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APRESENTAÇÃO 

 

Sustentabilidade é a capacidade de sustentação ou conservação de um 

processo ou sistema. A sustentabilidade é alcançada através do Desenvolvimento 

Sustentável, de forma que o desenvolvimento que satisfaz as necessidades do 

presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazerem suas 

próprias necessidades. 

O desenvolvimento sustentável tem como objetivo a preservação do planeta e 

atendimento das necessidades humanas. Isso quer dizer que um recurso natural 

explorado de modo sustentável durará para sempre e com condições de também ser 

explorado por gerações futuras. 

A obra “Caminhos para a Sustentabilidade: Cenário Atual e Perspectivas para 

o Futuro” foi concebida diante artigos científicos especialmente selecionados por 

pesquisadores da área. 

Os conteúdos apresentam considerações pertinentes sobre os temas 

abordados diante o meio de pesquisa e/ou objeto de estudo. Desta forma, esta 

publicação tem como um dos objetivos, garantir a reunião e visibilidade destes 

conteúdos científicos por meio de um canal de comunicação preferível de muitos 

leitores. 

Este e-book conta com trabalhos científicos da área de Gestão Ambiental e 

meio ambiente, aliados às temáticas das práticas ligadas a sustentabilidade, a 

inovação, bem como os aspectos que buscam contabilizar com as contribuições de 

diversos autores. É possível verificar a utilização das metodologias de pesquisa 

aplicadas, assim como uma variedade de objetos de estudo.
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Resumo 

A ambiência urbana é composta por uma série de características formadas pelo 

ambiente construído e elementos naturais, as cidades, densas e verticalizadas, 

propiciam o surgimento de ilhas de calor. Nesse contexto, a avaliação da ambiência 

urbana permite delinear diretrizes e estratégias para mitigar este fenômeno e propiciar 

conforto ao espaço urbano. O objetivo do trabalho é a coleta de dados referentes ao 

diagnóstico de ambiência urbana, na área central de uma cidade de médio porte no 

norte do Rio Grande do Sul. O método utilizado foi de visita in loco para medições e 

registro fotográfico. Os pontos foram escolhidos considerando as características 

construtivas, comparando áreas ensolaradas e áreas sombreadas. Como conclusão 

percebe-se que a mensuração das circunstâncias do sistema urbano em que 

habitamos demonstra a importância do aprofundamento do conhecimento a cerca 

ambiência urbana para o planejamento sustentável das cidades.  

Palavras-chave: Ambiência urbana; Sustentabilidade; Espaços urbanos. 
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Abstract 

The urban environment is composed of a series of resources formed by the built 

environment and natural elements, such as cities, dense and vertical, provide or 

operate islands of heat. In this context, an assessment of the urban environment allows 

defining guidelines and strategies to mitigate this phenomenon and provide comfort to 

the urban space. The objective of the work is to collect data referring to the diagnosis 

of urban ambience, in the central area of a medium-sized city in the north of Rio Grande 

do Sul. The method used was the on-site visit for measurements and photographic 

record. The points were chosen considering the constructive characteristics, 

comparing sunny areas and shaded areas. As a conclusion, it is clear that the 

measurement of the conditions of the urban system in which it usually demonstrates 

the importance of deepening knowledge about the urban environment for the 

sustainable planning of cities. 

Keywords: Urban environment; Sustainability; Urban spaces. 

 

 

1. Introdução 

 

Durante o processo de desenvolvimento das cidades brasileiras, a 

verticalização e o adensamento construtivo restringiram poucos espaços verdes com 

fins de preservação natural e lazer. A desconexão entre estes espaços e as poucas 

massas vegetadas, em especial nas áreas centrais, produziram consequências no 

ambiente urbano, tais como a elevação das temperaturas, redução das áreas de 

sombreamento, menor absorção de partículas, supressão de habitats de pequenos 

animais, mudança no comportamento dos ventos, além das alterações relativas a 

absorção das águas pluviais. 

Para Vargas (2014), a verticalização das cidades brasileiras esteve associada 

ao conceito progressista na década de 1940, quando surgiram as primeiras 

construtoras e incorporadoras, incentivadas pelas políticas de economia e habitação. 

A migração da população rural para o meio urbano, o incremento da capacidade 

compra e as novas demandas deram impulso ao processo, ao gerar o maior número 

de unidades possíveis em terrenos centrais com boa localização. Simultaneamente, a 

dispersão urbana também impactou no meio ambiente através da expansão territorial 

das cidades, reduzindo a zona rural, elevando as distâncias para instalação da 

infraestrutura urbana, bem como a distância entre a moradia e o trabalho, modificando 
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a paisagem e produzindo também espaços segregados (KEELER e BURKE, 2010).

 Conforme Jourda (2013), a ocupação do solo e impermeabilização das 

superfícies têm tornado as cidades estéreis, ao não priorizar áreas verdes e 

permeáveis, tornando-as carentes de massas vegetadas e desconsiderando as 

espécies nativas, em detrimento aos benefícios como melhoria da qualidade do ar, 

captura de partículas e regulação dos níveis de temperatura e umidade, por 

consequência melhorando a ambiência urbana. 

Conforme Silva et al (2018), a discussão acerca da morfologia urbana é recente 

nas cidades do Brasil e constitui-se uma ferramenta valorosa no planejamento urbano, 

ao fornecer dados para a criação de estratégias que adaptem o meio urbano as 

transformações do clima, dado que a verticalização impacta diretamente na 

iluminação natural, nas áreas de sombra e também na visibilidade de céu, 

consequentemente também a absorção da radiação solar e afetando o 

comportamento e direção dos ventos. O aprofundamento dos estudos morfológicos 

da área urbana permitem estabelecer diretrizes relativas as demandas energéticas e 

ao microclima, bem como criar modelos matemáticos mais assertivos em relação aos 

fenômenos que ocorrem de forma simultânea no meio urbano e também elaborar 

estudos no sentido de entender a evolução da forma da cidade, permitindo elaborar 

diretrizes a partir dos dados coletados, de maneira que as estratégias utilizadas 

correspondam ao contexto em que serão inseridas (MARTINS, BONHOMME E 

ADOLPHE, 2013). Para Ascher (2010), o planejamento urbano necessita projetar a 

cidade em um contexto incerto, em função da velocidade em que as dinâmicas sociais 

e ambientais ocorrem na sociedade hipertexto, redefinindo os conceitos de público e 

privado, virtual e real. 

O objetivo deste trabalho foi realizar o levantamento e a análise de condicionantes 

relativos as variações de temperatura, umidade relativa e ruído urbano, a fim de 

elaborar um diagnóstico preliminar de ambiência urbana, na área central de Passo 

Fundo, cidade de médio porte localizada no norte do Estado do Rio Grande do Sul. 

Esta etapa apresenta as medições relativas ao verão, em uma tarde de janeiro, com 

leve brisa.  
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2. Revisão 

 

 As superfícies apresentam variações de temperatura resultantes das 

características dos materiais que a compõem, bem como são impactadas pela 

densidade de construções, áreas com vegetação e a impermeabilização do solo 

(AMORIM, 2019). A verticalização e a consequente densificação das áreas 

urbanizadas têm levantado a discussão acerca da ambiência urbana. As ilhas de calor 

são tratadas como fenômenos, anomalias temporais e térmicas, que evidenciam 

diferenças de temperatura em ambientes construídos e sem construções, 

simultaneamente (OKE, 1982, p. 7 APUD AMORIM, 2019, p.25). Este processo 

decorre da intervenção humana, em especial aos processos de ocupação das malhas 

urbanas, onde predominam áreas construídas e impermeáveis ante as áreas 

vegetadas, de maneira que as superfícies absorvem e retém o calor através da 

radiação solar, sendo este calor irradiado e posteriormente causando aumento das 

temperaturas. A análise destes fenômenos, a partir do microclima urbano, permite 

planejar o espaço urbano objetivando o conforto térmico e a qualidade de vida dos 

usuários (DE LIMA MENDES, T. G. et al, 2019). 

Nestas análises, é necessário considerar as condições e características do 

meio urbano, em função da escala local, onde o fenômeno é mais perceptível, bem 

como na intensidade das ilhas de calor. Ao avaliar os efeitos durante as estações, é 

possível constatar condicionantes que potencializam ou minimizam os efeitos das 

ilhas de calor, assim como a presença de massas vegetadas, a identificação de 

materiais construtivos e os impactos na climatização dos espaços internos, sendo 

dados importantes para gerir e planejar o espaço urbano de maneira sustentável. 

Agentes públicos e privados podem adotar ações objetivando amenizar o impacto das 

ilhas de calor (AMORIM, 2019). 

Estudos relativos a ambiência urbana tem contribuído para a compreensão das 

ilhas de calor. O estudo realizado por Vieira e Machado (2018), teve como resultado 

a identificação de diferenças de temperaturas na cidade de Uberlândia-MG, em sua 

maioria, provocadas pelas áreas impermeáveis e a ausência de vegetação, a partir de 

duas medições, num período de 10 anos, evidenciando zonas de conforto próximas a 

praças, parques e demais espaços verdes. Em Cuiabá-MT, o estudo de Paula et. al 

(2019), demonstrou a influência do uso e ocupação dos espaços urbanos sobre as 
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ilhas de calor, identificando áreas onde a impermeabilização do solo era superior a 

50%. 

 

 

3. Procedimentos metodológicos 

 

O estudo caracteriza-se como uma pesquisa de campo, avaliando aspectos 

qualitativos e quantitativos em relação à ambiência urbana. As medições foram 

realizadas no dia 12 de janeiro de 2017, em uma tarde quente de verão, com leve 

brisa, foram registradas as temperaturas e características das superfícies em cada 

ponto, relativos aos dias quentes de verão, em comparação às áreas sombreadas e 

ensolaradas. Foi utilizado um decibelímetro ou medidor de nível de pressão 

sonora (MNPS) RadioShack Sound Level Meter com alcance de 50 a 126 dB e 

precisão de  2 a 114 dB SPL para realizar a medição dos níveis da intensidade do som, 

pois o nível de pressão sonora é uma grandeza que representa razoavelmente bem a 

sensação auditiva de volume sonoro,. Também foi utilizado um Termo-Higrômetro 

Digital Tth 100 Incoterm T-THI-0010. As medições de temperatura foram realizadas 

com Termômetro Digital Infravermelho Portátil, modelo Vt02 da marca Fluke, com 

precisão de ±5 °C ou 5 %, faixas de temperatura de -20 °C a +100 °C (sem calibração 

abaixo de -10°C), sensibilidade térmica (NETD) ≤ 0,2 °C em 30 °C (200 mK). As 

imagens geradas pela captura permitem identificar a temperatura superficial e 

identificar as áreas com maior irradiação de energia infravermelha em cada superfície. 

Posteriormente, foi utilizado o software SmartView® 4.3 para tratamento e análise das 

imagens, permitindo a correção de emissividade e temperatura das imagens 

captadas. 

A cidade de Passo Fundo, está localizada no Norte do Rio Grande do Sul, 

distante 293km da capital Porto Alegre, a 687 metros de altitude, sendo a maior cidade 

da Região Norte do estado, com população de 201.760 habitantes em 2018 (IBGE, 

2019). As temperaturas médias anuais são de 16 a 18°C, no inverno a temperatura 

varia de -3 a 10ºC e o índice pluviométrico é de 1.800 a 1.900mm anuais, conforme o 

Atlas Eólico do Rio Grande do Sul (RIO GRANDE DO SUL, 2002). A taxa de 

escolarização de 97,3%, com 65 estabelecimentos de saúde atendendo ao SUS e as 

instituições de ensino superior reafirmam a condição história de polo médico e 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Intensidade_(ac%C3%BAstica)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Som
https://pt.wikipedia.org/wiki/Volume_(som)
https://www.tecnoferramentas.com.br/termo_higrometro-digital-tth-100-incoterm-t_thi_0010/p
https://www.tecnoferramentas.com.br/termo_higrometro-digital-tth-100-incoterm-t_thi_0010/p
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educacional, além do IDH de 0,766, considerado elevado (IBGE, 2019). A origem do 

munícipio tem relação com o tropeirismo, que estabelecia rotas comerciais do Rio 

Grande do Sul até o Estado de São Paulo a partir do século XVIII, sendo que vários 

assentamentos foram constituídos ao longo dessas rotas. O primeiro núcleo urbano 

de Passo Fundo teve seu desenvolvimento em 1850, com a exploração da erva-mate, 

a emancipação ocorreu em 1857 e a partir de 1875 imigrantes italianos e alemães 

começam a chegar à cidade, impactando na economia e na densidade populacional 

(GOSCH, 2002). A Avenida Brasil, antigo caminho das tropas, constitui o eixo 

estruturador da cidade, do qual a malha urbana foi expandida e atualmente apresenta 

as áreas com maior densidade construtiva e verticalizada.  

