


 

André Luiz da Conceição e Juliana Rink 

(Organizadores) 

 

 

 

GESTÃO AMBIENTAL: 

ESTUDOS E PRÁTICAS 
1ª Edição 

 

 

 
Editora UniAnchieta 

Jundiaí-SP 

2014 

 

 



 

Edição e supervisão editorial: André Luiz da Conceição e Juliana Rink 

Arte da Capa: Claudia Cervantes Starke 

Revisão textual: Caio Cesar Costa Ribeiro Mira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA CATALOGRÁFICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA CATALOGRÁFICA 
 

 

 

Catalogação na Publicação 

Bibliotecária – Elizabete Estevam Alves - CRB-8/6525 

 

Gestão ambiental: estudos e práticas.  [recurso eletrônico] / André Luiz da 

Conceição, Juliana Rink,  organizadores. – Jundiaí: Unianchieta, 2014. 

 91. : il.    

                   

                ISBN:  978-85-61764-05-0 

  

1. Educação ambiental. 2. Gerenciamento de resíduos. 3. Gestão ambiental. 

       I. Conceição, André Luiz da. II. Rink, Juliana. III. Título 

 
 

                                                                                                         CDU: 504.06 

 



APRESENTAÇÃO 

 

A presente publicação é resultado do esforço do corpo docente e 

discente do Curso Superior de Tecnologia em Gestão Ambiental do Centro 

Universitário Padre Anchieta – UniAnchieta, na produção do conhecimento 

técnico-científico através da realização, nos últimos anos, de pesquisas e 

práticas acadêmicas desenvolvidas em sala de aula envolvendo o município de 

Jundiaí e região. 

Desse modo, um dos objetivos desta coletânea é contribuir para o 

debate local, regional e nacional de assuntos relacionados à sustentabilidade e 

a gestão ambiental, tais como a questão do gerenciamento dos resíduos da 

construção civil do município de Jundiaí-SP, a reciclagem de óleo de cozinha 

no município de Itapeva-SP, a educação ambiental como estratégia da 

prevenção da dengue em Várzea Paulista-SP e a experiência de leitura de 

texto de divulgação científica e de interpretação de conceitos inerentes à área 

de Sistemas de Gestão Ambiental. 

É oportuno comentar que historicamente, a necessidade de especialistas 

em técnicas de gestão ambiental culminou no surgimento de cursos superiores 

voltados para a formação de profissionais na área. Desse modo, o Curso 

Superior de Tecnologia em Gestão Ambiental do Centro Universitário Padre 

Anchieta pretende atender a uma demanda de profissionais formados para 

terem um olhar holístico, humanístico, diferenciado e sistêmico para as 

questões ambientais que existem em nossa região. Esperamos que esta seja 

uma das muitas publicações oriundas do trabalho desenvolvido em nosso 

curso. 

 

André Luiz da Conceição 

 Juliana Rink 
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 EDUCAÇÃO AMBIENTAL COMO ESTRATÉGIA 

DE PREVENÇÃO À DENGUE NO ENTORNO DE 

UMA ÁREA DE PRESERVAÇÃO EM VARZEA 

PAULISTA/SP. 

Juliana Rink1 

Diego Novaretti2 

RESUMO 

Este trabalho apresenta resultados de um projeto de pesquisa cujo objetivo foi 

elaborar um diagnóstico socioambiental de uma área de preservação 

ambiental, localizada em Várzea Paulista (SP), enfatizando as concepções 

socioambientais dos moradores do entorno a respeito da dengue. A aplicação 

de questionário semiestruturado em uma amostra de 200 domicílios, 

durante  os anos de 2011 e 2012, permitiu a caracterização sociográfica dos 

indivíduos e o mapeamento das concepções sobre a dengue, dos conceitos 

sobre a doença e seu vetor. A pesquisa constatou desconhecimento e 

equívocos dos moradores sobre o ciclo de vida do vetor e do vírus causador da 

doença. Os resultados evidenciaram forte fragmentação dos conhecimentos 

por parte dos indivíduos, que pode agravar a possível proliferação do vetor na 

região, dado o acumulo e despejo indevido de resíduos sólidos no local. Com 

base nesse diagnóstico, uma ação de EA foi realizada junto ao poder público, 

para promover mudança conceitual dos moradores. 

PALAVRAS-CHAVES: dengue, concepções e percepções, saúde pública, 

educação ambiental. 

                                                           
1
 Doutora e Mestre em Educação pela Universidade Estadual de Campinas, Licenciada em 

Ciências Biológicas pela mesma instituição. Professora do Centro Universitário Padre Anchieta 
e da Faculdade de Tecnologia de Jundiaí - Centro Paula Souza. 
2
  Mestre em Ciências Sociais pela Universidade Federal de São Carlos, Tecnólogo em Gestão 

Ambiental pelo UniAnchieta. 
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INTRODUÇÃO 

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), a dengue é um 

dos principais problemas de saúde pública no mundo. Estima-se que entre 50 a 

100 milhões de pessoas se infectem anualmente, em mais de 100 países, de 

todos os continentes, exceto a Europa. Cerca de 550 mil doentes necessitam 

de hospitalização e 20 mil morrem em conseqüência da dengue. 

O panorama brasileiro também não é otimista. As condições 

socioambientais favoráveis à expansão do Aedes aegypti possibilitaram a 

dispersão do vetor no país desde sua reintrodução em 1976 e o avanço da 

doença é cada vez mais rápido. Programas e iniciativas pouco integradas e 

sem participação ativa da comunidade mostraram-se incapazes de conter um 

vetor com altíssima capacidade de adaptação ao novo ambiente criado pela 

urbanização acelerada e pelos novos hábitos. De acordo com as diretrizes 

nacionais para prevenção e controle de epidemias de dengue, a situação 

epidemiológica está se agravando dentro dos estados e municípios e, apesar 

dos esforços do Ministério da Saúde, há epidemias nos principais centros 

urbanos do país (BRASIL, 2009).  

Sabe-se que o setor de saúde, por si só, não consegue derrubar tal 

cenário, já que há uma rede de fatores que favorecem a proliferação do vetor 

da dengue. Historicamente, a rápida urbanização do país gerou deficiência na 

infraestrutura de saneamento básico, tais como falta de abastecimento de 

água, coleta e destinação inadequada de resíduos sólidos (BRASIL, 2008).  

Assim, é cada vez mais necessária a presença de projetos e ações articulados 

que transcendam o setor da saúde, fornecendo subsídios para que o problema 

seja discutido sob uma perspectiva interdisciplinar. Ainda conforme o Ministério 

da Saúde (BRASIL, 2001), o combate ao Aedes aegypti sempre foi 

desenvolvido seguindo as diretrizes da erradicação vertical, onde a 

participação comunitária não era tida como atividade essencial. Contudo, hoje 

a abordagem ampla e a participação comunitária são consideradas 

fundamentais e imprescindíveis para controlar o vetor.  
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Entra em cena, então, a Educação Ambiental (EA). Considerada desde 

1965 como “medida sócio-educativa para melhoria da qualidade ambiental” 

(BRASIL, 1965), a EA é definida pelo PRONEA (Programa Nacional de 

Educação Ambiental) como: 

“os processos por meio dos quais o indivíduo e a 
coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, 
habilidades, atitudes e competências voltadas para a 
conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, 
essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade” 
(BRASIL, 1999). 

 

Nesse contexto, a EA está vinculada a todos os objetivos de proteção ao 

meio ambiente e desenvolvimento sustentável por ser  um instrumento capaz 

de proporcionar  o aumento da consciência pública, envolvendo a comunidade 

na busca por soluções para os problemas existentes e na construção de um 

senso pessoal de responsabilidade em relação à temática aqui discutida. O 

próprio Ministério da Saúde tem elencado a adoção de atividades, ações e 

programas em EA como uma das principais formas de promover a participação 

comunitária no saneamento domiciliar, visando contribuir para a eliminação de 

criadouros potenciais do vetor da dengue (BRASIL, 2009); diretriz 

exemplificada pelo investimento de mais de R$ 40 milhões em campanhas 

publicitárias de sensibilização no ano de 2009.  

Ao considerarmos o controle ao vetor como uma das maneiras mais 

eficazes para combater a dengue, a participação popular no combate ao Aedes 

aegypti é essencial. Assim, é de extrema importância propor ações de EA que 

façam intervenção em populações locais, a fim de provocar uma mudança de 

atitude da população que combata o panorama atual da doença.   

É nesse contexto que se situa a presente pesquisa. A ideia do estudo 

surgiu a partir de alunos do Curso Superior de Tecnologia em Gestão 

Ambiental do Centro Universitário Padre Anchieta (Jundiaí/SP), durante a 

disciplina intitulada “Tópicos em Saúde Ambiental”, ministrada no segundo 

semestre de 2010. Uma das atividades propostas para a turma foi a escolha de 

um local com condições favoráveis para proliferação de animais sinantrópicos 

e/ou vetores, com intuito de realizar um diagnóstico socioambiental do entorno 

e realizar ações de EA junto à população.  
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Dessa forma, um grupo de alunos que trabalhavam nas imediações do 

Parque Ecológico Chico Mendes (Várzea Paulista/SP) o escolheram para 

realizar o diagnóstico preliminar requisitado pela disciplina. O relatório destacou 

que o panorama de acelerada urbanização do município gera um déficit na 

infraestrutura de serviços urbanos, cuja manifestação mais visível é a carência 

de saneamento e problemas constantes com enchentes. Essa situação, aliado 

ao regime de chuvas alterado ocorrido no final de 2009 e início de 2010 e os 

conceitos equivocados sobre a biologia do vetor caracterizam-se como risco 

socioambiental. A despeito dos esforços da prefeitura local, dos agentes 

comunitários de saúde e das campanhas preventivas e informativas, a maioria 

das pessoas entrevistadas pelos alunos não consideravam a “simples” 

presença do vetor Aedes sp. como um risco provável à saúde, acreditando que 

o inseto não esteja contaminado ou, ainda, que não seja realmente o inseto 

transmissor da dengue (FRANCO & RINK, 2011). A esse respeito, é 

interessante citar os estudos realizados por Chiaravalloti Neto et al.  (1998) e 

Chiaravalloti et al (2002) – os autores mostram que mesmo que os 

conhecimentos sobre a dengue e os vetores sejam incorporados por um 

conjunto de indivíduos, não haverá necessariamente uma mudança de hábitos 

e, conseqüentemente, a redução do número de criadouros a ponto de evitar a 

transmissão da doença. 

No que se refere ao planejamento de ações de EA, as discussões 

propostas por Carvalho (1989, 2006) vão ao encontro das observações acima. 

De acordo com o referido autor, para a efetivação de um trabalho em EA 

devem ser consideradas três dimensões: a dimensão axiológica, referente aos 

valores éticos e estéticos presentes em uma sociedade ou indivíduo, a 

dimensão dos conhecimentos e a dimensão política, a qual, segundo este 

autor, deve estar presente em todas as discussões relacionadas ao processo 

educativo e, por conseguinte à EA. Segundo Carvalho (2006), as dimensões 

dos valores éticos e estéticos e a dos conhecimentos “sustentam a 

possibilidade de intencionalizarmos as nossas ações, visando à formação de 

seres humanos” (p. 26). 
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Assim, é possível perceber que o planejamento da ação educativa a 

ser realizada após a elaboração do diagnóstico socioambiental deve perpassar 

por questões que não só as referentes ao conhecimento da população acerca 

dos riscos da presença do vetor no Parque e em seu entorno. 

Os resultados supracitados levaram a uma sistematização do estudo, 

que foi apresentado para a Secretaria de Obras e Meio Ambiente do município 

sob forma de projeto de pesquisa, a fim de dar continuidade ao panorama 

inicial. Após aprovação institucional pelo Comitê de Pesquisa e Extensão e 

pelo Comitê de Ética, o projeto recebeu aval e apoio do poder público para 

execução.  

Assim, nasceu esse projeto de iniciação científica, cujo objetivo geral foi 

realizar um diagnóstico socioambiental do entorno do Parque Ecológico Chico 

Mendes (Várzea Paulista/SP) a respeito da dengue, com ênfase no vetor 

Aedes aegypti e, a partir daí, executar uma ação de EA junto aos moradores 

locais.  

A pesquisa sobre concepções e percepções socioambientais é 

declarada desde 1973 pela Organização das Nações Unidas para a Educação, 

Ciência e a Cultura (UNESCO) como sendo extremamente importante, já que 

consiste na investigação sobre valores, expectativas e atitudes que os sujeitos 

possuem em relação ao entorno onde vivem. Portanto, a partir desses 

conceitos e percepções, os indivíduos interagem com o mundo e provocam 

interações positivas ou relativas sobre o ambiente (FERNANDES et al., 2009). 

Nesse sentido, acredita-se que o estudo das concepções socioambientais da 

comunidade de entorno do Parque Ecológico Chico Mendes constitui-se de 

ferramenta essencial para o planejamento de ações de EA que promovam a 

sensibilização e desenvolvimento de novas posturas por parte da população, 

principalmente no que tange ao controle da dengue na região.  

CARACTERIZAÇÃO DO LOCAL DE ESTUDO 

Várzea Paulista é um município localizado na microrregião econômica 

da cidade de Jundiaí.  Emancipada desde 1965, possui população estimada 

em 110 mil habitantes, onde mais de 40% possui ingresso familiar de 0 até 4 
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salários mínimos.  Apesar de ter o IDH Municipal de 0,795, satisfatório se 

compararmos com o IDH médio do Estado de São Paulo, 0,82, é notório o 

vertiginoso declínio quando analisada as regiões periféricas, onde se 

concentram as populações socialmente vulneráveis (classes D e E) (VÁRZEA 

PAULISTA, 2010). 

A população é predominantemente de trabalhadores pertencentes à 

classe de renda C (57%) e, D e E (23%). A renda per capita é de 1,5 salários 

mínimo, semelhante à média nacional, mas bem abaixo de Jundiaí (2,5). Por 

ter sido emancipada apenas há 43 anos e, como toda cidade que experimenta 

um processo acelerado de crescimento, o município teve seu desenvolvimento 

espacial de forma desorganizada e sem o devido planejamento urbano e, 

consequentemente, ambiental.   

Apresentadas a caracterização do município, passaremos agora a focar 

nos dados obtidos sobre a situação ambiental do mesmo e, em específico, 

sobre a criação e funcionamento do Parque Ecológico Chico Mendes. 

De acordo com os dados obtidos na Secretaria de Obras e Meio 

Ambiente da Prefeitura de Várzea Paulista, o Parque conta com 133.400 m² 

dos quais, 63% constituem um bosque denso sobre uma encosta íngreme, com 

desnível médio de 60 m, com predominância de árvores nativas em estágio 

médio de recuperação13. Também conta com um Centro de Educação 

Ambiental (CEA), utilizado em geral para receber visitas dos alunos da escola 

básica. O Parque e o CEA foram criados em 2008 através de uma 

compensação ambiental de empresa metalúrgica instalada na cidade. Na 

ocasião, a empresa detectou danos ambientais e fez uma comunicação 

espontânea a CETESB, Prefeitura e Promotoria Pública. Como consequência, 

foi criado um Termo de Ajuste de Conduta para que a empresa fizesse um 

trabalho de recuperação do solo e das águas e um projeto de compensação 

ambiental no valor de R$ 500 mil, que originou a criação do Parque.  

Com anfiteatro, mini viveiro de mudas, orquidário, área de 

compostagem, playground, biblioteca, sala de pesquisas, o Parque é ladeado 

com mais de 50 mil metros de mata nativa em uma área de 133 mil metros 
                                                           
3
 A floresta em estágio médio de sucessão apresenta único estrato arbóreo, com altura máxima 

de 12 metros e diâmetro de caule de até 30 cm. 
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quadrados. O CEA é referencia municipal nas atividades de sensibilização e 

conscientização popular sobre várias questões ambientais e também abriga 

ações do programa municipal de mobilização social para o controle do Aedes 

aegypti.  

Conforme a prefeitura, a implantação do projeto do Parque Ecológico 

teve como objetivo primário a preservação da fauna e flora numa perspectiva 

socioambiental, integrando a qualidade de vida da população e também 

oferecendo a ela um espaço físico de lazer e conscientização ambiental 

(VÁRZEA PAULISTA, 2009).  

As áreas no entorno do parque já são intensamente utilizadas pelos 

moradores e encontram-se em estágio de degradação antrópica. A população 

que vive nas imediações foi se apropriando dos trechos mais planos, criando 

espaços para práticas esportivas e caminhadas, praças e mirantes para 

descanso e contemplação da paisagem, parquinhos para as crianças 

brincarem, plantando árvores frutíferas e floríferas, verduras, legumes, plantas 

medicinais e flores, improvisando equipamentos e mobiliário para a prática de 

atividades variadas.   

Figura 1: Fotografia aérea do Parque Ecológico Chico Mendes. 

 

Fonte: Arquivo da Secretaria Municipal de Obras e Meio Ambiente, Prefeitura de 

Várzea Paulista, 2007. 
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Sendo um parque urbano, o projeto visava oferecer una grande 

diversidade de usos tais como: com alamedas, equipamentos, mobiliários e 

jardins adequados a crianças, jovens, adultos, idosos, portadores de 

deficiência, entre outros.  Os limites do local não são murados, contanto 

apenas com cerca-viva. De acordo com essa concepção, murar o Parque 

prejudicaria suas relações com o entorno e diminuiria os fluxos de circulação e 

dos fluxos visuais, o que não ocorre ao utilizar árvores, arbustos e forração que 

permitem a visibilidade do bosque e das várzeas.  

Todavia, mesmo após a implementação do Parque, a população 

continua a ocupar, desmatar e destinar resíduos de forma inadequada no local. 

