados, corretamente, cerca de 59 

milhões de pneus de carros de passeio inservíveis no país, para uma produção total de 34 

milhões de pneus no mesmo ano. No ano de 2020, o número já se aproximava dos 29 

milhões de pneus inservíveis descartados, para uma produção de 27 milhões de pneus 

(ANIP, 2020). 

Neste contexto, tem havido iniciativas também em alguns municípios catarinenses. Por 

exemplo, São Miguel do Oeste foi o primeiro a estabelecer um convênio com a ANIP, e a 

construir um ecoponto para o recolhimento de pneus, no ano de 2008, seguido pelo 

município de Chapecó, no ano de 2009. Atualmente, no Estado, segundo a ReciclANIP 

(2020), há 25 pontos de coleta de pneus inservíveis distribuídos nos diferentes municípios. 

Em Blumenau, região do estudo, em abril de 2010, entrou em vigor a Lei 

Complementar nº 752 que dispunha sobre o recolhimento e destinação dos pneus 

inservíveis no município. Embora reforçasse a responsabilidade de todos os elos do ciclo 

produtivo de pneus, como armazenamento em local seguro (quando novos) e obrigados a 

comprovar a sua destinação (quando descartados), quase uma década depois, informações 

sobre o desempenho da logística reversa ainda eram desencontradas ou inexistentes.  

Assim, diante do exposto, levando-se em conta aspectos sociais e econômicos 

relacionados aos pneus inservíveis e as diretrizes preconizadas na PNRS/2010, objetiva-se 

avaliar o desempenho da logística reversa de pneus inservíveis em Blumenau, 

diagnosticando-se os procedimentos adotados, bem como sua potencialidade e 

oportunidades de melhoria. 

 

2. Referencial Teórico 

 

2.1. Pneus inservíveis e o meio ambiente 

 

Quando os pneus inservíveis são acondicionados incorretamente, podem causar 

problemas relacionados à Saúde Pública. O pneu inservível possibilita o armazenamento de 

água parada, favorecendo a proliferação de vetores transmissores de doenças, como por 

exemplos, dengue, febre Chikugunya e Zika vírus, colocando, desta forma, em risco a 

saúde da população (LUTINSKI, et al., 2018; DA SILVA CORRÊA; PALHARES, 2016).  

De acordo com a Resolução nº 416 do CONAMA (BRASIL, 2009), a destinação 

ambientalmente adequada de pneus inservíveis é um procedimento técnico, onde os pneus 

são descaracterizados da forma original e seus componentes disponíveis para serem 

reaproveitados, reciclados ou revalorizados. Sempre pautados por demais normas vigentes, 
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respeitando as legislações e normas específicas, e, desta forma, evitando colocar em risco a 

saúde humana e segurança pública.  

A partir de sua disponibilização, diversas técnicas têm sido aplicadas: coprocessamento, 

laminação, granulação, regeneração, geração de energia, valorização energética em 

caldeiras pirólise e asfalto ecológico. Também é possível utilizar os pneus sem alteração do 

estado físico e químico, para proteção de postes, encostas, garagens, docas e embarcações 

(DA SILVA, 2016; PESSOA; PESSOA, 2017; IBAMA, 2018). 

 

2.2. Logística reversa de pneus inservíveis 

 

Por volta dos anos 70, já se falava de logística reversa como aqueles canais reversos de 

bens, relacionados, principalmente, com a reciclagem (LAGARINHOS; TENÓRIO, 2013). 

Para Souza et al.,  (2017) e Gonçalves et al., (2019) a logística reversa é o fluxo inverso do 

modelo tradicional de logística, com planejamento, operação e controle eficiente do fluxo 

de bens, iniciando-se já no local de consumo, com destino ao local de origem, para fins de 

reutilização e revalorização. Carneiro (2018) afirma que logística reversa tem, em sua 

essência, possibilitar o reingresso dos bens de pós-consumo ao ciclo produtivo.   

Após a coleta dos resíduos sólidos via logística reversa, existem três subsistemas de 

distribuição: reuso, remanufaturado e reciclagem. No reuso, os bens não sofrem 

transformação, apenas são destinados para outro mercado consumidor, já na remanufatura, 

os bens sofrem desmontagem e transformação para que possam ser utilizados novamente 

para a mesma finalidade, e na reciclagem ocorre a transformação do bem em outro bem 

modificando sua finalidade inicial (THODE FILHO et al., 2015). 

Para Lagarinhos (2011), a logística reversa é um dos principais processos quando se fala 

em reciclagem, reutilização e valorização energética de pneus inservíveis, porém, o que 

dificulta a sua eficiência é a realização da coleta e transporte devido nas regiões de difícil 

acesso tornando economicamente inviável.  

Relatam-se muitos benefícios quando da implementação da logística reversa. Destaca-

se, dentre outras, a redução da poluição global, com retorno à origem para revalorização no 

mesmo processo produtivo ou em outro centro de valorização (SANTOS; MARCHESINI, 

2018). A utilização da logística reversa tem aumentado a cada ano, seja por conta da 

obrigatoriedade imposta nas legislações ambientais, seja pelos benefícios econômicos 

gerados ao retorno dos bens para a origem.  

Adicionalmente, observa-se uma crescente preocupação e sensibilização ambiental não 

somente dos consumidores, mas também, das organizações que, para atender à esta 

demanda, buscam a melhoria dos seus processos e imagem, aumentando a vantagem 

competitiva sob a concorrência (THODE FILHO et al., 2015).  

 

2.3. Revalorização de pneus inservíveis 

 

Revalorização é quando o bem sofre transformação e alteração estrutural gerando outro 

bem (COLTRO, DUARTE 2013).  Contudo, a PNRS/2010 (BRASIL, 2010) salienta que 

este processo é condicionado à comprovação da viabilidade técnica e ambiental da 
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tecnologia empregada, com a implantação de programa de monitoramento de emissão de 

gases tóxicos aprovado pelo órgão ambiental, o que também é reforçado por Leite (2017).  

Alguns exemplos de revalorização tem sido o de utilizar pneus inservíveis como fonte 

de energia em indústrias cimenteiras, utilizado como matéria prima na produção de solas 

de sapato, tapetes automotivos, quadras esportivas, agregado na produção de mantas 

asfálticas (POURRE, 2016; LAGARINHOS, ESPINOSA, TENÓRIO; 2016). 

 

3. Procedimentos Teóricos 

 

A presente pesquisa é de caráter qualitativo, com aplicação de questionários às 

organizações que trabalham com destinação de pneus inservíveis. Espera-se identificar 

aspectos relacionados sobre a comercialização e procedimentos realizados de logística 

reversa dos pneus inservíveis, identificando se há algum indicador de desempenho no 

município.  

Os dados foram coletados por meio de um questionário, com perguntas abertas/fechadas 

para que os respondentes (empresas que fazem a destinação dos pneus inservíveis) se 

posicionassem quanto ao controle, recebimento, destinação e coleta dos pneus inservíveis 

no município.  

O questionário foi elaborado pelos autores, tomando-se como base, pesquisas que 

buscaram a mesma análise, em seus instrumentos de coletas de dados como Pessoa e 

Pessoa (2017) e Brunetto e Passos (2015), adaptando-se e modificando-se às necessidades 

do estudo. O questionário é apresentado nas Figuras 1 e 2. 

 

Figura 1. Dados gerais de caracterização dos empreendimentos pesquisados 

 

Fonte: O autor, (2020).  
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Figura 2. Informações coletadas para a pesquisa 

 

Fonte: O autor, (2020).  

Para levantamento das informações, definiu-se como população da pesquisa, as 

empresas, localizadas no município de Blumenau no Estado de Santa Catarina, que têm 

como atividade principal prestação de serviços de borracharia para veículos automotores, 

devidamente cadastrados no CNAE 4520-0/06 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística - IBGE. Foram excluídas todas aquelas prestadoras de serviços que fugiam do 

escopo da pesquisa. 

O questionário foi aplicado via presencial e on-line via plataforma Formulários Google 

no período de 14/09/2020 a 09/10/2020 onde os respondentes precisavam responder todas 

as perguntas contidas nele. Após a aplicação dos questionários, realizou-se a busca destas 

respostas, e então compilação dos dados com auxílio do Software Excel utilizando fórmula 

média. 

 

4. Resultados Obtidos 

O município possui 59 (cinquenta e nove) empresas cadastradas no CNAE  4520-0/06 

do IBGE, que se refere à prestação de serviços de borracharia para veículos automotores. 

Destas, 9 (nove) empresas já foram baixadas e 50 (cinquenta) empresas continuam ativas.  
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Deste universo, aplicou-se a pesquisa em 40 (quarenta), recebendo o retorno de 21 (vinte e 

uma) empresas. Conforme aponto a pesquisa, 86% das empresas são empresas de pequeno 

porte, com até cinco funcionários e atuando no mercado de 1 a 5 anos.  

Em vigor desde a Lei Complementar nº 752, que dispõe sobre o recolhimento e 

destinação dos pneus inservíveis, determina como sendo da responsabilidade da Secretaria 

Municipal do Meio Ambiente e Sustentabilidade (SEMMAS) como órgão ambiental, a 

realizar a fiscalização da aplicação destas orientações. A fiscalização pode acontecer de 

duas maneiras, mediante denúncias ou rotineiras. Nas fiscalizações, o órgão solicita os 

comprovantes de destinação dos pneus inservíveis. Havendo inconsistências, a empresa é 

notificada e precisa regularizar sua situação. Caso não comprove, é autuada pelo 

descumprimento da lei.  

Contudo, desde sua aprovação, consta nos registros oficiais, apenas uma fiscalização 

nas empresas. Nesta, nenhuma empresa foi autuada por irregularidades. Segundo o órgão 

regulador, as fiscalizações são feitas somente a partir de denúncias, ou rotina, no qual não 

informaram o motivo da baixa fiscalização.  (BLUMENAU, 2020).  

Até início do ano de 2020, o município de Blumenau possuía apenas um ponto de 

coleta de pneus inservíveis cadastrado pela ReciclANIP, que foi desativado na metade do 

mesmo ano. (RECICLANIP, 2020). A partir de então, nenhum outro ponto de coleta de 

pneus inservíveis de caráter mais oficial, foi encontrado no município. 

Conforme respostas obtidas no questionário aplicado nos itens de questão ambiental e 

de Logística Reversa, é possível verificar que 76% do segmento de comercialização de 

pneumáticos conhece a legislação vigente, e entende que ela é fundamental para o 

desenvolvimento econômico e sustentável do país. Cerca de 66% dos respondentes, 

indicam que os fabricantes e importadores não realizam a cobrança para que o descarte 

aconteça corretamente como solicitado na PNRS/2010 (BRASIL, 2010).  

O descarte dos pneus inservíveis é realizado individualmente. Conforme Figura 5, é 

possível verificar que as duas principais formas de destinação dos pneus inservíveis do 

município são para reciclagem e depósito específico, que corresponde as empresas 

coprocessadoras que realizam a coleta e fazem a destinação, sem qualquer vínculo com os 

fabricantes e importadores.  

Figura 5 – Descarte de Pneus Inservíveis no Município 

Descarte %

Reciclagem 29%

Depósito Específico 24%

Coleta Seletiva (não realiza coleta) 14%

Recapagem 14%

Ecotires 10%

Outro 5%

Retorna para o Fabricante (Logística Reversa) 5%  

Fonte: O autor, (2021).  
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Cerca de 90% das empresas respondentes não conhecem a ReciclANIP, sendo este o 

motivo de apenas 5% das empresas respondentes devolve os pneus inservíveis para o 

fabricante através da Logística Reversa. 

A Prefeitura do munícipio através da concessionária de água e esgoto, o Serviço 

Autônomo Municipal de Água e Esgoto (SAMAE), que também responde pela pasta de 

resíduos sólidos, orienta que o descarte de pneus inservíveis seja feito através de logística 

reversa para os fabricantes e importadores. A coleta seletiva do município não faz o 

recolhimento de pneus inservíveis, demonstrando que 14% não sabem para onde estão 

destinando os pneus inservíveis. (BLUMENAU, 2018).  

 

5.1. Procedimento de logística reversa de pneus inservíveis no município de 

Blumenau 

 

Percebe-se, a partir do diagnóstico realizado que, no município, a logística reversa 

ainda é muito frágil quanto ao dos pneus inservíveis. Cerca de 81% dos respondentes 

afirmam que a logística reversa é vantajosa economicamente quando se tem apoio dos 

fabricantes importadores na implantação e controle dos pneus inservíveis.   

Luz e Durante (2013), afirmam que a coleta dos pneus inservíveis é uma atividade 

fundamental para o sucesso da logística reversa. Um importante desafio na implantação da 

logística reversa está relacionado com o planejamento da coleta, sendo que os custos de 

transporte de pneus inservíveis podem chegar a representar até 67% dos custos totais da 

logística reversa (SOUZA; D’AGOSTO, (2013).  

Segundo Pompeu (2016), a aplicação da logística reversa por meio de medidas simples 

de destinação e controle do resíduo, contribui significativamente para o ganho ambiental, 

ganho econômico e ganho social, através de novas oportunidades de emprego, diminuição 

de focos de doenças e subprodutos para a construção civil e outras empresas. 

 

5.2. Indicadores e incentivos para logística reversa no município de Blumenau e no 

Brasil  

 

Segundo dados do Ministério do Meio Ambiente (2018), o estado de Santa Catarina 

possui 80 pontos de coleta de pneus inservíveis cadastrados pelos importadores e 

fabricantes que destinaram cerca de 9.727,07 toneladas de pneus inservíveis no ano de 

2018, sendo destinados para coprocessamento, granulação, laminação, industrialização do 

xisto, pirólise e regeneração da borracha. Como Blumenau não possui ponto de coleta 

ativo, a opção é transportar os pneus inservíveis para outros pontos de coleta próximos, 

sendo opção enviar para o município de Guamirim que fica a 58km, ou para Itajaí que fica 

a 63km ou Jaraguá do Sul que fica a 66km.  