O levantamento foi realizado na área central de Passo Fundo, ao longo da Rua 

Paissandu, conforme pontos indicados na figura 1. 

 

Figura 1: Inserção da área de análise na área urbana de Passo Fundo e 

localização dos pontos de análise em relação as áreas verdes.  Fonte: Google 

Earth, adaptado pelos autores. 

 

 

4. Resultados e discussão 

 

O ponto 1, na praça Antonino Xavier, próxima ao Hospital de Clínicas, na rua 

Paissandu, consiste em uma área de vegetação arbórea de médio e grande porte, 

com áreas gramadas e sombreadas. As tipologias do entorno são predominantemente 

verticais, de uso residencial. As fachadas dos edifícios são pintadas ou revestidas em 

pastilha cerâmica, com cores claras, edificadas sobre o alinhamento, sem recuo, à 

exceção de dois prédios com afastamento frontal. As ruas são asfaltadas, assim como 

as vias internas da praça e os passeios no perímetro da praça são em bloco de 
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concreto intertravado. Nas áreas sombreadas, a temperatura aferida foi de 28°C, nas 

áreas com sol a temperatura atingiu 38,1°C com 60% de umidade relativa nas duas 

áreas. Os níveis de ruído atingiram 72 decibéis. Neste ponto foi possível constatar a 

diferença de temperatura provida pelas áreas sombreadas pelas árvores da praça. A 

figura 2 demonstra as diferenças de temperatura através do espectro infravermelho, 

sendo que indicada a temperatura no ponto de foco em graus Celsius. 

 

Figura 2: Medição em infravermelho do ponto 1 (a) passeio da praça Antonino 

Xavier (considerado lado direito do trajeto); (b) edifícios do lado esquerdo. 

Fonte: Smart View, adaptado pelos autores. 

 

O ponto 2, localizado na Rua Paissandu, entre as ruas Silva Jardim e Benjamin 

Constant apresenta área sem arborização nos passeios, portanto ao sol. Quanto as 

tipologias, há edificações verticais de uso misto, com uso residencial predominante e 

comércio no térreo, além de edifícios de gabarito baixo exclusivamente comerciais, a 

maioria sem recuos frontais e laterais. Referente aos materiais, as fachadas em geral 

são revestidas com reboco e pintura ou pastilhas cerâmicas, variando entre cores 

claras e escuras, os passeios revestidos em basalto e a via é asfaltada.  

A temperatura aferida nas áreas de sombra foi de 34,5°C, nas áreas expostas 

ao sol foi de 36,8°C, com umidade relativa de 66% em ambas as áreas e os níveis de 

ruído ficaram na faixa de 78 a 85 decibéis, devido ao grande fluxo de veículos na via. 

Neste ponto as temperaturas do ponto de foco indicam diferenças de 

aproximadamente 10⁰ C quando feitas na direção das superfícies recebendo radiação 

solar ou o inverso. A figura 3 demonstra as variações de temperatura no ponto 2: 
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Figura 3: Medição em infravermelho do ponto 2 (a) e (b) caixa da rua. Fonte: 

Smart View, adaptado pelos autores. 

 

O ponto 3 está localizado na Rua Paissandu, entre as ruas Benjamin Constant 

e Fagundes dos Reis. Nesta quadra estão localizados edifícios públicos, como o da 

Receita Federal e o Posto e Coordenadoria de Saúde. A predominância é de 

edificações verticais criando áreas sombreadas onde com formação de canais de 

vento. Há arborização no passeio próximo à esquina com a Rua Fagundes dos Reis. 

A via é asfaltada e os passeios são em pedra de basalto. As fachadas são rebocadas 

e pintadas ou revestidas em cerâmica, variando de clores claras até escuras. Nas 

áreas sombreadas, a temperatura aferida foi de 28C° enquanto nas áreas ensolaradas 

a temperatura indicada foi de 37°C, a umidade relativa nas áreas sombreadas estava 

em 61% e nas ensolaradas em 57%. O nível de ruído no ponto atingiu 87 decibéis, 

cabendo salientar que a rua Paissandu, adjacente à Avenida Brasil, constitui uma via 

de grande fluxo e ligação entre centro e bairros. As figuras 4 e 5 ilustram as medições 

no ponto 3: 
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Figura 4: Medição em infravermelho do ponto 3 (a) temperatura em áreas 

sombreadas; (b) foco de calor na caixa de rua. Fonte: Smart View, adaptado 

pelos autores 

 

 

 

Figura 5: Medição em infravermelho do ponto 3 (c) sol e sombra no passeio e 

(d) sob a vegetação. Fonte: Smart View, adaptado pelos autores 

 

O ponto 4, localizado na Rua Paissandu, entre as ruas Av. General Netto e 

Coronel Chicuta, encontra-se na cota mais baixa dentre os pontos aferidos. Na área 

é perceptível a ausência de vegetação, a via é asfaltada e os passeios são em pedra 

de basalto, predominam edificações comerciais térreas, em um dos lados da via, um 

muro com 4 metros de altura, no alinhamento predial delimita a quadra. A temperatura 

nas áreas expostas ao sol atingiu 41°C, enquanto nas áreas de sombra a temperatura 

era de 28°C, com umidade relativa de 52%. O nível de ruído no ponto atingiu 81 

decibéis. A figura 6 demonstra as medições no ponto 4: 
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Figura 6: Medição em infravermelho do ponto 4. (a) lado direito e (b) lado 

esquerdo. Fonte: Smart View, adaptado pelos autores 

 

O ponto 5 foi locado em um local de desconexão da malha urbana, em função 

da declividade, a Av. General Netto é interrompida em seu cruzamento com a Avenida 

Brasil, onde uma escadaria realiza a conexão entre os níveis, para posterior 

continuidade da via, junto ao prédio da antiga cervejaria da Brahma, atual Faculdade 

Anhanguera. O trecho apresenta pouca arborização, possui edificações no 

alinhamento nos dois lados da via, sendo predominante o uso comercial ou 

institucional, com paredes rebocadas e pintadas em sua maioria. A edificação mais 

alta no trecho possui 4 pavimentos. Os passeios são em basalto e a via é pavimentada 

com paralelepípedos. A temperatura aferida nas áreas sombreadas atingiu 35°C e nas 

áreas expostas a insolação 38°C, com a umidade relativa de 55% em ambas as áreas. 

O nível de ruído foi aferido em 76 decibéis, dado o menor fluxo de veículos, gerado 

apenas pelos estacionamentos existentes. A figura 7 demonstra a variação de 

temperatura das superfícies no ponto 5:  

  

  

33,7⁰C     
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Figura 7: Medição em infravermelho do ponto 5 (a) escadaria vista da rua 

Paissandu; (b) detalhe do lado esquerdo; (c) vista da rua Paissandu, a partir da 

escadaria e (d) detalhe do lado direito da rua. Fonte: Smart View, adaptado 

pelos autores 

 

A partir do levantamento, os dados coletados nos cinco pontos foram 

organizados em tabelas a fim de produzir um gráfico comparativo das grandezas 

aferidas. A parir deste, é possível obter informações sobre os valores encontrados de 

temperatura, umidade e ruído em relação as características construtivas e também de 

uso de cada trecho, além de fatores como o trânsito. O entendimento da microescala 

urbana permitirá traçar estratégias assertivas no sentido de melhorar a qualidade 

destes espaços. O gráfico 1 abaixo demonstra o comparativo entre os pontos 1 a 5:  

 

Gráfico 1: Comparativo entre os pontos 1 a 5. Fonte: Elaborado pelos autores 

 

Foi possível constatar a maior amplitude térmica nas áreas com presença 

significativa de vegetação, em especial no ponto 1, por se tratar de uma praça, onde 

também foram registradas as menores temperaturas nas áreas sombreadas. Além 

disso, as áreas com as maiores temperaturas são as que apresentam maior densidade 

de construções. Os maiores níveis de ruído estão associados a Rua Paissandu, uma 

via de grande fluxo, em especial nos horários de pico, as 12:00h e as 18:00h. O ponto 

1 apresentou o menor nível de ruído, devido à presença de vegetação. Cabe salientar 

que o nível aceitável de ruído, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), é 

de até 50 decibéis (dB). Sendo que o nível de ruído numa rua com trânsito intenso é 
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de 85 dB (BRASIL, 2020). O ponto 5, apesar de abranger um ponto sem trânsito 

intenso de veículos, constitui um espaço entre duas vias de grande fluxo, a Avenida 

Brasil e a rua Paissandu, justificando o nível de ruído aferido. 

O estudo realizado por Salvia et al. (2019), constatou características 

semelhantes em outros pontos da área urbana de Passo Fundo. As áreas verdes 

apresentam percepção de conforto, não somente em aspectos de temperatura, mas 

também em relação a cores, texturas, velocidade dos ventos e também de acústica, 

dependendo de o local estar no interior ou nos limites destes espaços. As demais 

áreas, ausentes de vegetação, também apresentaram características semelhantes 

quanto a poluição sonora, cores e superfícies que interferem nos aspectos climáticos, 

bem como a incidência de radiação solar. Estas características interferem na 

amplitude térmica, por consequência, na sensação de conforto ou desconforto no 

meio urbano. 

A partir destes dados, são propostas estratégias para melhoria da ambiência 

nestes pontos. Como diretriz geral, a arborização das vias e a criação de faixas de 

grama nos passeios pode promover a redução das temperaturas através das massas 

vegetadas, bem como a filtração de partículas, melhoria da qualidade do ar, redução 

de ruído para os andares superiores das edificações. Além disso, o uso de materiais 

permeáveis no passeio pode melhorar a infiltração de águas pluviais. Vazios urbanos 

podem ser utilizados para criação de mais espaços verdes, em menor escala que as 

praças, mas que permitam a criação de corredores verdes, conectando as áreas até 

então desconectadas. No caso de Passo Fundo, a Avenida funciona como corredor 

verde, devido a sua arborização e presença de ciclovia, entretanto, não constitui uma 

ligação direta entre outras áreas verdes dentro do tecido urbano. Outras políticas 

urbanas mais amplas, incluindo as que tratam sobre mobilidade, também podem ter 

impactos positivos ao reduzir o número de veículos transitando nas áreas centrais, 

reduzindo a emissões, a melhoria nos níveis de qualidade do ar e redução do nível de 

ruído para um padrão saudável. 

 

Considerações finais 

 

O estudo da ambiência urbana e de ilhas de calor apresentam dados 

significantes quanto ao conforto térmico dos espaços abertos, bem como as relações 
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entre espaços verdes e espaços construídos. As áreas densamente construídas 

apresentam altas temperaturas de superfície, impactando não somente no ambiente 

externo, mas também na qualidade e conforto dos ambientes internos, de tal forma 

que o planejamento urbano pode mitigar esses aspectos de desconforto para os 

usuários dos espaços públicos e privados. 

Os levantamentos realizados evidenciaram as diferenças de temperatura 

relativas as áreas com presença e ausência de vegetação e sombreamento, possíveis 

ilhas de calor e a relação das características dos materiais quanto a ambiência, em 

uma tarde quente de verão. Esta etapa apresenta informações colhidas in loco. O 

estudo comporta ainda levantamentos referentes à uma tarde de inverno de modo a 

permitir comparações e avaliações entre as duas estações do ano e o impacto do 

sombreamento das edificações em outra situação climática. 