Sabe-se que o acúmulo de resíduos sólidos e de construção civil tem sido 

apontado como elementos potencializadores dos criadouros para o Aedes 

aegypti (TORRES, 2005), cenário que evidencia a situação de risco 

socioambiental existente no entorno do Parque. 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

A presente pesquisa possui cunho quali-quantitativo e baseia-se 

principalmente na análise de questionários abertos, aplicados aos moradores 

do entorno do Parque a fim de identificar a percepção da população do entorno 

em relação à doença e aos possíveis focos de vetores e, conseqüentemente, a 

inter-relação entre a disposição irregular de resíduos e a proliferação de 

criadores do mosquito transmissor no local. 

Inicialmente optou-se pela realização de uma amostragem piloto, tendo 

em vista que a área de abrangência que envolve todo o entorno do Parque é 

muito extensa. Para a amostragem inicial, foi selecionada a área de entorno do 

Parque considerada mais degradada ambientalmente e que recebe maior 

impacto antrópico. Ainda, de acordo com a Prefeitura Municipal, a área definida 

abrange os moradores mais antigos do bairro que fazem uso indevido da área, 

como criação de animais, plantação de exóticas e disposição irregular de 

resíduos, fator relevante para a determinação da referida área como interesse 

principal da aplicação do questionário piloto (FRANCO & RINK, 2011). 
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Após a realização do mapeamento e da caracterização do local a ser 

investigado, de acordo com identificação de condições favoráveis para 

proliferação do vetor e de posse das informações levantadas acima, foram 

selecionadas quatro ruas – Rua Catanduva, Rua Guarujá, Rua Orindiuva e Rua 

Cafezal – destacadas no mapa abaixo. 

 

Figura 2: Fotografia aérea da região do Parque Ecológico Chico Mendes e suas 

relações com o entorno, destacando as ruas em que o questionário piloto foi aplicado. 

 

Fonte: Arquivo da Secretaria Municipal de Obras e Meio Ambiente, Prefeitura de 

Várzea Paulista, 2008, modificado pelos autores. 

Tanto na amostragem piloto quanto nas posteriores etapas da pesquisa, 

o questionário apresentou dois grandes conjuntos de questões. O primeiro 

serviu para caracterizar os indivíduos entrevistados - um dos passos iniciais 

para o estudo da percepção ambiental, já que os resultados obtidos estão 

diretamente associados a essas características que influenciam direta e 

indiretamente a percepção que as pessoas têm do ambiente. Para tanto, foram 

elaboradas algumas questões socioculturais, tais como idade, gênero, nível de 

instrução, entre outros, que evidenciaram o contexto sociocultural dos sujeitos 

entrevistados. 
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Já o segundo conjunto de questões referiu-se aos conceitos e 

percepções dos entrevistados sobre meio ambiente, saúde e principalmente o 

vetor da doença, totalizando doze perguntas.  

Desta forma a amostragem piloto foi realizada em 50 domicílios nas ruas 

citadas, iniciando-se em cada rua a partir da primeira casa mais próxima ao 

Parque, alternando-se linearmente uma casa sim, e outra não, de acordo com 

a recepção dos moradores. Quando havia recusa de entrevista ou ausência do 

morador, considerava-se o imóvel seguinte (situação ocorrida em apenas dois 

casos). 

Após a aplicação dos questionários modelos, as respostas foram 

tabuladas por meio do uso de planilha eletrônica e analisadas de acordo com o 

intento da primeira etapa. Os resultados e as análises apresentadas serviram 

de diretrizes para a continuidade do projeto.  

Na etapa procedente, a partir da análise já feita e conseqüente 

readequação do questionário, o mesmo foi aplicado em todo o entorno do 

Parque, totalizando 200 moradores ao longo das ruas escolhidas, conforme 

mostra a Figura 2. 

 

APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Conforme dito anteriormente, as entrevistas foram realizadas com 200 

moradores (123 do sexo masculino e 77 do sexo feminino), com faixa etária 

compreendida entre 15 e 93 anos, sendo que a faixa etária predominante foi 

dos 20-40 anos (35%). Quanto ao nível de escolaridade dos entrevistados, a 

pesquisa revelou que 50% possuíam o Ensino fundamental incompleto, 32% 

concluíram o Ensino Fundamental, 12% concluíram o Ensino Médio e 6 % 

eram analfabetos.  

Também foi considerado importante o tempo em que os moradores 

residiam no domicílio onde foi realizada a entrevista. Cerca de 5% respondeu 

que moravam há menos de 5 anos, 15% moravam entre 5 e 10 anos, 20% 

moravam entre 11 e 20 anos e 60% moravam há mais de 20 anos. Todos os 

entrevistados afirmaram nunca ter contraído dengue. 
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Em relação à pergunta “O que é dengue?”, 80% dos indivíduos 

responderam que a mesma é um mosquito. Apenas 14% dos indivíduos 

disseram se tratar de uma doença. Respostas com caráter religioso, como  “é 

um castigo divino”, compuseram 4% da amostra. Com base nesses resultados, 

é possível afirmar que a percepção predominante dos moradores associa a 

doença ao mosquito e à sua picada, considerando a doença como sendo o 

próprio vetor. Consideramos que tal concepção é amplamente reforçada pelo 

discurso dos meios de comunicação e das próprias campanhas de prevenção 

da doença, que na grande maioria das vezes trazem como símbolo o inseto 

sendo exterminado ou ainda personificam os desenhos do vetor. A existência 

do vírus é quase que totalmente ignorada, tendo sido citada por apenas um 

morador entrevistado. 

Mediante a questão “Como se contrai dengue?”, a grande maioria 

relacionou o contágio ao fator água parada/acumulada, não citando a 

necessidade de picada do vetor (72%), enquanto que 20% citaram que a 

doença é adquirida pela picada do mosquito transmissor. Surpreendentemente, 

8% dos moradores afirmaram que a doença pode ser transmitida diretamente 

de pessoa para pessoa (contágio direto). 

Em relação à pergunta “Você sabe explicar por que eliminar a água 

parada é tão importante para a prevenção doença?”, as respostas obtidas 

revelam uma série de concepções errôneas relativas à biologia e ciclo de vida 

do Aedes aegypti. Mais de 70% dos entrevistados responderam que a água 

parada “junta” ou “cria” o mosquito da dengue e, desses moradores, quase 

todos disseram que a água em questão tem que ser suja para que ocorra tal 

“criação” do transmissor. Isso nos mostra que a população entrevistada não 

discrimina adequadamente o tipo de água/condições apropriada para 

estabelecer criadouros do vetor. Outro aspecto relevante foi o 

desconhecimento da fase de ovo no ciclo reprodutivo do agente. Esse dado 

nos permite inferir que a percepção da população em relação aos potenciais 

recipientes e ao transporte passivo dos ovos é praticamente nula. Além disso, 

foi possível observar certa inquietação por parte dos moradores nessa questão, 

principalmente nas mulheres. Respostas como “na minha casa não tem 
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dengue, não, é limpinha” ; “eu lavo o quintal sempre e não deixo água 

acumulada nunca” ; “aqui é tudo limpo, mas no Parque é uma sujeira só”, 

revelam que a presença de mosquitos (e, portanto, do vetor da dengue) é 

vinculada a ambientes descuidados, sujos ou insalubres. Tal percepção pode 

acarretar no aumento do risco socioambiental no entorno, favorecendo 

certamente a proliferação do vetor. O uso indiscriminado de inseticidas também 

apareceu em várias respostas dadas nessa questão.  

Por fim, a questão “Você acha que existe alguma relação entre lixo 

(resíduos sólidos) e a dengue? Se sim, qual?” teve resultados preocupantes. A 

grande maioria dos entrevistados (80%) respondeu que sim, estabelecendo 

uma relação positiva entre os resíduos sólidos e a doença.  Contudo, somente 

20% dos entrevistados afirmaram que os resíduos seriam recipientes que 

acumulariam água e poderiam se tornar criadouros do vetor.  Os demais não 

souberam exemplificar a relação. Quatorze por cento dos moradores 

declararam que não havia relação alguma, já que “o mosquito se cria em água 

e não em lixo”; enquanto que 6% dos indivíduos declararam não saber 

responder. 

Com base nos dados apresentados acima, foram tecidas reuniões junto 

a representantes do poder público local, com a presença dos administradores 

do Parque em questão. O diagnóstico foi discutido e as autoridades 

concordaram com a necessidade de realizar, ao menos para parte da 

população investigada, alguma ação de EA que pudesse contribuir para a 

mudança conceitual dos moradores. Por conta da situação inadequada de 

despejos de resíduos sólidos nas áreas de entorno do Parque, optamos por 

executar uma ação de EA voltada para promover a conscientização dos 

indivíduos e que ressaltasse a grande contribuição do resíduo doméstico e de 

construção civil para potencializar os criadouros do vetor da dengue. 

Desse modo, o grupo de trabalho constituiu uma campanha que contou 

com a participação dos pesquisadores, dois agentes ambientais da cidade, dois 

funcionários do Parque, um representante da Guarda Municipal e um 

representante da Secretaria de Obras e Meio Ambiente do município. A 

campanha teve duração de dois meses (janeiro e fevereiro de 2012) e os 
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encontros junto à população foram desenvolvidos ao longo de três finais de 

semana, aos sábados e domingos pela manhã. Basicamente, os trabalhos 

envolveram três pontos principais:  

a) Diálogo informativo com os moradores: um pesquisador 

acompanhado de mais um membro da equipe voltou em cada uma das 

residências visitadas na etapa inicial da pesquisa, a fim de esclarecer aspectos 

sobre o ciclo de vida do Aedes aegypti. Esse trabalho contou com a 

demonstração de exemplares preservados do inseto e também com fotografias 

das diversas fases de vida do mesmo. 

 b) Entrega de material de divulgação: o poder público possuía vários 

materiais informativos produzidos com informações sobre a eliminação dos 

criadouros e medidas profiláticas contra a doença. Os folhetos eram oferecidos 

para os moradores e apenas sete entrevistados, do total de duzentos, 

recusaram os mesmos. É interessante relatar que a forma de abordagem do 

pesquisador foi diferenciada – antes de oferecer o folheto para as pessoas, era 

mostrado um pequeno álbum com fotografias da própria rua onde a casa do 

morador se localizava, todas com situações de despejo irregular de resíduos 

sólidos. O pesquisador perguntava para o indivíduo se ele reconhecia o local 

fotografado. Para a surpresa da equipe, mais de 60% dos sujeitos relatou não 

identificar o local. A partir daí, iniciava-se o reconhecimento de situações 

propícias para o desenvolvimento dos vetores junto ao morador e somente 

então eram discutidas as formas de combate aos criadouros; 

 c) Convite para palestra: os moradores eram convidados para uma 

conversa sobre outros agravos à saúde ocasionados pela contaminação 

ambiental provocada pela deposição indevida de resíduos sólidos na área do 

entorno do Parque. A palestra foi realizada em espaço dentro do Parque 

Ecológico, em dois encontros diferentes, que tiveram duração média de meia 

hora. Após a fala inicial, os pesquisadores, acompanhados de representantes 

do poder público local, fizeram uma visita ao entorno do parque com os 

moradores, de aproximadamente 400m, identificando as situações de risco por 

conta da contaminação por lixo nos locais. Na volta, os participantes  
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constituíram uma roda de conversa e propuseram ações que os próprios 

moradores pudessem executar, a fim de diminuir a problemática apresentada. 

Infelizmente, apenas 35% dos entrevistados na primeira etapa 

participaram da atividade proposta. Contudo, consideramos que foi um passo 

inicial para a mudança conceitual dos moradores do local investigado, já que os 

indivíduos presentes foram multiplicadores das informações obtidas pela ação. 

CONSIDERAÇOES FINAIS 

O diagnóstico efetuado nos permitiu traçar alguns indicativos sobre as 

concepções e percepções sobre a dengue e seu vetor, por parte dos 

moradores do entorno do Parque Ecológico Chico Mendes (Várzea 

Paulista/SP) e, a partir da identificação dos problemas, propor uma ação de EA 

que pudesse contribuir para a formação de novos conceitos e do senso crítico 

nos moradores.  

Tal como em Lefrève (2007), é possível afirmar que os conhecimentos 

sobre os vários aspectos da doença revelados pelo conjunto de entrevistados 

são incompletos, muitas vezes equivocados e fortemente influenciado pelas 

informações veiculadas pelos veículos midiáticos.  É importante considerar os 

aspectos sociais dos moradores: a baixa escolaridade dificulta o acesso e a 

compreensão das informações veiculadas campanhas e iniciativas no combate 

à doença. Há grande desconhecimento do ciclo reprodutivo do vetor, elemento 

que eleva o risco de proliferação do vetor na localidade, já que influencia 

diretamente nas ações que a população ali estabelece.  

Também foi constatada a intensa fragmentação dos conhecimentos por 

parte dos entrevistados: os elementos água, vegetação do Parque, mosquitos, 

vírus, lixo, resíduo, aparecem nas respostas, mas sem relação intrínseca entre 

esses elementos. Isso pode significar mera reprodução de discursos 

apreendidos por meio de diversas fontes, sem mudança conceitual efetiva por 

parte do cidadão.  

Apesar de contar com poucos participantes, a ação de EA foi 

fundamental para que os moradores percebessem a degradação do entorno do 



21 
 

GESTÃO AMBIENTAL: ESTUDOS E PRÁTICAS 

 
 

 
Parque e de suas próprias residências por conta do despejo inadequado de 

resíduos.  

Os resultados indicam a contínua necessidade de ações planejadas de 

EA que levem em conta tais concepções e conhecimentos prévios dos 

indivíduos. Ao levar o mapeamento das percepções dos moradores para os 

gestores públicos, acreditamos que seja possível criar e executar ações de EA 

que tenha possibilidades mais reais de provocar mudança na realidade local. A 

distribuição de materiais informativos é importante, mas a população deve ser 

efetivamente envolvida na análise do contexto onde está inserida, a fim de 

promover mudança de atitudes nesse grupo social e no ambiente que o 

circunda.    
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 UMA EXPERIÊNCIA DE LEITURA DE TEXTOS DE 

DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA 

 

Isabel Cristina Alvares de Souza4 

RESUMO 

Este artigo apresenta algumas atividades de leitura e entendimento de textos 

de divulgação científica, propostas a estudantes recém-ingressos em cursos 

superiores tecnológicos. Com o objetivo de submeter essas experiências à 

avaliação de um público que extrapola aquele diretamente participante delas, 

procede-se à exposição dos textos e questões, com uma breve discussão 

sobre os objetivos colocados para as atividades e sobre a pertinência desse 

trabalho em termos da concretização de propostas pedagógicas. Fundamenta-

se essa discussão em postulados teóricos sobre a leitura de modo geral e a 

leitura no ambiente escolar, especificamente, e a problematização em torno da 

classificação genérica de textos, neste caso os textos escritos. Conclui-se pela 

necessidade de a prática pedagógica estar permanentemente em avaliação, a 

fim de se promoverem o estabelecimento e o aprimoramento dos instrumentos 

de concretização dos objetivos de formação do sujeito aprendiz. 

Palavras-chave: Leitura. Entendimento de textos. Ensino formal. Texto de 

divulgação científica.  

INTRODUÇÃO 

Há nove anos, e, conforme as palavras do autor, pelo “prazer em 

divulgar descobertas”5, o biólogo brasileiro Fernando de Castro Reinach 

                                                           
4
 Licenciada em Letras – Português/inglês; pós-graduada em Língua Inglesa (lato sensu); 

docente em cursos de licenciatura, bacharelado e tecnologia do Centro Universitário Padre 
Anchieta, UNIANCHIETA.  
Contato: isabelc@anchieta.br 
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escreve semanalmente uma coluna para o periódico O Estado de S. Paulo, 

sempre abordando temas científicos, relacionados a ambiente, comportamento, 

tecnologia, entre outros. O nome do autor aparece na relação de colunistas 

regulares do jornal, e seus textos estão disponíveis na rede, agrupados por 

ano. Em 2010, os textos publicados na coluna entre 2004 e 2009 foram 

reunidos em um livro (A longa marcha dos grilos canibais e outras crônicas 

sobre a vida no planeta Terra), lançado pela editora Companhia das Letras, de 

São Paulo. No texto de introdução dessa obra (p.14), o autor esclarece que os 

textos reproduzem conteúdos absorvidos de publicações científicas, refletindo 

seus interesses pessoais, e que o trabalho original é referido ao final de cada 

texto. 

A partir do contato com essa obra, e posteriormente com a coluna do 

autor na versão eletrônica do jornal, tomamos alguns dos textos como objeto 

de atividades de leitura e entendimento, nas disciplinas de Leitura e produção 

de textos, principalmente, e de Metodologia da investigação científica, 

desenvolvidas nos últimos três anos com alunos ingressantes em cursos 

superiores tecnológicos (Gestão Ambiental e Processos Químicos). 

Este artigo contém a apresentação e o comentário de algumas dessas 

atividades, propostas com os objetivos principais de promover ou reforçar o 

contato dos estudantes com textos de cunho científico e de aprimorar 

habilidades de leitura. Dada a breve extensão deste relato, foram selecionados 

três dos textos utilizados, dos quais apenas um, mais recente, não se encontra 

no referido livro. A fim de facilitar o estabelecimento da relação entre textos e 

questões, cada um dos textos está aqui reproduzido na íntegra, seguido das 

questões propostas; ao lado do título do texto, entre parênteses, se encontra a 

data da publicação no jornal, e, exceto para o mais recente, se encontram 

também o ano de publicação do livro e as páginas abrangidas pelo texto; não 

houve edição dos conteúdos. 