O município não possui nenhum programa ambiental que orienta e incentivas as 

empresas a fazerem o descarte correto dos pneus inservíveis, deixando com que cada 

empresa escolha a forma e o local para descartar o resíduo. 

Em busca de soluções para o problema ambiental de descarte incorreto e atendendo 

uma das exigências da PNRS somado ao objetivo de eliminar os lixões existentes e ajudar 
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os municípios a fazerem a destinação correta dos resíduos sólidos, incluindo os pneus 

inservíveis, o Ministério do Meio Ambiente em 2019 criou o Programa Lixão Zero que 

busca equacionar a questão dos resíduos sólidos urbanos, através do fortalecimento de sua 

gestão integrada, coleta seletiva, reciclagem, logística reversa, recuperação energética e 

disposição ambientalmente adequada dos rejeitos visando ações concretas em busca da 

melhor qualidade de ambiental e social dos municípios e da população (BRASIL, 2019). O 

Programa se estende a todo o âmbito Nacional e conta com doze planos de ações para 

realizar e atender aos objetivos propostos inicialmente.  

Segundo o Ministério do Meio Ambiente (2019), o Plano de Ação origina um conjunto 

de objetivos específicos organizados de forma sistémica e prioritária, orientando a 

implementação de ações no âmbito da Agenda Nacional de Qualidade Ambiental Urbana, 

de forma ajustada com os objetivos da PNRS, no que tange à gestão e ao gerenciamento de 

resíduos sólidos.  

Em âmbito municipal, não é possível mensurar os indicadores de performance para a 

logística reversa de pneus inservíveis, visto que foi realizado apenas uma visita de 

fiscalização na qual não foram apuradas ações quanto a aplicação da logística reversa. 

Nenhum registro de volumes de destinação foi levantado e indicado pelas empresas, 

apenas vistoriado se a destinação está sendo feita.    

Infelizmente, o Estado de Santa de Catarina não possui tamanha representatividade no 

contexto nacional na destinação dos pneus inservíveis (4%), existindo uma relação de 712 

(setecentos e doze) veículos para cada 1.000 (mil) habitantes. Segundo informações do 

Painel de Descarte Legal, o estado descartou 9.727.00 toneladas de pneus inservíveis no 

ano de 2018 através do 80 (oitenta) pontos de coleta cadastrados, cerca de 121.000 

toneladas por ponto de coleta (BRASIL, 2018).  

Em esfera estadual, está em andamento o projeto Penso, Logo Destino, que conta com 

parcerias de entidades gestoras responsáveis pelo recolhimento e destinação dos pneus 

inservíveis, buscando maior adesão junto as prefeituras municipais, e promovendo 

campanhas de conscientização para a população (IMA, 2020).  

 

6. Considerações Finais 

 

Avaliando a pesquisa, nota-se uma baixa preocupação das empresas localizadas no 

município, quanto ao cumprimento da Lei Federal 12.305/2010. Cerca de 66%, afirmaram 

que os fabricantes e importadores não fazem qualquer exigência, cobrança ou fiscalização 

sobre o destino dado aos pneus inservíveis. As empresas conhecem o conceito de logística 

reversa, mas não aplicam por falta de incentivos e pela baixa fiscalização. No que tange a 

Lei Municipal, nenhum documento formal é exigido, deixando uma lacuna sobre a forma 

que é realizada as fiscalizações e cobranças por parte dos órgãos ambientais do município. 

Como foi dito anteriormente, apenas uma fiscalização foi realizada, e nenhuma empresa 

autuada. 

É de extrema importância o município colocar em prática a realização de fiscalizações 

rotineiras, e quando necessário, autuar. É de responsabilidade do poder público orientar as 

empresas à fazerem o descarte correto dos pneus inservíveis.   
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As empresas descartam erroneamente os pneus inservíveis nos dias da coleta seletiva, 

ou ainda vendem para empresas de recapagem ou fazem doação para prefeituras na 

contenção de barragens. Verificou-se também que, algumas destinam para artesãos da 

região, e até para empresas coprocessadoras, contudo, sem qualquer vínculo com os 

fabricantes e importadores. É de extrema importância, o município fazer parcerias com 

outros municípios e/ou com as entidades responsáveis pela coleta e destinação dos pneus 

inservíveis como ReciclANIP e ABIDIP, para reunirem os pneus inservíveis em um 

depósito fechado e garantirem o destino correto.  

Cerca de 76% das empresas conhece o conceito de logística reversa, mas não faz a 

aplicação correta, devido as limitações de espaço físico, elevados custos financeiros para 

envio aos fabricantes, e demais motivos já citados. A parceria com outros municípios da 

região de Blumenau colocando à disposição das empresas um depósito fechado, poderia 

ser uma alternativa para solucionar o problema de limitação de espaço físico, onde as 

empresas poderiam destinar os pneus inservíveis frequentemente. No que tange aos custos 

de transporte, parcerias com a ReciclANIP e ABIDIP podem ser uma alternativa para 

solucionar a dificuldades que hoje as empresas possuem. Essa parceira poderia ser tratada 

entre a prefeitura e as entidades responsáveis, visto que é responsabilidade do poder 

público garantir a destinação adequada dos pneus inservíveis.   

Nenhuma das empresas apresentou um plano de destinação dos pneus inservíveis, 

apenas afirmaram que possuem, demonstrando que a preocupação ambiental é 

relativamente baixa neste segmento. Por outro lado, as empresas afirmam que 66% dos 

clientes não demonstra interesse ou questionam sobre o destino que será dado ao pneu 

inservível após a troca, evidenciando a baixa preocupação ambiental da população.  

Sugere-se para os próximos estudos, a realização de um planejamento e mapeamento 

das empresas que realizam serviços de borracharia a fim de montar uma estrutura de 

recolhimento, destinação adequada e capacitada para atender as cidades pertencentes ao 

Médio Vale do Itajaí. 
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Resumo 

Com a construção civil ainda desperdiçando materiais e consequentemente aumentando o custo das 
obras, algumas soluções para esse problema devem ser criadas e adotadas.  Nesse contexto, o objetivo 
desse trabalho foi analisar o fluxo de calor de duas paredes de alvenaria e observar seu 
comportamento mecânico, onde uma parede foi revestida com argamassa de revestimento 
convencional e a segunda teve a substituição parcial do cimento por cinzas de casca de amendoim. 
Buscou-se comparar as resistências à compressão e tração à flexão, a absortividade e a 
transmissividade de calor das duas paredes. Os testes foram realizados em laboratório com uso de 
uma câmara térmica, foram dispostos três termopares na face interna e três na face externa para a 
análise do fluxo de calor. A parede com cinzas de casca de amendoim demonstrou melhor 
comportamento térmico que a convencional. Seus gradientes térmicos aos 28 e aos 56 dias foram 
menores entre 5% e 8%.  A argamassa dopada apresentou uma piora na sua resistência mecânica, 
apresentando resistência 58% menor à tração e 28% à compressão. 

Palavras-chave: Fechamento Opaco; Habitabilidade; Sustentabilidade 

 

Abstract 

Civil Engineering keeps wasting materials that affects its costs of production, so creating new 
solutions and adopting them must be a priority. In this thesis it is analyzed the heat flux of two 
masonry walls. One wall was coated with conventional cement mortar and the second one had a 
partial replacement of cement by peanut shell ash. This paper sought to compare the compression 
and traction resistance, the absorptivity and heat transmissivity of the two walls. The tests were done 
in a laboratory using a thermic chamber, three thermocouples were set in both external and internal 
surfaces of the wall. Temperatures of the doped mortar were 5% to 8% lower than the conventional 
one. The doped mortar had a loss of 59% of its traction resistance and 28% of compression. 

Keywords: Plastering mortar; Livability; Sustainability 
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1. Introdução 

 

Para Cassa et al. (2001) a construção civil é uma das áreas de produção que mais consome 
matéria-prima, ao mesmo tempo que gera uma quantia enorme de resíduos e causa grandes 
impactos ambientais. Com o constante crescimento da indústria brasileira, a demanda por 
produtos dessa área também aumenta, consumindo mais recursos naturais, bens 
industrializados e energia para seus respectivos processos de fabricação. 

É necessária a adoção de novos materiais que sejam atraentes na sua forma de produção 
e utilização, que respeitem todos os aspectos técnicos e arquitetônicos demandados pelo 
mercado ao mesmo tempo que adotem fatores de sustentabilidade nessa cadeia, podendo, 
assim, contribuir para a redução da poluição ambiental e consumo energético. Unindo 
materiais considerados como resíduos pela indústria, agricultura ou sociedade para a criação 
de novos elementos construtivos, pode-se reverter o quadro negativo da poluição ambiental 
e usar isso em benefício do progresso e do futuro das próximas gerações (CASSA et 
al.,2001).  

Recentemente novos materiais estão sendo pesquisados para serem adicionados em 
argamassas, visando a sua melhora em certas características (BAUER, 2010). Nesse 
contexto a incorporação das cinzas de casca de amendoim em argamassa de revestimento 
surge como uma alternativa para a substituição parcial de materiais não renováveis, como 
areia e cimento.  

 Dessa maneira as cinzas da casca de amendoim, que já passaram por um processo de 
manufatura e não possuem um destino final relevante, poderiam ser usadas como 
substituintes de partes de cimento em uma argamassa de revestimento, visto que Bauer 
(2010) diz que o cimento é o constituinte mais caro em uma argamassa e Bastos (2015) 
demonstra que argamassas de revestimentos (emboço e reboco) são os materiais que mais 
geram desperdício em uma obra. 

 

2. Revisão Bibliográfica 

 

2.1 Argamassa de Revestimento e Fechamento Opaco 

 

Um revestimento feito de argamassa pode ser entendido como uma proteção de 
superfície, possuindo uma ou mais camadas sobrepostas e de espessura uniforme, 
possibilitando a execução do acabamento final. Sua função é formar uma camada estanque 
que protege a base de agentes agressivos e auxilia no isolamento térmico e acústico. É 
constituído por chapisco, endosso e reboco (BAUER, 2010).   

O chapisco é uma camada que melhora a capacidade de aderência da base; o emboço é 
revestimento para cobrir e regularizar, conhecido como massa grossa; e o reboco 
proporciona uma base regularizada e lisa para que receba o revestimento final, conhecido 
como massa fina (NBR 7200, 1998).  

Os revestimentos argamassados podem ser responsáveis em até 30% do isolamento 
térmico em um sistema de vedação e dependem de vários fatores em sua composição 

367



    

 

  

 

 

 
IX ENSUS – Encontro de Sustentabilidade em Projeto – UFSC – Florianópolis – 19 a 21 de maio de 2021 
 

 

(CARASEK e PASSOS, 2018).  Percebe-se assim a influência que a argamassa de 
revestimento tem para o desempenho térmico final de uma estrutura.  

Sobre o significado de um fechamento opaco, deve-se entender primeiramente certas 
propriedades físicas dos materiais. A luz pode ser propagada em diversos meios além do 
vácuo, esses meios são classificados conforme a sua interação, com os diversos feixes de luz 
da fonte emissora e são classificados em três grupos: transparente, translúcido e opaco.  

Lamberts et al. (2014) diz que o efeito de transmissão de calor em um fechamento opaco, 
ocorre quando há diferença entre as temperaturas de sua superfície interior e exterior, 
considerando o fluxo da área mais quente para a mais fria. Uma propriedade de alta 
importância nesse assunto é a inércia térmica, pois durante o fluxo de calor, o material retém 
parte dessa energia em seu interior devido a ela.   

A inércia térmica pode ser usada tanto para frio quanto para calor. Para o uso em 
aquecimento a maneira mais simples é a construção de fechamentos opacos mais espessos 
com poucas aberturas. Quando há necessidade de resfriamento no ambiente, as aberturas 
devem ser sombreadas e a ventilação diurna evitada (LAMBERTS et al., 2014).   

Devido ao custo cada vez mais alto de energia e a utilização de materiais de fontes finitas, 
houve um incentivo em medidas e pesquisas que estimulassem a eficiência energética. Para 
melhorar o isolamento térmico por meio da argamassa os estudos apontam que é necessário 
aumentar a espessura do revestimento ou agregar materiais não convencionais na mistura, 
como cinzas de matérias vegetais (CHVATAL, 2007). 

 

2.2 Cascas de Amendoim 

 

Para Kreiker et al. (2014) durante os processos da indústria do agronegócio brasileiro, 
surgem diversos resíduos potenciais para o reaproveitamento ou criação de novos materiais 
em diversas áreas. 

A safra de amendoim em 2018/2019 conteve uma área cultivável de 146.800 hectares e 
uma produção de 434.600 toneladas do grão e com estimativa de crescimento para a próxima 
safra (CONAB, 2019). Dessa produção a casca do amendoim representa 30% do peso e tem 
como principal finalidade o aproveitamento em caldeiras ou alimento para o gado, a cinza 
das caldeiras não possui nenhum proveito significativo (BARBIRATO et al., 2014). Na 
figura 1 pode-se observar as cascas de amendoim em seu estado natural e depois de 
queimadas. 

 
Figura 1: Cascas de amendoim. Fonte: Elaborado pelos autores (2019). 
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Kreiker et al. (2014) estudou as propriedades das cinzas de cascas de amendoim como 
agregado suplementar em argamassas cimentícias, sendo 15% do cimento substituído pela 
cinza. A cinza foi obtida por meio de um forno elétrico a 500, 600 e 850ºC durante 180 
minutos.  