Os dados preliminares permitem delinear estratégias para pontos específicos, 

dos quais pode-se destacar o uso da arborização das vias para redução de 

temperaturas, criando áreas sombreadas e contribuindo também para a qualidade do 

ar no meio urbano. O tema da ambiência é abrangente na busca a redução de 

emissões, pela criação de áreas permeáveis, pela eliminação das ilhas de calor e 

ampliação das ilhas de frescor, abordando também a questão da sustentabilidade, 

visando a construção de soluções sustentáveis que tornem o ambiente urbano mais 

confortável para o ser humano.    
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1. INTRODUÇÃO 

 

Resíduos sólidos são definidos como matéria proveniente da indústria, 

comércio e residências, a qual não pode ser aproveitada nas atividades humanas. 

Resíduos da construção civil(RCC) são os materiais que foram ao local da obra 

estiveram outra destinação, não compondo o corpo da edificação ou de acordo com a 

resolução do CONAMA 307/2002, são provenientes de construções, reformas, 

reparos e demolições de obras de construção civil, e os resultantes da preparação e 

da escavação de terrenos, tais como: tijolos, blocos cerâmicos ,concreto em geral, 

solos, rochas, metais, resinas, colas, tintas ,madeiras e compensados, forros, 

argamassa, gesso, telhas ,pavimento asfáltico, vidros, plásticos, tubulações, fiação 

elétrica etc., comumente chamados de entulhos de obras ,caliça ou metralha. 

Por meio da leitura de livros, artigos e estudos de caso foram traçados pontos 

de vistas que permitiram uma análise crítica a respeito da forma que os produtores de 

resíduos lidam com os restos de materiais. Com fundamentos teóricos estabelecidos 

e compreensão do papel dos profissionais foi desenvolvida uma cartilha sobre 

educação ambiental possuindo a finalidade de instruir os profissionais do setor da 

construção civil local acerca da importância da redução de geração e do correto 

acondicionamento dos resíduos ,entregue durante visitas em obras realizadas no 
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município de Russas/CE. Juntamente à visita foi aplicado um questionário para os 

trabalhadores do setor construtivo de modo a obter um diagnóstico acerca do grau de 

conhecimento desses profissionais com relação ao manuseio correto dos RCCs,s 

O objetivo desse trabalho foi realizar atividades de educação ambiental junto 

aos trabalhadores da construção civil em obras no município de Russas-CE. 

 

 

2. METODOLOGIA 

 

O estudo de possíveis motivos do crescimento na geração de RCCs, técnicas 

que tornam possível uma melhoria nos processos de tratamento desses resíduos e 

maneiras de minimizar o volume de materiais encaminhados para os aterros sanitários 

facilita a compreensão sobre a deficiência que boa parte dos profissionais, que atuam 

no setor da construção civil, apresentam acerca do assunto. 

 

Para analisar  o grau de conhecimento que os profissionais de construção 

civil da cidade de Russas apresentam, foi aplicado um questionário com as seguintes 

perguntas: 

1. Você já ouviu falar da reutilização de RCCs? 

2. Você tem ciência do destino dos RCCs das obras em que você atua? 

3. As obras em que você atua possuem coleta seletiva de resíduos? 

4. Você sabia que os resíduos gerados na obra podem ser reciclados? 

5. Você conhece o Plano de Gerenciamento de RCCs? 

 

4. RESULTADOS 

 

Ao decorrer da visita de 4 obras em Russas, onde foi distribuído folhetos 

técnicos com o objetivo de promover a conscientização quanto a redução e o destino 

correto dos RCCs, o questionário foi respondido pelos trabalhadores de construção 

civil e o resultado é apresentado a seguir na Figura 1: 

 

 

 



CAMINHOS PARA A SUSTENTABILIDADE: CENÁRIO ATUAL E PERSPECTIVAS PARA O FUTURO 

   
 

 

27 

Figura 1 – Distribuição dos trabalhadores da construção civil que responderam o 
questionário sobre os RCCs.  

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 
 
 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

É perceptível que ainda existe uma certa ausência de políticas públicas que 

promovam a fiscalização da gestão e gerenciamento dos RCCs, onde para a sua 

eficiência é necessário o comprometimento e colaboração de todos. Garantindo assim 

que todos os atuantes na área tenham conhecimento sobre o Plano de Gerenciamento 

de RCCs e métodos de construção sustentável.  
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RESUMO 

A educação ambiental é componente essencial e permanente da educação nacional 
e deve estar presente, de forma articulada, em todos os níveis e modalidades do 
processo educativo, em caráter formal e não formal, constituindo, dessa forma, um 
direito do cidadão. Deve ser considerada como atividade-fim, visto que se destina a 
formar a consciência ecológica para o exercício da cidadania. O espaço escolar deve 
permitir que todos vivam em condições de qualidade sejam objetos de transformação. 
O presente estudo procura abordar a prática educativa de cinco professoras da 
Educação Infantil na Rede Municipal de Bauru/SP voltada à temática ambiental. A 
metodologia utilizada na pesquisa consistiu na análise da proposta de educação 
ambiental contida no projeto político-pedagógico da unidade escolar e em entrevistas 
com roteiro semiestruturado, realizadas com a gestora escolar e com as professoras 
que desenvolvem práticas sobre o tema. Trata-se de estudo fundamentado em 
abordagem qualitativa e baseia-se na concepção de educação ambiental como um 
processo de ensino e aprendizagem voltado à construção e ao exercício da cidadania. 
Os resultados demonstraram a presença de projetos e atividades em educação 
ambiental desenvolvidas isoladamente. No entanto, tais resultados apontam a 
ausência de fundamentos teóricos, conceituais e metodológicos que alicercem o 
trabalho pedagógico com a temática ambiental na escola. 

Palavras-chave: Educação ambiental. Prática pedagógica. Ensino infantil. 

                                                           
1 Artigo baseado na dissertação de mestrado “Temática ambiental na educação infantil da Prefeitura de Bauru/SP”, de Flávia Fernanda Fregati, 

para o Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Territorial e Meio Ambiente da Universidade de Araraquara (Uniara), Araraquara/SP, 

sob a orientação da Profa. Dra. Flávia Cristina Sossae, concluída no ano de 2017. 
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ENVIRONMENTAL TOPICS IN CHILDHOOD EDUCATION  

ON A MUNICIPAL SCHOOL OF BAURU MUNICIPALITY, SP 

 

ABSTRACT 

The environmental education is an essential curricular component of Brazilian national 
education and must be present, articulated, in all levels and educational modalities, 
formally and informally, forming, in this way, a citizen’s right. This kind of education 
must be considerate a main activity, because it is intended to form environmental 
conscience for exercise of citizenship; the school environment must allow all to live in 
decent conditions and to be agents of social transformation. Therefore, this study aims 
to address Bauru City Education System preschool teachers’ educational practices for 
environmental topics. The methodology used in this research is based in analyze the 
environmental education proposal within school’s political-pedagogic project and 
interviews with principal and teachers which work with the topic. This study is based 
on qualitative approach and environmental education conception like a teaching-
learning process directed towards citizenship construction and exercise. The result 
shows existence of environmental education projects and activities developed singly. 
However, the result suggests theoretical, conceptual, and methodological fundaments 
lack to base pedagogical work with environmental themes in school. 

Keywords: Environmental education. Pedagogical practice. Early childhood 
education.  

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Com base em sua experiência docente na Rede Municipal de Bauru/SP, a 

pesquisadora abordou a inserção da temática ambiental em uma escola de Educação 

Infantil. Nos últimos anos, a problemática ambiental tem levantado questões na 

sociedade em geral, já que tem relação direta com o destino da humanidade; a busca 

do equilíbrio ambiental deve levar em consideração os problemas ambientais dentro 

de um processo contínuo, observando as inter-relações particulares nos contextos 

sociocultural, político, econômico, ecológico e, por fim, mas não menos importante, 

também no educacional. Tal discussão precisa desenvolver-se de forma planejada e 

sustentável no espaço escolar (MILARÉ, 2009). 

A escola objeto deste estudo pertence à Rede Municipal de Bauru, é de período 

parcial e localiza-se no Parque Vista Alegre, na Zona Norte da cidade, atendendo 
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cerca de 90 alunos, com média de 20 crianças por sala; somente a turma do integral 

conta com 13 crianças. O bairro onde a escola está instalada tem a peculiaridade de 

ser uma das regiões mais antigas da cidade e ser bem arborizado. 

O intuito da pesquisa é saber como as crianças atendidas pela escola 

aprendem a temática ambiental, como os docentes tratam das questões ambientais 

em sua rotina escolar e como o professor estimula a temática e faz seu planejamento 

das atividades de forma lúdica. Logo, há um desafio ligado à superação da ação 

pedagógica pautada no senso comum, que nos remete à relação de estudos, práticas 

e rotina escolar em busca de construção de valores humanos sobre a temática 

ambiental. 

A pesquisa enfatiza questões da prática docente, da proposta curricular e do 

processo de ensino-aprendizagem que permitam refletir sobre a temática. Teve-se a 

preocupação em construir uma base de literatura por meio da documentação 

oficial/legal e bibliográfica sobre o tema; o trabalho de campo deu-se por meio de 

visitas combinadas com as cinco professoras que manifestaram disponibilidade e 

interesse em participar.  

Na coleta de dados, utilizaram-se os parâmetros de Lüdke e André (1986, p. 2), 

segundo as quais “esse conhecimento, fruto da curiosidade, da inquietação, da 

inteligência e da atividade investigativa dos indivíduos, a partir e em continuação do 

que já foi elaborado”. Para essas autoras, a pesquisa não está situada “acima da 

esfera de atividades comuns e correntes do ser humano” (LÜDKE; ANDRÉ, 1986, p. 

2), o que leva à compreensão de que o estudo realizado, situado no campo de atuação 

da pesquisadora, mostra diferentes percepções, anteriores e posteriores à pesquisa 

de campo. A pesquisa fundamenta-se em uma abordagem qualitativa e propõe-se a 

realizar um levantamento do trabalho pedagógico desenvolvido no âmbito formal da 

Educação Infantil em questões relativas à educação ambiental. 

O processo educacional ocupa um papel central na formação do cidadão, pois 

tem a incumbência de prepará-lo para viver em sociedade. Dentro dessa concepção, 

o papel da educação ambiental há de estar voltado à preservação, ao incremento de 

um bem de natureza social (MILARÉ, 2009). Frente à necessidade premente de 

transformações para superação das injustiças ambientais e problemas correlatos, a 

educação ambiental surge no espaço escolar como resposta ao enfrentamento da 
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crise ambiental, com proposta de mudança de valores, comportamentos e atitudes 

que levem a uma nova visão sobre a formação do professor de Educação Infantil. 

Considerando a criança sujeito histórico e cultural, o educador precisa 

assenhorear-se dos pressupostos pedagógicos; a criança é sujeito de direitos e 

precisa ter suas necessidades supridas (MILARÉ, 2009). Logo, o educador precisa ter 

uma visão global e reflexiva, o que inclui a presença da educação ambiental como 

forma de refletir, no espaço escolar, sobre o mundo em que vivemos, permitindo que 

todos vivam em condições de qualidade e sejam sujeitos de transformação. 

 

2 DISCUSSÃO TEÓRICA 

 

A Educação Infantil sofreu grandes transformações no decorrer de sua 

existência, assim como a visão sobre a própria criança, que é apresentada por Luria 

(2006) com suas próprias habilidades culturais. De parte da assistência social, a etapa 

passou a ser valorizada como investimento para o futuro dos educandos, com 

fundamentos pedagógicos aliados ao cuidar, mudança essa que acaba por ser reflexo 

da sociedade brasileira, que passou pelo processo de expansão da industrialização, 

com a consequente reorganização das comunidades e da estrutura familiar por conta 

da incorporação de grande número de mulheres ao mercado de trabalho. Tais 

transformações forçaram a criação de espaços institucionais destinados às crianças 

de zero a seis anos (DEMO, 1996), cujos fundamentos foram finalmente incorporados 

à Constituição Federal de 1988. 

Essa nova concepção da Educação Infantil tem reflexos na Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional de 1996 (LDB/96, Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 

1996), que define essa etapa como o primeiro segmento da educação básica. A tônica 

dessa nova concepção está no binômio cuidar-educar, que serviu de linha geral ao 

planejamento e à implantação dos trabalhos nesse segmento educativo (OLIVEIRA, 

1990). O novo cenário é de superação do modelo assistencialista e sua substituição 

por uma política destinada à promoção do desenvolvimento por meio da 

aprendizagem orientada por procedimentos de ensino (ROCHA, 1997), e, para que a 

aprendizagem desempenhe tal função, é preciso que seja organizada em torno de 

objetivos representativos daquilo que se pretende desenvolver, ou seja, não se trata 
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da promoção de quaisquer aprendizagens, mas das que corroborem a formação das 

capacidades e habilidades humanas complexas (MARTINS, 2009).  