Antes de passarmos à apresentação dos textos e das atividades, 

julgamos ser pertinente a discussão de algumas questões de caráter teórico 

que permeiam a prática pedagógica.  
                                                                                                                                                                          
5
 Fernando Reinach respondeu por e-mail a uma breve entrevista sobre seu trabalho, cujo 

conteúdo será parcialmente reproduzido conforme a pertinência ao tópico em desenvolvimento. 
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A PRÁTICA DA LEITURA NA ESCOLA E O PROBLEMA DO GÊNERO 

Na obra Tipos de textos, modos de leitura (2001), Paulino et al. 

apresentam sugestões de leitura, considerando a diversidade de gêneros e 

portadores e que cada texto possui “chaves de leitura” próprias, 

disponibilizadas ao leitor. Ao tratarem de uma abordagem pedagógica da 

leitura (p. 27-30), chamam a atenção para o fato de que o ambiente escolar, 

espaço privilegiado para a prática da leitura, pode se converter num ambiente 

de exclusão, cerceando a liberdade e a criatividade do sujeito leitor, ao 

promover a leitura de modo controlado (objetos, objetivos, estratégias, 

sentidos). Considerando que escola e leitura são instituições em permanente e 

inevitável interação, as autoras defendem que essa relação pode ser fecunda e 

estimulante, viabilizando a formação de um leitor crítico, capaz de interagir com 

o que lê, ativando seu repertório; capaz de perceber e até mesmo de se 

defender do controle da leitura imposto pela escola e pela sociedade. Na 

prática, a escola aparece como o lugar onde devem circular textos diversos e 

no qual os estudantes/leitores devem ser preparados para recebê-los. 

As práticas de leitura aqui descritas foram pensadas e elaboradas nessa 

perspectiva, embora entendamos que a linha que separa uma prática de leitura 

cerceadora do sujeito leitor de uma prática, por assim dizer, libertadora desse 

sujeito, nem sempre está muito definida, e resvalar de um a outro território 

pode ser menos difícil do que parece, a despeito da adoção convicta de um 

postulado teórico. Um pensamento que tem norteado a prática aqui 

demonstrada está na direção do referido aparelhamento dos estudantes para a 

leitura, no intuito de promover o contato com textos de modo que as estratégias 

de leitura sejam assimiladas no sentido estrito do termo, ou seja, possam ser 

acionadas no contato com outros textos, nos mais diversos contextos. Também 

um cuidado permanente tem sido o de não “escolarizar” os textos, entendendo-

se que, como um produto sociocultural, o texto não se molda ou reformula ao 

sabor de propostas pedagógicas, mas que estas devem ser construídas com 

fundamento na realidade, tanto melhores quanto mais eficientes na apreensão 

dessa realidade, o que obviamente inclui os textos que circulam socialmente.   
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Uma outra questão que se coloca de modo relevante no trabalho com 

prática de leitura e entendimento de textos diz respeito à classificação genérica 

dos produtos textuais. Ao definir tipo e gênero textual, Marcuschi (2002, p. 22; 

grifos do autor) informa partir “do pressuposto básico de que é impossível se 

comunicar verbalmente a não ser por algum gênero, assim como é impossível 

se comunicar verbalmente a não ser por algum texto.” Daí se conclui sem 

dificuldade que não há texto verbal, oral ou escrito, que funcione 

comunicativamente, ao qual não se possa atribuir uma classificação genérica. 

Ocorre, porém, que essa atribuição nem sempre é óbvia. Se, por um lado, há 

ocorrências textuais de classificação inequívoca, há outras cuja complexidade, 

envolvendo aspectos formais, funcionalidade discursiva e suporte, oferece um 

problema à classificação. Sobre essa questão, o referido autor defende que os 

aspectos sociocomunicativos e funcionais devem prevalecer sobre os aspectos 

formais na atribuição de gênero aos textos, sem que isto signifique o desprezo 

da forma, reconhecidamente determinante do gênero em muitos casos (2002, 

p. 21). Sobre o suporte, afirma haver casos em que este será o determinante 

da classificação genérica de um texto, concluindo que  

num primeiro momento podemos dizer que as expressões “mesmo 

texto” e “mesmo gênero” não são automaticamente equivalentes, 

desde que não estejam no mesmo suporte. Estes aspectos sugerem 

cautela quanto a considerar o predomínio de formas ou funções para 

a determinação e identificação de um gênero. (2002, p. 21; grifos do 

autor). 

A classificação genérica dos textos, a despeito das dificuldades que 

podem cercá-la, assume particular importância quando considerada a relação 

entre gênero e produção de sentido, esta entendida como atividade interativa 

do receptor de textos, que mobiliza seu repertório (ou “biblioteca interna”) 

nessa interação. Paulino et al. (2001, p. 85) assumem os gêneros de textos 

como determinantes dos modos de leitura, uma vez que a interação que o leitor 

estabelece com o texto, chamada pelas autoras de “pacto de leitura” (2001, p. 

31), é determinada pelo objeto da leitura (o que inclui o seu gênero e suporte), 
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pelo contexto de leitura, e é determinante do modo de ler (investimento 

pessoal) e, portanto, do sentido construído. 

Essas considerações importam especialmente, pois os textos tomados 

para as atividades de leitura e produção de sentido aqui expostas e 

comentadas oferecem alguma dificuldade de classificação. Veiculados 

semanalmente no suporte jornal, referidos como coluna, e dados o seu 

conteúdo, sua forma de exposição e sua funcionalidade discursiva, esses 

textos parecem à primeira vista se enquadrar ao gênero artigo de divulgação 

científica. Assim eles são referidos pelo autor, Fernando Reinach, que afirma 

no texto de introdução da obra publicada em livro que “o formato de cada texto 

tenta mimetizar o formato dos trabalhos científicos”, por meio da 

contextualização e do relato das descobertas (2010, p. 14). Ao ser perguntado 

sobre o formato textual que pratica na coluna, o autor reitera essa percepção, 

afirmando que “ele é semelhante ao de um trabalho científico”.6 Ao serem 

reunidos em livro e referidos como crônicas, entretanto, os textos estão 

catalogados como literatura brasileira (CDD 869.93), e então estamos diante de 

um problema colocado para a sua recepção, pois o pacto de leitura de literatura 

é sensivelmente diverso do pacto de leitura de textos não literários.  

Paulino et al. (2001, p. 113) comentam que modernamente a crônica é 

um gênero no qual se relatam fatos circunstanciais cujos limites podem ser 

superados, ampliando-se suas significações; os acontecimentos desencadeiam 

reflexões, comentários, divagações, que são incorporados ao relato. É o que 

afirma fazer Fernando Reinach (2010, p. 14), informando que os textos são 

fechados por um parágrafo no qual ele dá vazão à imaginação e especula 

sobre os significados das descobertas científicas. Na sequência, esclarece 

(2010, p.14): “Meu compromisso de fidelidade com o trabalho original, citado 

após cada texto, se restringe aos experimentos e resultados. Os delírios da 

imaginação são de minha responsabilidade.” Acrescidos ao relato de fatos 

circunstanciais, neste caso tomados da realidade e de caráter evidentemente 

científico, esses reconhecidos “delírios da imaginação” provavelmente 

constituem o traço principalmente responsável pela classificação genérica dos 

                                                           
6
 Ver Nota 1. 
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textos, pelo menos quando reunidos em livro (e poderia ser evocado o debate 

sobre a questão do suporte como determinante do gênero textual). 

Embora fuja aos limites deste trabalho uma discussão mais aprofundada 

sobre a classificação genérica dos textos em questão, assumimos os aspectos 

de conteúdo e funcionalidade discursiva, com apoio na proposta do autor de 

recontar descobertas científicas, para propor o tratamento desses objetos 

textuais como artigos de divulgação científica, portanto de caráter não literário. 

Como um dado preliminar proposto para o contato com os textos, essa 

categorização é decisivamente determinante do pacto de leitura que se 

estabelece com eles, conforme anteriormente mencionado, aspecto que, 

segundo Paulino et al. (2001, p. 37), concorre com a consideração dos veículos 

em que circulam os textos, contextos de leitura e mediadores do processo, 

entre outros, na formulação desse pacto7.  

Nas próximas seções, encontra-se a reprodução dos textos e atividades 

propostas. O conteúdo que segue foi organizado conforme os principais 

aspectos abordados ou conforme o modelo de atividade. A exposição é 

acompanhada de alguns comentários, quando necessário.  

 

A EXPLORAÇÃO DA TEMÁTICA E DOS RECURSOS DE COMPOSIÇÃO 

 

Considerando-se que o tema é o objeto específico de que trata um texto, 

sua identificação é fator imprescindível no processo interativo de significação, 

possibilitando a diferenciação de elementos centrais e marginais que 

constituem seu conteúdo. Importante na leitura, essa habilidade posta em 

                                                           
7
 Päetzhold et al. (2008, p. 4) alinham a noção de fim discursivo dos textos à noção de “visada” 

proposta por Charaudeau (2006), segundo a qual os atos de linguagem se configuram 
conforme a visada seja prescritiva (fazer fazer), incitativa (fazer crer), informativa (fazer saber) 
e do páthos (fazer sentir). As autoras mencionam os resultados da análise de um corpus de 
120 artigos de divulgação científica, dos quais 116 apresentam a configuração considerada 
prototípica do gênero, a do “fazer saber”. Em uma análise preliminar, entendemos que os 
textos de Fernando Reinach tomados como objeto deste trabalho apresentam essa 
configuração prototípica, o que vai ao encontro das palavras do autor sobre sua escrita, bem 
como do fim discursivo colocado para o gênero, que é o de difundir conhecimentos científicos 
na mídia, por meio de textos dirigidos a um público não necessariamente especializado. A esse 
respeito, vale acrescentar o testemunho do autor a respeito da aceitabilidade de seus textos; 
segundo ele (cf. Nota 1), que informa receber de três a cinco e-mails por semana, os leitores 
gostam dos textos. 
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prática na produção textual, oral ou escrita, promoverá qualidades essenciais 

em textos expositivos e argumentativos, como a clareza e a objetividade da 

exposição. A escrita de resumos e resenhas, por exemplo, não pode prescindir 

de uma reprodução fiel das ideias principais do texto original (KÖCHE et al., 

2008, p. 79; 95). Esse processo de síntese será mais bem-sucedido na medida 

da precisão do processo de análise. 

A identificação dos elementos constituintes de um texto e dos recursos 

de composição permite reconstruir o percurso de sua elaboração e verificar sua 

tipologia predominante. Sendo o texto predominantemente argumentativo, por 

exemplo, o reconhecimento dos elementos constituintes desse tipo textual – 

tema e problema; hipótese, tese e argumentação – e da natureza linguística da 

elaboração textual desses elementos (narração, descrição, exposição, 

argumentação etc.) será um fator decisivo na atribuição de sentido 

(estabelecimento da coerência), que demanda sempre a ativação do repertório 

do receptor. Ampliar o repertório de leitura dos estudantes é um papel 

modernamente assumido pela escola; a ela também deve caber a ampliação 

do repertório de modos de leitura.  

O texto de Fernando Reinach intitulado A ressurreição da floresta em 

Anak Krakatoa, além de seu conteúdo científico relevante, oferece 

possibilidades múltiplas de exploração da composição; seguem-se sua 

reprodução e algumas atividades propostas no desenvolvimento das disciplinas 

de Leitura e produção de textos (1 a 12) e de Metodologia da investigação 

científica (13 a 15). 

 

Leitura – A ressurreição da floresta em Anak Krakatoa (4 set. 2008; 2010, 

p. 80-82; reproduzido do livro) 

A maioria das pessoas associa a destruição de um ecossistema à morte 

de um ser vivo. Tal como um ser vivo não volta do mundo dos mortos, 

imaginamos que ecossistemas devastados (como as áreas desflorestadas na 

Amazônia) jamais retornarão ao seu estado original. Esse engano resulta da 

miopia temporal de um ser vivo cuja vida dificilmente dura mais que cem anos. 

No entanto, se vivêssemos milhões de anos, teríamos observado a floresta 
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amazônica encolher, desaparecer e renascer diversas vezes. Muitos biólogos 

estudam o renascimento de ecossistemas devastados, mas para isso é 

necessário encontrar locais onde toda a vida foi extinta e documentar seu 

reaparecimento. Um desses locais é a ilha Anak Krakatoa. 

Em 1883, a explosão de um vulcão na ilha de Krakatoa, localizada entre 

Sumatra e Java, foi tão violenta que grande parte da ilha desapareceu. O 

tsunâmi gerado por essa explosão matou 36 mil pessoas e a cratera ativa do 

vulcão ficou submersa no oceano. Em 1927, o acúmulo de lava foi suficiente 

para que o topo do vulcão aparecesse na superfície do mar. A ilha sumiu e 

ressurgiu três vezes entre 1927 e 1930, e desde então aflorou definitivamente. 

Hoje seu topo tem trezentos metros de altura. O vulcão Anak Krakatoa – o filho 

de Krakatoa – tem mais de quatro quilômetros quadrados.  

Desde 1930, nove meses depois do reaparecimento da ilha, quando os 

primeiros biólogos constataram a completa ausência de seres vivos sobre a 

lava recém-resfriada (minto, a primeira expedição encontrou uma única e 

solitária aranha), equipes de ecólogos passaram a estudar como a vida 

recolonizou a rocha vulcânica. Meses depois, apareceram os primeiros fungos 

e micro-organismos. Em uma década, algumas áreas estavam cobertas por 

uma savana rala onde dominava a cana-de-açúcar (ela é uma planta nativa 

dessa região). Depois vieram os insetos, aos poucos as aves e, nos seus 

intestinos, as sementes das espécies que não haviam sido trazidas pelos 

ventos ou pelo mar. Surgiram as primeiras florestas e com elas mais pássaros 

e morcegos. Ninguém sabe como os répteis e os caranguejos chegaram à ilha, 

mas eles estão lá. No censo de 1980, foram identificadas mais de 140 espécies 

de plantas, quarenta pássaros e centenas de insetos, e a biodiversidade 

continua a aumentar a cada ano. A descoberta de figueiras, cujas flores só são 

polinizadas por vespas que dependem das figueiras para viver, levou os 

pesquisadores a procurar, e finalmente encontrar, as primeiras colônias desses 

insetos, o que levantou o debate sobre quem teria se estabelecido primeiro na 

ilha. 

A história natural de Anak Krakatoa demonstra como a vida é resistente 

e capaz de recolonizar ambientes onde os ecossistemas foram devastados. O 
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processo é longo, complexo e depende diretamente da existência de seres 

vivos em outros locais do planeta.  

Esses experimentos corrigem nossa miopia temporal e provam que 

comparar ecossistemas a seres vivos pode nos conduzir a decisões 

equivocadas. Ecossistemas ressuscitam, e isso deve ser lembrado às pessoas 

que defendem a ideia de que as regiões desmatadas da floresta amazônica 

devem ser liberadas, uma vez que sua regeneração seria tão impossível 

quanto ressuscitar um morto. Nada mais errado. 

Mais informações: “Fire and life”. Nature, vol. 454, p. 930, 2008. 

 

Questões 

1. Pode ser apontada alguma relação entre o texto reproduzido abaixo e o texto 

“A ressurreição da floresta”, de Fernando Reinach? Explique.  

“Esses experimentos corrigem nossa miopia temporal e provam que 

comparar ecossistemas a seres vivos pode nos conduzir a decisões 

equivocadas. Ecossistemas ressuscitam, e isso deve ser lembrado às pessoas 

que defendem a ideia de que as regiões desmatadas da floresta amazônica 

devem ser liberadas, uma vez que sua regeneração seria tão impossível 

quanto ressuscitar um morto. Nada mais errado.” 

Para esta atividade, o texto não foi disponibilizado na íntegra, tendo sido 

excluído o último parágrafo; o objetivo principal é relacionar os conteúdos e 

verificar a coerência do texto.  

2. Qual é o tema do texto?  

O texto possibilita um rico debate sobre a questão do tema, pois contém o 

relato de um evento específico, apontado no título, aproveitado como 

comprovação de uma ideia geral exposta e defendida pelo autor.  

3. No primeiro parágrafo do texto, o autor explora uma associação comum. Que 

associação é essa? Como o autor se posiciona a respeito dela?  

4. O que o autor refere por “miopia temporal”, no primeiro parágrafo do texto?  

A exploração de metáforas (sentido, pertinência), viabiliza a discussão de 

recursos e níveis de linguagem, além de abrir caminho para a reflexão sobre a 

classificação dos meios de comunicação em frios e quentes, proposta por 
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Marshall McLuhan, e sobre os recursos de esfriamento dos textos (cf. ABREU, 

2008, p. 84-96). 

5. O autor se refere à floresta amazônica em dois momentos do texto. Como 

essas referências se relacionam com o fato ocorrido em Krakatoa? 

6. Aponte a sequência do texto que pode ser identificada como introdução. 

Justifique. 

7. Avalie o texto quanto ao nível de linguagem. 

Níveis e funções da linguagem constituem tópicos do conteúdo da disciplina de 

Leitura e produção de textos. A análise de produtos textuais a respeito desses 

aspectos objetiva desenvolver/aprimorar habilidades de leitura que se espera 

estarem refletidas na prática de produção textual. Sobre os textos de Fernando 

Reinach, é perceptível o esforço do autor em recontar as descobertas 

científicas de modo a tornar os relatos mais acessíveis ao leitor leigo, 

despojados de traços que fariam se perder o sabor da aventura em textos 

quase incompreensíveis. Esse traço de sua escrita é assumido no texto de 

introdução da obra em livro (2010, p. 13).  