 

3. Metodologia 

 

Nessa pesquisa de cunho experimental, foram moldadas duas paredes 60cm x 60cm, cada 
uma revestida com diferente dosagem de argamassa. Na primeira parede a argamassa 
utilizada foi a convencional (cimento, cal e areia) tanto no emboço quanto no reboco, 
enquanto na segunda foi realizada a substituição parcial do cimento por cinzas de casca de 
amendoim, cal e areia. 

Para as medições foi utilizada uma câmara térmica desenvolvida por Rupp (2009), que 
proporciona um ambiente controlado para a aferição das medições, e também uma simulação 
onde a lâmpada seria o sol incidente sobre a estrutura. Na figura 2 é mostrado o projeto da 
câmara. 

 
Figura 2: Esquema da câmara térmica. Fonte: Rupp. (2009). 

Nessa câmara foram realizados dois experimentos, o primeiro foi a verificação do 
gradiente de temperatura de uma parede com argamassa convencional e o segundo a 
verificação de outra parede revestida com argamassa, com 20% do volume de cimento 
substituído por Cinzas de Casca de Amendoim. 

Foram verificadas as temperaturas com o auxílio de termopares. Os valores do gradiente 
térmico foram obtidos a fim de descobrir a quantia de calor transmitida entre a camada 
interna e externa das paredes, possibilitando descobrir se a dosagem com cinzas foi 
proveitosa e se ela influenciou em comparação à argamassa convencional. 

Os ensaios foram feitos 28 e 56 dias depois do levantamento das paredes. A fonte de calor 
usada foi uma lâmpada fluorescente. As medições começaram pela manhã com a lâmpada e 
a parede em temperatura ambiente. A cada 60 minutos a temperatura da lâmpada era 
aumentada em 5ºC, na sequência, as temperaturas eram novamente medidas. Depois de 
alcançada a temperatura de 70ºC, esse valor foi mantido até se completar as 12 horas. Isso 
foi feito para simular as temperaturas durante o dia. 

O fluxo de calor medido nas duas paredes foi feito com a utilização de termopares 
dispostos ao longo da área da parede, como é mostrado na figura 3. 
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Figura 3: Disposição dos termopares. Fonte: Elaborado pelos autores. (2009). 

Tanto a superfície externa (onde ocorre a incidência de calor da lâmpada), como a interna 
(que representa o interior da estrutura) possuíram esta distribuição.  

 

3.1 Caracterização dos Materiais 

 

O traço da argamassa de assentamento utilizado foi 1:2:6 (cimento:cal:areia) em massa. 
O chapisco adotado na parede teve um traço de 1:4 (cimento:areia). 

A primeira parede teve seu revestimento feito em argamassa convencional, em um traço 
1:1:6 (cimento:cal:areia). Na segunda parede foi utilizado para o emboço (massa grossa) um 
traço de 1:1:6 (cimento:cal:areia), onde 20% do cimento foi substituído por cinzas de casca 
de amendoim. Para o reboco (massa fina) foi utilizado um traço 1:1:3 (cimento:cal:areia), 
onde 20% do cimento foi substituído por cinzas de casca de amendoim. 

Nos próximos tópicos estão demostradas as características físicas de cada material 
utilizado no trabalho. Os ensaios com o cimento e cal foram realizados por Souza (2017) 
com materiais de mesma marca e características, e que segundo os fabricantes, não tiveram 
mudança relevante em suas composições nos últimos 5 anos. 

 

3.1.1 Cimento, cal e areia 

 

Nessa pesquisa foi utilizado cimento CP II-F-32, pois possui somente adição de fíller sem 
adições pozolânicas. A caracterização do material foi feita por meio dos ensaios de módulo 
de finura (NBR 11579, 2012) e da massa especifica aparente (NBR 16605, 2017). A cal 
usada foi a Cal Hidráulica CH-II, que foi caracterizada da mesma forma que o cimento.  

A areia comprada em Ijuí/RS, foi colocada em uma estufa a 102 °C por 24 horas para 
retirar toda umidade presente nela. Foram realizados ensaios para obter os diâmetros 
máximos e o módulo de finura de acordo com a NM 248 (2001), massa específica (NM 52, 
2009) e massa unitária solta (NM 45, 2006).  

 

3.1.2 Cinzas de Casca de Amendoim 

 

A casca de amendoim foi previamente queimada há aproximadamente 260ºC em um 
forno elétrico durante 90 minutos. Depois de queimadas as cinzas moídas em um moinho de 
pedras com a finalidade de diminuir seu diâmetro transformando-as em pó.  
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A cinza da casca do amendoim é um material 100% passante na peneira nº 80 (abertura 
5,66 mm) e possui uma massa unitária solta de 0,408 g/cm³. A massa específica foi 
impossível de determinar no laboratório, tanto pelo método do tubo de Chapman como no 
picnômetro por ser um material extremamente leve. 

 

4. Resultados 

 

4.1 Transferência de Calor 

 

Para comparar os resultados, foi realizada a média da temperatura da superfície externa e 
interna de cada parede aos 28 e aos 56 dias. Na figura 4 são mostradas as médias das faces 
da parede convencional e da parede com substituição por cinzas da casca de amendoim aos 
28 dias. 

 
Figura 4: Temperaturas médias aos 28 dias. Fonte: Elaborado pelos autores. (2019). 

Com base na figura 4 pode ser constatado que mesmo com a temperatura ambiente 
sendo maior, a condução de calor na parede com adição das cinzas foi menor em média de 
5,44 % ao longo do dia. Aos 28 dias, a superfície externa da parede convencional alcançou 
a temperatura máxima de 61,53ºC e a interna 29,83ºC. Na parede com cinzas de casca de 
amendoim a superfície externa teve como máxima 57,03ºC e a interna 28,6ºC.  

Na figura 5 são mostradas as médias das faces da parede convencional e da parede 
com substituição por cinzas da casca de amendoim aos 56 dias. 
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Figura 5: Temperaturas médias aos 56 dias. Fonte: Elaborado pelos autores. (2019). 

Com base na figura 5 pode ser constatado que: mesmo com a temperatura ambiente 
maior a condução de calor na parede com adição das cinzas foi menor em média 8,33% ao 
longo do dia. Aos 56 dias a diferença entre as paredes aumentou 2,89%, o que quer dizer 
que a parede com cinzas de casca de amendoim diminuiu ainda mais a condução de calor. 

 

4.2 Consistência 

 

Para que as argamassas tenham sua trabalhabilidade garantida é necessário 
determina-la. A tabela 1 mostra os quantitativos de materiais para cada argamassa usada no 
emboço, utilizando um traço de 1:1:6 (cimento:cal:areia). 

Convencional Substituindo 20% do cimento por CCA 
4,2 kg de cimento 3.36 kg de cimento 

4,2 kg de cal 4,2 kg de cal 
25 kg de areia 25 kg de areia 
4,7 kg de água 5,0 kg de água 

- 840 g de CCA 

Tabela 1: Quantitativo da argamassa de emboço. Fonte: Elaborado pelos autores. (2019). 

Os resultados de consistência encontrados foram de 255 mm e 259 mm 
respectivamente, estando dentro das normas previstas pela NBR 13276 (ABNT, 2016). Na 
tabela 2 são mostrados os quantitativos dos materiais empregados para a argamassa de 
reboco, utilizando um traço de 1:1:3 (cimento:cal:areia). O resultado encontrado foi de 257 
mm. 
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Convencional Substituindo 20% do cimento por CCA 
1 kg de cimento 800 g de cimento 

1 kg de cal 1 kg de cal 
3 kg de areia 3 kg de areia 

1.1 kg de água 1,4 kg de água 
- 200 g de CCA 

Tabela 2: Quantitativo da argamassa de reboco. Fonte: Elaborado pelos autores. (2019). 

É constatado que a relação entre água/cimento das misturas é diferente, tendo 
influência direta na durabilidade e resistência das mesmas. A argamassa com cinzas 
necessita de um volume de água um pouco maior para garantir sua trabalhabilidade. 

 

4.3 Resistência à Compressão e à Flexão Simples 

 

Os resultados do ensaio de tração na flexão simples em argamassa estão na tabela 3. 
Nesta tabela são mostrados os números dos corpos de prova, da seção dos mesmos e da idade 
de rompimento. Também são mostradas as forças aplicadas pela prensa (N) e as 
determinadas resistência (MPa). 

TRAÇO CP 
SEÇÃO 

(cm²) 
IDADE 

FORÇA  RESISTÊNCIA MÉDIA 
N MPa MPa 

Referência 
1 16 7 1208,00 2,77 

2,50 
2 16 7 964,40 2,22 

Subs. 20% 
1 16 7 529,90 1,22 

1,77 2 16 7 879,60 2,02 
3 16 7 900,80 2,07 

Referência 
1 16 28 1028,00 2,36 

2,07 
2 16 28 773,60 1,78 

Subs. 20% 
1 16 28 423,90 0,97 

1,40 2 16 28 667,60 1,53 
3 16 28 732,20 1,68 

Tabela 3: Resistência à tração na flexão simples. Fonte: Elaborado pelos autores. (2019). 

Pode-se notar uma queda de resistência nos corpos de prova com cinzas de casca de 
amendoim, o que pode ser justificado pela substituição do principal componente relacionado 
a resistência em uma argamassa, o cimento. 20% do cimento foi substituído, então havia a 
grande tendência de que essa argamassa tivesse uma resistência menor. Na tabela 4 são 
apresentados os valores obtidos no ensaio de compressão em argamassas. 

TRAÇO 
SEÇÃO 

(cm²) 
IDADE 

FORÇA RESISTÊNCIA 
N MPa 

Referência 16 28 15075,00 9,42 
Subs. 20% 16 28 5383,67 3,37 
Referência 16 56 15495,00 9,68 
Subs. 20% 16 56 6178,33 3,86 

Tabela 4: Resistência à compressão. Fonte: Elaborado pelos autores. (2019). 

Os valores obtidos no ensaio de compressão apresentam diferenças maiores quanto 
ao ensaio de tração. Os corpos de prova com cinza de casca de amendoim que possuem 20% 
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menos cimento em sua composição, obtiveram resistências inferiores aos corpos de prova 
convencionais, aproximadamente 59%. Isso talvez possa ser explicado tanto pela diminuição 
do teor de cimento como também pela possível má homogeneização da argamassa durante 
seu preparo. 

Conforme a NBR 13281 (ABNT, 2005) a argamassa dopada com cinza de casca de 
amendoim possui uma classificação P3 quanto a resistência à compressão e R3 quanto à 
resistência a tração na flexão. 

 

4.4 Absorção por Capilaridade 

 

O ensaio foi feito com os corpos de prova com 56 dias de idade, onde foram postos 
em contato com uma lâmina de água. Na tabela 5 é mostrado os valores de absorção aos 10 
minutos e aos 90 minutos. 

AMOSTRA 
MASSA SECA (g) ABOSRÇÃO (g/cm³) 

0 min 10 min 90 min 10 min 90 min 
CP1 c/ CCA 440,41 442,58 446,14 0,0868 0,2292 
CP2 c/ CCA 441,75 443,59 446,84 0,0736 0,2036 

CP1 convencional 496,40 500,85 511,89 0,178 0,616 
CP2 convencional 491,7 496,00 508,00 0,172 0,652 

Tabela 5: Temperaturas médias aos 56 dias. Fonte: Elaborado pelos autores. (2019). 

Os corpos de prova com a adição de cinza de casca de amendoim apresentaram menor 
absorção de água, devido à baixa porosidade da argamassa, pois a cinza moída ocupou os 
pequenos espaços entre as partículas. A NBR 13281 (ABNT, 2005) classifica como C1 essa 
argamassa quanto ao coeficiente de capilaridade. 

 

5. Considerações Finais 

 

O revestimento com argamassa dopada com cinza de casca de amendoim apresentou 
um gradiente térmico baixo, ou seja, diminuiu a transferência de calor da face externa da 
parede para a interna, sendo 5,44% menor aos 28 dias e 8,33% aos 56 dias, quando 
comparado à convencional. 

Quanto ao comportamento mecânico a argamassa com cinza de casca de amendoim 
apresentou resistência à compressão significativamente mais baixa, sendo 59% menos 
resistente que a convencional e 28% menos resistente à tração. Pela NBR 13281 (ABNT, 
2005) a argamassa utilizada no trabalho pode ser classificada como classe P3 (quanto à 
compressão), R3 (quanto à tração na flexão) e C1 (quanto ao coeficiente de capilaridade). 

A argamassa com as cinzas do amendoim demonstrou uma absorção por capilaridade 
menor que a argamassa convencional. Sendo um material com certa quantia de material 
silicioso as cinzas possuem propriedades pozolânicas, que tem como característica diminuir 
a porosidade de suas misturas, esse pode ser um dos motivos dos corpos de prova com cinzas 
de casca de amendoim apresentarem uma menor absorção. Desta forma, acredita-se que essa 
argamassa seria viável e apresentaria um bom desempenho em áreas com a presença de 
umidade elevada. 
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Resumo 

O presente estudo tem como objetivo geral oferecer um panorama sobre como as abordagens do 
Design Sistêmico (DS) e da Avaliação do Ciclo de Vida (ACV) podem auxiliar no 
desenvolvimento sustentável em uma determinada comunidade. Dessa forma, foi realizado o 
Inventário de Ciclo de Vida da produção de shampoo artesanal Flor do Cerrado, proveniente da 
região do Serro-MG e, então, os impactos observados foram comparados ao estudo de DS, que 
sugeriu alterações com intuito de trazer contribuições de cunho ambiental, em seus aspectos 
ecológico, econômico e social para a comunidade. A análise demonstrou que a abordagem do DS, 
em conjunto com a ACV, possui grande potencial para a promoção do Desenvolvimento 
Sustentável, propondo melhorias tanto para os ecossistemas quanto para a sociedade em termos 
econômicos e sociais. 

Palavras-chave: Design Sistêmico; Avaliação do Ciclo de Vida; Desenvolvimento Sustentável. 