Outro ponto importante da discussão é a formação dos profissionais da 

educação, que, com base nos novos parâmetros legais, precisa ser repensada. Na 

visão de Kishimoto (2002), o futuro profissional não está preparado para compreender 

que a criança aprende de modo integrado, haja vista que os cursos de formação 

apresentam conteúdos de maneira fragmentada e em disciplinas estanques. Uma 

maior reflexão sobre a formação dos professores de Educação Infantil iniciou-se com 

as políticas educacionais dos anos 1990, na esteira dos estudos para a elaboração 

da LDB/96. 

A pesquisa desenvolvida por Paschoal e Machado (2009) aponta que foram 

muitos os avanços previstos em legislação; a discussão traz elementos para pensar a 

prática pedagógica nas escolas de Educação Infantil; a qualidade na educação da 

criança pequena passa a ser reconhecida não apenas no plano legislativo ou nos 

documentos oficiais, mas pela sociedade. A escola deve servir aos interesses 

populares e garantir a todos um bom ensino e saberes básicos que se reflitam na vida, 

preparando os educandos para a vida adulta. Por meio da interação do professor e da 

participação ativa do aluno, a escola deve possibilitar a aquisição de conteúdos, 

inserindo a realidade do aluno dentro da sala de aula, para que este analise 

criticamente a sociedade (SAVIANI, 2004, p. 6). 

Em processo de formação, o professor é visto como autor e ator no processo, 

que se dá nas interações sociais que vivencia (VASCONCELOS; FERNANDES, 1998, 

p. 4). O ensino de ciências é entendido como o conjunto de atividades que oferecem 

uma visão científica do mundo real e o desenvolvimento de habilidades de raciocínio 

desde a infância. Para Marx (1968, p. 939), toda ciência seria supérflua se houvesse 

coincidência imediata entre a aparência e a essência das coisas. Nesse contexto, as 

noções científicas que cabem à escola transmitir entram em luta com a concepção 

mágica do mundo e da natureza que a criança absorve do ambiente impregnado de 

folclore (GRAMSCI, 1968, p. 129-130). Percebe-se que o ensino de ciências deve ser 

introduzido desde cedo, com o objetivo de compreender o mundo por parte das 

crianças para o exercício de atitudes em prol do planeta.  

Eshach (2006) apontou seis razões para justificar o ensino de ciências às 

crianças: (i) a apreciação, a observação e a análise da natureza; (ii) o ato de expor 
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estudantes à ciência; (iii) o desenvolvimento de atitudes positivas em relação a ela; 

(iv) o ato de levar os conhecimentos científicos de maneira formal; (v) o uso da 

linguagem culta para as crianças; e (vi) que crianças possam raciocinar 

cientificamente a ciência para desenvolver o pensamento científico. Vale recordar 

ainda que as crianças não possuem o grau de abstração necessário para tal 

aprendizagem, mas, mesmo assim, a ciência é importante na faixa de idade pré-

escolar (ARCE, 2001b; SAVIANI, 2011).  

A CF/88, em seu art. 225, § 1º, VI, já estabelecera a obrigação do Poder Público 

de “promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização 

pública para a preservação do meio ambiente”. Por sua vez, a Política Nacional do 

Meio Ambiente prescreve a “educação ambiental a todos os níveis do ensino” 

(BRASIL, 1981). 

A concepção da educação escolar molda-se em vivências lúdicas, que podem 

ser exploradas pelo professor em atividades planejadas para o ensino de ciências com 

vistas à compreensão de fenômenos naturais pelas crianças; o ensino ambiental, 

parte do ensino de ciências, deve fazer parte do plano político-pedagógico (PPP) da 

escola, que é instrumento obrigatório de organização coletiva e de planejamento do 

processo de aprendizagem (BRASIL, 1996). Com os objetivos de transformação 

social, segundo Barroso (1999), o PPP precisa atender a alguns critérios: (i) estar 

integrado ao projeto local de educação; (ii) garantir o acesso e a permanência na 

escola; (iii) garantir uma ação educativa globalizada; (iv) mobilizar a participação de 

todos em sua elaboração e execução; (v) buscar estratégias de valorização do 

magistério, pois a qualidade do ensino atrela-se à formação e às condições de 

trabalho do profissional de educação (BARROSO, 1999, p. 89). 

Para Veiga (1996), ao construirmos os projetos de nossas escolas, planejamos 

o que temos intenção de fazer, de realizar; o projeto implica uma discussão coletiva. 

O PPP é um elemento que compõe a gestão escolar, já que, de acordo com Paro 

(1986), a escola é o local onde se busca, de forma sistematizada e organizada, a 

apropriação do saber historicamente produzido. Todas as ações administrativas estão 

voltadas para o fazer, para a ação pedagógica, suas metas, e para a avaliação da 

escola. 

No caso de Bauru, a rede de ensino infantil foi criada pela Lei Municipal nº 204, 

de 14 de fevereiro de 1949, e estabeleceu a atenção a crianças de três a doze anos, 
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com objetivo de sua “formação integral”, buscando atender o público economicamente 

desfavorecido, ou seja, com um forte enfoque assistencialista. Com o passar dos anos 

e com a ação das correntes pedagógicas, o caráter desse ensino foi se modificando; 

em 1986, as educadoras elaboraram uma proposta curricular para a Educação Infantil, 

antes mesmo que fosse exigido pela CF/88. A proposta objetivava o desenvolvimento 

global e harmônico da criança, na busca da construção de um ser humano sensível à 

realidade, reflexivo, crítico e cooperativo. Os Centros de Educação e Recreação 

passaram a ser denominados, a partir de 1987, Escolas Municipais de Educação 

Infantil (Emeis). Por determinação da CF/88, as creches foram transferidas da área 

de assistência social para a de educação. 

Em sua proposta pedagógica, o sistema educacional de Bauru tem como linha 

de fundamentação teórica a pedagogia histórico-crítica, o que significa que não é 

qualquer atividade ou qualquer tema usado para o trabalho educativo, mas atividades 

nucleares, com a seleção de conteúdos que permitam a apropriação dos 

conhecimentos historicamente acumulados, a fim de promover a aprendizagem e a 

humanização plena. Saviani (2000) indica que a escolha dos conteúdos deve ser 

orientada pelo critério de distinção entre principal e secundário, para que possamos 

selecionar, de forma adequada, os conteúdos que farão parte do trabalho diário “[...] 

um amplo e profundo processo; o de apresentar à criança o mundo humano ajudá-la 

a nele agir/interagir” (SALVIANI, 2000, p. 52). O objetivo é sistematizar e fundamentar 

o currículo do ensino de ciências na Educação Infantil, tendo como referencial teórico 

o materialismo histórico-dialético, a partir da unidade entre a pedagogia histórico-

crítica e a psicologia histórico-cultural. 

A relação entre as ciências da natureza e a Educação Infantil é muito peculiar 

e exige formação sólida e reflexão dos educadores, pois se trata de propiciar, por meio 

do ensino escolar, o início de uma compreensão sistematizada dos fenômenos 

naturais, de sua gênese, de seu desenvolvimento, de suas transformações, de suas 

leis, de seu impacto nas sociedades humanas e do impacto das atividades humanas 

na natureza (NASCIMENTO; ARAÚJO; MIGUEIS, 2010). Os objetivos gerais do 

ensino de ciências da natureza na Educação Infantil do Sistema Municipal de Bauru 

visam a compreensão dos fenômenos da natureza em sua dinâmica de permanência 

e mudança, sua gênese e seu desenvolvimento, tendo como eixo a transformação da 

natureza, isto é, a relação da humanidade com a natureza. 
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Para atender os objetivos propostos, os conteúdos foram divididos em quatro 

eixos temáticos: 1 – Seres vivos, cuja intenção é fazer a criança reconhecer-se como 

ser vivo a partir da compreensão da existência de outros seres vivos e matéria não 

viva, por meio da identificação de suas características e de suas relações no processo 

evolutivo; 2 – Ambientes e fenômenos naturais, cujo intuito é dar a conhecer os 

principais constituintes e fenômenos da natureza, dos ecossistemas de suas 

interações e da intervenção humana; 3 – O universo, cuja intenção é fazer com que 

a criança adquira noções sobre a existência do universo e seus componentes, bem 

como sua influência nos elementos que constituem a vida em nosso planeta; 4 – Ser 

humano, saúde e qualidade de vida, organizado de modo a permitir a compreensão 

da importância dos cuidados com a saúde e a qualidade de vida a partir da 

necessidade da higiene pessoal e coletiva e do conhecimento do corpo humano. 

Note-se a riqueza de assuntos que podem ser abordados de forma científica e 

lúdica. Para o processo educativo dos pequeninos, destaca-se o processo de 

humanização das crianças no ambiente escolar, haja vista que a matriz curricular do 

Município de Bauru tem sua linha teórica baseada na linha teórico-metodológica, com 

fundamentos na pedagogia histórico-crítica e na psicologia histórico-cultural, que 

visam a transformação e a reflexão sobre as diferentes abordagens do ensino das 

ciências da natureza. A divisão em eixos justifica-se na proposta municipal vigente em 

função das especificidades dos conteúdos. No entanto, tais eixos devem ser 

desenvolvidos de forma articulada. 

Vivemos uma crise ambiental; o desequilíbrio ambiental acentua-se a cada dia, 

já que os recursos consumidos e esgotados não se recriarão, e deparamos-nos com 

os problemas que afetam o bem-estar e a qualidade de vida. Como aponta a própria 

legislação da Política Nacional de Educação Ambiental (Lei nº 9.795/1999), a temática 

ambiental deve estar em todo o processo de escolarização, com a finalidade de 

incentivar crianças, jovens e adultos, enfim, toda a sociedade e seus dirigentes a 

participarem da defesa do meio ambiente. 

No entanto, deve ser considerado que há diversas formas de prática ambiental 

e diversas concepções sobre a temática, dentre as quais podemos citar as ONGs, a 

mídia, as empresas, a legislação, etc. De modo significativo, grande parte das ações 

e da pesquisa em educação ambiental relaciona-se com as escolas e com os 

professores (VALENTE, 2004). Outro dado importante é o Relatório de Levantamento 
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Nacional de Projetos de Educação Ambiental apresentado na 1ª Conferência Nacional 

de Educação Ambiental, em 1997, em Brasília, que identificou que 70,6% dos projetos 

desenvolvidos tinham a inserção da temática no currículo escolar das escolas de 

ensino fundamental, e que os projetos eram em disciplinas específicas, ou seja, 

biologia, ciências ou geografia (MENDONÇA, 2004). Entretanto, verifica-se nesse 

documento a ausência de dados ou projetos tendo como público-alvo a Educação 

Infantil. 

O espaço para educação ambiental não formal são as casas de cultura, as 

diferentes associações civis, as entidades socioprofissionais e até mesmo as igrejas. 

A educação ambiental é um processo de efeitos socializantes, atinge os indivíduos, 

mas seu alvo principal são os grupos sociais, a comunidade, com os quais pretende 

“repartir” as preocupações e as soluções para o meio ambiente; é uma ação social no 

melhor sentido weberiano. Por isso, ela se desenvolve geralmente dentro de 

instituições governamentais e naquelas não governamentais, sem negar, porém, a 

possibilidade de empreender o processo a partir da organização não institucional, 

como é o caso de grupos espontâneos. Entende-se que a educação ambiental é um 

processo de educação e, por tratar-se de uma prática pedagógica, deve ser 

desenvolvida em todos os níveis, da Educação Infantil ao Ensino Superior, nos 

diferentes contextos educacionais. Logo, a Lei nº 9.795/1999 é documento importante 

e fundamental para ações educativas que promovam a compreensão crítica e global, 

assim como uma análise reflexiva sobre o meio ambiente. 