8. Localize e transcreva as informações editoriais sobre a obra. 

9. Redija uma síntese do conteúdo (ideia defendida; recursos da exposição e 

argumentação) 

10. Reúna e organize os conteúdos das respostas às questões 8 e 9 em um 

único texto (composição de resumo). 

11. Avalie o texto (seleção do conteúdo, modo de exposição, funcionalidade) e 

reúna esse conteúdo ao texto do resumo (composição de resenha). 

12. Explique como na interpretação de cada um destes elementos se 

estabelecem relações de caráter intratextual, intertextual ou extratextual: “ilha” 

(3º parágrafo), “tsunâmi” (2º parágrafo) e “floresta amazônica” (1º e 5º 

parágrafos). 

As relações intratextuais dizem respeito à interpretação de termos, expressões, 

sequências textuais, com recurso a elementos disponíveis no próprio texto. As 

relações extratextuais e intertextuais dizem respeito à mobilização do repertório 

do receptor, que extrapola o âmbito do texto. O repertório aparece como os 

sistemas de conhecimento mobilizados no processamento textual, um dado 
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relevante no processo de significação em que se concebe a leitura como 

interação leitor/texto (PAULINO et al., 2001, p. 12; 36); aparece também como 

um dos fatores da coerência (KÖCHE et al., 2008, p. 19) e da temperatura dos 

textos (ABREU, 2008, p. 84). 

13. No primeiro parágrafo do texto, o autor aponta como enganosa a 

associação da destruição de um ecossistema à morte de um ser vivo em 

particular, pois este não volta à vida. Esse engano seria produto do saber 

baseado na ciência (testado; comprovado) ou no empirismo (senso comum; 

experiência pessoal)? Explique.  

14. Na sequência do texto, o autor informa que “muitos biólogos estudam o 

renascimento de ecossistemas devastados”, o que implica documentar o 

reaparecimento da vida em locais onde foi extinta. O conhecimento resultante 

desses estudos é científico, filosófico, teológico ou popular? Explique.  

15. Uma das técnicas argumentativas observadas em textos de caráter 

científico é a comprovação pela experiência e observação. Comente a 

importância dessa técnica na redação de caráter científico e sua utilização por 

Fernando Reinach. 

 

UM LUGAR NA SALA DE AULA PARA AS QUESTÕES DE MÚLTIPLA 

ESCOLHA 

É comum encontrar objeções quanto ao uso de questões de múltipla 

escolha em situações de ensino formal, principalmente por um pensamento 

generalizado de que a atividade do estudante resulta simplificada ou mesmo 

facilitada. Entretanto, ao se considerar, por um lado, a possibilidade de elaborar 

essas questões de modo não a facilitar levianamente a tarefa do respondente, 

mas de promover sua reflexão e o investimento de conhecimentos acumulados, 

e, por outro, a ocorrência desse tipo de questão em exames, provas e 

concursos nos mais diversos contextos, é possível encontrar o espaço para a 

proposição desse tipo de atividade, atendendo a objetivos pedagógicos 

relacionados principalmente à compreensão de textos e à aplicação de 

conteúdos estudados. 
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O texto de Fernando Reinach intitulado O tucano e o palmito deu ensejo 

à elaboração de algumas questões de múltipla escolha utilizadas em situação 

de avalição da aprendizagem; as questões envolveram tópicos do conteúdo da 

disciplina de Leitura e produção de textos relacionados à identificação de 

gênero, tema, assunto, entendimento do conteúdo e análise de recursos de 

exposição. Considerou-se o enquadramento do texto como um tipo não 

literário, conforme análise exposta anteriormente. 

 

Leitura – O tucano e o palmito (17 ago. 2013; reproduzido do site 

www.estadao.com.br) 

É fácil compreender que os pássaros dependem das florestas, mas 

como as plantas se comportam quando os pássaros desaparecem? Cientistas 

brasileiros descobriram que a palmeira jussara (Euterpe edulis), produtora do 

palmito, está evoluindo para se adaptar ao desaparecimento dos tucanos e 

outros pássaros de bico grande.  

A jussara produz frutos de aproximadamente um centímetro de diâmetro. 

A semente é recoberta por uma camada de polpa saborosa que atrai os 

pássaros. Devorada a fruta, somente a polpa é digerida pelos pássaros. A 

semente é expelida junto com as fezes, germina no solo, e produz uma nova 

palmeira. Isso permite que a jussara se espalhe pela floresta. A fruta que cai no 

pé da palmeira que a produziu dificilmente germina. A palmeira depende dos 

pássaros para se espalhar. 

Para estudar o que está acontecendo nos resquícios de Mata Atlântica, 

os cientistas analisaram 22 locais distintos, 7 deles onde os tucanos e outros 

pássaros já haviam desaparecido ou seu número estava muito reduzido, e 15 

locais onde a mata ainda está relativamente preservada. Os locais estudados 

vão desde o sul do Paraná, passando pelo litoral e interior de São Paulo, Minas 

Gerais, Rio de Janeiro e sul da Bahia. Em cada um desses locais foram 

localizadas palmeiras jussaras e suas sementes, coletadas. 

As sementes foram medidas cuidadosamente e, para cada local, foi feito 

um gráfico relacionando o tamanho da semente e sua frequência. O resultado 

mostra que nas regiões mais preservadas o tamanho das sementes varia de 7 
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a 14 milímetros e a maioria mede entre 10 e 12 milímetros. Nas regiões menos 

preservadas, as sementes também variam de 7 a 14 milímetros, mas a grande 

maioria mede entre 9 e 11 milímetros.  

Mas qual é a explicação para essas sementes menores? Os cientistas 

tentaram verificar se a diferença poderia estar relacionada a características das 

diferentes regiões. Tentaram correlacionar o tamanho das sementes com a 

qualidade do solo, a quantidade de chuva e a temperatura. Nenhum dos fatores 

explica a diferença de tamanho. Somente a presença de pássaros de bico 

grande estava correlacionada ao maior tamanho das sementes. Onde os 

pássaros estavam ausentes, as sementes eram menores; onde eles estavam 

presentes, elas eram maiores.  

Em seguida, os cientistas estudaram o tamanho das sementes ingeridas 

por diversos desses pássaros em cativeiro. Eles observaram que os tucanos e 

seus parentes são capazes de ingerir sementes de até 14 milímetros, enquanto 

que os pássaros de bico pequeno ingerem sementes de até 12 milímetros, mas 

na média preferem as de 11 milímetros. Isso significa que sementes grandes 

não são ingeridas ou transportadas nos ambientes em que os pássaros de 

bicos grandes, como os tucanos, estão ausentes. 

O que os cientistas acreditam que está acontecendo é que a jussara, 

sob pressão de um novo ambiente, onde não existem tucanos, está diminuindo 

o tamanho de suas sementes. Escrito assim parece que a jussara “percebe” 

que os tucanos desapareceram e, portanto, “decidiu” produzir sementes 

menores. Na verdade, o que está acontecendo é um processo de seleção 

natural. No novo ambiente, as árvores que produzem sementes menores se 

reproduzem com mais eficiência, pois podem contar com os pássaros 

pequenos para dispersá-las. 

As árvores que produzem sementes maiores não conseguem se 

reproduzir tão bem, pois os pássaros pequenos não conseguem ingerir as 

sementes e os tucanos estão ausentes. O resultado desse processo de 

seleção natural é que a jussara que se propaga nos ambientes sem tucanos 

acaba sendo a produtora de sementes menores. No limite, se todos os tucanos 

desaparecerem, só sobrarão as árvores que produzem sementes menores. É a 
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evolução ocorrendo em tempo real, bem debaixo de nosso nariz. Os cientistas 

estimaram que grande parte dessa transição evolutiva ocorre em 

aproximadamente 100 anos. 

É difícil prever o resultado do processo evolutivo posto em marcha pela 

atuação desastrada do Homo sapiens. O que se sabe é que sementes 

menores germinam com menor frequência e produzem árvores mais fracas. 

Também sabemos que aves menores têm um raio menor de dispersão de 

sementes. Se a falta de tucanos vai provocar o desaparecimento do palmito só 

saberemos no futuro. E aí será tarde. 

Esse é um bom exemplo de como a interferência do ser humano 

provoca mudanças bruscas no equilíbrio ecológico e pode redirecionar as 

forças seletivas que impulsionam a evolução das espécies.  

Mais informações: “Functional extinction of birds drives rapid evolutionary 

changes in seed size”. Science, vol. 340, p. 1.086, 2013. 

 

Questões 

 

1. Sobre o conteúdo do texto e a forma de exposição, é INCORRETO afirmar 

que: 

a) Trata-se de um texto não literário, cujo tema relaciona-se à realidade 

concreta e é exposto/desenvolvido com o recurso a dados recolhidos dessa 

realidade. 

b) Ao afirmar “O que os cientistas acreditam que está acontecendo é que a 

jussara, sob pressão de um novo ambiente, onde não existem tucanos, está 

diminuindo o tamanho de suas sementes.”, o autor expõe o posicionamento 

dos cientistas dedicados à investigação do objeto em questão, que extraíram 

uma conclusão coerente dos dados observados. 

c) O tema do texto está relacionado à ação humana sobre o meio ambiente. 

d) As perguntas que iniciam o primeiro e o quinto parágrafos estão 

relacionadas entre si e ao tema do texto, mas, apesar disso, o conteúdo 

desenvolvido não dá resposta a elas. 
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e) No enunciado “É difícil prever o resultado do processo evolutivo posto em 

marcha pela atuação desastrada do Homo sapiens.”, o autor se refere a um 

dado objetivo da realidade, porém afirma uma posição subjetiva (crítica) em 

relação a ele, marcada no adjetivo “desastrada”. 

2. Ao associarem a diferença de tamanho das sementes da palmeira jussara à 

presença/ausência de pássaros de bico grande no local, os cientistas levaram 

em conta diversos fatores, entre os quais NÃO se inclui:  

a) A experiência com aves em cativeiro, que demonstrou que as sementes 

maiores são ingeridas por aves de bico grande. 

b) A medição rigorosa de amostras das sementes da palmeira jussara nos 

últimos 100 anos. 

c) A neutralização de outras explicações possíveis para a diversidade de 

tamanho das sementes, como a qualidade do solo e aspectos climáticos. 

d) A necessidade da presença dos pássaros para a reprodução da planta.  

e) A adaptabilidade da planta ao ambiente (seleção natural). 

3. Há algum tempo, as questões ambientais têm estado no centro das 

discussões sobre desenvolvimento em nível global, o termo “sustentabilidade” 

sinaliza uma preocupação que está na ordem do dia, e a ação humana sobre o 

planeta tornou-se objeto de ações educativas múltiplas e diversas. O texto de 

Fernando Reinach está inscrito nesse movimento, apontando especificamente 

uma questão relacionada: 

a) Ao aquecimento global. 

b) Ao tratamento e destinação de resíduos sólidos. 

c) À alteração de ecossistemas. 

d) Ao aproveitamento de recursos hídricos. 

e) À produção de energia limpa. 

 

A ROTEIRIZAÇÃO DA LEITURA 

 

 A antiga fórmula de atividade de entendimento de textos que se 

concretiza na exposição do texto acompanhada de questões tem sido 

condenada por promover o controle da leitura, empobrecendo a interação 
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texto/leitor. Partindo dessas considerações, Paulino et al. (2001, p. 28-30) 

defendem que a escola deve promover o diálogo do leitor com os textos, e que 

as regras e rituais que cercam a leitura no contexto escolar, antes de serem 

condenadas, devem ser conhecidas, assimiladas, para que o leitor esteja apto 

a subvertê-las, inclusive, quando for o caso. 

Partindo desse pressuposto, a roteirização da leitura no ambiente 

escolar pode se converter em um instrumento eficaz de promoção da interação 

com os textos, especialmente quando os estudantes não têm intimidade com 

os gêneros e tipos textuais tomados como objeto da análise. Ao propormos 

esse modelo de atividade, objetivamos explicitar estratégias de construção 

textual e de leitura, para a promoção da apropriação de chaves de leitura pelos 

estudantes, sem deixar de considerar que os limites entre a interação criativa e 

a controlada muitas vezes são indistintos. Por essa razão, entendemos ser 

fundamental que se proponha não apenas o diálogo leitor/texto, mas o diálogo 

entre os leitores a respeito do texto, a fim de verificar a ocorrência de leituras 

diversas e confrontá-las entre si e com o texto, localizando nele, quando existir, 

o respaldo objetivo que valide a leitura. Seria falacioso afirmar que uma prática 

como essa poderia ocorrer no ambiente escolar destituída de qualquer 

controle, mas entendemos que a prática pode ser controlada na direção do 

aparelhamento do sujeito aprendiz, para que ele se torne cada vez mais 

autônomo, como defendem Paulino et al. (2001, p. 28; 30). 

O texto de Fernando Reinach intitulado Um cientista que sabia o que 

medir foi apresentado aos estudantes acompanhado por um roteiro de leitura, 

elaborado conforme os objetivos acima expostos. A atividade foi proposta na 

disciplina de Leitura e produção de textos, abrangendo análise de constituintes 

textuais e de relações entre conteúdos, estratégias e recursos de construção, 

interpretação de problemas e mobilização de conhecimentos específicos. 

 

Leitura – Um cientista que sabia o que medir (29 jun. 2005; 2010, p. 41-43; 

reproduzido do livro) 

Raros são os cientistas que se dedicam a medir um único fenômeno. 

Mais raros ainda são aqueles que alteram o comportamento da humanidade 
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com suas medições. O norte-americano Charles D. Keeling passou a vida 

medindo a quantidade de gás carbônico existente na atmosfera. Foram suas 

medições que demonstraram que a quantidade de gás carbônico está 

aumentando na atmosfera. Essas medidas iniciaram as investigações sobre as 

mudanças climáticas.  

Em 1958, muito antes do surgimento dos movimentos ecológicos, 

Keeling desconfiou que o gás carbônico (CO2) produzido pela queima de 

petróleo talvez estivesse se acumulando na atmosfera. Decidiu medir como 

variava a concentração de CO2. Para realizar suas medidas, escolheu o topo 

de uma montanha no Havaí, longe das grandes fontes de emissão de CO2, 

instalando no pico do Mauna Loa um aparelho capaz de medir continuamente a 

quantidade de CO2 na atmosfera. Em 1958, existiam 316 partes de CO2 na 

atmosfera para cada milhão de partes de gases. Durante os primeiros anos, 

Keeling descobriu que a quantidade de CO2 aumentava no inverno e diminuía 

no verão, como reflexo da atividade das plantas, cuja fotossíntese depende da 

temperatura e da quantidade de luz. 

A curva parecia uma montanha-russa. Foram mais de dez anos de 

medições contínuas até se descobrir que a montanha-russa, na verdade, 

apresentava a cada ano um pico um pouco mais alto que no ano anterior. 

Finalmente foi possível demonstrar que o CO2 estava de fato aumentando. 

Entre 1958 e 2002, os níveis de CO2 na atmosfera cresceram 17%.  

Os resultados de Keeling formam a base para toda a discussão sobre o 

efeito estufa e o aquecimento global. Apesar de ainda haver discórdia sobre 

como os níveis de CO2 influenciam o clima, o degelo das calotas polares e o 

aumento do nível dos oceanos, a veracidade dos dados de Keeling jamais foi 

posta em dúvida. 

Na última década, a hipótese de Keeling ficou comprovada através da 

análise da quantidade de CO2 presente em bolhas de ar retidas no gelo polar. 

Os cientistas analisaram bolhas retidas no gelo há centenas de anos e 

determinaram a quantidade de CO2 que existia na atmosfera antes de o 

homem começar a queimar petróleo. O gelo dos furos feitos no Ártico revelou 

que durante centenas de anos a concentração de CO2 permaneceu inalterada, 
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só começando a aumentar a partir do fim do século XIX. A intuição de Keeling, 

portanto, estava correta: o homem realmente está modificando a atmosfera 

terrestre. 

A maioria das destruições observadas no meio ambiente é constituída 

de fenômenos locais que ocorrem em um período de tempo relativamente 

curto. É o caso do desmatamento da Amazônia, da poluição de um rio ou da 

mudança da qualidade do ar em uma cidade. Mas o que realmente põe em 

risco a sobrevivência do homem são os fenômenos globais, que ocorrem ao 

longo de décadas e são difíceis de reverter. Com a medição da quantidade de 

gás carbônico acumulada na atmosfera, Keeling foi o primeiro cientista a 

identificar de maneira incontestável um desses fenômenos.  

Ele provavelmente foi um homem realizado, pois viveu tempo suficiente 

para ver a maioria dos países assumir o compromisso de combater o aumento 

do CO2. Mas deve ter morrido decepcionado, pois seu país, os Estados Unidos, 

o maior consumidor mundial de petróleo, recusou-se a assinar o Protocolo de 

Quioto. 

Mais informações: http://cdiac.ornl.gov/new/keel_page.html. 

 

Questões 

1. A quem o título do texto se refere? Explique como se relacionam o conteúdo 

do texto e seu título. 

2. No primeiro parágrafo do texto, na passagem dos dois primeiros períodos 

para o terceiro, ocorre generalização ou especificação? Explique.  

3. Que ponto do texto você indicaria como início do desenvolvimento? Por quê? 

4. Qual é o sentido de “a curva parecia uma montanha-russa”, no início do 

terceiro parágrafo? 

5. De acordo com o texto, em 1958 havia 316 partes de CO2 na atmosfera para 

cada milhão de partes de gases (316ppm). Entre 1958 e 2002, os níveis de 

CO2 na atmosfera cresceram 17%. A quantas partes por milhão de CO2 na 

atmosfera corresponde essa alta?  

6. Que relação tem o achado de Keeling* com o efeito estufa e o aquecimento 

global? 
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7. Em se tratando de meio ambiente, que diferenças o autor informa haver 

entre fenômenos locais e fenômenos globais? 