 

Abstract 

The present study aims to provide an overview of how the Systemic Design (SD) and Life Cycle 

Assessment (LCA) approaches can assist in Sustainable Development in a specific community. 

Thus, the Life Cycle inventory of the production of handmade shampoo Flor do Cerrado has been 

carried out, from the region of Serro-MG, Brazil, and then the impacts observed has been 

compared to the study of SD, which suggested changes in order to bring environmental 

contributions, in its ecological, economic and social aspects for the community. The analysis 

demonstrated that the DS approach, together with the LCA, has great potential for promoting 

Sustainable Development, proposing improvements both for ecosystems and for society in 

economic and social terms. 

Keywords: Systemic Design; Life Cycle Assessment; Sustainable Development. 
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1. Introdução 

 

Observa-se, nos dias de hoje, o agravamento de problemas socioambientais que 
ameaçam nosso ecossistema, tais como o aumento da temperatura atmosférica, os buracos 
na camada de ozônio e a extinção de espécies animais e vegetais (JUNGES, 2001). 
Segundo Cervi (2007), devido a esses problemas, o ambientalismo emergiu e vem 
adquirindo visibilidade internacional, a partir da Conferência de Estocolmo, em 1972, 
posteriormente com a criação da Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e 
Desenvolvimento, que gerou o Relatório Brundtland e a Conferência do Rio, em 1992, 
sendo seu principal documento a Agenda 21, que foi revisada na Conferência Mundial 
sobre Desenvolvimento Sustentável de Johannesburgo, em 2002. O conceito de 
Desenvolvimento Sustentável, surgido ainda em 1989, pode ser descrito como o 
desenvolvimento que abrange não somente questões econômicas, mas também ecológicas 
e sociais. Esse conceito visa atender às necessidades das gerações atuais e, ao mesmo 
tempo, prover às gerações futuras a garantia de que possam atender às suas necessidades 
(BRUNDTLAND, 1989). 

Assim como o Desenvolvimento Sustentável, outros conceitos foram surgindo a partir 
do momento no qual a sociedade começou a se questionar sobre o limite da extração dos 
recursos naturais, especialmente, combustíveis fósseis e recursos minerais (COLTRO, 
2007). A Avaliação do Ciclo de Vida (ACV) foi um desses conceitos, se transformando em 
um método que permite avaliar o impacto ambiental potencial ao longo da vida de um 
produto, desde a aquisição da matéria-prima, passando pela produção, uso e descarte. A 
ACV trata com clareza questões ambientais complexas, gerando indicadores que permitem 
a tomada de decisão embasada de maneira objetiva. Ao adotá-la, é possível avaliar 
melhorias/alternativas para produtos, processos e serviços (COLTRO, 2007; PEREIRA, 
2017). 

Considerando a mesma linha de raciocínio, o conceito de Design Sistêmico (DS) 
também ganha destaque. Um dos pressupostos contidos nessa abordagem é o de 
transformar resíduos (output) de um sistema em recursos (input) para novos sistemas, 
visando extinguir a emissão e descarte de resíduos. Em concordância com o 
desenvolvimento sustentável, o conceito de DS visa os aspectos ecossistêmicos, sociais e 
econômicos, buscando a sustentabilidade, equidade e equilíbrio social, de forma holística e 
sistêmica (PÊGO, 2016). 

O Design Sistêmico pode beneficiar comunidades, ao priorizar e valorizar sua 
identidade, saber-fazer, produção local, costumes e maneira específica de organização, a 
partir do momento em que realiza a intermediação entre as redes de atores sociais em seu 
conjunto de tradições e crenças. Além dos sistemas e indivíduos nele incluídos, os 
produtos desenvolvidos também são beneficiados, tendo em vista que todas as etapas do 
processo são consideradas pelo designer, contribuindo para o aumento do valor agregado 
do produto (PRESTES; FIGUEIREDO, 2011). 

Sendo assim, este estudo tem como objetivo geral oferecer um panorama sobre como as 
abordagens da Avaliação do Ciclo de Vida e do Design Sistêmico podem auxiliar na 
promoção do Desenvolvimento Sustentável em uma comunidade. Para tanto, estabeleceu-
se os seguintes objetivos específicos: (i) compreender o conceito de Desenvolvimento 
Sustentável e as abordagens da ACV e do DS; (ii) investigar o contexto no qual se encontra 
o estudo – Serro; (iii) mapear o processo produtivo de um dos cosméticos; (iv) identificar 
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os impactos gerados neste processo, por meio da elaboração do seu inventário de Ciclo de 
Vida; (v) comparar os materiais empregados atualmente neste processo com as alterações 
sugeridas por Pêgo (2016); (vi) discutir as potencialidades e os limites da associação entre 
a ACV e o DS.    

O presente estudo adotou a abordagem qualitativa do problema, para que a realidade 
referente à atual situação socioeconômica e ambiental da região do Serro fosse 
apresentada, assim como o potencial oferecido pelas abordagens da ACV e do DS na 
promoção de melhorias para a comunidade. O procedimento adotado incluiu a coleta de 
dados realizada por meio de documentos e levantamento bibliográfico (RICHARDSON, 
1999). 

A partir dos estudos desenvolvidos por Pêgo (2016), percebeu-se o potencial da 
aplicação do Design Sistêmico em ampliar atividades econômicas, elevar a quantidade de 
postos de trabalho e geração de renda na comunidade, além de minimizar impactos 
ambientais negativos e melhorar a qualidade de vida de seus habitantes. A autora observou 
o potencial de crescimento de 530% de produtos e 820% de atividades no território, 
impulsionando a economia local. 

 

2. O Serro: contexto cultural, socioeconômico e ambiental 

 

A região do Serro está localizada a 330km da capital, Belo Horizonte. Com uma 
extensão de 1.217,813km² de área territorial. População em torno de 20.940 habitantes 
(IBGE, 2021). O município é rodeado por cadeias de montanhas da Serra do Espinhaço, o 
que permite uma grande biodiversidade, tanto da vegetação quanto dos reservatórios 
hídricos, uma vez que o tipo de solo encontrado garante umidade e temperatura adequada 
para manutenção da fauna e flora.  A nascente do Rio do Jequitinhonha está localizada na 
Serra do Espinhaço (IEPHA, 2021), integrando com a rede de drenagem das bacias do Rio 
Doce e do Rio São Francisco, o que favorece um elevado número de cachoeiras e piscinas 
naturais na região (PÊGO, 2016). 

O Serro teve origem em 1720, no período colonial, uma das rotas dos antigos tropeiros 
com o caminho do ouro e diamantes encontrados nos cursos dos rios. Após o declínio da 
fase do ouro, o município se voltou para o ofício da agropecuária, com a produção de leite 
e queijo, se tornando a principal fonte de renda da população e seguindo até os dias de hoje 
como uma das atividades essenciais. Atualmente o Serro é uma referência na produção de 
produtos derivados do leite, sendo o queijo o principal item. Em 2002 o modo de se fazer 
queijo artesanal do Serro foi o primeiro bem registrado como Patrimônio Cultural Imaterial 
do Estado de Minas Gerais (IEPHA, 2021). 

Atualmente, algumas ameaças externas vêm atingindo essa pluralidade que o Serro 
oferece. As carvoarias ilegais são problemas no território (UFMG, 2021) e em outros 
municípios do Vale do Jequitinhonha (PORTAL G1, 2019), tendo como principal matéria-
prima as árvores nativas. Na lista de atividades predatórias, o garimpo ilegal marca 
presença, uma atividade que explora pedras preciosas acarretando a contaminação dos rios 
e nascentes, herança que sobreviveu ao período colonial (FOLHA, 2019). Outro agente que 
merece grande atenção é a mineração (sobretudo de ferro), cada vez mais presente na 
região (PORTAL G1, 2021). Por ser uma área rica em recursos minerais, proporcionada 
pela Serra do Espinhaço, torna a região alvo para a exploração de minério, o que acarreta 

379



 
 

 

 

  

 

    

 
IX ENSUS – Encontro de Sustentabilidade em Projeto – UFSC – Florianópolis – 19 a 21 de maio de 2021. 
 

 

inúmeros impactos ao meio ambiente e aos moradores. A população do Serro vem se 
manifestando contra o avanço da mineração na cidade em redes sociais, e que ganhou 
destaque em alguns meios de comunicação. 

Apesar das denúncias nos meios midiáticos e mobilização da população, recentemente a 
instalação da mineração no Serro recebeu um aval favorável pelo CODEMA (BRASIL, 
2021). Isto gera enorme apreensão em relação à manutenção e preservação da Serra do 
Espinhaço com toda a sua fauna e águas que circundam a cidade do Serro e outros 
municípios. O Fórum de Entidades em Defesa do Patrimônio Cultural Brasileiro se 
manifestou em apoio, alegando que tais atividades são predatórias e configura dano para o 
meio ambiente, as comunidades afetadas e seus bens culturais, pois havendo dano não há 
reparação possível. Tais apontamentos evidenciam uma real preocupação com o futuro do 
Serro, pois, os impactos que a exploração de minério acarreta ao meio ambiente e ao 
entorno é imensurável. Um exemplo desse possível dano pode ser constatado com o 
recente rompimento da barragem de rejeitos, na mina do Córrego do Feijão, na cidade de 
Brumadinho, localizada na região metropolitana de Belo Horizonte. Fato ocorrido em 25 
de janeiro de 2019, considerado o maior crime ambiental no Brasil e que contou com 270 
mortos, 11 desaparecidos, danos à fauna, flora e à água, principalmente, do Rio Doce. 

A definição do Serro/MG como campo deste estudo se deve às características favoráveis 
à aplicação da abordagem do Design Sistêmico nesse território, no que tange à forte 
presença de artesãos (saber-fazer), bem como ao emprego de recursos locais nos sistemas 
produtivos e ao pequeno tamanho dos negócios, geralmente familiares e comunitários 
(PÊGO, 2016). A região é notória por abrigar sistemas de produção cooperativos, que 
atendem aos produtores rurais na formação, promoção e acompanhamento (OCEMG, 
2021). Nesse contexto, em 2004 surgiu o grupo “Flor do Cerrado”, composto por 30 
mulheres, em formato de empreendimento associativo na produção artesanal de cosméticos 
com base nas plantas nativas da região. O grupo surgiu como resposta às dificuldades 
sociais geradas por situações de maus tratos contra as mulheres, a partir de uma terapia 
coletiva para resgate de autoestima, com base na cultura tradicional e com foco na geração 
de trabalho e renda (PÊGO, 2016). 

Conservando saberes que vêm sendo transmitidos de geração em geração, as mulheres 
do grupo “Flor do Cerrado” dominam o processo de fabricação de cosméticos, revezando 
suas atividades em três funções: colheita, produção dos extratos e fabricação. Os produtos 
principais produzidos são shampoos e condicionadores para cabelos, sabonetes e óleos de 
massagem, que utilizam quatro frutos do bioma Cerrado, encontrados na região: Amescla 
ou Breu-branco, Macaúba, Mutamba e Pacari (PÊGO, 2016). 

A macaúba da espécie Acrocomia aculeata, vem se tornando uma palmeira oleaginosa 
comercialmente importante no Brasil, por se tratar de uma espécie nativa e encontrada em 
grandes maciços naturais e, também, pela facilidade de cultivo. O óleo extraído das 
sementes do fruto é utilizado na indústria de cosméticos e como matéria-prima na 
produção do biodiesel (SILVA, 1994). Em idade produtiva a macaúba pode gerar mais de 
5.000 kg de óleo por hectare, sem exigência de grandes cuidados em termos climáticos 
(TICKEL, 2000); além de permitir a exploração extrativa, obedecendo aos ciclos, por parte 
de populações naturais em povoamentos locais (MOTTA et al., 2002). 
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3. DS e ACV contribuindo para o Desenvolvimento Sustentável 

 

O Design Sistêmico (DS) torna-se relevante na conjuntura complexa do início do século 
XXI, pois possui uma visão holística, ao estudar o todo sem dividi-lo, considerando o 
contexto local e suas relações (PÊGO; OLIVEIRA, 2014).  Segundo Bistagnino (2009), é 
preciso uma mudança na abordagem que estimule a fala, o diálogo, e o confronto de vários 
âmbitos como o projetual, o político, o social e o econômico, como elementos 
interdependentes de um sistema, em relações orgânicas. Estende-se, portanto, o desafio da 
inovação ao observar o mundo produtivo de maneira sistêmica com atenção à cadeia 
produtiva inteira. 

Diferentemente do pensamento cartesiano linear, que estratifica e mecaniza as relações 
de produção, a abordagem sistêmica tem como centro o homem e suas relações, o produto 
passa a ser somente uma consequência do processo. A metodologia desenvolvida pelo 
professor Luigi Bistagnino (2011 apud PÊGO, 2016), tende a emissão zero, pois considera 
todos os output de um sistema como produto, ou matéria-prima (input), para outro sistema 
no mesmo nível, de forma integrativa. Podemos então resumir o DS em três etapas: 1. 
Compreensão do Território; 2. Sistematização e análise dos sistemas produtivos existentes 
no território; 3. Projeto dos fluxos de matéria e energia dos sistemas produtivos;  
permitindo, assim, realizar o confronto entre o modelo atual e os fluxos apontados por essa 
abordagem (PÊGO, 2016). Ao encontro do conceito do Design Sistêmico vem o conceito 
de Avaliação do Ciclo de Vida (ACV), que abrange os aspectos ambientais e os impactos 
potenciais ao longo da vida de um produto, desde a extração da matéria até sua produção, 
uso e descarte (PEREIRA, 2017). 

Com intuito de avaliar o potencial que o DS e a ACV possuem em auxiliar na promoção 
do Desenvolvimento Sustentável, ou seja, nas vertentes econômica, social e ecológica, foi 
realizado o inventário de Ciclo de Vida da produção do shampoo artesanal fabricado pela 
cooperativa “Flor do Cerrado”. Após melhor compreensão dos impactos gerados no 
processo produtivo do produto, houve a comparação entre os materiais utilizados e as 
alterações sugeridas por Pêgo (2016).  