O desafio da educação ambiental é o de propor alternativas em que se busque 

a relação entre homem/natureza e a educação, em que os professores devem ampliar 

seu olhar e sua reflexão voltados ao meio ambiente. Precisamos desenvolver na 

escola ações e estratégias que sejam significativas, e que as crianças, como sujeitos 

sociais, sejam defensoras e tenham cuidado com meio ambiente. A falta de uma 

relação homem/natureza e a sustentabilidade no PPP impossibilita nossa 

obrigação/dever de cidadão de cuidar do planeta em prol da coletividade. Sato e 

Carvalho (2005) defendem que a educação ambiental precisa de diálogos com várias 

áreas do conhecimento, inclusive dos saberes populares, para que se abram os 

caminhos necessários para a inclusão social e para a justiça ambiental. O PPP é o 

instrumento norteador das ações pedagógicas, em linguagem do senso comum “a 

alma, coração da escola”, enfim, a gestão democrática (VEIGA; RESENDE, 1998). 
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De acordo com Loureiro (2006), a atribuição central da educação ambiental é 

fazer com que as visões ecológicas do mundo sejam discutidas, compreendidas, 

problematizadas e incorporadas em todo o tecido social e suas manifestações 

simbólicas e materiais, em um processo integral e inovador, sem a imposição de uma 

concepção hegemonicamente vista como verdadeira. Para o mesmo autor, no tocante 

ao trabalho desenvolvido na escola, o processo de construção envolve a execução, 

que nasce da realidade escolar e do contexto em que ela está inserida. Para ser 

efetivado como instrumento de uma educação democrática, Veiga e Resende (1998) 

definem que o PPP precisa atender a alguns eixos norteadores: (i) filosófico-

sociológico: o dever/compromisso do poder público para com a educação, com o 

objetivo de formar cidadãos críticos e ativos na sociedade; (ii) epistemológico: a inter-

relação dos sujeitos que ensinam e aprendem, enfim, com os objetos de 

conhecimento; (iii) didático-metodológico: métodos e técnicas para valorizar as ações 

coletivas e a autonomia. 

De acordo com as análises sobre a educação ambiental na Educação Infantil 

realizadas no Município de São Carlos/SP, Fagionato-Ruffino (2003) verificou que os 

conteúdos eram desenvolvidos de forma tradicional e que as crianças eram meros 

espectadores do saber. Sarmento (2005) menciona que a criança entende-se por 

sujeito concreto com determinada idade, no local onde está inserida; a infância é 

vivência de ser criança, que varia de acordo com sua bagagem histórico-cultural, 

como etnia, gênero, classe social, uma visão de ciência ainda positivista. O autor em 

questão defende a realização das práticas e das vivências escolares, o trabalho com 

os elementos das ciências naturais, ou seja, a exploração dos fenômenos da natureza. 

Na visão de Medina (2001), passados onze anos da promulgação da Lei nº 

9.795/1999, os professores ainda têm total desconhecimento da legislação. De acordo 

com Oliveira (s/d), verificou-se que os professores não citam a lei de educação 

ambiental em seus projetos por desconhecê-la. Logo, notam-se as dificuldades e o 

grande desafio no espaço escolar; a educação ambiental, voltando a Medina (2001), 

é tratada nas escolas de forma pontual, sem as conexões entre as diferentes 

disciplinas. Dessa maneira, diante das pesquisas realizadas e das diferentes 

abordagens sobre a questão, deve-se compreender que a educação escolar seja 

permanente e vinculada às atitudes de rotina do espaço escolar, para o 

desenvolvimento nos alunos do senso crítico, reflexivo, que envolva toda a sociedade, 
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ou seja, a coletividade, para um meio ambiente saudável, responsável e com justiça. 

O que se nota, porém, é que há grande dificuldade por parte dos docentes em inserir 

a educação ambiental em seu planejamento ou rotina escolar. A temática no âmbito 

escolar deveria ser tratada como científica, e não como tema transversal. 

É preciso trazer para o âmbito escolar a reflexão sobre as práticas sociais 

marcadas pela degradação permanente do meio ambiente e do ecossistema; a 

realidade atual das escolas exige uma reflexão inter-relacional dos saberes e das 

práticas coletivas. Nesse sentido, defende-se e destaca-se que a educação ambiental 

assume cada vez mais uma função transformadora. 

Reigota (1998) menciona que a educação ambiental aponta para propostas 

pedagógicas centradas na conscientização, na mudança de comportamento, no 

desenvolvimento de competências, na capacidade de avaliação e na participação dos 

educandos. Para Pádua e Tabanez (1998), a educação ambiental propicia o aumento 

de conhecimentos e a mudança de valores para estimular maior integração e 

harmonia dos indivíduos com o meio ambiente. A educação deve ser vista como um 

processo permanente que valorize as diversas formas de conhecimento e forme 

cidadãos com consciência. Os docentes devem estar cada vez mais preparados para 

reelaborar as informações, a fim de poderem transmitir e decodificar aos alunos a 

expressão e os significados sobre o meio ambiente (REIGOTA, 1998). 

Lema (2010) verificou que o ensino de educação ambiental acontece de forma 

lenta, sem planejamento. Os professores consideram a educação ambiental de 

importância fundamental, mas sentem-se despreparados para trabalhar com o tema. 

Os alunos, portanto, são frutos desse despreparo acadêmico e são prejudicados pela 

falta de práticas pedagógicas no ensino. Logo, o objeto de estudo desta pesquisa 

sinaliza novas perspectivas para a abordagem da educação ambiental na escola, com 

o fim de permear a ética, a educação, o trabalho e as práticas sustentáveis. No 

entanto, com as tendências atuais da educação ambiental, ora voltada para a 

conservação da natureza, ora usando a sustentabilidade (GAUDIANO, 1999), a escola 

parece estar alheia às novas concepções e ideias ambientais. 
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3 RESULTADOS 

 

A pesquisa foi realizada de acordo com os seguintes passos: (i) levantamento 

de dados da rede escolar de Educação Infantil do Município de Bauru: localização, 

caracterização da área de estudo; aspectos educacionais do público atendido; 

peculiaridades do bairro, número de alunos, número de professores e características 

gerais; (ii) análise do PPP da unidade escolar; (iii) entrevista com o uso de roteiro 

semiestruturado (FERRARI, 2009), com o gestor escolar, para levantamento de 

aspectos físicos e funcionais da unidade escolar, voltados à educação ambiental 

desenvolvida na escola; (iv) questionário de entrevista com o uso de roteiro 

semiestruturado com os professores, com o objetivo de levantar suas concepções 

sobre o processo de ensino-aprendizagem focado na temática ambiental; (v) análise 

das informações obtidas com base na matriz curricular, nos documentos legais do 

Município de Bauru e nos textos dos autores que fundamentam este estudo. Logo, a 

pesquisa foca o processo de ensino-aprendizagem com as questões ambientais na 

prática pedagógica no espaço escolar.  

A análise do PPP da escola municipal estudada, nas partes em que faz 

referência à educação ambiental, foi realizada por meio de visitas para a observação 

e registro dos documentos e dependências, com o uso de roteiro para anotações 

sobre a unidade, efetuadas em conjunto com o gestor escolar. As entrevistas — feitas 

com base no roteiro semiestruturado preconizado por Ferrari (2009) — foram 

realizadas com o gestor e os professores responsáveis pela proposição e/ou 

realização dos projetos de educação ambiental, com a finalidade de levantar suas 

concepções sobre o processo de ensino-aprendizagem focado no projeto proposto ou 

realizado.  

Das áreas do conhecimento, as disciplinas de Língua Portuguesa, Matemática 

são as mais desenvolvidas no PPP, por conta da maior preocupação das professoras 

com a alfabetização; nota-se claramente que a leitura, a escrita e o cálculo básico são 

os conteúdos de maior destaque e relevância. Quanto à temática ambiental, as 

questões são trazidas de forma geral, tradicional e sistemática, não orientando ou 

levando os educandos a uma ação em um processo de formação em prol da 

sobrevivência do planeta.  
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A crítica da pesquisa, que se pretende construtiva, baseia-se na ausência da 

temática ambiental em temas, ações e metas permanentes na rotina escolar que 

trouxessem à vivência das crianças e à comunidade em geral um assunto de alta 

importância, cuja finalidade é a de um futuro próspero e ecologicamente equilibrado. 

Assim, resgata-se Loureiro (2006, p. 58), que considera ser dever da educação 

ambiental “gerar um sentido de responsabilidade social e planetária que considere o 

lugar ocupado pelos diferentes grupos sociais”. É preciso permitir que o trabalho 

pedagógico possa promover o entendimento das diferentes ameaças à vida na Terra. 

Logo, verifica-se a importância e as competências de tamanha responsabilidade do 

professor de Educação Infantil em Bauru, com a valorização do especialista em 

Educação Básica, cumprindo os ditames da lei e as funções sociais com relação ao 

ato de cuidar-educar, sendo seu papel o de organizar as propostas de ensino-

aprendizagem para a mediação entre a criança e o conhecimento nas pesquisas de 

Piaget (1896-1980), Vygotsky (1996) e Wallon (1999), que podemos afirmar que o 

professor de Educação Infantil deve ter como princípio a valorização e seu papel no 

desenvolvimento da criança. 

A integração da equipe em um todo é fundamental para que a criança aprenda 

e desenvolva-se de forma integrada e plena. Nas visitas e conversas com os docentes, 

foi possível perceber qual a concepção da prática pedagógica na Educação Infantil e 

elaborou-se a seguinte sinopse: (i) a criança encontra-se em processo de 

aprendizagem desde que nasce, pois isso é parte de sua própria sobrevivência. A 

ação do professor deve ser planejada, e ele deve ser mediador no processo de ensino 

e aprendizagem; (ii) o espaço escolar adequado é muito importante para as vivências 

escolares; (iii) a afirmação da Educação Infantil exige a superação dessas antigas 

ideias e o reconhecimento do processo de ensino-aprendizagem como estruturante 

de sua organização, sendo que não se trata de importar modelos de ensino, pois cada 

um tem suas características e dinâmicas de funcionamento, e nem se pode perder de 

vista que a criança prescinda da infância, mas trata-se da própria afirmação enquanto 

um período rico e intenso de aprendizagem. Não raramente, deparamo-nos com 

preocupações na área de Educação Infantil advindas de uma concepção equivocada 

sobre o ensino destinado às crianças pequenas, como se fosse um descrédito à 

infância, a negação de seu direito de brincar e ser feliz. Portanto, defende-se também 
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como direito da criança ser reconhecida como sujeito histórico, que tem relações 

sociais, essência de seu desenvolvimento. 

Outra questão que chamou a atenção durante a pesquisa foram os conteúdos 

no planejamento de ensino com as questões ambientais; quais eram os objetivos, as 

orientações didáticas e a avaliação de uma forma geral desenvolvidos em todas as 

turmas. Pode-se considerar que os planos de ensino da escola em estudo tem seus 

conteúdos baseados na Matriz Curricular; os conteúdos de Educação Infantil 

organizam-se por atividades, isto é, medeiam as formas pelas quais a criança 

relaciona-se com seu entorno físico e social. As atividades propostas são então os 

veículos por que se atendem os objetivos traçados, respeitando-se as possibilidades 

já existentes na criança (desenvolvimento real ou efetivo) e aqueles em vias de 

formação (desenvolvimento potencial ou imediato). Na proposição e condução das 

destas, o professor atua de modo sistemático e intencional, superando, assim, 

possíveis práticas espontaneístas. Para tanto, tais atividades devem estar imbuídas 

de conhecimento, que operará na criança de modo indireto ou direto (ARCE, 1987). 

Em suma, nota-se a preocupação legítima com a elaboração de um novo PPP 

e a responsabilidade do grupo/equipe frente à necessidade de educar sobre as 

questões ambientais com qualidade, com o fim de uma sociedade justa e 

ecologicamente equilibrada. A necessidade de uma educação ambiental crítica, 

contínua e permanente é apontada por Sato (1997), que ressalta que os projetos 

pesquisados na escola não alcançam seu objetivo, ou seja, a crítica relação íntima 

com a educação ambiental como ato político do indivíduo; enfim, a partir da análise 

do PPP e das informações obtidas com gestor e professores, constatou-se a ausência 

da temática ambiental na escola objeto deste estudo, surgindo os temas somente 

como mera atividade do cotidiano escolar, sem qualquer base teórica ou preocupação 

da responsabilidade em prol do planeta. 