8. No último parágrafo do texto, o autor realiza algumas especulações sobre 

Keeling. Que palavras ou expressões evidenciam isso? 

* Charles David Keeling (1928-2005) foi um químico e climatologista 

estadunidense. 

 

CONCLUSÃO 

 

Não é nova a afirmação de que à escola cabe um papel fundamental na 

promoção do contato entre sujeitos e objetos de leitura; tampouco é original a 

proposição de que em nosso país a escola constitui-se como um espaço 

privilegiado, quando não único, para o estabelecimento desse contato. Desses 

pontos em diante, colocados como premissas, surgirão questões relevantes 

relacionadas aos critérios de seleção dos textos, às estratégias de leitura como 

objeto de conhecimento, ao tratamento da multiplicidade de leituras, ao mais ou 

menos inevitável controle da leitura, à promoção da autonomia do sujeito leitor, 

à verificação da aprendizagem, entre outros aspectos da prática pedagógica da 

leitura.  

Se não novo, pelo menos renovador, pode ser o diálogo sobre essa 

prática, no sentido de explicitar e avaliar suas estratégias, aprimorando-a e 

corrigindo-a na direção do cumprimento dos objetivos colocados 

modernamente de formação de leitores críticos e amadurecidos. A breve 

demonstração aqui realizada apresenta-se para essa revisão; se puder dar 

ensejo a algum diálogo, terá cumprido seu principal objetivo. 
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 ANÁLISE DO PERFIL DE PARTICIPANTES EM 

PROJETO DE RECICLAGEM DE ÓLEO DE 

COZINHA NO MUNICÍPIO DE ITUPEVA, SÃO 

PAULO 

Claudio da Cunha8 
Márcia Sumagawa Oku9 

RESUMO 

Algumas cidades brasileiras apresentam taxas de crescimento econômico e 

demográfico acima da média brasileira, tendo como consequência direta, o 

aumento na produção de resíduos de origem industrial e doméstico. O 

município de Itupeva se destaca como área de expansão demográfica, 

estimulada pelo crescimento dos setores industrial e de serviços do 

aglomerado urbano de Jundiaí. As cidades da macrorregião apresentam taxas 

de crescimento 9,8 % acima da média do estado de São Paulo e como 

consequência, níveis proporcionais de ação antrópica sobre o meio ambiente 

com riscos de degradação mais elevados que a média estadual e nacional. 

Projetos e políticas de educação ambiental são necessários para reduzir os 

impactos da atividade humana pela prevenção e redução de danos bem como 

na formação de multiplicadores de conhecimento. Este trabalho, baseado em 

ações de educação ambiental informal, produziu um banco de dados sobre o 

perfil de uso e descarte de óleo comestível residual do município de Itupeva-

SP. 

Palavras chave: Educação Ambiental. Óleo comestível. Arborização. 

Consumo de óleo. 
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INTRODUÇÃO 

 A educação ambiental possui como uma de suas características básicas 

a multidisciplinaridade (Guimarães, M. 1995). A conscientização sobre 

problemas associados ao meio ambiente é um das ferramentas que podem 

auxiliar na mudança de hábitos e comportamentos das populações. Um dos 

problemas associados à temática ambiental é a falta de dados quantitativos e 

qualitativos sobre o comportamento das pessoas no seu cotidiano. Os 

referenciais numéricos são importantes para modelar projetos, definir a tomada 

de decisões em diversos níveis, permitindo o acompanhamento temporal na 

modificação de atitudes e avaliação de objetivos, fornecendo bases concretas 

para formulação de hipóteses e direcionamento de soluções.  

 Nas últimas décadas, campanhas para reciclagem de resíduos são 

observadas em número crescente no Brasil e no mundo, destacando a 

importância para a sustentabilidade dos meios de produção. Dentro deste 

contexto, o óleo comestível residual pode representar uma fonte de matéria 

prima para diferentes cadeias produtivas (Fernandes et al, 2008), fonte de 

renda para comunidades carentes (Silva, M. V. et al, 2012), ou ser um 

importante agente de contaminação do solo e da água, causando prejuízos 

ambientais diretos e indiretos, danificando e obstruindo redes de tubulações e 

aumentando os custos operacionais ao setor público (SABESP, 2007). 

 Várias cidades do Brasil já iniciaram programas de entrega espontânea 

de óleo de cozinha residual (Branco, S.M. et al, 2012 ; Orlandi, A. M. et al, 

2012), mas entretanto, a troca de óleo por mudas de árvores para arborização 

urbana realizada no município de Itupeva-SP, destacou-se como ação 

inovadora de educação ambiental informal e multidisciplinar, servindo também 

como base de dados para ações futuras. 

A solução para o descarte incorreto de resíduos gerados pelo homem 

continua sendo um grande desafio, que afeta todo o planeta e é alvo de 

pesquisas integradoras em diversos ramos da ciência, envolvendo bases 

tecnológicas, ambientais, sociais, educacionais e da saúde. 

O óleo de cozinha que muitas vezes é ingenuamente descartado pela 

pia da cozinha ou despejado no solo pode causar sérios problemas ao meio 
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ambiente e dessa forma, medidas e regras mitigadoras de danos devem ser 

implementadas. Como exemplo, foi criada no estado de São Paulo, a Lei 

12.047 (São Paulo – set. 2005) que, em seu Artigo 1º, estabelece e instituí o 

Programa Estadual de Tratamento e Reciclagem de Óleos e Gorduras de 

Origem Vegetal ou Animal e Uso Culinário, servindo como base para 

implementação de novos projetos. 

Ao atingir corpos d’água, este resíduo forma películas superficiais que 

reduzem os processos de oxigenação direta e entrada de luz, além de obstruir 

as vias respiratórias dos animais aquáticos e interferir negativamente nas 

cadeias alimentares. 

Também podem prejudicar os processos nas Estações de Tratamento 

de Água (ETA), dependendo de sua concentração. 

 É bastante comum a divulgação de que um litro de óleo pode contaminar 

milhares de litros de água. O volume exato de água contaminada por óleo 

carece de base técnica adequada. Várias estimativas são encontradas na 

literatura, como 1.000.000 de litros de água contaminada por um litro de óleo 

(Orlandi, A. M. et al, 2013), mas é importante destacar que embora tais 

estimativas careçam de embasamento técnico (SABESP, 2007), é inegável que 

óleos são importantes fontes de poluição das águas, um recurso natural finito e 

vital para todos os seres vivos.  

Um dos objetivos da Política Nacional de Recursos Hídricos- Lei 9433/97 

é “garantir à atual e às futuras gerações a disponibilidade de água, em padrões 

de qualidade aos respectivos usos”, princípio básico do conceito de 

sustentabilidade ambiental. 

Em relação à arborização, tem-se como princípio que “o Brasil possui a 

flora arbórea mais diversificada do mundo. A falta de conscientização na 

exploração de nossos recursos florestais tem acarretado prejuízos irreparáveis 

a essa diversidade.” (Lorenzi, 2009 p.11). A baixa diversidade de árvores na 

arborização urbana não condiz com a disponibilidade dos recursos da flora 

brasileira. 

Em Itupeva, como em outras cidades, a arborização urbana é de 

responsabilidade da divisão de Meio Ambiente do Município, que autoriza a 
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supressão de árvores isoladas em área urbana, amparada na resolução SMA 

18 de 2007, em casos extremos de necessidade de contenção fitossanitária, 

estados de comprometimento irremediável da planta, risco iminente de queda, 

quando estiver causando ou ameaçando causar danos irreparáveis ao 

patrimônio público ou privado e situações onde não possam ser aplicadas 

medidas alternativas. 

Prevista em Lei, qualquer supressão de árvores só pode ser autorizada 

por órgão competente após análise e se estiver de acordo com a Legislação 

(Código Florestal e SMA). 

Quando ocorre a autorização, o requerente fica obrigado a cumprir um 

Termo de Compromisso Ambiental (TCA) no qual são contabilizadas as árvores 

suprimidas e solicitadas mudas de árvores nativas a partir desta quantidade. 

De acordo com a Lei, são até 25 mudas de árvores nativas por árvore 

suprimida. Essas mudas, disponibilizadas pela prefeitura, são também 

utilizadas nas campanhas ambientais de arborização urbana (plantios em 

praças e áreas verdes) do município.  

Por motivos culturais, boa parte da população brasileira ainda não foi 

informada sobre importância da vegetação urbana no controle térmico pelo 

sombreamento, manutenção de níveis mais elevados de umidade derivados de 

evapotranspiração associada com a redução de incidência direta do sol sobre o 

solo, redução da poluição visual, no incremento de avifauna urbana e aumento 

da permeabilidade do solo em relação ás águas pluviais, com consequente 

redução de alagamentos. Os aspectos negativos da arborização como danos 

em calçadas, entupimentos de calhas, interrupção do fornecimento de energia 

elétrica e quedas após chuvas e vendavais, são observados diretamente no 

cotidiano e muitas vezes suplantam os aspectos positivos já que os benefícios 

da arborização são percebidos apenas com observação mais atenta e 

direcionada com ações de educação ambiental formal e informal.  

Não foram encontrados dados disponíveis a respeito da relação de área 

com cobertura vegetal urbana no município ou a relação de metros quadrados 

de espaços livres por habitante. Embora a arborização urbana seja de extrema 

importância para a manutenção da qualidade de vida das populações, não há 
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um número definido de metros quadrados de área arborizada por habitante. 

Uma referência brasileira é a “Carta a Londrina e Ibiporã” em que foi divulgado 

o padrão mínimo de 15m²/hab de espaços livres dedicados à recreação, sem 

referência direta com o índice de áreas verdes (m²/hab) ou índice de cobertura 

vegetal (Fontes, N., 2008).  

As mudas nativas distribuídas no projeto são de grande importância, 

pois contribuem para a recuperação ambiental do município além de melhorar 

seu aspecto estético. 

“As plantas arbóreas nativas do território brasileiro estão intimamente 

ligadas à história e ao desenvolvimento econômico e social do país.” (Lorenzi, 

H., 2009). 

 De posse de bases teóricas sólidas é possível aplicar o conceito da 

multidisciplinaridade na divulgação do conhecimento e do indivíduo como 

multiplicar de informação. 

Um dos papéis da Educação Ambiental é a conscientização sobre a 

importância do meio ambiente equilibrado e da manutenção de seus recursos 

naturais para as futuras gerações. 

Os problemas ambientais não são frutos de uma evolução natural da 

dinâmica do meio ambiente, mas consequências de uma intervenção 

antrópica sobre o meio, e que essa intervenção vem rompendo a 

capacidade de suporte desse ambiente se auto-equilibrar através de 

sua dinâmica natural (Loureiro, 2006 p.16). 

 O município faz parte do aglomerado urbano de Jundiaí, apresentando 

temperatura média de 21ºC, a uma altitude de 675 metros. O bioma 

predominante é a Mata Atlântica com resquícios de cerrado.  
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Figura 1: Localização do Município de Itupeva no Estado de São Paulo 

 Com uma população de 44.825 habitantes, o município de Itupeva 

localiza-se no Estado de São Paulo, a 47º03’04” longitude Oeste e 23º09’25” 

latitude Sul, em destaque na figura 1.   

OBJETIVOS 

 O presente trabalho teve como objetivo avaliar a utilização de programas 

de educação ambiental informal para formação de um banco de dados e 

diagnóstico do perfil comportamental dos munícipes de Itupeva em relação ao 

uso e descarte de óleo comestível residual. Realizar estimativas quantitativas 

de uso de óleo e análises qualitativas em relação ao descarte de óleo naquele 

município, avaliando o papel do participante como multiplicador da ação, 

incentivando outras pessoas a realizar o descarte de óleo de forma adequada. 

Fornecer uma base de dados para futuras atividades de educação ambiental, 

passíveis de avaliação em campanhas posteriores, com modelos de 

questionários semelhantes para análise de significância em relação a alteração 

de comportamentos através do tempo já que durante a realização do projeto 

institucional, além da troca de óleo por mudas de árvores, o educador 

ambiental envolvido informava ao participante sobre a importância da 

arborização e as características da planta, bem como os problemas 

acarretados pelo descarte incorreto do óleo de cozinha residual.  
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MATERIAIS E METODOLOGIA 

 Nesse trabalho, foram abordados o interesse e a importância da 

arborização refletida na busca espontânea da população por mudas de árvores 

e a análise quantitativa e qualitativa do perfil de descarte de óleo comestível 

usado pelos munícipes de Itupeva que participaram da campanha de troca de 

óleo descartado por mudas de árvores denominada “Ecobarganha”. Os 

munícipes foram estimulados a trocar óleo de cozinha usado por mudas de 

árvores que seriam plantadas pelos participantes em locais que se 

adequassem ao perfil de crescimento das espécies oferecidas. As informações 

sobre as árvores eram fornecidas pelo funcionário que entregava as mudas.  

O trabalho foi realizado a partir de dados oficiais do IBGE (IBGE, 2009). 

Foram efetuadas análises das resoluções SMA e legislação vigente, bem como 

consultas com o corpo técnico do departamento de Meio Ambiente municipal, 

pesquisas em livros técnicos e referências eletrônicas disponíveis on-line. 

No momento do descarte de resíduos, foram citados alguns benefícios 

proporcionados pela arborização, como a liberação de oxigênio, a sombra e a 

transpiração das árvores atuando como umidificadores e reguladores térmicos 

urbanos, redução da poluição atmosférica e sonora, embelezamento da 

paisagem e o seu papel na retenção da água da chuva pelo solo, amenizando 

enchentes, erosão e contribuindo com a recarga dos lençóis freáticos. 

Nessa campanha de Educação Ambiental, os munícipes também foram 

orientados sobre os impactos ambientais causados pelo descarte do óleo de 

cozinha de forma incorreta, particularmente sobre a poluição das águas, o 

entupimento das tubulações de esgoto e a proliferação de animais prejudiciais 

ao homem, bem como o desperdício financeiro da não reutilização do óleo de 

cozinha descartado para outras finalidades. 

O departamento de Meio Ambiente municipal distribuiu panfletos sobre a 

campanha de reciclagem do óleo de cozinha e incentivo ao plantio de árvores 

em toda a rede escolar (municipal, estadual e particular), em estabelecimentos 

comerciais e para os que levaram o óleo até o posto de entrega voluntária 

(PEV), na região central da cidade. 
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 Durante a campanha, foi feito um cadastro dos participantes no PEV 

onde podia ser escolhida uma muda de árvore nativa, derivada do viveiro 

municipal para que fosse plantada em sua propriedade. Este óleo foi trazido 

pelos munícipes em garrafas PET de 2 (dois) litros. 

Colaboradores cadastrados responderam através de ligação telefônica, 

a um questionário constituído por 8 questões com respostas objetivas para 

análise quantitativa, como descrito na figura 2.  

Paralelamente, coletores foram instalados em estabelecimentos 

comerciais, aproveitando-se a visualização e a propaganda do projeto.  

QUESTIONÁRIO: 

 

1) Quantos litros de óleo você utiliza por mês? 

    (   ) 1        (   ) 2        (   )  3       (   ) 4 ou mais 

 

2) Como você descarta o óleo? 

    (   )pia da cozinha  (   )lixo   (   )ralo  (   )vaso sanitário  (   )solo  (   ) bueiro 

 

3) Você já fez ou conhece alguém que faz sabão com óleo comestível usado? 

    (   ) sim (   ) não 

 

4) Quantas vezes você utiliza o óleo antes de descartá-lo? 

     (   ) 1        (   ) 2        (   )  3        (   ) 4 ou mais 

 

5) Você participa de alguma ação ou programa de reciclagem? 

    (   ) sim (   ) não 

 

6) Como você avalia o programa de troca de óleo usado por mudas de árvores? 

     (   ) Bom       (   )Razoável  (   ) Ótimo 

 

7) Você acredita que ações como esta (dar destino correto ao óleo de cozinha usado) 

contribuem para a preservação do nosso planeta? 

     (   ) sim (   )sim, mas a longo prazo (   ) não 

 

8) Você divulga para mais alguém esta atitude? 

    (    ) sim (   )não 

Figura 2: Modelo de questionário aplicado aos participantes do projeto 
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O óleo coletado foi vendido para empresa de reciclagem de óleo vegetal, 

credenciada e possuidora do selo ISO 14001. Com o dinheiro arrecadado, 

foram comprados itens de limpeza utilizados em campanhas ambientais. 

RESULTADOS 

Entre os meses de abril e dezembro de 2010, compareceram ao PEV, 

150 pessoas com cerca de 200 litros de óleo para descarte. As mudas 

disponíveis foram doadas entre os meses de maio e julho de 2011, totalizando 

300 mudas para a população, além de plantios em praças com alunos da rede 

municipal de ensino fundamental. Os coletores em estabelecimentos 

comerciais receberam cerca de 500 litros de óleo.  

A pesquisa foi realizada junto ao cadastro de colaboradores por 

entrevistas com 59 munícipes por via telefônica. A taxa de retorno ao PEV foi 

de cerca de 10% dos participantes.  

Dentre os entrevistados, 51% utilizam mais de 3 litros de óleo por mês, 

39% consomem 4 ou mais litros por mês e apenas 10% consomem menos que 

2 litros mensalmente, conforme observado no gráfico 1. 
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Gráfico1: Consumo mensal de óleo de cozinha 

Quanto à forma de descarte do resíduo do óleo, observa-se na tabela 1 

que, 71% dos entrevistados afirmaram que descartavam o óleo na pia da 

cozinha, 22% no lixo e 7% no quintal ou solo, isto em razão de morarem em 
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chácaras. Quando foram questionados se conheciam alguém que fazia sabão à 

partir do óleo, 8% disseram que sim. 