A função do sistema avaliado é a produção de shampoo artesanal, contendo o óleo de 
macaúba extraído da amêndoa do fruto. A unidade funcional (UF) do sistema é de 10 
árvores de macaúba por mês. Os limites do sistema incluíram a colheita do fruto da 
macaúba ao uso do produto acabado e descarte da embalagem. A Figura 1 apresenta a 
primeira etapa do processo produtivo do shampoo fabricado pela cooperativa “Flor do 
Cerrado”. A imagem destaca o processo de dissolução do conservante em água destilada e, 
nela, é observada a presença de 195,5g da substância conservante metilparabeno, 
considerada tóxica para seres aquáticos quando descartada no oceano. Esta substância, 
assim como todas as outras utilizadas no processo, é adquirida em Belo Horizonte, 
acarretando na emissão de 225,21Kg de CO2 na atmosfera, pelo seu transporte: 
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Figura 1: Processo de dissolução do conservante em água destilada. Fonte: elaborado pelas autoras. 

 

Na Figura 2, é descrito o processo de adição do anfótero, da essência e do óleo. Nesse 
processo, são adicionados 23,5L do surfactante anfotérico (Dehyton AB), que pode ser 
tóxico para humanos e organismos aquáticos, 3,9L de essência e 47L de óleo de amêndoas 
de macaúba: 

 
Figura 2: Processo de adição do anfótero, essência e aditivos. Fonte: elaborado pelas autoras. 

 

A Figura 3 apresenta o processo de adição do tensoativo, sendo 234,6L do detergente 
lauril éter sulfato de sódio, substância que pode provocar reações alérgicas na pele por 
contato prolongado e é nociva caso seja ingerida:  
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Figura 3: Processo de adição do tensoativo. Fonte: elaborado pelas autoras. 

 

A Figura 4 descreve o processo de dissolução do ácido lático (antisséptico) em água 
destilada, substância que causa irritação das vias respiratórias pela inalação de gotículas 
em suspensão no ar: 

 
Figura 4: Processo de dissolução do ácido lático em água destilada. Fonte: elaborado pelas autoras. 

 

A Figura 5 descreve o processo de adição do espessante Amida 90 (dietanolamida de 
ácido graxo de coco 90%), que é tóxico por ingestão e inalação, além de ser irritante para 
os olhos, podendo também afetar a qualidade das águas do lençol freático se derramado no 
solo: 
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Figura 5: Processo de adição do espessante. Fonte: elaborado pelas autoras. 

 

A partir da análise do inventário do Ciclo de Vida, percebe-se que há diversos 
elementos possivelmente prejudiciais à saúde humana e ao meio ambiente no processo de 
produção do shampoo. Além disso, há a emissão de CO2, proveniente do uso do 
maquinário e do diesel, utilizado no transporte dos insumos. Em seus estudos, Pêgo (2016) 
sugeriu a substituição das substâncias lauril éter sulfato de sódio, Dehyton AB, ácido 
lático, metilparabeno e essência artificial por ingredientes orgânicos derivados de plantas 
tais como o carboxilato de azeite de sódio PEG-7, adquirido em Belo Horizonte, e outros 
três elementos locais, sendo o ácido caprílico e o ácido láurico (antissépticos), substâncias 
naturais encontradas na amêndoa da macaúba, e a essência de amescla (Protium 

heptaphyllum), produzida a partir da resina da planta. A partir das alterações sugeridas por 
Pêgo (2016), percebe-se que diversos elementos sintéticos e artificiais, possivelmente 
tóxicos, prejudiciais ao meio ambiente e à saúde humana, citados acima, podem ser 
substituídos por alternativas, em sua maioria, locais e naturais, ou que provoquem menor 
impacto ambiental. 

A autora observou que, na abordagem linear de todos os processos avaliados (processo 
produtivo existente), havia quatro produtos e uma atividade. Com a abordagem sistêmica 
proposta, o território tem potencial de oferecer mais 20 produtos, por meio de mais 13 
atividades, realizadas pela própria comunidade, com recursos locais. Isto acarretaria em 
maior geração de empregos, geração de renda, circulação da economia local, maior 
autoestima e autossuficiência para a comunidade, além de menor emissão de CO2 devido 
ao fato de os recursos serem adquiridos localmente. 

 

4. Conclusões 

O presente trabalho apresentou o inventário do Ciclo de Vida do shampoo artesanal, 
produzido pela cooperativa “Flor do Cerrado”, a partir da amêndoa da macaúba, na região 
do Serro-MG. Foram observadas substâncias nocivas à saúde humana e ao meio ambiente 
durante o processo produtivo do produto, substâncias essas que podem ser substituídas, de 
acordo com os estudos realizados por Pêgo (2016), gerando menor impacto negativo ao 
meio ambiente e à comunidade. 
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Concluiu-se que a abordagem do Design Sistêmico aliado à Avaliação do Ciclo de Vida 
tem potencial para contribuir com a promoção do Desenvolvimento Sustentável nas esferas 
ambiental, econômica e social. 

A ACV pode ser uma ferramenta bastante útil no âmbito do DS, visto que esta facilita a 
compreensão, em profundidade, dos processos produtivos envolvidos nos sistemas, 
inclusive em termos quantitativos. Nesta perspectiva, é possível sugerir alternativas mais 
sustentáveis que subsidiem o redesenho de todo o sistema, apesar desse estudo ter se 
limitado à avaliação de apenas um de seus elementos. 

Dentre as limitações encontradas neste estudo, destacam-se: (i) avaliação restrita – 
apenas um dos produtos/processos foi avaliado, apesar de o sistema do território abranger 
diversos outros subsistemas ligados ao uso da macaúba; (ii) carência de estudos que 
abordem o nível de aceitação, por parte dos produtores e consumidores, das substâncias 
alternativas propostas. Essas lacunas podem se configurar como sugestões para trabalhos 
futuros. 

Por fim, destaca-se que a valorização das especificidades territoriais existentes, assim 
como as relações entre uma população e seu meio, certamente, pode ser fortalecida via 
pensamento sistêmico. 
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Resumo 

Este artigo é uma pesquisa documental que teve como objetivo informar e divulgar o conteúdo sobre 
definições básicas de design social, design para o meio ambiente e extensão universitária a fim de 
que cada vez mais pessoas possam entender o que é cada elemento, a importância de aplicá-lo, quais 
seus objetivos e seus impactos. Como objetivos específicos a pesquisa teve: abordar principalmente 
sobre design social e design para o meio ambiente; explicar as relações dos conceitos de coesão social 
e equidade social com o design social; Contextualizar a extensão universitária e como resultado são 
mostrados exemplos de design social e sustentabilidade aplicados nas extensões universitárias da 
Universidade Federal de Santa Catarina por meio de alguns projetos desenvolvidos pelos alunos e 
professores que mostram o papel social que o designer pode desempenhar e como pode ajudar a 
comunidade.  

 

Palavras-chave: Design Social; Extensão Universitária; Coesão Social; sustentabilidade. 

 

Abstract 

This article is a documentary research that aimed to inform and disseminate the content on 
basic definitions of social design, design for the environment and university extension so 
that more and more people can understand what each element is, the importance of applying 
it. it, what its objectives and its impacts are. As specific objectives the research had: to 
approach mainly on social design and design for the environment; explain the relationships 
between the concepts of social cohesion and social equity with social design; To 
contextualize the university extension and as a result, examples of social design and 
sustainability applied in university extensions of the Federal University of Santa Catarina 
are shown through some projects developed by students and teachers that show the social 
role that the designer can play and how it can help community. 

Keywords: Social Design; University Extension; Social Cohesion; sustainability 
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1. Introdução 
 

Por muito tempo o design vem ampliando as definições e objetivos da sua prática, uma 
das abordagens é o design social que apesar de não ser algo novo ainda assim não é tão 
conhecido, falado e praticado quanto o design para o mercado ou consumo. É preciso levar 
este assunto a frente e entender os conceitos que o rodeiam, juntamente com exemplos 
aplicados em extensões universitárias onde poderemos ver os impactos positivos que o 
design traz e qual é o papel que a extensão universitária pode oferecer um grande benefício 
para a comunidade. 

O artigo mostra ações do curso de Design e Design de Produto da UFSC nos catálogos 
de extensão da PROEX de 2018 e 2019. 

2. Design Social 
Sabemos que a palavra design teve variadas definições e abordagens ao longo do tempo, 

porém, o design social além de ainda se haver pouco conhecimento e prática comparado ao 
design que trabalha para o mercado de consumo ele contém algumas definições de autores 
de forte influência no assunto iniciando-se com Victor Papanek em 1971 com a publicação 
de seu livro Design For The Real World e com grande influência das mesmo outras 
definições de outros autores que estão presentes até hoje no assunto. 

Os autores Wanderley et al, 2017 mencionam que todo design é social e que o 
engajamento do designer em programas de saúde pública ou em direitos humanos seriam 
apenas algumas das frentes de atuação por meio das quais o designer evidencia a relação 
com o social e o impacto social em que acontece um possível comprometimento moral. O 
fato do design ser uma atividade que cria soluções para a sociedade não quer dizer que todo 
design é social. Entende-se o design social aquele que visa com julgamento social, 
humanidade e moral desenvolver soluções para as comunidades que carecem se todo tipo de 
artefatos que as ajudem a ter uma vida com saúde, lazer, educação conforto, inclusão, 
atendendo o termo de equidade social de um dos pilares da sustentabilidade.  

Algumas definições de design social conforme alguns autores: 
[…] A responsabilidade do designer deve ir muito além dessas considerações. Seu 
julgamento social e moral deve ser colocado em jogo muito antes de ele começar a projetar, 
uma vez que ele tem que fazer um julgamento, a priori nisso, se os produtos que ele foi 
convidado a projetar ou redesenhar merecem sua atenção. Em outras palavras, seu projeto 
estará do lado do bem social ou não. (PAPANEK, 1971) 
 
O objetivo primário do design para o mercado é criar produtos para venda. De modo 
contrário, o objetivo primordial do design social é a satisfação das necessidades humanas. 
(MARGOLIN; MARGOLIN, 2004) 
 
O design para a sociedade, consiste em desenvolver produtos que atendam às necessidades 
reais específicos de cidadãos menos favorecidos, social, cultural e economicamente; assim 
como, algumas populações como pessoas de baixa-renda ou com necessidades especiais 
devido à idade, saúde ou inaptidão. (PAZMINO, 2007) 
 

Com isso vemos que o design com social não trata do design de artefatos para a venda ou 
mercado, e sim para a sociedade que não tem suas necessidades satisfeitas, tanto nas 
necessidades básicas como nas necessidades e desejos mais subjetivos. A partir dessas 
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definições de design social, assim como outros autores que não trazem definição do que é 
design social mas estão inseridos no assunto trazendo outras reflexões como Manzini (2008) 
que fala sobre inovação social e Canclini (1998) abordando sobre hibridação cultural, 
podemos então entender que o designer social é o profissional que se preocupa em questões 
éticas, morais, conscientes com o meio ambiente no mundo que vive tanto na utilização de 
materiais e descarte dos mesmos mas como também com o público que atinge, assim 
analisado nas definições, esse público no qual é desfavorecido por algum fator que 
influencie-o na forma de viver.  

O design social pode até acabar projetando para o mercado, mas sem dúvida esse não é o 
objetivo dele, o profissional que atua nesta área projeta para atenuar problemáticas sociais e 
de indivíduos que são ignorados e que em grande parte se concentram na base da pirâmide 
de classes sociais. Aqui não se vê lucro e nem ganhos financeiros em cima de seu trabalho 
feito e sim uma recompensa extremamente maior em questões de satisfação, bem-estar e de 
dever cumprido. 

O designer que atua no design social deve desenvolver a empatia e respeito ao público, 
se colocar no lugar dele e tentar entender a rotina e contexto de vivência, solucionar os 
problemas do cotidiano e/ou melhorias que possa implementar com o seu trabalho. 

A equidade social é um pilar complexo que é esquecido quando se fala de soluções 
sustentáveis, justamente devido à dificuldade de atender as necessidades de grupos sociais 
que precisam de artefatos de baixo custo, altamente funcionais e culturalmente adequado ao 
grupo social.  

2.1 Conceitos 
Como estamos trazendo definições sobre design social, é de grande importância também 

abordarmos alguns conceitos entorno dele na qual são chamados de Coesão Social e 
Equidade. 

Conceitos-chave na dimensão social estão diretamente associados às características 
primordiais para uma sociedade mais sustentável, ou seja, uma sociedade mais inclusiva, 
justa e democrática. Esta visão de sociedade implica na busca contínua pelo aperfeiçoamento 
de valores como a fraternidade, a igualdade e a liberdade. (CHAVES, Liliane Iten. et al. 
2019. Pg. 46) 

 
2.2 Coesão Social 

 
A Coesão Social é o que torna um grupo social unido dentro da sociedade através de 

alguns princípios, regras, comportamentos e interesses comuns. Com isso as pessoas podem 
conviver em uma concordância de bem-estar. 

“Coesão é o grau em que os indivíduos que participam de um sistema social se identificam 
com ele e se sentem obrigados a apoiá-lo, especialmente no que diz respeito a normas, 
valores, crenças e estrutura. ” (JOHNSON, 1997, p.41). 
 

“A coesão social é fundamental para que tenhamos uma sociedade melhor. Sem coesão 
teremos um estado de anomia e uma desintegração social, por isso ela deve ser objeto de 
políticas públicas. ” (BODART, 2016) 
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Com essas definições básicas podemos ver que os princípios em que a coesão social se 
apoia muitas vezes o design social também os usa e através do seu trabalho tenta colocar seu 
público (os menos privilegiados) de certa forma dentro dessa coesão social para que possa 
compartilhar das “mesmas” coisas. 
 