Pelas entrevistas, nota-se a ausência da comunidade escolar para a 

sensibilização das questões ambientais, que fica à mercê dos veículos de 

comunicação, como jornais, televisão e redes sociais. É de notar-se, ainda, a ausência 

efetiva real da matriz municipal ou a chamada proposta popular no PPP, já que a regra 

geral destaca a importância de se entender a escola como principal veículo da 

educação moderna e que o ensino de ciências da natureza na Educação Infantil é 

fundamental para o processo de humanização dos educandos. Em suas bases 
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teóricas, alicerçadas no posicionamento teórico-metodológico, com fundamentos na 

pedagogia histórico-crítica e na psicologia histórico-cultural, o ensino de ciências da 

natureza proporciona a transformação dos saberes. A própria matriz informa que o 

principal objetivo é proporcionar a reflexão dos professores da Educação Infantil para 

o processo de humanização dos alunos e no meio ambiente escolar.  

No PPP da escola de educação infantil estudada, não há uma base puramente 

definida em se tratando das questões ambientais, mas indicativos de que as ideias de 

pensadores como Freire e Vygotsky podem ser relevantes, muito embora os autores 

sejam de momentos históricos diferentes. Deve-se considerar que, em seus trabalhos, 

ambos levantaram questões pertinentes ao contexto do trabalho da temática 

ambiental, à construção do conhecimento para aclarar a pesquisa e algumas questões 

que são objeto deste estudo. 

Na continuidade da pesquisa, chama muito a atenção, no PPP da unidade 

escolar estudada e nas falas das professoras, a citação das ideias do educador 

brasileiro Paulo Freire; devemos considerar algumas de suas contribuições no campo 

educacional e sua relevância. Em nossas análises, ele é citado várias vezes pelas 

cinco docentes, com a profunda admiração por seu trabalho. Logo, será necessária a 

compreensão de sua linha de pensamento e suas contribuições para o ensino de 

ciências na Educação Infantil. 

Gadotti (1996) menciona em sua obra, entre Freire e Vygotsky, a importância à 

valorização dos saberes dos alunos em situações vivenciais dos sujeitos. Por isso, é 

importante os docentes utilizarem em suas vivências escolares o ensino de ciências 

na Educação Infantil, com a finalidade de levar a reflexão ambiental às futuras 

gerações. Assim, o processo de construção do conhecimento terá sentido em prol da 

sociedade; desta forma, será deixada de lado a linha tradicional conteudista e 

disciplinar de uma época opressora. 

  Na literatura acadêmica, nos artigos científicos, nos textos legais e em outras 

publicações, fica explícito que a ação do homem é a grande causadora dos danos ao 

meio ambiente. É claro, também, que a educação ambiental exerce papel fundamental 

no processo de transformação do indivíduo, cuja finalidade é promover mudanças de 

atitudes, comportamentos e, principalmente, a construção de valores sociais, 

buscando a formação para construção de uma sociedade sustentável. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O objetivo foi o de refletir e analisar a teoria e as práticas pedagógicas da escola 

estudada no tocante à educação ambiental. Lembrando que o objetivo de tal domínio 

é permitir que as vivências das crianças, através do cuidado, das brincadeiras e das 

aprendizagens, contribuam em suas capacidades para sua formação, tornando-as 

agentes de transformação social-ecológicos.  

Dessa perspectiva, a organização escolar e seus atores sociais — como gestor 

escolar, docentes, funcionários da equipe de apoio — são considerados ativos 

(LIBÂNEO et al., 2003, p. 340). A preocupação inserida nesta pesquisa foi a de realizar 

um levantamento sobre a realidade atual da Rede Municipal de Educação de Bauru 

no que diz respeito ao eixo temático educação ambiental ou ciências naturais. 

Com base no referencial teórico apresentado, coleta de dados, análises e discussões 

com a literatura acadêmica específica, conclui-se que efetivamente faltam projetos e 

atividades em educação ambiental na prática pedagógica dos docentes. É preciso 

articulação, ações voltadas à temática, que é relegada a momentos específicos ou 

datas comemorativas, para a elaboração de um projeto em processo permanente na 

rotina escolar. 

Nota-se que o trabalho dos docentes da rede é heterogêneo, pois desenvolvem 

atividades e conteúdos na temática de formas distintas. É importante ressaltar ainda 

a realidade atual da escola, alocada em espaço físico pequeno, sem arborização ou 

área externa adequada ou plausível para estimular as ações e que servisse de 

motivação para os docentes e as crianças nos planejamentos diários.  

O tema da educação ambiental no PPP, fundamentado de maneira semelhante 

aos ditames da Matriz Curricular do Município, nota-se uma junção de informações, 

sem destaque ao trabalho a ser desenvolvido no eixo da temática ambiental, enfim, o 

que configura a existência apenas formal da temática na elaboração do documento. 
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Resumo: o rápido ciclo de consumo e descarte de equipamentos eletroeletrônicos 
(EEEs), resultante do avanço da tecnologia ocorrido nas últimas décadas, tem 
acarretado na produção de resíduos eletroeletrônicos (REEEs) em larga escala. O 
descarte irregular destes resíduos têm ocasionado sérios problemas socioambientais. 
O objetivo desse trabalho foi realizar um levantamento a cerca do processo de gestão 
dos REEEs nas escolas públicas da cidade de São Paulo, tendo como estudo de caso 
as escolas do bairro de Ermelino Matarazzo. Para a estimativa dos REEEs gerados 
nas referidas unidades de ensino, foi realizado um levantamento quantitativo dos 
EEEs existentes atualmente nestas instituições e adotado o tempo de vida e peso 
médio destes equipamentos, descritos em literatura, como base para os cálculos. O 
atual processo de gerenciamento destes resíduos, o grau de percepção, 
conhecimento e interesse em relação à Politica Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) 
e à problemática do descarte irregular dos resíduos eletrônicos para o meio ambiente 
e saúde humana foram analisados através da aplicação de questionários à alunos, 
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professores e administradores destas unidade de ensino. Ao final do levantamento, 
contatou-se que os EEEs majoritariamente presentes nas unidades de ensino são 
aqueles que geram REEEs da linha verde, em especial monitores, CPU, impressoras 
e acessórios de informática. Juntos, todos os equipamentos desta categoria foram 
responsáveis pela geração de 938,62 kgano-1 de REEEs, nas escolas englobadas 
neste trabalho. Apesar de, nestas unidades de ensino, existir equipamentos 
eletroeletrônicos que geram REEEs da linha branca e marrom, a quantidade ínfima 
destes equipamentos faz com que a linha verde seja a principal categoria de REEEs 
gerada, sendo responsável por 97% da geração. Constatou-se também que o 
conhecimento acerca da PNRS, bem como, sobre à problemática do descarte irregular 
dos resíduos eletrônicos para o meio ambiente e saúde humana é pouco difundido 
entre os alunos, professores e administradores, no entanto, existe um potencial 
interesse, por parte dos mesmos, em adotar sistema de gestão para o correto descarte 
destes resíduos. Por fim, foi possível verificar que existem algumas políticas e 
procedimentos de gestão destes resíduos nas unidades de ensino avaliadas, porém 
há ausência de ações e estímulos para que os resíduos sejam completamente geridos 
de forma correta e/ou sustentável. 

Palavras-chave: resíduos eletrônicos. resíduos tecnológicos. e-lixo. escolas 

 

Abstract: the rapid consumption and disposal cycle of electrical and electronic 
equipment (EEEs), resulting from the advance in technology that has taken place in 
recent decades, has resulted in the production of electrical and electronic waste 
(WEEE) on a large scale. Irregular disposal of this waste has caused serious social 
and environmental problems. The objective of this work was to carry out a survey about 
the WEEE management process in public schools in the city of São Paulo, having as 
a case study the schools in the Ermelino Matarazzo neighborhood. To estimate the 
WEEE generated in these teaching units, a quantitative survey of the EEE currently 
existing in these institutions was carried out and the lifetime and average weight of 
these equipments, described in the literature, was adopted as the basis for the 
calculations. The current process of managing this waste, the degree of perception, 
knowledge and interest in relation to the National Policy on Solid Waste (NPSW) and 
the problem of irregular disposal of electronic waste for the environment and human 
health were analyzed through the application of questionnaires to students, teachers 
and administrators of these teaching units. At the end of the survey, it was found that 
the EEEs mostly present in the teaching units are those that generate WEEE from the 
green line, especially monitors, CPUs, printers and computer accessories. Together, 
all equipment in this category were responsible for the generation of 938.62 kgano-1 
of WEEE, in the schools included in this work. Although, in these teaching units, there 
are electronic equipment that generate white and brown line WEEE, the tiny amount 
of this equipment makes the green line the main category of WEEE generated, 
accounting for 97% of the generation. It was also found that knowledge about the 
NPSW, as well as about the problem of irregular disposal of electronic waste for the 
environment and human health is not widespread among students, teachers and 
administrators, however, there is a potential interest, for part of them, in adopting a 
management system for the correct disposal of this waste. Finally, it was possible to 
verify that there are some policies and procedures for the management of this waste 
in the evaluated teaching units, but there is an absence of actions and stimuli for the 
waste to be completely managed in a correct and/or sustainable manner. 
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INTRODUÇÃO 

 

O aumento na geração e no descarte de resíduos sólidos, decorrente 

principalmente do processo de urbanização e do aumento da população, tem sido 

relacionado à diversas problemática socioambiental e tem sido o foco das políticas 

públicas (FERRONATO E TORRETTA, 2019; DEUS ET AL., 2015). 

Dentre as classes de resíduos sólidos existentes, estão os de equipamento 

eletroeletrônicos (REEEs), também conhecidos por resíduo tecnológico, lixo eletrônico 

ou e-waste. Esses resíduos se tornaram atualmente um grande problema para o meio 

ambiente e a sociedade, devido às maiores taxas de consumo de equipamentos 

elétricos e eletrônicos e ciclos de vida curtos. Esse curto ciclo de vida vem acarretando 

numa maior incidência de descarte, na maioria das vezes sem destino apropriado 

(KUMAR ET AL., 2017; ILANKOON ET AL., 2018). 

De acordo com o Global E-Waste Monitor (2020), em 2019 foi gerado um 

recorde de 53,6 milhões de toneladas métricas (Mt) de resíduos eletroeletrônicos em 

todo o mundo. Estima-se que a geração de REEEs até 2030 chegará a 74 Mt, 

tornando-o o resíduo sólido de maior crescimento no mundo. No Brasil, foram gerados 

3,9 Mt de REEEs, sendo que somente 0,7% deste montante foi documentado como 

reciclado (FORTI ET AL., 2020). 

De acordo com a ABNT/NBR 10.004 grande parte dos materiais englobados 

como resíduos eletroeletrônicos é classificada como Resíduo Classe I - Perigosos 

(ABNT, 2004). Na ANBT/NBR 16.156 também estão estabelecidos os requisitos para 

proteção ao meio ambiente e também para o controle dos riscos da segurança e saúde 

no trabalho para as atividades de logística reversa deste tipo de resíduo (ABNT, 2013). 

Recentemente, esta classe de resíduo tem sido classificada também por linhas, de 

acordo com a designação adotada para a identificação dos aparelhos eletroeletrônicos 

(ABDI, 2013). Este tipo de classificação tem sido aplicado em todo o território nacional 

e é feita através de quatro linhas, definida pelas cores branca, marrom, azul e verde. 
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A Figura 1 apresenta os principais equipamentos e/ou resíduos que compõe cada uma 

destas linhas. 

 

Figura 1 - Agrupamento de produtos eletroeletrônicos por linhas 

 

Fonte: autores 

 

Os resíduos eletroeletrônicos quando descartados ou processados de maneira 

incorreta e desprotegida, acarretam em um grave risco ao meio ambiente e a saúde 

humana, pois possuem em sua composição metais tóxicos (tais como, alumínio, 

arsênio, berílio, bário, cobre, cromo, cádmio, chumbo e mercúrio), além de alguns 

outros compostos químicos como os BFRs (Retardantes de Chama Bromados, em 

inglês Brominated Flame Retardants) (ISLAM ET AL, 2019; YU ET AL., 2017; 

CRISTALE ET AL., 2019). 