Locais Nº pessoas Percentual % 

Pia de cozinha 42 71 

Lixo 13 22 

Ralo 0 0 

Vaso sanitário 0 0 

Solo (quintal) 4 7 

Bueiro 0 0 

Tabela 1: Locais de descarte de óleo. 

Apesar de conhecerem os efeitos nocivos à saúde ao reutilizar várias 

vezes o óleo de cozinha na alimentação, 46% disseram que utilizavam o 

mesmo óleo três vezes antes de descartá-lo, 30% duas vezes, 5% quatro ou 

mais vezes e 19% não souberam responder, como demonstrado no gráfico 2.  

Em relação a participação em outras campanhas ou programas de 

reciclagem, obteve-se um percentual de 66% de respostas positivas e 34% de 

negativas. A avaliação do programa foi considerada ótima, boa e razoável por 

respectivamente, 76%, 22% e 2% dos participantes. 
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Gráfico 2: Reutilização do óleo de cozinha antes do descarte 
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Os participantes acreditam que ações como esta (dar destino correto ao 

óleo usado), contribuem para a preservação do nosso planeta para 66% dos 

entrevistados, e outros 34% acreditam, porém a longo prazo.  

Em relação à divulgação do programa de reciclagem do óleo usado 

pelos participantes, 58% afirmaram que divulgaram para outras pessoas, 

enquanto que 42% responderam negativamente.  

De acordo com gráfico 3, as mulheres até 30 anos representam 5% do 

total de entrevistados, enquanto que a faixa etária entre 30 e 40 anos perfazem 

um total de 31% e acima de 40 anos, 25%. Após os 40 anos não há diferença 

significativa entre o sexo dos participantes.  
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Gráfico 3: Sexo e faixa etária dos participantes 

 

DISCUSSÃO E CONCLUSÕES 

 O óleo vegetal descartado de forma incorreta pode produzir problemas 

ambientais de diversos níveis (SABESP, 2007), além de representar um 

exemplo de desperdício de ordem econômica, pois apresenta aplicações em 

várias cadeias produtivas, destacando-se como matéria prima para atender a 

demanda de mais de 2,5 milhões de litros de biodiesel previstos para 2015 

(Roberto, K. M. F. et al., 2008).  
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Entre as alternativas para escalas locais, há propostas para a 

reutilização do óleo de cozinha descartado na produção de sabão como fonte 

de renda para populações locais e para atividades escolares de educação 

ambiental formal e na apreensão dos processos físico-químicos envolvidos 

(Lopes, R., Baldin, N., 2009; Grando, T. A. B., Schmitt, Z., 2013). Quando os 

participantes foram questionados se conheciam alguém que fazia sabão a 

partir do óleo, 8% responderam positivamente, dado que não pode ser 

desprezado quando se pensa no volume total de óleo descartado, merecendo 

uma atenção maior em estudos posteriores. O descarte de 71% do óleo na pia 

da cozinha contrasta com outros dados levantados no Brasil. 

Comparativamente, o mesmo destino foi descrito por apenas 11,4% em 

questionário aplicado em um município da região sul do país (Broilo C. F. et al, 

2011). Esse dado levanta futuras hipóteses sobre outros problemas 

relacionados com a proliferação de animais indesejados (ratos e baratas) 

encontrados nos dutos de esgoto, bem como ocorrências de entupimentos na 

rede.  

Em relação aos outros programas de reciclagem, 34% dos entrevistados 

afirmaram que a entrega de óleo era a única forma da qual faziam parte, 

momento em que tinham contato com informações relacionadas ao tema, 

evidenciando a importância de projetos semelhantes para iniciar o contato e a 

participação dos munícipes na reciclagem de óleo e outros resíduos, podendo 

ser utilizado como ferramenta para conscientização bem como modelo para 

multiplicação de conhecimento, posto que 58% divulgaram o projeto para 

pessoas conhecidas.  

 Chama a atenção o grande aumento no número de participantes com 

idade acima de 30 anos, com destaque para o sexo feminino, explicado 

provavelmente pela histórica associação entre o preparo dos alimentos e o 

gênero feminino, igualando-se a proporção entre homens e mulheres 

participantes após os 40 anos. Os números merecem uma atenção maior em 

estudos futuros, pois o questionário não abordava como a pessoa foi 

estimulada a participar. Em um novo projeto, essa informação seria capaz de 

direcionar as campanhas para as escolas, na educação ambiental formal, 
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orientando crianças e jovens como estimuladores para pais e responsáveis, ou 

ainda direcionar as propagandas de forma mais intensiva para as faixas etárias 

que apresentam maior resposta aos projetos, quando se objetive incrementar 

os programas de coleta e multiplicação de conhecimento.  

 O consumo médio de óleo de cozinha no país é de aproximadamente 8 

litros por brasileiro por ano (Bortoluzzi, O. R. S., 2011), ou seja, pouco mais de 

meio litro de óleo por mês. O consumo na cidade de Itupeva está além das 

expectativas, onde 51% das pessoas entrevistadas consomem 3 litros de óleo 

por mês e 39% dos entrevistados consomem mais de 4 litros. Mesmo supondo 

um número de 4 moradores por residência, o consumo por pessoa estaria 

muito acima média nacional. Como não constava no questionário a quantidade 

de pessoas na moradia, não foi possível calcular o consumo médio por 

habitante, mas por residência. Recomenda-se para projetos futuros a 

introdução desse parâmetro, dado a relevância em relação à saúde da 

população, além da sua importância sobre o volume de óleo consumido e 

passível de reciclagem. 

 Um dado bastante importante derivado dos dados obtidos foi a 

excessiva reutilização do óleo pelos participantes. Do ponto de vista nutricional, 

o ideal é a não reutilização do óleo de cozinha, pois a exposição ao calor 

repetitivo induz a alteração da composição química dos óleos, aumentando 

principalmente a quantidade de ácidos graxos do tipo mono trans de 0% sem 

aquecimento para até 14,27% quando aquecido por 50 minutos (Sanibal, E. A. 

A., Filho, J. M., 2002). O tempo de exposição ao calor é o principal fator de 

produção de substâncias nocivas à saúde e estas são reconhecidamente 

correlacionadas com alterações de padrões metabólicos patológicos (Dias, J. 

C. R. et al., 2009). Existe uma correlação direta entre a síndrome metabólica 

com o aumento da faixa etária e a redução do nível sócio econômico 

(SALAROLI, L. B. et al , 2007) das populações. A partir dos dados da pesquisa 

observa-se que a população mais suscetível aos problemas causados pelo 

reaproveitamento do óleo de cozinha é justamente a população que declara 

reutilizar o óleo que deveria ser descartado. Dessa forma, pode-se concluir que 

é de enorme importância utilizar a educação ambiental com sua característica 
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multidisciplinar como agregadora de conhecimento para ações de saúde 

pública e mudança de atitudes, recomendando em outros projetos, o tema 

saúde como estimulador para reduzir o reaproveitamento e o tempo para 

descarte adequado dos resíduos de óleo vegetal. 

 Os resultados demonstram a viabilidade da repetição do experimento no 

município e em outras cidades, com a possibilidade de alterações no 

questionário aplicado para avaliar o sucesso do projeto em longo prazo e 

produzir novos dados relevantes sobre outros temas transversais. Os dados 

obtidos formaram um banco de dados utilizável como base teórica para futuras 

atividades de educação ambiental formal e informal no município estudado e 

em outras localidades. 
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 CONCEITOS DE SISTEMAS DE GESTÃO 

AMBIENTAL PARA GRADUANDOS EM 

TECNOLOGIA EM GESTÃO AMBIENTAL 

 

Erivelto H. Bolonhese10 

 

RESUMO 

A temática Ensino e, como parte dela, o processo ensino-aprendizagem e a 

prática docente são abordadas neste trabalho a partir das concepções mais 

usuais que influenciam as tendências didático-pedagógicas para formação 

profissional de tecnólogos em gestão ambiental. O objetivo deste ensaio 

teórico, desenvolvido através da aplicação de uma metodologia de exposição 

lógica e reflexiva e em argumentação rigorosa com  interpretação e julgamento 

pessoal, é dispor sobre conceitos estudados em Sistemas de Gestão 

Ambiental, componente curricular imprescindível para a formação de 

tecnólogos em gestão ambiental, como conceitos de sistemas de gestão, 

poluição industrial, padrões normativos, processo de auditoria e 

sustentabilidade empresarial. Através deste trabalho, observa-se que a gestão 

evoluiu com o tempo e o grau de complexidade, assim, o ensino de sistemas 

de gestão ambiental é um desafio e uma necessidade para formação de 

tecnólogos em gestão ambiental. 

Palavras-chave: Ensino. Conceitos. Sistemas de Gestão Ambiental. Formação 

de tecnólogos. 
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INTRODUÇÃO 

Segundo Valeriano (2005), a missão é, em sua essência, o propósito da 

organização. O docente, enquanto profissional, deve em sua atuação, refletir a 

missão da instituição de ensino em que atua; por exemplo, a missão do Centro 

Universitário Padre Anchieta é: 

Formar profissionais éticos, criativos, críticos e reflexivos, 

comprometidos com o bem-estar social, o desenvolvimento 

econômico e o aperfeiçoamento político da sociedade em que atuam, 

mediante a busca do conhecimento e a geração de novos 

empreendimentos. (CENTRO UNIVERSITÁRIO PADRE ANCHIETA, 

2008, p. 5). 

Assim, o docente deve planejar as aulas, incluindo as avaliações, de 

modo que o aluno da instituição, independentemente do curso, seja habilitado 

não apenas para o exercício profissional, mas para o exercício profissional 

conforme premissas estabelecidas pela missão, nesse exemplo, de maneira 

ética, criativa e reflexiva, com comprometimento voltado para o bem-estar 

social, o desenvolvimento econômico e o aperfeiçoamento político da 

sociedade em que atuam, mediante a busca do conhecimento e a geração de 

novos empreendimentos. 

Segundo Corrêa (2008), objetivos são os resultados que a organização 

pretende realizar. O docente, enquanto profissional, também deve em sua 

atuação, refletir os objetivos do curso que leciona; por exemplo, os objetivos do 

curso de Tecnologia em Gestão Ambiental do Centro Universitário Padre 

Anchieta são: 

Promover a formação profissional e cidadã do Tecnólogo em Gestão 

Ambiental, com base nas exigências da sociedade, levando em 

consideração as mudanças tecnológicas, os valores sociais do 

conhecimento e os novos valores do mundo do trabalho e formar 

tecnólogos para atuar com competência em órgãos públicos e 

privados, de acordo com pesquisa do mercado de trabalho. 

(CENTRO UNIVERSITÁRIO PADRE ANCHIETA, 2008, p. 16). 
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Assim, o docente deve trabalhar para que o aluno do curso, 

independentemente da componente curricular, adquira competências e 

habilidades além daquelas técnicas específicas, mas todas aquelas exigidas 

para o curso, qualificando-o para vida profissional com postura cidadã, pautado 

pelas exigências da sociedade, considerando as mudanças tecnológicas, os 

valores sociais do conhecimento e os novos valores do mundo do trabalho, 

assim como qualificá-lo para adequada atuação, seja em órgãos públicos ou 

privados, de acordo com pesquisa do mercado de trabalho. 

Para a componente curricular Sistemas de Gestão Ambiental, em 

específico, o aluno deve ser qualificado para reconhecer os fundamentos dos 

sistemas de gestão, particularmente o ambiental, segundo a ABNT NBR ISO 

14001:2004 e compreender os sistemas integrados de gestão (qualidade, 

ambiental e segurança do trabalho e saúde ocupacional); reconhecer o sistema 

de gestão ambiental como ferramenta de gerenciamento ambiental, dos 

procedimentos de auditorias e de certificação; implementar sistema de gestão 

ambiental em organizações, segundo os padrões normativos em vigor; 

organizar e participar em comissões de gestão em organizações; utilizar e 

aplicar sistemas integrados de gestão; atuar em comitês internos de auditorias 

de sistemas de gestão e atuar em campanhas de mudança de comportamento 

para a implementação de sistemas de gestão.  

Conforme o Conselho Regional de Química (2006), o profissional deve 

atuar com uma conduta que não prejudique a si próprio, a profissão e a 

sociedade, uma vez que a sociedade necessita de profissionais que ingressem 

conscientes e dignamente nas respectivas atividades, desprovidos da 

reprovável ansiedade pelo lucro e realizações ilícitas; o profissional deve ter 

plena ciência da importância do seu cargo – seu ocupante, muitas vezes, 

responde não só pela qualidade e segurança de um ou mais produtos ou 

serviços, mas também pela precisão das informações que chegam ao 

consumidor por meio de mensagens publicitárias – a função deve ser vista 

como um sinônimo de autonomia na tomada de decisões que envolvam esses 

aspectos. Se a empresa pela qual responde causar danos o profissional 
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responsável estará sujeito, juntamente com a empresa, a responder a 

processos civis e criminais. 

 

SISTEMAS DE GESTÃO 

 

A partir dos requisitos estabelecidos pelos clientes, conforme sua política 

organizacional, a alta direção disponibiliza recursos para realização dos 

produtos que os atendam, mensura e analisa a satisfação dos clientes em 

busca da melhoria contínua do sistema de gestão para qualidade – os 

conceitos de planejamento, execução, avaliação e melhoria (PDCA) são 

aplicados. A necessidade de avaliação da extensão e da capacidade de 

fornecedores dos insumos para produção, por exemplo, resultou em um padrão 

comum de avaliação no mercado internacional através do padrão normativo 

para sistemas de gestão para qualidade ISO 9001. 

Os insumos para produção são transformados em produtos intencionais 

e também geram produtos não intencionais, como aspectos e impactos 

ambientais, perigos e riscos para a segurança e a saúde. Não é possível 

precisar a enorme quantidade de produtos e substâncias produzidas 

industrialmente, sendo que os dejetos e emissões das mesmas ao meio 

ambiente são igualmente diversos.   

A promulgação de leis de caráter preventivo em relação aos potenciais 

impactos ambientais11 das atividades humanas, assim como movimentos 

visando aumentar o nível de consciência da população para a necessidade de 

preservar o meio ambiente, os ecossistemas e a biodiversidade existente, 

afetaram diretamente a gestão das empresas de bens e serviços, grandes 

responsáveis pelos impactos ambientais existentes e pela degradação do meio 

ambiente; como conseqüência direta dessa pressão, as empresas se 

organizarem em relação aos aspectos ambientais preventivos e sistêmicos – o 

                                                           
11

 Segundo BRASIL (1986), a definição da Resolução n.º 001/86 do CONAMA (Conselho 
Nacional de Meio Ambiente), artigo 1º, impacto ambiental é qualquer alteração das 
propriedades físicas, químicas e/ou biológicas do meio ambiente causada por qualquer forma 
de matéria ou energia resultante de atividades humanas e que, direta ou indiretamente, 
possam afetar a saúde, a segurança e/ou bem-estar da população, as atividades 
socioeconômicas, o ecossistema e/ou a qualidade dos recursos ambientais. 
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padrão normativo para sistemas de gestão ambiental, ISO 14001, foi 

desenvolvido com esse fim. 

Um impacto será significativo: 

- se o aspecto é controlado por legislação específica, que impõe 

requisitos a serem cumpridos. 

- se existe algum efeito ambiental observável, adverso ou positivo, cuja 

freqüência e/ou gravidade demonstrem que o mesmo deva ser gerenciado. 

- se existe alguma preocupação declarada por partes interessadas, 

explícita ou implicitamente, relativa ao aspecto ambiental analisado. 

    - se existe alguma implicação financeira significativa, positiva ou 

negativa, relativa ao aspecto ambiental analisado. 

 Não são raras as empresas em que o setor de meio ambiente uniu-se 

com o de segurança do trabalho e saúde ocupacional (STSO) e, muitas vezes, 

com o setor de sistemas, por isso, elementos básicos de STSO, como a 

OHSAS 18001, passaram a ser contemplados no Plano de ensino: trata-se de 

uma adaptação dinâmica da componente curricular à realidade mutante do 

mercado de trabalho. Da mesma forma, a diversidade e aplicabilidade pelas 

empresas de programas relacionados aos sistemas de gestão ambiental, para 

STSO e/ou para qualidade. 

O foco em meio ambiente, segurança do trabalho e saúde ocupacional e 

responsabilidade social evoluiu a complexidade de gestão ampliando os 

sistemas integrados de gestão. As etapas para implementação dos sistemas de 

gestão, incluindo gestão integrada, podem ser: 

- Planejamento: estabelecimento de premissas, diagnóstico inicial, plano 

para implementação e conscientização dos níveis de coordenação. 

- Preparação: estabelecimento da política, estruturação documental, 

definição do padrão para os padrões, definição do controle de documentos e 

registros, garantia da segurança para implantação, identificação dos processos 

e interações, levantamento e avaliação dos aspectos e impactos ambientais, 

identificação e avaliação de perigos e riscos, estabelecimento de sistemática 

para acesso aos regulamentos aplicáveis, definição de objetivos e metas e 

definição do programa para implementação. 
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Para identificar aspectos e impactos ambientais seleciona-se o processo 

ou atividade, identifica-se os aspectos da atividade e, em seguida, identifica-se 

os impactos ambientais potenciais e reais. 

- Implantação: estabelecimento de procedimentos gerais e específicos, 

elaboração do manual de gestão e dos planos de gestão. 

- Implementação: conscientização dos colaboradores, treinamentos em 

execução das tarefas, preparação de auditores internos, elaboração e 

condução do programa de auditoria interna, empreendendo ações corretivas e 

condução de análises críticas. 