 
2.3 Qualidade e Equidade 

 
Não é fácil definir o conceito de qualidade e equidade, já que existem várias visões e 

expectativas diferentes condicionadas por ideologias e experiências individuais. No campo 
do sistema de educação, saúde, moradia, alimentação etc. a qualidade é aquela que garante 
a melhor educação, saúde, moradia, alimentação possível para toda a sociedade. Em todos 
esses aspectos, devesse ter uma atenção maior ao grupo social que tem o maior risco de baixo 
rendimento ou abandonar a escola, que não tem acesso a saúde, que está abaixo da linha de 
pobreza. Assim como daqueles que possuem necessidades especiais (discapacidade física, 
psíquica ou sensorial ou que se encontram em situações sociais ou culturais desfavorecidas). 
E no caso da equidade se refere tanto à justiça que deve orientar toda ação educativa, de 
saúde, de renda no sentido de dar respostas às aspirações do grupo social, quanto abranger a 
diversidade dos grupos sociais. Entende-se que para proporcionar qualidade e equidade à 
sociedade é necessária uma ação de política pública em prol da inclusão social, devido à 
complexidade dos grupos sociais que demandam qualidade e equidade. No campo do design 
é uma ação de reponsabilidade de exercer a atividade de projeto à serviço desse grupo social.  

 
Ikeme (2003 apud Santos, (et al. 2017, p. 50) sintetiza o elenco principal de alternativas 

filosóficas para a compreensão e a operacionalização do significado prático de equidade:  
Oferta de oportunidades iguais: são oferecidas a todos as mesmas condições, com os mesmos 
custos e os mesmos benefícios;  

Estabelecer ações proporcionais ao problema: soluções são apresentadas proporcionalmente 
ao peso da injustiça;  

Promover a igualdade total: neste paradigma todos deveriam ter a mesma renda e, assim, as 
mesmas possibilidades de consumo;  

Implementar a meritocracia: a falta de equidade é aceita desde que todos tenham tido as 
mesmas oportunidades iniciais, sendo as diferenças sociais e econômicas explicadas pelo 
trabalho individual;  

Implementar padrões mínimos: neste paradigma ninguém deveria ter uma renda menor que 
um nível mínimo, dentro da noção de que todos temos direito a condições básicas de vida. 

O entendimento de equidade social é de grande importância quando se pretende trabalhar 
com o lado social. Além de entender o significado é relevante se colocar no lugar de quem 
não se representa dentro do mesmo através da empatia e respeito. Tudo isso vai além de um 
conteúdo para um futuro trabalho bem feito, mas também como formação de um ser humano 
mais integrado com a sociedade e com princípios mais inclusivos. 

 
3. Extensão Universitária 
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Conforme a RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 88/2016/CUn, DE 25 DE OUTUBRO 
2016, publicada pelo conselho universitário da Universidade Federal de Santa Catarina, é 
colocado o que é extensão universitária assim como seus objetivos. 

“Art. 1º A extensão universitária, sob o princípio constitucional da indissociabilidade entre 
ensino, pesquisa e extensão, é um processo interdisciplinar, educativo, cultural, científico e 
político que promove a interação transformadora entre a Universidade Federal de Santa Catarina 
(UFSC) e outros setores da sociedade.  

Art. 2º A extensão universitária visa:  

I – Estimular e potencializar as relações de intercâmbio entre a Universidade e a sociedade 
em relação aos objetivos da instituição;  

II – Propiciar mecanismos para que a sociedade utilize o conhecimento existente na 
realização de suas atividades;  

III – facilitar e melhorar a articulação e a operacionalização do conhecimento advindo do 
ensino e da pesquisa para a sociedade; 

IV – Preservar o conhecimento produzido pela interação da Universidade com a sociedade;  

V – Incentivar a participação tanto de alunos de graduação como de pós-graduação, além de 
professores e servidores técnico-administrativos em educação.  

Art. 3º A extensão universitária é realizada por meio de ações como:  

I – Programa de extensão, que constitui um conjunto articulado de projetos e outras ações de 
extensão, tais como cursos, eventos, prestação de serviços e publicações, preferencialmente 
integrando as ações de extensão, pesquisa e ensino, tendo caráter orgânico institucional, clareza 
de diretrizes e orientação para um objetivo comum, e sendo executado a médio e longo prazo;  

II – Projeto de extensão, que constitui um conjunto de ações de caráter educativo, social, 
cultural, científico ou tecnológico, com objetivo específico e prazo determinado, podendo ser 
isolado ou vinculado a um programa;  

III – curso de extensão, que constitui uma ação pedagógica de caráter teórico e/ou prático, 
com participação de forma presencial, semipresencial ou a distância, com planejamento, 
organização e critérios de avaliação definidos;  

IV – Evento de extensão, que consiste em ação que implica na apresentação, disseminação 
e/ou exibição pública, livre ou com público específico do conhecimento ou produto cultural, 
artístico, esportivo, científico ou tecnológico desenvolvido, conservado ou reconhecido pela 
Universidade;  

V – Prestação de serviço, que consiste em realização de trabalho oferecido pela Universidade 
ou solicitado por terceiros, na forma de assessorias, consultorias e perícias. ” 

Com essa publicação podemos entender claramente a definição do que é extensão 
universitária, os objetivos e o impacto que tem em toda a sociedade.  

Além disso, a Pró-Reitoria de Extensão/UFSC tem o Programa de Bolsas de Extensão, 
onde oferecem auxílio financeiro com o objetivo de estimular a participação dos alunos nas 
extensões universitárias. 

O programa existe a mais de 20 anos, em 2018 foram concedidas 422 bolsas que 
beneficiaram 295 projetos contemplados e em 2019 foram 470 bolsas que beneficiaram 323 
projetos contemplados. 
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Visando assim impactos positivos gerados principalmente pelo estabelecimento da Lei 
n° 13.005, de 25 de junho de 2004 pelo Plano Nacional de Educação onde solicita aos cursos 
uma proposta de ações de extensão pela Pró-Reitoria de Extensão (PROEX) com base na 
estratégia 7 da meta 12 do Plano Nacional de Educação (PNE): 

12.7 assegurar, no mínimo, 10% (dez por cento) do total de créditos curriculares exigidos 
para a graduação em programas e projetos de extensão universitária, orientando sua ação, 
prioritariamente, para áreas de grande pertinência social. 

Na UFSC RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 01/2020/CGRAD/CEx, DE 03 DE MARÇO 
DE 2020:    

Art. 15. Os cursos de graduação terão prazo até 18 de dezembro de 2021 para a 
implantação do disposto nesta resolução normativa.  

Está disposição não é uma novidade já tem sido debatida no curso de Design UFSC desde 
2016 já que, desde 2012 se tinha notícias da introdução da curricularização da extensão nos 
cursos. No próximo item é relatada a ação de extensão no curso de Design e Design de 
Produto e mostrar a tentativa de fazer parte do ensino em cursos de design, como uma prática 
de inserção do futuro designer para desenvolver a sensibilidade e empatia visando atender 
as necessidades de grupos que saem da curva dos interesses empresariais na busca de 
oferecer qualidade e equidade no desenvolvimento de artefatos. 

4. Exemplos de Design Social e Ambiental por meio da Extensão Universitária 
A curricularização da extensão surge porque a extensão não pode ser entendida como um 

apêndice, de forma isolada, entre as funções da universidade. Ela deve ser incluída como 
parte indissociável do ensino, da pesquisa e nas práticas pedagógicas de todos os currículos. 
(ANTUNES & PADILHA, 2010).  

A seguir são mostrados projetos de extensão que foram aprovados nos editais da 
Proex/UFSC e que receberam uma ou duas bolsas para alunos. Para cada projeto é necessário 
também de alunos voluntários e da relação com o ensino, pesquisa e extensão. Dessa forma, 
são maiores os resultados, o benéfico a comunidade e a divulgação em artigos científicos.  

Os projetos a seguir fazem parte do Catálogo de extensão da UFSC em que constam os 
projetos beneficiados durante o ano. A Figura 1 mostra um projeto de material didático para 
educação básica; a figura 2 é uma ação de identidade visual para a Sala Verde que promove 
ensino ambiental; a figura 3 são produtos feitos para incentivar a visita e valorização dos 
museus e a figura 4 é o projeto que viabiliza o ENSUS, por meio de organização do evento. 

São quatro experiências do curso de Design e Design de Produto que mostram o resultado 
a relação da extensão como o ensino por meio da ação e participação docente, discente e da 
comunidade. 

Os projetos fazem parte dos catálogos da Proex/UFSC dos anos (2018 e 2019) onde cada 
projeto tem um resumo da ação de extensão realizada, o coordenador/a, o público-alvo 
atendido e participante e os resultados esperados. Para mais informações pode-se entrar em 
contato com os coordenadores dos projetos que possuem os relatórios de extensão com todos 
os resultados obtidos, assim como, artigos publicados detalhando as ações de extensão.  
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Figura 1: Design e Educação. Fonte: Catálogo Extensão 2018 p.90. 
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Figura 2: Design Verde: assessoria para projetos de extensões ambientais. Fonte: Catálogo, 2019, p.23  
Este projeto já havia sido aplicado em 2018 e também consta no catálogo da PROEX de 

2019. 
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Figura 3: Design social: os museus como espaços de educação e cultura. Fonte: Catálogo, 2019, p.109 
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Figura 4: ENSUS – Encontro de Sustentabilidade em Projeto. Fonte: Catálogo, 2018 p. 132. 
Como vimos nos exemplos dos projetos apresentados, já seja por meio do 

desenvolvimento de produtos para escolas, museus ou no desenvolvimento de identidade 
visual, ou na organização de um evento de sustentabilidade, o Design se fez presente.  
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5. Considerações Finais 
 
Como vimos em cada definição de design social, conceitos e entendendo um pouco sobre 

a extensão universitária e seus objetivos, podemos compreender o quanto se relacionam entre 
si e o papel importante que o design social pode estar fazendo. De variadas maneiras vemos 
através dos exemplos das ações de extensão do curso de Design e Design de Produto 
envolvendo docentes, discentes e comunidade que o design atua na extensão aplicando sua 
prática, cabe salientar que (além dos exemplos mostrados existem outras ações de trabalhos 
de conclusão de curso e projetos em que o design trabalha na abordagem do design social. 
O artigo visou mostrar que o design pode ajudar em questões sociais auxiliando escolas, 
museus, outros cursos da UFSC. Também buscou-se apresentar definições para que mais 
pessoas possam conhecer, se interessar e aplicar o design social como meio para atender a 
curricularização da extensão. Além de divulgar os projetos e programas de extensão 
universitária da UFSC e seus impactos positivos na comunidade. 
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Resumo 

O crescimento populacional e o aumento da densidade demográfica bem como o efeito das mudanças 
climáticas e os eventos climatológicos vem aumentando a vulnerabilidade das comunidades e 
elevando a discussão sobre resiliência nas cidades, principalmente as comunidades que vivem em 
áreas de risco. Diante disso, foram analisados os dados de desastres naturais dos grupos 
climatológico, geológicos, hidrológico, meteorológico e biológico que atingiram o estado de Santa 
Catarina de 1998 a 2019. A análise incluiu informações de níveis de incidência de El Niño-Oscilação 
Sul. Inicialmente foi identificado que os desastres naturais no estado de Santa Catarina ocorrem 
devido a hidrologia e meteorologia típica da região, sendo que foram decorrentes principalmente de 
acúmulos de chuva e adensamentos populacionais mais volumosos. O histórico de desastres naturais 
contribui no monitoramento para visualização das consequências no Estado, e contribuí com 
informação e conscientização da população, para prevenir e preparar a população para enfrentamento 
de desastres naturais. 

 

Palavras-chave: Desastre Natural; El Niño-Oscilação Sul (ENSO); Santa Catarina 

 

Abstract 

Population growth and increased population density, as well as the effect of climate change and 
climatological events, have increased the vulnerability of communities and raised the discussion 
about resilience in cities, especially communities living in areas at risk. Therefore, the data on 
natural disasters of the climatological, geological, hydrological, meteorological and biological 
groups that affected the state of Santa Catarina from 1998 to 2019 were analyzed. The analysis 
included information on ENSO incidence levels. Initially, it was identified that natural disasters in 
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the state of Santa Catarina occur due to hydrology and meteorology typical of the region, and they 
were mainly due to accumulations of rain and more massive population densities. The history of 
natural disasters contributes to the monitoring to visualize the consequences in the State, and 
contributes with information and awareness of the population, to prevent and prepare the population 
to face natural disasters. 

 

Keywords: Natural disasters; ENSO; Santa Catarina 
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1. Introdução 

Os desastres naturais registrados no estado de Santa Catarina estão associados a um 
complexo e variado fatores hidrometeorológicos e climatológicos (regime de chuvas, 
temperatura, pressão, massas de ar, latitude, altitude, vegetação, relevo), sendo sensível a 
alterações de cada um deles e outros fenômenos, sendo que os fatores estão interligados, 
influenciando-se mutualmente. Uma dessas catástrofes ocorreu no Vale do Itajaí em 2008, 
resultando em perdas econômicas e sociais significativas devido as chuvas intensas, 
enchentes e múltiplos deslizamentos, que resultaram em 135 mortos e milhares de afetados 
em 60 cidades (TOMINAGA, SANTORO E AMARAL, 2009). Apesar de ser lamentável 
estes acontecimentos, esses apontam para eventos cíclicos e com aumento significativo 
trazendo graves consequências para a sobrevivência, dos seres humanos, principalmente aos 
mais pobres e vulneráveis (BANCO MUNDIAL, 2012). Mas, para melhor compreensão, 
preparação e enfrentamento faz-se necessário uma análise temporal dos desastres naturais 
no estado de Santa Catarina. 