Esses compostos resultam, em curto prazo, problemas agudos e doenças 

crônicas aos seres humanos, além de efeito de bioconcentração, bioacumulação e 

biomagnificação no meio ambiente (YANG ET AL., 2018; KUMAR ET AL., 2017; 

ILANKOON ET AL., 2018). Os metais quando em contato com o solo levam à 

contaminação do mesmo e à sua percolação/lixiviação contamina também águas 

superficiais e lençóis freáticos. Os BFRs quando queimados liberam toxinas danosas 

à atmosfera (KUMAR ET AL., 2017; ISLAM ET AL, 2019; YU ET AL., 2017; CRISTALE 

ET AL., 2019). 

À nível nacional, o Decreto 10.240/2020 regulamenta o descarte dos resíduos 

eletroeletrônicos e no estado de São Paulo, a Lei do Lixo Tecnológico ou Lei 13.576/09 

estabelece a responsabilidade das empresas fabricantes, importadoras ou 

comercializadoras dos produtos tecnológicos em instituir e manter a logística reversa 

destes resíduos através da disponibilização de pontos de coleta aos consumidores 

(BRASIL, 2020; SÃO PAULO, 2009). 

resíduos 
eletroeletrônico

s 

- Computadores (CPU e

monitores)

- Desktop

- Laptops

- Noteboks

- Tablets

- Acessórios de informática

- Telefones celulares

LINHA VERDE

- Refrigeradores

- Congeladores

- Fogões

- Lavadoras de roupa

- Lavadoras de louça

- Secadoras
- Condicionadores de ar

LINHA BRANCA

- Batedeiras

- Liquidificadores

- Ferros e fornos elétricos

- Furadeiras

- Secadores de cabelo

- Multiprocessadores

- Aspiradores de pó

- Cafeteiras

LINHA AZUL

- Televisores (tubo, LCD,

LED, plasma)

- Aparelhos de DVD

- Aparelhos de VHS

- Equipamentos de áudio

- Câmeras
- Filmadoras

LINHA MARROM

https://pt.wikipedia.org/wiki/Meio_ambiente
https://pt.wikipedia.org/wiki/Meio_ambiente
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Apesar da logística reversa estar estabelecida na Política Nacional de Resíduos 

Sólidos e prevista na Lei 13.576/09, esta prática ainda não se encontra aplicada para 

todos os resíduos eletrônicos gerados do país, sendo necessária uma maior 

participação de todos os setores e da população para que a correta gestão destes 

resíduos seja efetuada com mais eficiência e segurança (BRASIL, 2010; BRASIL, 

2020).  

Na cidade de São Paulo, diversas regiões não possuem implantação adequada 

ou possuem sistemas ineficientes de gestão desses resíduos. Essa falha é notada 

especialmente em bairros mais populosos e afastados do centro da cidade como, por 

exemplo, o bairro Ermelino Matarazzo. O bairro de Ermelino Matarazzo, situado na 

zona leste, possui 113.615 habitantes, de acordo censo demográfico de 2010 e 

apresenta apenas um ponto de coleta de resíduos eletroeletrônicos regulamentado 

(IBGE, 2010; São Paulo, 2021) 

  

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICAS 

 

Mapear o fluxo de geração dos resíduos eletroeletrônicos é fundamental para 

o estabelecimento de politicas de gestão. A gestão de REEEs nos municípios tem se 

demonstrado complexa, pois está associada a diversos fatores, tais como, 

disponibilidade tecnológica e econômica e fatores comportamentais da população. 

Diversos estudos têm sido publicados nos últimos anos, descrevendo que o 

gerenciamento destes resíduos, no âmbito domiciliar, comercial e industrial, tem sido 

ineficiente e medidas para uma correta gestão têm sido propostas. 

No que concerne o ambiente escolar, os dados da literatura focam 

especialmente no âmbito de instituições de ensino superior. De acordo com estes 

estudos, o panorama de gestão dos REEEs nas instituições de ensino superior, em 

diferentes regiões do Brasil, é de ausência de diretrizes, planejamento e ações que 

promovam a sustentabilidade e a segurança ao meio ambiente e saúde humana. 

No Estado de São Paulo, (REIDLER, 2012), analisou o processo de geração, o 

fluxo e o destino dos REEEs em uma das escolas da Universidade de São Paulo 

(USP), com base nas normas definidas em legislações nacionais, concluindo que os 

procedimentos adotados não atendem aos requisitos fundamentais de 

sustentabilidade. 
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Silva (2010a) avaliou o sistema de manejo dos REEEs resíduos no Centro de 

Descarte e Reúso de Resíduos de Informação (CEDIR) da USP constatando que a 

gestão destes resíduos na instituição é complexa, e propôs diretrizes para 

aperfeiçoamento para este gerenciamento. 

Ainda no Estado de São Paulo, Camargo (2013) apresentou um diagnostico da 

situação dos resíduos eletroeletrônicos gerados em uma das faculdades da 

Universidade do Estado de São Paulo (UNESP), verificando a quase total inexistência 

de diretrizes e planejamento para os REEEs. 

O processo de gerenciamento dos REEEs em instituição de nível superior do 

Amazonas também já foi reportado. No estudo desenvolvido por da Silva (2010) no 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas verificou-se um 

crescimento do número de equipamentos eletrônicos em desuso e que o descarte de 

muitos deles tem sido realizado de forma incorreta, representando perigo ao meio 

ambiente local. 

Em Sergipe, o processo de descarte de equipamentos eletroeletrônicos em um 

dos campus da Universidade Federal de Sergipe foi o foco da pesquisa de Santos, 

2018. O autor concluiu que não existem procedimentos definidos para o descarte dos 

equipamentos eletroeletrônicos e medidas de gestão destes equipamentos foram 

sugeridas em seu estudo. 

 Falcon e Araujo (2017) desenvolveram um estudo analisando qualitativamente 

o atual modelo de gestão de resíduos eletroeletrônicos em uma Instituição Federal de 

Educação Superior localizada no Estado do Rio de Janeiro, constatando um acúmulo 

destes resíduos e a necessidade de criação e de maior poder e autonomia às 

comissões para um correto tratamento e a gestão. 

Apesar do vasto mapeamento a cerca da gestão dos REEEs juntos às 

instituições de ensino superior, são escassos os estudos sobre o processo de 

gerenciamento destes resíduos nas escolas públicas de ensino básico. Os dados 

divulgados na literatura para estas instituições focam especialmente nos resíduos 

orgânicos e reciclados. Desta forma é nítida a necessidade de levantamentos nestes 

ambientes para melhor compreensão da realidade, dificuldades encontradas e 

proposição de diretrizes para o estabelecimento ou aperfeiçoamento de corretas 

práticas de gestão. 
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METODOLOGIA 

A partir de consulta ao Portal da Secretaria Municipal de Educação de São 

Paulo (http://portal.sme.prefeitura.sp.gov.br/Main/School#/) e do Portal da Secretaria 

da Educação do Estado de São Paulo (http://www.educacao.sp.gov.br/central-de-

atendimento/index_escolas.asp) foram identificadas às dezesseis escolas públicas 

pertencentes ao distrito de Ermelino Matarazzo, na cidade de São Paulo, SP, Brasil. 

Os referidos diretores e/ou supervisores dessas escolas foram contatados de 

forma a se obter permissão e apoio para o desenvolvimento deste estudo. 

Para o levantamento da quantidade de equipamentos eletroeletrônicos (EEEs) 

gerados por cada instituição de ensino utilizou-se um questionário, com perguntas 

quantitativas, aplicado aos administradores (responsáveis pelo gerenciamento dos 

REEEs) das escolas. Nas escolas onde foi obtida permissão, os dados foram obtidos 

também através de visita in loco. 

O mapeamento do atual cenário de gerenciamento destes resíduos em cada 

unidade de ensino também foi realizado através da aplicação de um questionário aos 

administradores das escolas. 

O mapeamento do conhecimento, percepção e interesse em relação à Politica 

Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) e à problemática do descarte irregular dos 

resíduos eletrônicos foi feito através de um questionário base contendo questões 

binárias e de aprofundamento. Este questionário foi aplicado aos dois grupos de 

participantes (alunos e funcionários) sem a identificação pessoal dos mesmos. 

As respostas dos questionários foram recebidas contendo apenas o nome da 

instituição de ensino e a categoria do respondente (aluno, docente e/ou 

administrador), sem identificação pessoal. 

Todos os dados e informações coletados nas unidades foram tabulados e 

analisados. Dados duvidosos ou de pouca relevância para esse estudo foram 

segregados, a fim de prover um levantamento fidedigno, adequado e que cumprisse 

com os objetivos propostos nesse estudo. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Das dezesseis escolas públicas pertencentes à região de Ermelino Matarazzo, 

seis foram desconsideradas, devido à impossibilidade de obtenção de dados. As 

outras dez escolas englobadas neste trabalho foram identificadas pelas siglas MWF, 

OM, RSJ, RGCS, JMN, LMFF, JFN, AF, DG e EM. 
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De acordo com o levantamento realizado, todas as unidades de ensino 

possuem em sua infraestrutura diversos equipamentos eletroeletrônicos, para atender 

alunos e funcionários.  

Para este trabalho foram englobados todos os equipamentos relatados e/ou 

observados na visita in loco. Estes equipamentos estão dispostos em 9 diferentes 

áreas: sala de aula, sala de diretoria, sala de professores, sala de recursos 

multifuncionais, auditório, cozinha, secretaria, refeitório e laboratórios (de informática 

e/ou ciências); e pertencem as linhas verde, branca e marrom. 

 

Caracterização dos eletrônicos e respectivos resíduos das unidades de ensino 

 

Conforme apresentado no Gráfico 1, dentre os equipamentos que geram 

REEEs da linha verde, os mais frequentes são os assessórios de informática (mouse, 

teclado e baterias), representando 43,6%, seguido dos monitores e CPU (20,0% e 

19,9 %, respectivamente). Dos EEEs que geram resíduos da linha branca os 

refrigeradores são os mais abundantes (1,7 %), enquanto que, os que geram resíduos 

da linha marrom, são representados principalmente pelos aparelhos de som (2,6 %), 

televisores (2,3 %) e aparelhos de DVD (2,0 %). 

 

Gráfico 1. Porcentagem dos equipamentos eletroeletrônicos descritos nas unidades de 

ensino e que geram REEEs da: (a) linha verde e (b) linha branca e marrom. 

 

(a) 

 

(b) 

Fonte: autores (2020) 

 

Dos equipamentos e acessórios eletrônicos presentes nas unidades de ensino, 

aqueles que foram trocados em maior quantidade também foram os acessórios de 

informática, seguidos dos monitores e CPU. Um montante  61 acessórios de 
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informática foram trocadas nos últimos 3 anos. Quanto aos monitores e CPU, cerca 

de 20 unidades foram trocadas no mesmo período.  

A geração de REEEs nas unidades de ensino foi estimada tanto em quantidade 

(massa, kg) quanto em geração per capita. Para estes cálculos tomou-se como base 

o número de estudantes e de equipamento existentes atualmente nestas instituições, 

e considerou-se o tempo de vida útil (TVU) e o peso médio (PM), descritos na literatura 

para cada tipo de equipamento (Tabela 1) (RODRIGUES ET AL., 2015). Para o item 

denominado como acessórios de informática o tempo de vida útil e o peso médio 

adotado foram obtidos através da média da TVU e PM dos componentes citados pelas 

instituições (mouse, teclado e baterias). 

De acordo com os Quadros I a III, os EEEs que geram resíduos da linha verde 

foram os que mais contribuíram para a geração de resíduos das instituições de ensino. 

A geração anual destes resíduos ficou em torno de 58,45 a 127,81 kg/ano e de 0,15 

a 0,31 kg/aluno. Dos equipamentos pertencentes a esta linha, a CPU e o monitor CRT 

foram os que mais contribuíram para este montante com uma geração média de 58,25 

kg/ano e geração per capita de 0,12 kg/aluno para CPU e de 21,63 kg/ano e 0,05 

kg/aluno para o monitor CRT. 

 

Tabela 1- Vida útil média dos equipamentos eletroeletrônicos presentes nas unidades de 

ensino. 