Implantação é o estabelecimento de ações e implementação é a 

execução das ações estabelecidas, ou seja, um sistema é implantado depois 

de definido, analisado, aprovado, editado e/ou emitido, mas somente é 

implementado quando seus mecanismos são sistematicamente cumpridos 

pelas partes responsáveis. 

Se a organização optar pela certificação: seleção do organismo 

certificador, definição do escopo12 de certificação, pré-auditoria opcional, 

auditoria de certificação e, posteriormente, de acompanhamento. 

Conforme Cerqueira (2006), certificação da conformidade desses 

sistemas com os padrões normativos adotados é uma questão voluntária, que 

nada tem a ver com a necessidade de construção e manutenção do sistema de 

gestão. Ainda que não seja uma etapa obrigatória, sempre que for julgada 

pertinente, deve ser uma etapa a ser vencida após a implementação do 

sistema de gestão. 

Há uma frase, de um autor desconhecido, que indica que o Homem está 

sujeito a determinadas leis, entre elas a do menor esforço: “diga-me como me 

medes e eu te direi como me comporto”. A certificação pode contribuir para um 

melhor resultado, fruto de maior esforço. O processo de certificação é o 

procedimento pelo qual um organismo credenciado13 (como, entre outros, 

                                                           
12 Conforme ABNT NBR ISO 19011:2012, escopo é a abrangência e limites de uma 
auditoria – inclui descrição das localizações físicas, unidades organizacionais, 
atividades e processos, bem como o período de tempo coberto. 

13 Acreditação é o reconhecimento formal, concedido por um órgão autorizado como, 
por exemplo, o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO) 
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Bureau Veritas, DNV, SGS) assegura, através do processo de auditoria, que o 

sistema de gestão de uma organização14 está em conformidade com os 

requisitos especificados por padrões normativos. 

Conforme ABNT NBR ISO 19011:2012, auditoria é um processo 

sistemático (requer método), documentado (requer registro) e independente (o 

auditor não pode auditar o seu próprio trabalho), para obter a evidência da 

auditoria15 e avaliá-la objetivamente para a extensão na qual os critérios de 

auditoria16 são atendidos. A primeira etapa é a auditoria de adequação 

(constituída da análise de conformidade da documentação do sistema de 

gestão em relação aos requisitos dos padrões normativos) e a segunda etapa é 

a auditoria de conformidade (constituída de reunião de abertura, realização da 

auditoria, reunião de encerramento e elaboração do relatório de auditoria, de 

forma a verificar a conformidade dos processos do sistema de gestão em 

relação à documentação e aos requisitos normativos). A auditoria pode ser de 

primeira parte (auditoria interna, ou seja, a única parte envolvida é a 

organização), segunda parte (auditoria entre as duas partes envolvidas no 

negócio, como fornecedor e cliente) ou terceira parte (auditoria de certificação). 

 

SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL 

 Alguns gestores limitam-se a atuar reativamente sobre não 

conformidades aparentes, fazendo com que as causas reais dos problemas 

existentes tornem-se crônicas por falta de ação corretiva ou preventiva. Os 

níveis praticados de qualidade e produtividade não são sempre conhecidos 

                                                                                                                                                                          
no Brasil, de que a entidade possui competência técnica e gerencial para realizar 
tarefas específicas de avaliação da conformidade. 

14 Cliente da auditoria é a organização que solicita a auditoria. 

15 Registros, apresentação de fatos ou outras informações, pertinentes aos critérios 
de auditoria e verificáveis. 

16 Conjunto de políticas, procedimentos ou requisitos usados como referência como, 
por exemplo, a NBR ISO 14001:2004. 
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pelos responsáveis pelos processos, quem nem sempre são habituados a 

estabelecer e gerenciar indicadores de desempenho; os níveis de desperdício 

não sendo conhecidos, avaliados ou questionados pelos gestores, os mesmos 

não se sentem comprometidos com sua redução. Alguns gestores não se 

sentem comprometidos com a necessidade de atender aos requisitos do cliente 

e/ou regulamentares associados ao produto gerado. Muitos problemas de 

qualidade e de produtividade estão ligados tanto à falta de treinamento e de 

habilitação para a tarefa quanto ao baixo nível técnico dos executantes que não 

possuem competência requerida. Alguns processos são executados sem 

rotinas padronizadas ou com rotinas obsoletas que não são cumpridas ou 

questionadas, não assegurando a previsibilidade para seus resultados. Nem 

sempre há preocupação com as informações necessárias ao trabalhador, nem 

delegação clara de autoridade para a execução da tarefa. Os equipamentos e 

ferramentas utilizadas nem sempre estão calibradas ou em condições 

adequadas de uso. Muitas vezes os problemas são escondidos, deixando de 

ser registrados ou documentados para análise crítica posterior, perdendo-se os 

dados históricos necessários para sua solução efetiva. 

Segundo Silva (2010), as organizações convivem com problemas, 

resultados indesejáveis, que geram variabilidade em seus processos e 

produtos, muitos dos quais não estão controlados, ou seja, não são previsíveis; 

por esta razão, convivem com custos e índices elevados de perdas, com 

reclamações e insatisfações de clientes internos e externos e de outras partes 

interessadas. 

As empresas estão atuando em um cenário de mudança acelerada, para 

sobreviverem no mercado cada vez mais exigente e competitivo devem ser 

capazes de identificar e atender a pressões e a requisitos provenientes de 

diversas fontes ou partes interessadas naquilo que elas fazem. As exigências 

ou requisitos obrigam as organizações a repensarem sua forma de atuação 

para assegurarem um desenvolvimento sustentável para seus negócios; para 

sobreviverem e se perpetuarem, suas ações de hoje não podem comprometer 

as possibilidades das gerações atuais e futuras. De acordo com o Princípio da 

Adaptação Sustentável, a meta de toda empresa é gerar resultados que 
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justifiquem os recursos investidos e garantam sua continuidade; a 

sustentabilidade do negócio requer foco constante em necessidades e 

expectativas dos clientes, visando não só atender a elas, mas a superá-las; o 

ambiente interno de uma empresa sustentável requer trabalho feito por 

pessoas não apenas competentes, mas também satisfeitas; a sustentabilidade 

do negócio de uma empresa depende de uma cadeia de fornecimento que 

impacte seu ambiente de tarefa interno e externo de forma responsável. Toda 

empresa impacta e é impactada pelas condições ambientais externas, físicas, 

reguladoras, regulamentadoras, políticas e sociais; dessa forma, o sucesso e a 

perpetuação de um negócio dependem de sua capacidade de antecipar-se à 

concorrência e de ocupar os espaços vazios existentes ou deixados por ela. 

De acordo com Delgado [s/d], para cada 103 não conformidades17 

verificadas (descumprimento de requisitos), 102 podem resultar em falhas 

(efeitos indesejáveis); dessas falhas, 10 podem produzir defeitos graves e 1 

desses defeitos graves pode tornar-se intolerável por afetar, de maneira 

irreversível, a qualidade do produto, o meio ambiente ou a integridade do ser 

humano. 

A paralisação das atividades produtivas não pode ser a única saída para 

deter a poluição; há quem defende que as conseqüências sociais da 

paralisação das atividades produtivas são muitas vezes maiores do que os 

problemas ambientais existentes. Isso não justifica a poluição, nem significa 

que se deve permitir que as atividades produtivas continuem poluindo: é 

imperativo o equilíbrio entre as atividades econômicas e os níveis de poluição 

gerados, a fim de assegurar o desenvolvimento sustentável. Conforme Santos 

(2011), ações do tipo reciclar, reduzir, reutilizar, tratar, reaproveitar rejeitos e 

resíduos não intencionais, modificar, repensar produtos e processos, adotar 

novas tecnologias ecologicamente corretas e planejar novas opções de vida 

são essenciais para a manutenção desse equilíbrio entre a atividades humanas 

e a preservação da natureza. 

As organizações produtoras de bens e serviços têm, portanto, a obrigação 

de gerenciar seus processos de maneira a assegurar esse equilíbrio e colocar 

                                                           
17

 Não atendimento a um requisito (normativo, regulamentar ou estatutário). 
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a criatividade a serviço da gestão, assumindo a responsabilidade que lhes cabe 

no controle dos aspectos ambientais decorrentes de suas atividades; 

conseqüentemente, devem construir um sistema de gestão ambiental capaz de 

identificar os impactos ambientais significativos causado e controlar suas 

operações, para ter condições de monitorar, controlar e melhorar seus níveis 

de desempenho ambiental. Como controle entende-se aqueles elementos 

dentro e fora da unidade (como os produtos, os processos, aquisição de bens, 

serviços e a poluição local) e, como influência, entende-se as áreas de 

influência apenas (como as promoções, os usuários, os investimentos, 

publicidades e propaganda).  

Muitos operadores, pelo desempenho técnico, muitas vezes são 

promovidos a líderes, mas muitos desses não possuem habilidade em gerir 

pessoas, assim, a organização “perde” o operador e fica sem um líder. 

Conceitos envolvendo a valorização do desempenho técnico na mesma 

proporção que a capacidade em gerir pessoas vem cada vez ganhando mais 

importância. 

As organizações possuem ciclos de perfil, que com períodos diferentes 

para cada organização, hora buscando colaboradores com perfil mais 

batalhador, hora, precisando de mais controle, perfil mais administrador; ao 

prever cenários burocráticos, o retorno da busca por um perfil mais batalhador. 

Há colaboradores com boa conduta e competentes, precisam ser 

valorizados para que a organização mantenha esses talentos; há 

colaboradores com boa conduta mas que precisam ser qualificados para serem 

reconhecidos como talentos; há colaboradores com conduta inadequada e 

incompetentes, que precisam ser identificados e dispensados, assim, como 

colaboradores com conhecimento e habilidades requeridos mas com conduta 

profissional inadequada. 

Segundo Cerqueira (2006), administrar pode ser entendido como a 

tomada de decisão e agir em ambiente de incerteza e competição, procurando 

mobilizar pessoas na busca de soluções para atender a necessidades 

ilimitadas, dispondo de recursos limitados. O primeiro nível de complexidade da 

gestão teve um estilo de gestão reativa e o foco no produto; o segundo, com o 
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crescimento da produção e os conceitos de estatística, teve um estilo de 

gestão corretivo e com foco maior no processo; o terceiro, com o conceito do 

Controle de Total Qualidade (TQC), teve um estilo de gestão preventivo, 

marcado pelas análises de causa raíz, e com foco maior no sistema e, com os 

conceitos relacionados à Teoria Contengencial e à prevalência ao atendimento 

aos requisitos do cliente, o quarto nível tem um estilo de gestão preditivo, 

marcado pela análise de tendências, e com foco maior no negócio.  A Gestão 

evoluiu com o tempo e o grau de complexidade, assim, o ensino de sistemas 

de gestão ambiental é, ao mesmo tempo, um desafio e uma necessidade para 

formação de tecnólogos em gestão ambiental. 
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RESUMO 

Práticas de gerenciamento de resíduos da construção civil ganham cada vez 

mais destaque no Brasil devido ao volume de resíduos produzidos diariamente 

e aos problemas socioeconômicos e ambientais decorrentes do não tratamento 

e da disposição inadequada. Assim, este estudo tem por objetivo analisar as 

iniciativas de gerenciamento de resíduos da construção civil em Jundiaí-SP na 

perspectiva de três áreas diretamente envolvidas com a questão, ou seja, o 

poder público local, o transportador e o gerador. A partir de visitas técnicas, 

entrevistas e questionários foi possível adquirir, tabular, sistematizar e analisar 

uma série de dados que levaram a concluir que o município de Jundiaí, 

sobretudo pela ação do poder público local, caminha no sentido de tornar-se 

um modelo de gestão sustentável e integrada de resíduos da construção civil, 

devendo ainda melhorar as ações de conscientização e educação ambiental 

direcionadas aos pequenos e médios geradores de resíduos.   

Palavras-chave: Resíduos da Construção Civil; Gerenciamento; Jundiaí. 
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INTRODUÇÃO 

 No Brasil, atualmente, os Resíduos da Construção Civil (RCC) 

representam um fator de preocupação, sobretudo, pelas administrações 

públicas municipais quanto à necessidade de busca constante e integrada de 

alternativas viáveis de tratamento e disposição final do ponto de vista 

socioeconômico, tecnológico e ambiental. 

 Vale salientar que se entende por RCC aquilo estabelecido pela Política 

Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS (Lei n° 12.305, de 02 de agosto de 

2013), ou seja, são aqueles gerados nas construções, reformas, reparos e 

demolições de obras de construção civil, incluindo os resultantes da 

preparação e escavação de terrenos para obras civis. 

 Nesse contexto, o município de Jundiaí, localizado a 55 km da capital 

paulista e inserido numa região economicamente vigorante nos últimos anos, 

vem apresentando intensa atividade imobiliária contando com vários 

empreendimentos em construção ou em reforma, fato que leva a geração de 

significativas quantidades de resíduos específicos desse tipo de atividade. 

Neste contexto, tornam-se importantes, práticas adequadas de gerenciamento 

de resíduos da construção civil para evitar maiores problemas de degradação 

socioeconômica e ambiental, pois conforme Barreto (2005), os resíduos de 

construção civil são um dos mais impactantes, visto que 40% a 70% da massa 

dos resíduos sólidos urbanos são gerados pelo processo construtivo, dos quais 

50% são dispostos irregularmente sem qualquer forma de segregação, gerando 

inúmeros transtornos ambientais, econômicos e sociais, tais como o 

assoreamento de trechos urbanos de cursos d’água, elevação dos gastos 

públicos municipais com estratégias de mitigação e controle dos problemas 

decorrentes da falta de gerenciamento e a piora da qualidade de vida da 

população. 

 Entende-se por gerenciamento de resíduos aplicado ao setor de 

construção civil aquilo que é colocado pela Resolução CONAMA nº 307, de 05 

de julho de 2002: 
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“Gerenciamento de resíduos: é o sistema de gestão que visa reduzir, 

reutilizar ou reciclar resíduos, incluindo planejamento, 

responsabilidades, práticas, procedimentos e recursos para 

desenvolver e implementar as ações necessárias ao cumprimento 

das etapas previstas em programas e planos.”  

(Art. 2º, Inciso V). 

Diante desse quadro, o presente artigo apresenta um panorama atual 

das principais práticas de gerenciamento de resíduos da construção civil sendo 

desenvolvidas em Jundiaí, visando poder ser útil, principalmente, para os 

gestores públicos locais no estabelecimento de metas e estratégias futuras de 

melhorias e intervenções, atreladas ao desenvolvimento de políticas públicas 

específicas para o setor. 

Esse estudo é um dos resultados do projeto de pesquisa de iniciação 

científica e tecnológica, intitulado “Análise das iniciativas de gerenciamento de 

resíduos de construção civil na região de Jundiaí-SP” (processo nº 010/2012), 

desenvolvido junto ao Núcleo de Pesquisa e Inovação Tecnológica – NIT, do 

Centro Universitário Padre Anchieta – UniAnchieta. 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 De maneira geral, iniciativas de gerenciamento de resíduos da 

construção civil não são muito comuns em municípios brasileiros, visto que 

demanda recursos, tecnologia, infraestrutura, pessoal qualificado, fiscalização 

e uma política pública sólida, que integre todos esses aspectos. Reforça tal 

constatação as colocações de Gonçalves et al (2012), que salientam as 

dificuldades enfrentadas por boa parte dos municípios brasileiros em gerenciar 

seus resíduos, principalmente pela falta de recursos e a pouca capacidade 

técnica na gestão de seus serviços de limpeza pública, coleta seletiva, 

organização e tratamento adequados. 

Entretanto, o que se nota nos últimos anos é um aumento do número de 

ações voltadas para o gerenciamento desses tipos de resíduos, sobretudo 

devido à viabilidade econômica da reciclagem, que possibilita a reinserção do 

material reciclado novamente no ciclo da construção civil, barateando os custos 
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finais de uma obra, atrelado ao fato das exigências estabelecidas pela 

Resolução CONAMA nº 307 (2002) e da PNRS (2010), quanto à 

obrigatoriedade de um plano de gerenciamento de RCC para as empresas da 

construção civil. 

Para Amadei et al (2011), uma maior preocupação em termos de gestão 

e gerenciamento dos RCC no Brasil só passou a existir a partir da Resolução 

CONAMA nº 307, de 2002, estabelecendo, entre outros aspectos, a integração 

maior entre órgãos públicos (agentes de controle e fiscalização), geradores de 

resíduos (responsáveis pela disposição final) e transportadores (responsáveis 

pelo transporte dos resíduos do local de origem aos locais licenciados), de 

forma a viabilizar os princípios de redução, reutilização e reciclagem. 

Ainda no âmbito legislativo, Gonçalves et al. (2012), destacam o papel 

representativo exercido pela PNRS (Lei nº 12.305/2010), funcionando como um 

marco regulatório na questão ambiental que reforça a tese da sustentabilidade 

implantada no setor da construção civil desde a Resolução CONAMA 

307/2002. 

Basicamente, somente após esses dois marcos legislativos importantes 

para o setor é que teve início, de maneira mais significativa e volumosa, as 

iniciativas em termos de gerenciamento dos RCC junto aos municípios 

brasileiros, tal como o que ocorreu em Recife-PE, conforme esclarece Souza et 

al (2008), onde foi implantada a Lei nº 17.072, de 03 de janeiro de 2005, 

estabelecendo diretrizes e critérios para o programa de gerenciamento de 

resíduos da construção civil do município. 

Karpinsk et al (2009), destacam que um sistema de gestão para RCC 

volumosos requer basicamente quatro ações: gestão de pequenos volumes; 

gestão de grandes volumes; programa de informação ambiental; e o programa 

de fiscalização.  