Neste contexto, o objetivo foi analisar os desastres naturais ocorridos no período de 1998 
a 2019 do estado de Santa Catarina registrados na Defesa Civil. Analisar o histórico de 
desastres naturais pode ser uma ferramenta de monitoramento para visualização das 
consequências da situação hidrológica, meteorológica e climática no Estado, também pode 
ser um meio de informação e conscientização da população com dados histórico de eventos, 
para prevenir e preparar a população para enfrentamento de desastres naturais. 

 

2. Fundamentação teórica 

A agenda internacional entre países é marcada por prioridades, como o futuro do trabalho, 
o combate à pobreza, a promoção da paz entre nações e as mudanças climáticas. 
Historicamente registrado na conferência de Estocolmo, em 1972, os efeitos das mudanças 
climáticas como anormalidade no aumento de temperatura do planeta afetando a vida das 
pessoas (MARCATTO E LIMA, 2013). Além disto, têm-se o aumento da densidade 
demográfica em áreas urbanas influenciando ambientes naturais e ampliando a 
vulnerabilidade, elevando a prioridade de discussão sobre Risco de Desastres (HAMDAN, 
2015; MORAES E BORJA, 2005; SILVA E RODRIGUEZ, 2011). 

Em 1999, foi criado o Escritório das Nações Unidas para Redução de Riscos de Desastres 
com a missão de habilitar sociedades para resistirem aos perigos e aos desastres tecnológicos 
e ambientais, com o objetivo de reduzir perdas humanas, econômicas e sociais (UNDRR, 
2021). 

A agenda 2030, escrita com a colaboração de 169 países, elenca os objetivos de 
desenvolvimento sustentável (ODS) para o planeta até 2030. Esses objetivos pretendem 
promover uma desaceleração das mudanças climáticas, por um futuro mais adequado a vida 
humana. São dezessete ODS, dos quais três abordam entre os seus indicadores, 
especificamente o tema desastres, sendo ODS 1 relacionado a erradicação da pobreza, ODS 
11 sobre cidades e comunidades sustentáveis e ODS 13 denominada ação contra a mudança 
global do clima, meteorológico e a desastres naturais (UNDRR, 2021). 

No Brasil, juntamente com o Instituto de Pesquisas Econômica Aplicada e com base na 
Agenda 2030 Global, o Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, 
desenvolveu em 2018 os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis Nacionais, 
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descrevendo as metas brasileiras. Na Tabela 1, estão descritos os ODS nacionais 
relacionados diretamente ao tema Redução de Risco a Desastres. 

OBJETIVOS METAS 
1. 
Erradicação 
da Pobreza 

Meta 1.5: Até 2030, construir a resiliência dos pobres e daqueles em 
situação de vulnerabilidade, e reduzir a exposição e vulnerabilidade destes 
a eventos extremos relacionados com o clima e outros choques e desastres 
econômicos, sociais e ambientais. 

11. Cidades e 
comunidades 
sustentáveis 

Meta 11.5: Até 2030, reduzir significativamente o número de mortes e o 
número de pessoas afetadas por desastres naturais de origem 
hidrometeorológica e climatológica, bem como diminuir 
substancialmente o número de pessoas residentes em áreas de risco e as 
perdas econômicas diretas causadas por esses desastres em relação ao 
produto interno bruto, com especial atenção na proteção de pessoas de 
baixa renda e em situação de vulnerabilidade. 
Meta 11.b: Até 2030, aumentar significativamente o número de cidades 
que possuem políticas e planos desenvolvidos e implementados para 
mitigação, adaptação e resiliência a mudanças climáticas e gestão 
integrada de riscos de desastres de acordo com o Marco de SENDAI. 

13. Combate 
as mudanças 
climáticas 

Meta 13.1: Ampliar a resiliência e a capacidade adaptativa a riscos e 
impactos resultantes da mudança do clima e a desastres naturais. 

Tabela 1: Agenda 2030, metas brasileiras relacionadas a Redução de Risco a Desastres, ODS 1,11 e 13. 
Fonte: Adaptado da Agenda 2030 Brasileira. 

Na Tabela 1, entre as metas brasileiras, se destaca a prioridade de ação voltada para 
pessoas em situação de vulnerabilidade, residindo em áreas de risco. Países em 
desenvolvimento são mais vulneráveis a desastres, há relação entre risco a desastres com a 
pobreza, no entanto as consequências podem ser reduzidas quando a população está 
preparada (FAY, GHESQUIERE E SOLO, 2003). Almeja-se diminuir o impacto dos 
desastres naturais, que afetam as pessoas e geram perdas humanas e/ou econômicas, através 
da construção da resiliência das cidades e comunidades.  

Ainda na Tabela 1, meta 11.b se refere a adoção de medidas previstas no Marco de Sendai 
para Redução de Riscos a Desastres (SFDRR) de 2015 a 2030, acordo firmado entre os 187 
países em Sendai, no Japão em 2015. Em conjunto, os países definiram que é necessário 
realizar ações de prevenção e preparação, não apenas de resposta (MENDONCA; SILVA 
ROSA; BELLO, 2019) e uma análise das mudanças climáticas (Tabela 1, meta13.1) 
corroboram com desastres naturais no estado de Santa Catarina. 

Para uma devida prevenção e preparação é fundamental ter-se conhecimento dos 
desastres que ocorrem em uma determinada região, bem como os fatores que colaboram para 
que estes aconteçam, ou ainda, que os intensifiquem. Então deve-se desenvolver 
conscientização e educação ambiental dos habitantes, e políticas públicas com base nos 
desastres ambientais e/ou tecnológicos ocorridos em uma determinada região com escala 
temporal (SOUZA, 2016). 

A codificação de desastres diz respeito à tipificação dos desastres, já que o desastre 
expressa o resultado de um evento adverso, em consequência. Para fins de tipificação, a 
Codificação Brasileira de Desastres define-se em função dos eventos adversos, causadores 
destes, segue classificação criteriosa, iniciando pela categoria, natural e tecnológico. Neste 
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trabalho, foi considerado a categoria natural, sendo os grupos geológicos, hidrológico, 
climático e biológico (DEFESA CIVIL, 2020). 

No entanto, alguns acontecimentos climáticos são classificados como anomalias, 
representando alterações no sistema atmosférico e provocando mudanças em várias partes 
do planeta. Os fenômenos climáticos de El Niño (anomalias positivas da temperatura da 
superfície do mar no Oceano Pacífico) e La Niña (anomalias negativas da temperatura da 
superfície do mar no Oceano Pacífico) são observados por variáveis meteorológicas, o que 
permite acompanhar as mudanças climáticas e seus possíveis efeitos em determinadas 
regiões (MOURA et al., 2019). El Niño-Oscilação Sul (ENSO) é o modo dominante de 
variabilidade acoplada atmosfera-oceano em escalas de tempo interanuais em várias regiões 
do mundo (TRENBERTH E STEPANIAK, 2001). 

O SFDRR indica a prevenção de desastres a partir de ações educativas, assim como em 
outros lugares do mundo, em Santa Catarina, as ações focadas na redução de risco foram 
motivadas após desastres fatídicos, como o sofrido pela cidade de Blumenau em 2008. 
Apenas em 2013, foram desenvolvidas ações educativas formais e contínuas sobre redução 
de risco a desastres na região (OLIVEIRA, OURIQUES E CORREIA, 2018; SILVA et al., 
2018). 

 

3. Materiais e métodos 

O estudo foi realizado no estado de Santa Catarina, localizado ao sul do Brasil nas 
latitudes 25°57'41''S e 29°23'55''S e 48°19'37''W e 53°50'00''W, possui área total de 
95.736,165 km2, se estende das fácies praiais às Escarpas da Serra do Mar e dos Campos 
Gerais que dividem o estado entre uma região de planalto a oeste e a planície litorânea a 
leste (BORTOLUZZI, 1987; SHORT E KLEIN, 2016). 

De acordo com a classificação de Köppen, Santa Catarina possui um clima mesotérmico 
úmido sem estações secas, abrangendo também o clima oceânico. Devido à sua localização 
e relevo, aliados à atuação da Massa de ar Polar Atlântica e da Massa Tropical Atlântica, 
Santa Catarina apresenta uma distribuição pluviométrica regular durante o ano, com uma 
média de cerca de 1500 mm/ano (ANDRADE, BARO E NERY, 1999), sendo os maiores 
índices de precipitação observados próximo à encosta da Serra Geral. 

Segundo a Agência Nacional de Águas os rios que drenam o território estadual de Santa 
Catarina integram três grandes Regiões Hidrográficas – a Região Hidrográfica do Paraná, a 
Região Hidrográfica do Uruguai e a Região Hidrográfica Atlântico Sul. A rede hidrográfica 
catarinense tem na Serra Geral o principal divisor de águas que forma os dois sistemas 
independentes de drenagem do território estadual: o sistema integrado da Vertente do 
Interior, compreendendo 07 bacias que integram a bacia Paraná-Uruguai, e o sistema da 
Vertente Atlântica, formado por um conjunto de 11 bacias isoladas que fluem para leste, 
desaguando diretamente no Atlântico. Assim, a rede hidrográfica catarinense possui um total 
de 18 bacias hidrográficas consideradas de rios principais (SDS, 2021). 

Na Figura 1 mapa das cidades nas regiões hidrográficas do estado de Santa Catarina. 
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Figura 2: Mapa das cidades nas regiões hidrográficas do estado de Santa Catarina. Fonte: Adaptado 

do Sistema de Informações de Recursos do Estado de Santa Catarina. 

 
Os dados de desastres foram coletados da plataforma online da Defesa Civil de Santa 

Catarina no período de 1998 a 2019 (DEFESA CIVIL, 2020), esses foram organizados em 
uma planilha Excel. 

Os dados históricos de 1998 a 2019 de eventos de El Niño e La Niña mensais foram 
obtidos da plataforma online da Administração Oceânica e Atmosférica Nacional. 

 

4. Resultados e Discussão 

Neste trabalho, foram considerados os desastres na categoria natural, sendo os grupos 
climatológico, geológicos, hidrológico, meteorológico e biológico. Na Defesa Civil de Santa 
Catarina não ocorreu nenhum registro de desastre natural biológico no período de estudo. 

Na Figura 2 tem-se 5051 ocorrências de desastres naturais incluindo climatológico, 
geológico, hidrológico, meteorológico e a somatória anual do período de 1998 a 2019 a partir 
dos dados registrados na Defesa Civil de Santa Catarina. 
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Figura 2: Desastres naturais climatológico, geológico, hidrológico, meteorológico e a somatória anual 

do período de 1998 a 2019. Fonte: Adaptado da Defesa Civil do Estado de Santa Catarina. 

 

Na Figura 2 os desastres naturais hidrológicos (2271) prevalecem sobre climáticos (1372) 
e meteorológicos (1363), sendo que os geológicos (45) foram números bem menores que os 
outros desastres entre 1998 a 2019. Ainda, o número de desastre naturais do estado de Santa 
Catarina no período de 1998 a 2008 foi menor que do período de 2009 a 2019, sendo 2197 
e 2794, respectivamente. No primeiro período prevaleceram registros de desastres de origem 
climatológico (seca) e no segundo período de origem hidrológica (inundação, enxurrada e 
alagamento). 

O ano 2011 (Figura 2) foi de maiores registros de ocorrências de desastres naturais no 
estado de Santa Catarina no período estudado, num total de 685, sendo 524 hidrológico, 109 
meteorológico, 46 climatológico e 6 geológico, e os anos 2009 e 2010 também apresentaram 
importantes registros de desastres hidrológicos. 

Na Figura 3, tem-se o acumulado de desastres naturais climatológico, geológico, 
hidrológico, meteorológico mensais no período de 1998 a 2019. 

 
Figura 3: Soma de desastres naturais climatológico, geológico, hidrológico, meteorológico mensais no 

período de 1998 a 2019. Fonte: Adaptado da Defesa Civil do Estado de Santa Catarina. 
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Na Figura 3 têm-se maiores ocorrências de desastres naturais no período de chuvas do 
estado de Santa Catarina, comumente nas estações de primavera (meses de setembro, 
outubro e novembro) e verão (meses de dezembro, janeiro e fevereiro). Os meses com 
maiores registros de desastres naturais foram janeiro (777), setembro (588) e outubro (472), 
nestes meses observa-se o acúmulo de desastres naturais, estando de modo geral, associados 
a precipitação intensa. O número de registro não necessariamente traduz as consequências 
do desastre, mas alerta para o período de maior frequência, e então para a preparação da 
população. Por exemplo, em outubro de 2008 na região o Vale do Itajaí ocorreu maior 
número de óbitos já registrados no estado de Santa Catarina em decorrências de desastres 
naturais. Além disso, o registro do desastre nem sempre é a causa de óbitos, em 2008, a causa 
de óbitos foi o desastre geológico, uma vez que a movimento de massa foi a principal causa 
das mortes. 

Na Figura 3 tem-se os desastres naturais geológicos por mês de 1998 a 2019, sendo que 
de 45 desastres registrados neste período foram 18 movimentos de massas, 01 erosão 
laminar, 06 erosões, 08 erosões fluviais e 12 erosões costeiras. As erosões fluviais causada 
pelas águas dos rios que provoca desgaste e/ou removem porções do solo das margens dos 
rios, provocando um deslizamento de terra, em geralmente são intensificadas por erosões 
pluviais, dependendo da intensidade e/ou frequência podendo mudar o curso de um rio. Na 
erosão costeira a praia perde mais sedimentos do que recebe, deste modo o recuo da linha de 
costa é uma consequência deste processo (SDS, 2021). Em situações extremas, como de 
segurança à população e ainda perdas econômicas que comprometa a renda da população 
medidas de contenção e reconstrução devem ser tomadas, tais como enrocamentos, gabiões 
e colchões Reno. 