Nesse sentido, em Caçapava, município paulista localizado a 120 km de 

São Paulo-SP, o poder público municipal atua na intensificação da fiscalização 

noturna, visto que muitos transportadores clandestinos de outros municípios do 

Vale do Paraíba despejam seus resíduos à noite nas áreas não autorizadas 

pela prefeitura. Moraes e Henkes (2013). Karpinsk et al (2009) afirmam que ao 
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papel da fiscalização precisa ser rigorosa para garantir uma correta gestão dos 

resíduos de forma a evitar a degradação ambiental e a ação de empresas 

clandestinas. 

 

 METODOLOGIA 

 

 A pesquisa foi desenvolvida basicamente em três etapas distintas, 

porém integradas entre si, entre meados de 2012 até o final de 2013, 

objetivando identificar e analisar algumas das principais iniciativas em termos 

de gestão e gerenciamento de RCC em Jundiaí. Dessa forma, foram coletadas 

informações e dados de três áreas diretamente envolvidas com a questão, ou 

seja, o poder público local (responsável pelo controle e fiscalização), o gerador 

de resíduo (incumbido da destinação final) e o transportador (responsável pelo 

deslocamento do resíduo do local onde ele foi gerado até as áreas de 

destinação licenciadas).   

A primeira etapa consistiu na revisão bibliográfica de publicações 

consideradas relevantes para o contexto do estudo e na coleta de informações 

em bancos de dados da Prefeitura Municipal de Jundiaí, da Fundação SEADE, 

do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE e da Associação 

Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais – ABRELPE. 

 Num segundo momento foram realizadas as visitas técnicas e as 

entrevistas com representantes do poder público local e de empresas 

geradoras e transportadoras de RCC. Para isso foi adotada a técnica da 

observação participante, que possibilita o contato direto do pesquisador com o 

fenômeno observado (NETO, 2001). Outra técnica empregada foi a dos 

questionários com questões semi-estruturadas, permitindo ao informante que 

discorra sobre o tema proposto e o entrevistador delimite o volume de 

informações através do direcionamento da entrevista para o tema (BONI; 

QUARESMA, 2005).  

 Após a obtenção dos dados necessários foi efetuada a tabulação, 

sistematização e análise dos mesmos a fim de obter um quadro explicativo do 

atual panorama que envolve a gestão e o gerenciamento de RCC em Jundiaí. 
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RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Na sequência, é analisado o gerenciamento de resíduos da construção 

civil a partir de diferentes perspectivas, tais como a nacional, estadual, 

municipal, além dos pontos de vista do transportador e do gerador desse tipo 

de resíduo. 

 

Perspectiva nacional e estadual  

Conforme a ABRELPE foram coletadas 112.248 t/dia de resíduos de 

construção civil no Brasil em 2012, representando um aumento de 35,3% dos 

resíduos coletados em relação a 2007, conforme os dados da Tabela 1, a 

seguir: 

 

Tabela 1: Resíduos de Construção Civil - RCC Coletados no Brasil, 2007-2012. 

BRASIL RCC Coletados (t/dia) Índice (kg/habitante/dia) 

2007 72.597 0,476 

2008 80.342 0,512 

2009 91.444 0,576 

2010 99.354 0,618 

2011 106.549 0,656 

2012 112.248 0,686 

Fonte: Adaptado de ABRELPE (2012). 

 

Em 2012, a região sudeste representou 52,6% dos resíduos de 

construção civil coletados no Brasil, indicando ser uma região potencialmente 

produtora desse tipo de resíduos, necessitando de uma atenção maior em 

termos de ações de gerenciamento. Entre 2007 e 2012, a referida região 

apresentou um aumento de 38,6% dos resíduos coletados, conforme os dados 

da Tabela 2, a seguir. 
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Tabela 2: Resíduos de Construção Civil (RCC) Coletados na Região Sudeste, 2010-

2011. 

SUDESTE RCC Coletados (t/dia) Índice (kg/habitante/dia) 

2007 36.295 0,507 

2008 39.790 0,540 

2009 46.990 0,632 

2010 51.582 0,691 

2011 55.817 0,742 

2012 59.100 0,780 

Fonte: Adaptado de ABRELPE (2012). 

Conforme São Paulo (2012), uma metodologia existente para avaliar a 

gestão de resíduos no Estado de São Paulo é o Índice de Gestão de Resíduos 

Sólidos – IGR, criado pela Secretaria de Meio Ambiente com o objetivo de 

avaliar a gestão de resíduos sólidos domiciliares do Estado, identificando, 

desta forma, as deficiências e ajudar os municípios no desenvolvimento de 

políticas públicas direcionadas à melhoria da gestão. O IGR é obtido a partir de 

um questionário respondido por cada município abrangendo quatro grandes 

áreas (1 – instrumentos para a política de resíduos sólidos; 2 – programas ou 

ações municipais; 3 – coleta e triagem; 4 – tratamento e disposição). Variando 

de 0 a 10, os municípios podem ser classificados como gestão ineficiente (0 a 

0,6), mediana (6,1 a 8,0) ou eficiente (8,1 a 10), conforme os dados da Tabela 

3, a seguir. 

Tabela 3: Classificação da Pontuação do Índice de Gestão de Resíduos – IGR 

 

IGR GESTÃO MUNICIPAL 

Municípios com IGR menor ou igual a 6,0 Ineficiente 

Municípios com IGR entre 6,1 e 8,0 Mediana 

Municípios com IGR igual ou superior a 8,1 Eficiente 

Fonte: Adaptado de São Paulo (2012). 
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Atualmente, o IGR do Estado de São Paulo é classificado como mediano 

(IGR de 0,7 em 201021), representando uma evolução em relação ao que era 

em 2008 (IGR de 5,7), quando era considerado ineficiente. 

Na composição do IGR há cinco questionamentos sobre RCC (1 – 

Programa Integrado de Gerenciamento; 2 – Ações educativas; 3 – Sistema de 

coleta; 4 – Reaproveitamento e beneficiamento e; 5 – Disposição de resíduos 

em aterros inertes). A Tabela 4 a seguir sintetiza as práticas de gerenciamento 

de RCC dos municípios que participaram da pesquisa e do Estado como um 

todo. 

Tabela 4: Ações de Gerenciamento de RCC pelos municípios pesquisados e pelo 
Estado de São Paulo. 

 

Ações de Gerenciamento de RCC 
Total da 

Amostra 

Total do 

Estado 

Existência de Programa Integrado de Gerenciamento de RCC 19% 13% 

Existência de Ações Educativas voltadas ao reaproveitamento 

e destinação final de RCC 
46% 31% 

Existência de sistema de coleta de RCC implantado no 

município 
59% 40% 

Existência de algum tipo de reaproveitamento ou 

beneficiamento de RCC 

(30 a 59%) 

8% 6% 

Existência de algum tipo de reaproveitamento ou 

beneficiamento de RCC 

(60 a 79%) 

5% 4% 

Existência de algum tipo de reaproveitamento ou 

beneficiamento de RCC 

(80 a 99%) 

9% 6% 

Existência de algum tipo de reaproveitamento ou 

beneficiamento de RCC 

(100%) 

17% 12% 

Disposição de RCC em aterros de inertes 37% 25% 

Fonte: Adaptado de São Paulo (2012). 

                                                           
21

 Para compor o IGR 2010, 437 dos 645 municípios do Estado de São Paulo responderam ao 
questionário, representando aproximadamente 68% do Estado. 
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Os dados da Tabela 4 deixam evidente que as principais ações em 

termos de gerenciamento de RCC no Estado de São Paulo referem-se à 

existência de ações educativas, sistema de coleta e disposição. Entretanto, a 

prática que seria a mais recomendada que os municípios possuíssem é uma 

das com menor representatividade, ou seja, a existência de Programa 

Integrado de Gerenciamento, visto que algo deste tipo nortearia de maneira 

planejada todas as demais atividades inerentes ao gerenciamento do RCC. 

Perspectiva do poder público local 

Num contexto local, o município de Jundiaí, conforme informações 

disponibilizadas pela Secretaria Municipal de Serviços Públicos – SMSP, gera 

diariamente 4.350 t de RCC, alcançando um montante de 130.500 t por mês, 

cuja destinação total se dá no Centro de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – 

GERESOL, administrado pela Prefeitura de Jundiaí ocupando uma área total 

de 450.000 m2 localizada no Distrito Industrial e em destaque na Figura 1, a 

seguir. 

Figura 1: RCC dispostos no GERESOL, em Jundiaí-SP. 

 

Fonte: Conceição (2013). 
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Silva e Robles (2011) explicam que o GERESOL busca a destinação dos 

resíduos não convencionais gerados pelo município de Jundiaí, representando 

um complexo que abriga uma estação de tratamento do lixo orgânico 

(Armazém da Natureza), uma empresa concessionária de coleta seletiva de 

resíduos sólidos e uma área de disposição e reciclagem de RCC.  

As ações de reciclagem de RCC vêm se intensificando no GERESOL 

desde 2013 graças à iniciativa da Prefeitura em utilizar o RCC reciclado na 

pavimentação de praças públicas do município, auxiliando inclusive na maior 

drenagem de águas pluviais armazenadas em superfície, visto que o pavimento 

empregado é classificado como permeável, possibilitando a maior infiltração da 

água da chuva em detrimento do seu escoamento. A Figura 2, mostrada na 

sequência é da Praça Dom Pedro II, localizada no centro de Jundiaí, que 

utilizou RCC reciclado na pavimentação. 

Figura 2: Praça Dom Pedro II, em processo de implantação do RCC reciclado. 

 

Fonte: Conceição (2013). 
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 Em termos de controle e fiscalização dos RCC, Jundiaí implantou um 

sistema de monitoramento georeferenciado das caçambas de coleta e 

transporte de RCC no município, denominado de “Coletas Online”, conforme 

pode ser observado na Figura 3, a seguir. 

Figura 3: Sistema de monitoramento da coleta e transporte de RCC em 

Jundiaí-SP. 

 

Fonte: Secretaria Municipal de Serviços Públicos de Jundiaí (2013). Disponível em: 

www.jundia.coletasonline.com.br  

Nesse sistema, as caçambas que realizam a coleta e o transporte de 

RCC no município são classificadas por cores, onde a caçamba de cor azul 

indica que o caçambeiro inseriu os dados no sistema após a contratação por 

parte de um gerador de resíduo. A cor verde significa que a caçamba, após o 

cadastro pelo caçambeiro foi verificada pelos fiscais de rua e encontra-se numa 

situação de regularidade frente ao tipo de resíduo disposto na caçamba e ao 

Cadastro de Transporte de Resíduo – CTR. Já a cor vermelha da caçamba 

representa uma irregularidade, ou seja, depois da vistoria pelos fiscais, o 

caçambeiro não apresentou o CTR. Outra irregularidade é a caçamba de cor 

http://www.jundia.coletasonline.com.br/
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marrom, onde é constatada pelos fiscais a disposição de resíduos perigosos 

ou outro tipo de resíduo que não o da construção civil.   

 Nos casos em que for apurada a irregularidade, ou seja, as caçambas 

de cor vermelha e marrom identificadas pelo sistema, os transportadores 

recebem uma notificação e tem um prazo para regularizar a situação. Segundo 

informou a SMSP de Jundiaí, a intenção é regulamentar a Lei nº 7.186, de 03 

de novembro de 2008, que dispõe, entre outras coisas, sobre a implantação do 

Sistema de Gestão Sustentável de RCC e o Plano Integrado de Gerenciamento 

de RCC. Depois de regulamentada, a intenção do poder público local é fazer 

valer a apreensão e multa das caçambas que insistirem na irregularidade 

quanto à coleta e ao transporte de RCC no município.  

Perspectiva do Transportador 

 Foram obtidos dados por meio de questionário aplicado em uma 

empresa de coleta e transporte de RCC atuante em Jundiaí e região há mais 

de 10 anos, a fim de observar e avaliar como as empresas do setor vêm 

atuando no município, principalmente diante das mudanças recentes 

promovidas pelo poder público local, acenando para uma gestão e 

gerenciamento pautados no princípio da sustentabilidade, onde as 

transportadoras e geradores terão que se enquadrar nesta nova realidade. 

 A empresa em questão realiza a coleta de 10 a 12 caçambas por dia 

passando previamente pela triagem em Área Temporária de Transbordo – ATT 

particular para a limpeza das caçambas e separação de todo o tipo de resíduo 

para, posteriormente, ser enviado apenas o RCC “limpo” ao GERESOL e os 

demais tipos de resíduos a destinação adequada.  

 Do total de resíduos coletados pela empresa nas caçambas, em média 

20% representam outros tipos de resíduos que não aqueles específicos da 

construção civil. As principais atividades geradoras dos RCC, conforme 

informou a empresa, referem-se a reformas, construções e demolições. A 

empresa ainda fez questão de ressaltar a falta de consciência por parte do 

gerador de resíduo em descartar nas caçambas móveis, eletrodomésticos, 
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animais mortos e outros tipos de resíduos, fato que os leva a realizar a triagem 

antes da destinação final. 

 A empresa entrevistada relatou que orienta os geradores de resíduos 

sobre a correta alocação de RCC nas caçambas, mas reconheceu a dificuldade 

em sensibilizá-los, cobrando, desta forma, uma ação mais efetiva por parte do 

poder público local em termos de educação ambiental, sobretudo junto aos 

grandes geradores, como as construtoras.     

 

Perspectiva do Gerador 

 Foi aplicado questionário e realizada visita técnica em uma grande 

construtora de atuação em Jundiaí e região com o objetivo de identificar a 

existência e a viabilidade de práticas de gerenciamento de RCC.  

 A empresa informou que não dispõe de ATTs, aterros de RCC e/ou 

áreas de reciclagem em suas obras, dependendo das transportadoras, as quais 

mantém um cadastro, para a coleta e transporte do RCC das obras até os 

locais de destinação adequada. Neste caso, o RCC é enviado para o 

GERESOL.  

 A construtora afirmou conhecer a existência de legislação específica de 

RCC, tanto que mantém um programa interno de gerenciamento de resíduos, 

apesar de não utilizar, em seus empreendimentos imobiliários, de produtos 

reciclados. Durante visita técnica em uma das obras da empresa em Jundiaí, 

identificaram-se alguns elementos que de fato são representativos de um 

sistema de gerenciamento de resíduos, como o condutor de entulho, que 

possibilita o deslocamento do RCC do ponto gerado na obra até a caçamba, 

conforme ilustra a Figura 4. 
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Figura 4: Condutor de entulho em empreendimento da empresa analisada. 

 

Fonte: Conceição (2013). 

Segundo informou a empresa, cada obra gera em média 55 m3 por mês 

de resíduos inertes, representando algo em torno de 11 caçambas 

estacionárias de 5 m3, sendo que dos resíduos gerados, aquele que a empresa 

reconheceu maior dificuldade de gerenciamento foi o gesso, que é 

acondicionado separadamente e posteriormente enviado ao GERESOL. 

Outro aspecto relacionado a um sistema de gerenciamento de RCC 

presente na obra visitada foram os espaços de lazer para os trabalhadores com 
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equipamentos de recreação (Figura 5) adquiridos com recursos provenientes 

da venda de resíduos recicláveis, visto que a empresa vende resíduos como 

plásticos, papéis e metais gerados nas obras (Figura 6). 

 

Figura 5: Espaços de lazer e recreação dos trabalhadores 

 

Fonte: Conceição (2013). 
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Figura 6: Gerenciamento de outros tipos de resíduos na obra. 

 

Fonte: Conceição (2013). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Considerando as três áreas (poder público local, gerador e 

transportador) analisadas nesta pesquisa que possuem relação direta com a 

necessidade de gestão e gerenciamento de RCC notou-se uma preocupação 

maior e um conjunto de ações mais efetivas por parte do poder público local no 

sentido de garantir um maior controle e fiscalização dos RCC gerados, aliado à 

perspectiva futura de ampliação e utilização de resíduos reciclados, sobretudo 

como pavimento permeável, em um maior número de espaços públicos 

municipais. 

Assim, o município de Jundiaí vem adotando algumas medidas que 

podem ser consideradas iniciativas positivas quanto à gestão sustentável e 

integrada de RCC, transformando-se num modelo atual e futuro a ser seguido 

por outros municípios do Brasil, principalmente num cenário de curto prazo 

mediante as exigências estabelecidas pela Política Nacional de Resíduos 

Sólidos.      
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De qualquer forma, alguns aspectos ainda precisam ser equacionados, 

como muito bem destacado pela transportadora analisada, ou seja, a 

necessidade de maior conscientização e educação ambiental por parte dos 

geradores de RCC, que muitas vezes, por falta de conhecimento ou de 

interesse, acabam misturando nas caçambas resíduos que necessitariam de 

outro tipo de tratamento ou destinação final. 

A empresa geradora de RCC analisada nesta pesquisa faz aquilo que se 

espera enquanto uma grande geradora de resíduos que dispõe de maior 

conhecimento, estrutura e pessoal capacitado para a elaboração e implantação 

de um sistema de gerenciamento de RCC. Apesar de se reconhecer as 

dificuldades de implantação de um programa em grandes obras, devido, muitas 

vezes, a resistência dos próprios trabalhadores. 

Dessa forma, considerando que grandes geradores de RCC, como as 

construtoras, por exemplo, teriam maiores e melhores condições para a adoção 

de práticas de gerenciamento integradas de RCC, o foco das atenções, 

inclusive por parte do próprio poder público local deve se concentrar nos 

pequenos e médios geradores, que contribuem com grandes volumes de 

resíduos gerados e não detém do mesmo conhecimento e interesses que um 

grande gerador dispõe, necessitando, desta forma, de ações específicas e 

direcionadas.     
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