Também na Figura 3 tem-se que a seca o principal evento oriundo dos 1372 desastres 
naturais climatológicos entre 1998 a 2019, sendo que foram 8 exaurimentos de recursos 
hídricos e os demais estiagem. Registros de condições de seca são especialmente importantes 
para as regiões de Santa Catarina, pois apresentam atividades econômicas dependentes dos 
recursos hídricos e afetam particularmente os municípios que dependem fortemente da 
agricultura, incluindo subsistência e pequenas/médias propriedades que fornecem seus 
produtos para serem beneficiados pelas empresas agroindustriais (SDS, 2021). Apesar da 
estiagem ser um evento cíclico no estado, ainda as iniciativas, tais como sistemas de 
captação, reservatório e uso de água da chuva, precisam ser mais bem implementadas, pois 
a estiagem que assola Santa Catarina desde 2019, mostra-se ainda mais severa que em anos 
anteriores, a seca tem impactado a agropecuária principalmente de produtores do Oeste, 
Meio-Oeste, Extremo-Oeste e Planalto Sul, e comprometendo abastecimento de água. O ano 
de 2020 finalizou com 9 rios em situação de estiagem em Santa Catarina, a situação foi 
considerada de emergência Rio da Antas (Mondaí), Rio Itajaí-Açu (Alfredo Wagner, 
Blumenau, Chapadão do Lageado e José Boiteux), Rio Tijucas (São João Batista), Rio do 
Chapecó (Coronel Freitas e São Carlos), Rio do Peixe (Joaçaba e Tangará), Rio Jacutinga 
(Concórdia) e Rio Camboriú (Camboriú) e em outros 6 a situação de seca está sob alerta. 

Ainda na Figura 3, do total de 1363 desastres naturais meteorológicos entre 1998 a 2019, 
1276 foram tempestades, 38 tempestades extremas e 49 sistemas de Grande Escala/Escala 
regional. O investimento para o monitoramento e execução de obras de infraestrutura para 
conter impactos negativos é uma das tentativas do Estado para minimizar as perdas humanas 
e econômicas (FIESC, 2018). Dessa forma, o monitoramento e alerta traz ações de 
comunicação com melhor preparação das comunidades. 
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Finalizando na Figura 3 do total de 2271 desastres naturais hidrológicos no período do 
estudo, foram 2101 enxurradas, 106 inundações e 64 alagamentos. Trazendo grande perda 
econômica e humana muitas vezes pela ocupação desordenada em áreas de risco. 

Uma das regiões com maiores impactos associados a precipitações extremas e eventos 
ENSO, tem sido o Sul da América do Sul (PENALBA; RIVERA, 2016). Na Figura 4 tem-
se a média anual do fenômeno ENSO e a somatória de desastres naturais anual dos grupos 
geológicos, climáticos, meteorológico e hidrológico. 

 
Figura 4: Soma anual de desastre natural e média anual de ENSO de 1998 a 2019. Fonte: Adaptado da 

Defesa Civil do Estado de Santa Catarina. 

 

Na Figura 4, de modo geral os anos de neutralidade do ENSO ocorreram os menores 
registros de desastres naturais no estado de Santa Catarina. Os anos de 2009 e 2011 que 
apresentaram recordes de desastres naturais em Santa Catarina, 578 e 685, respectivamente 
foram precedidos de anos de fenômeno climático La Niña, com déficits de precipitação, e 
com El Niño no ano de 2009 (GRIMM et al., 2000; GRIMM et al., 2009). 

Os estudos pioneiros de Ropelewski e Halpert (1987) e Ropelewski e Halpert (1986), 
identificou um efeito ENSO claro nos padrões de precipitação sobre o sul da América do 
Sul, caracterizado por um aumento na precipitação sobre o centro-leste da Argentina, 
Uruguai e Sul do Brasil durante o verão após o desenvolvimento das condições do El Niño. 
Com foco na América do Sul e oceanos circunvizinhos, Aceituno (1988) também mostrou 
que as mudanças relacionadas ao ENSO na circulação em grande escala levam a uma vasta 
diversidade de regimes anômalos de precipitação regional. Esse resultado foi verificado 
posteriormente por Grimm et al. (2000, 2009), que realizaram uma análise da variabilidade 
da precipitação associada às fases El Niño e La Niña por meio de uma abordagem regional. 
O sinal mais importante geralmente ocorre durante o verão do hemisfério sul e o outono após 
o ano de ocorrência dos eventos El Niño e durante a primavera após os anos La Niña. Estes 
padrões de precipitação parecem explicar os observados na Figura 3 e Figura 4. Penalba et 
al. (2005) analisaram a probabilidade de ultrapassar a mediana durante as duas fases do 
ENSO, mostrando coerência entre a ocorrência do El Niño (La Niña) e o excesso de 
precipitação (ou déficit) sobre o centro-leste da Argentina e sul do Brasil. No entanto, este 
estudo mostrou um alto grau de variabilidade regional na precipitação relacionada ao ENSO, 
que deve ser levado em consideração nas previsões de precipitação em grandes áreas. 

Os impactos dos eventos El Niño e La Niña foram evidentes no setor hidrológico 
(BOULANGER et al., 2005) sobre a sul da América do Sul e particularmente sobre o 
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extremo sul do Brasil. O excesso de precipitação associado aos eventos El Niño nos meses 
de verão, no estado de Santa Catarina, aumentando o teor de água no solo e contribuindo 
para o acúmulo, parece contribuir a desastres ambientais em meses subsequentes. No 
entanto, os transbordamentos e inundações de rios no estado de Santa Catarina 
aparentemente não foram relacionados com precipitação acima do normal ligada aos anos 
do El Niño (Figura 3 e Figura 4), mas pelo volume de chuvas ao longo do período de chuva 
do estado (primavera e verão). 

Em relação às tendências de precipitação, Barros et al. (2008) demonstraram que metade 
das tendências anuais no sul do Brasil estavam associadas à fase El Niño. Mesmo quando há 
evidência da existência de uma região central em relação ao sinal de ENSO nos padrões de 
precipitação, outras áreas do sul da América do Sul mostraram uma modulação nas variáveis 
hidroclimáticas associadas aos eventos El Niño e La Niña. 

Na Figura 5 a partir das cidades das ocorrências de desastres naturais identificou-se as 
regiões hidrográficas do estado de Santa Catarina, sendo que uma cidade pode situar-se em 
mais de uma região hidrográfica. 

 
Figura 5: Regiões hidrográficas do estado de Santa Catarina das ocorrências de desastres naturais de 

1998 a 2019. Fonte: Adaptado da Defesa Civil do Estado de Santa Catarina. 

 

Na Figura 5, pode-se observar que desastres naturais hidrográficos ocorreram em todas 
as regiões do estado de Santa Catarina no período de 1998 a 2019, sendo de maior frequência 
no Vale do Itajaí. No Estado destaca-se observa-se alta prevalência de desastres hidrológicos 
como as inundações e geológicos como o movimento de massa. 

As quatro regiões hidrográficas (RH) que se destacam pela ocorrência de desastres 
naturais na Figura 5 foram o Vale do Itajaí (RH 7), Meio Oeste (RH 2), Planalto de Lages 
(RH 4) e Vale do Rio do Peixe (RH3), em RH 7 e RH 4 predominou desastres hidrológicos, 
enquanto RH 2 e RH 3 foram os desastres naturais climatológicos.  

A principal bacia formadora da RH 7 é a bacia do rio Itajaí-Açu, cujo curso pode ser 
subdividido em três principais segmentos: (i) Alto Itajaí-Açu: trecho de 26 km de extensão, 
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que tem início na confluência das sub-bacias do Itajaí do Sul e Itajaí do Oeste, no município 
de Rio do Sul, até salto de Pilões, a montante da foz do Itajaí do Norte; (ii) Médio Itajaí-
Açu: trecho de 83 km de extensão que tem início no salto dos Pilões e segue até o salto de 
Weissbach, nas proximidades de Blumenau; e (iii) Baixo Itajaí-Açu: trecho de 80 km de 
extensão que inicia no salto de Weissbach chegando até a desembocadura no Oceano 
Atlântico; podem ainda ser definidas no contexto desta bacia sete sub-bacias principais: 
Benedito, Itajaí do Norte (ou Hercílio); Itajaí do Oeste; Itajaí do Sul; Itajaí-Mirim, Itajaí-
Açu e Luís Alves. No total, a bacia do Itajaí concentra um contingente superior a 1.240.000 
pessoas. A população urbana, em torno de 1.040.000 habitantes está distribuída em 49 sedes 
municipais, sendo Blumenau o principal polo econômico regional. A ocorrência de desastres 
naturais hidrológico (inundações, enxurradas e alagamentos) periódicas tem sido 
considerado um dos maiores problemas no vale do rio Itajaí-Açu. Cabe destacar também a 
região inclui drenagens independentes que fluem em direção ao oceano, com destaque para 
o rio Camboriú, cuja qualidade das águas influencia diretamente as condições de 
balneabilidade do Balneário do Camboriú, principal destino turístico catarinense. 

A RH 4 é a maior Região Hidrográfica em extensão de Santa Catarina (22.766 km2), 
integrando duas bacias hoje consideradas de domínio da União: do rio Canoas, que 
corresponde a área de 14.908 km2 e do rio Pelotas com área de 7.277 km2 em território 
catarinense. O rio Canoas tem como afluentes, entre outros, o rio Correntes e o Caveiras nas 
margens direita e esquerda, respectivamente; O rio Pelotas serve de limite entre os Estados 
de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. No seu trajeto, recebe a contribuição dos rios 
Pelotinhas e São Mateus pela margem direita; A partir da união dos rios Canoas e Pelotas 
forma-se o rio Uruguai. No total, encontram-se na bacia do rio Canoas as sedes de 28 
municípios, comportando uma população urbana superior a 340 mil habitantes, com 
destaque para Lages, Fraiburgo, Curitibanos e Campos Novos. 

As duas principais bacias hidrográficas que compõe a RH 2 são a do rio Chapecó (8.300 
km2) e a do rio Irani (1.595 km2) e outros, com área total desta região hidrográfica é de 
11.289 km2. A bacia do rio Chapecó, com 236 mil pessoas, drena 42 sedes urbanas, onde 
vivem cerca de 138.000 habitantes. Essas cidades, em geral de pequeno e médio porte, como 
Quilombo, Jardinópolis, estão situadas principalmente ao longo dos afluentes do médio 
curso do rio Chapecó. Na bacia do rio Irani, que reúne cerca de 109.000 habitantes, existem 
8 núcleos urbanos, onde residem em torno de 87.000 habitantes, com destaque para a cidade 
de Xanxerê. Deve-se destacar na região os processos erosivos dos solos, o que leva à alta 
turbidez, como se observa no rio Chapecó. 

A RH 3 ocupa uma área total de 7.897 km2, e suas principais bacias hidrográficas são as 
do rio do Peixe e do rio Jacutinga. O rio do Peixe, cuja bacia é de 5.240 km2, nasce no 
município de Calmon, zona central de Santa Catarina, e percorre cerca de 290 km até sua 
foz no rio Uruguai. Nesse trajeto, recebe as águas dos rios Preto, São Pedro e Santo Antônio 
pela margem direita, e rios Bonito e Leão pela margem esquerda; O rio Jacutinga nasce na 
vertente oposta do rio Irani, tendo sua foz situada no lago formado pela barragem de Itá, tem 
uma área de drenagem de 1.008 km². Outros afluentes diretos do rio Uruguai, como o riacho 
Grande e rio do Engano, também estão situados na RH 3. A bacia do rio do Peixe, com 
270.000 habitantes, drena a sede de 24 municípios, que concentram cerca de 220.000 
habitantes. Na bacia do rio Jacutinga, com 40.000 habitantes, estão situadas as sedes de 8 
municípios num total de 24.000 pessoas, que contribuem com o lançamento de esgotos 
domésticos nas águas (SDS, 2021). 
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Esses dados e comparações entre as regiões hidrográficas são importantes e destacam que 
na região hidrográfica com maior número de habitantes o somatório de desastres naturais foi 
maior mesmo quando comparados com regiões hidrográficas que ocupam maior área, 
corroborando com Hamdan (2015), Moraes e Borja (2005) e Silva e Rodriguez (2011); isso 
porque notoriamente os desastres são mais frequentemente comunicados pelos municípios 
quando afetam a população. 

Não deve ser negligenciada questões como treinamento para diagnósticos e registros de 
desastres, em especial não foram registros de desastres naturais biológicos, sendo que é 
relatado a dengue e Covid-19 (2020). Além disto a fundamental infraestrutura como radar, 
para monitoramento e sistema de alerta para comunidade. 

 

5. Conclusão 

A análise histórica de desastres naturais no período de 1998 a 2019 no estado de Santa 
Catarina não demonstraram inicialmente uma forte ligação com fenômeno ENSO sobre a 
hidrologia e meteorologia, e que os desastres naturais são decorrentes das estações de chuva 
catarinenses, onde ocorre um acúmulo de volume de chuvas durante este período. Destacou-
se também que os maiores registros de ocorrência também estão relacionados ao maior 
número populacional nas regiões hidrográficas em detrimento até mesmo da área que 
abrange.  

O estudo pode ser uma ferramenta de monitoramento para visualização das consequências 
da situação hidrológica, meteorológica e climática no Estado, também pode ser um meio de 
informação e conscientização da população com dados histórico de eventos, para prevenir e 
de preparação da população para enfrentamento de desastres naturais. Também poderá 
auxiliar a execução de políticas públicas de combate à desastres naturais cíclicos. 

No entanto uma análise estatística deve ser realizada para melhor indicar a contribuição 
do ENSO nos desastres naturais do estado de Santa Catarina. Bem como deve ser 
considerado para trabalhos futuros crescimento populacional e adensamentos populacionais mais 
volumosos. 
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