Linha Produtos 
Média do tempo de Vida 

útil (ano) 

Peso Médio 

(kg/unidade) 

Verde 

Computador (CPU) 6 15,0 

Monitor CRT 12 15,0 

Monitor LCD 9 10,0 

Notebook 7 2,9 

Impressora/Scanner 7 5,6 

Acessórios de informática 5 0,4 

Telefones 4 0,5 

Branca 

Refrigerador 12 61,0 

Freezer 11 30,0 

Fogão 11 30,0 
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Marrom 

TV de tubo 12 31,0 

TV Led/LCD 7 8,0 

Aparelho de DVD 7 3,2 

Aparelho de Som 14 4,6 

Projetores 9 3,8 

Fonte: adaptado de Rodrigues et al. (2015) 

 

Apesar de apresentarem pesos individuais superiores aos da linha verde, as 

quantidades reduzidas de freezers, refrigeradores e fogões resultou em uma menor 

geração de REEEs da linha branca nas instituições de ensino. Estes equipamentos 

juntos corresponderam a uma média de 13,71 kg/ano e 0,03 kg/aluno. 

A quantidade reduzida de unidades de projetores, TV, aparelhos de som e de 

DVD, também foi responsável pela menor geração de REEEs da linha marrom, com 

uma média de 6,59 kg/ano e geração per capita de 0,017 kg/aluno. 

 

Quadro I – Número de alunos e dados dos equipamentos eletroeletrônicos e dos resíduos 

da linha verde gerados nas escolas. 

Escolas 
MWF OM RSJ 

RGC
S 

JMN LMFF JFN AF DG EM 

No Alunos 250 730 545 365 735 342 577 371 415 607 

Monitor CRT 

EEE (un) 10 22 15 17 23 21 22 13 11 19 

REEE 
(kg/aluno) 

0,05 0,04 0,03 0,06 0,04 0,08 0,05 0,04 0,03 0,04 

REEE (kg/ano) 12,50 27,50 18,75 21,25 28,75 26,25 27,50 16,25 13,75 23,75 

Monitor LCD 

EEE (un) 6 6 5 5 10 5 4 7 9 7 

REE (kg/aluno) 0,03 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,01 0,02 0,02 0,01 

REE (kg/ano) 6,67 6,67 5,56 5,56 11,11 5,56 4,44 7,78 10,00 7,78 

Notebook 

EEE (un) 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 

REE (kg/aluno) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

REE (kg/ano) 0,00 0,83 0,00 0,00 0,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CPU 

EEE (un) 14 28 20 22 30 26 26 19 20 28 

REE (kg/aluno) 0,14 0,10 0,09 0,15 0,10 0,19 0,11 0,13 0,12 0,12 

REE (kg/ano) 35,00 70,00 50,00 55,00 75,00 65,00 65,00 47,50 50,00 70,00 



CAMINHOS PARA A SUSTENTABILIDADE: CENÁRIO ATUAL E PERSPECTIVAS PARA O FUTURO 

 

 

65 

Acessórios de informática 

EEE (un) 32 56 60 50 80 80 26 40 30 56 

REE (kg/aluno) 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,00 0,01 0,01 0,01 

REE (kg/ano) 2,56 4,48 4,80 4,00 6,40 6,40 2,08 3,20 2,40 4,48 

Impressora/Scanner 

EEE (un) 2 4 2 2 7 2 5 2 1 4 

REE (kg/aluno) 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,01 

REE (kg/ano) 1,60 3,20 1,60 1,60 5,60 1,60 4,00 1,60 0,80 3,20 

Telefone 

EEE (un) 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 

REE (kg/aluno) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

REE (kg/ano) 0,13 0,13 0,25 0,13 0,13 0,25 0,13 0,13 0,13 0,13 

Fonte: autores (2020) 

 

Quadro II – Número de alunos e dados dos equipamentos eletroeletrônicos e dos resíduos 

da linha branca gerados nas escolas. 

Escolas MWF OM RSJ RGCS JMN LMFF JFN AF DG EM 

No Alunos 250 730 545 365 735 342 577 371 415 607 

Freezer 

EEE (un) 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 

REE (kg/aluno) 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 

REE (kg/ano) 2,73 0,00 2,73 0,00 0,00 2,73 0,00 0,00 0,00 0,00 

Refrigerador  

EEE (un) 3 2 3 2 1 2 1 2 3 1 

REE (kg/aluno) 0,06 0,01 0,03 0,03 0,01 0,03 0,01 0,03 0,04 0,01 

REE (kg/ano) 15,25 10,17 15,25 10,17 5,08 10,17 5,08 10,17 15,25 5,08 

Fogão 

EEE (un) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

REE (kg/aluno) 0,01 0,00 0,01 0,01 0,00 0,01 0,00 0,01 0,01 0,00 

REE (kg/ano) 2,73 2,73 2,73 2,73 2,73 2,73 2,73 2,73 2,73 2,73 

Fonte: autores (2020) 

 

Quadro III – Número de alunos e dados dos equipamentos eletroeletrônicos e dos resíduos 

da linha marrom gerados nas escolas. 

TV de tubo 

EEE (un) 1 0 2 0 0 2 0 0 0 0 

REE (kg/aluno) 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 

REE (kg/ano) 2,58 0,00 5,17 0,00 0,00 5,17 0,00 0,00 0,00 0,00 
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TV Led/LCD 

EEE (un) 2 2 3 3 2 2 1 3 3 1 

REE (kg/aluno) 0,01 0,00 0,01 0,01 0,00 0,01 0,00 0,01 0,01 0,00 

REE (kg/ano) 2,29 2,29 3,43 3,43 2,29 2,29 1,14 3,43 3,43 1,14 

Aparelho de DVD 

EEE (un) 4 2 2 3 2 3 0 2 4 1 

REE (kg/aluno) 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

REE (kg/ano) 1,83 0,91 0,91 1,37 0,91 1,37 0,00 0,91 1,83 0,46 

Aparelho de Som1 

EEE (un) 4 2 0 4 5 5 1 5 4 1 

REE (kg/aluno) 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

REE (kg/ano) 1,31 0,66 0,00 1,31 1,64 1,64 0,33 1,64 1,31 0,33 

Projetores 

EEE (un) 4 1 0 4 0 0 1 0 6 1 

REE (kg/aluno) 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 

REE (kg/ano) 1,69 0,42 0,00 1,69 0,00 0,00 0,42 0,00 2,53 0,42 

Fonte: autores (2020) 

 

Percepção, conhecimento e interesse sobre PNRS e resíduos eletrônicos. 

 

Quanto à percepção e grau de conhecimento dos funcionários das unidades de 

ensino em relação à problemática do descarte irregular dos resíduos eletrônico e os 

riscos atrelados, bem como, sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos, constatou-

se que a maior parte dos envolvidos no uso e descarte dos materiais eletrônicos (60%) 

não tem conhecimento sobre o assunto.  

Dos 40% que afirmaram conhecer o tema de uma forma geral, 16% conhecem 

muito pouco e 12% conhecem pouco. Somente 4% consideram ter um conhecimento 

razoável e 8% afirmam ter um bom conhecimento. Nenhum dos participantes afirmou 

ter conhecimento excelente sobre o assunto. 

Dos 40% que afirmaram conhecer a problemática do descarte irregular dos 

resíduos eletrônicos e os riscos atrelados ao meio ambiente e à saúde humana a 

porcentagem daqueles que conhecem pouquíssimo e pouco (8 e 16%, 

respectivamente) se iguala ou supera o conhecimento razoável e bom (8%). 

Em relação à Política Nacional de Resíduos Sólidos, dos 40% que conhecem 

o assunto, novamente o nível de profundidade classificado como pouquíssimo ou 
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pouco (8 e 20%, respectivamente) se iguala ou supera consideravelmente o nível de 

conhecimento considerado razoável ou bom (8 e 4%, respectivamente). Nenhum 

participante respondeu ter muito conhecimento sobre a PNRS. 

Apesar da ausência e/ou deficiência de conhecimento contatou-se um alto 

índice (90%) daqueles que consideram o descarte correto destes materiais relevante 

e julgam que o gerenciamento de resíduos eletrônicos é um tema necessário a ser 

trabalhado nas unidades de ensino.  

Dentro da percepção dos funcionários e alunos em relação ao descarte do 

montante de resíduos sólidos eletrônicos gerados no último ano nas unidades de 

ensino, 100% consideram que os resíduos não foram completamente descartados de 

forma adequada.  

Com relação ao interesse dos alunos constatou-se que existe potencial 

interesse dos alunos no assunto. De acordo com as respostas obtidas, 50% dos 

funcionários acreditam que haveria interesse dos alunos em ações de conscientização 

sobre o tema de gerenciamento eletrônico na escola.  

Apesar de não se ter obtido respostas sobre os alunos terem “muito interesse”, 

observou-se que o soma das respostas de “pouco” (15%), “razoável” (10%) e “bom” 

(5%) interesse supera a classificação “pouquíssimo interesse” (20%) e que, portanto, 

o estabelecimento de diretrizes de gestão, economicamente viáveis, pode ter boa 

aceitabilidade de implantação nestas unidades de ensino, tanto por parte dos 

funcionários quanto dos alunos.  

 

Cenário atual do gerenciamento dos resíduos eletrônicos nas unidades de 

ensino 

 

A pesquisa realizada mostrou que a maior parte das unidades de ensino 

abordadas neste estudo (70%) realiza algum tipo de gerenciamento de seus resíduos 

eletrônicos. Da mesma forma, 70% afirmam haver alguma política de gerenciamento 

dos resíduos eletrônicos por parte dos órgãos responsáveis pela gestão da escola ou 

Prefeitura ou Governo do Estado. 

Através da descrição dos responsáveis pela gestão dos REEEs foi possível 

constar que o fluxo de destinação de resíduos sólidos eletrônicos nas unidades de 

ensino segue basicamente o mesmo caminho. 
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Este fluxo é iniciado pela coleta interna na unidade, que ocorre no momento da 

inutilização dos eletrônicos, seguida por uma classificação deste resíduo. Esta 

classificação não segue as normas NBR 10.004/045 (Classe I, Classe II A e Classe II 

B), e é feita diferentes formas em cada unidade de ensino. 

As etapas seguintes são: i) o acondicionamento deste material em local, que é 

definido em função da disponibilidade de área da escola, porém sem necessariamente 

ter as condições de segurança devida para o acondicionamento dos REEEs e ii) 

realização dos trâmites definidos na Resolução SE 83, de 17 de dezembro de 2013 

(SÃO PAULO, 2013). 

De acordo com a Resolução SE 83, o processo de desfazimento destes 

resíduos deve ser feito por meio de ofício, à Equipe de Apoio de Materiais Excedentes 

da Diretoria de Ensino que encaminhará a solicitação ao Grupo de Trabalho de 

Material Excedente (GTMEX), para análise e providências. A destinação final destes 

resíduos, adotadas pelo GTMEX, geralmente é feita pelo encaminhamento dos 

REEEs à cooperativa ou associações de reciclagem destes resíduos, devidamente 

habilitadas. 

Apesar dos encaminhamentos definidos na Resolução SE 83, observou-se que 

as unidades escolares nem sempre efetivam a solicitação de remoção dos REEs junto 

à Diretoria de Ensino e, nestes casos, ocorre o acúmulos destes resíduos nas 

unidades de ensino. 

Há pouco ou nenhum conhecimento por parte dos responsáveis das unidades 

de ensino sobre qual a destinação dos resíduos, após a retirada dos resíduos por 

essas equipes. Esse desconhecimento sobre a destinação dos REEEs corrobora com 

a percepção dos 100% dos participantes que consideram que os resíduos não foram 

completamente descartados de forma adequada e reforça o motivo pelo qual a maior 

parte dos respondentes desconhecem os riscos atrelados ao descarte incorreto desse 

material. 

Através dos dados obtidos neste estudo foi possível contatar que atualmente 

não existem consideráveis ações de conscientização sobre o tema por parte das 

unidades de ensino ou do órgão responsável, sendo que apenas 10% das escolas 

afirmaram possuir alguma ação. Também não foi constatada, para os últimos cinco 

anos, a existência considerável de ações ou estímulos para um gerenciamento mais 

adequado dos resíduos eletrônicos nestas unidades de ensino. Do total de respostas, 
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somente 10% das escolas afirmam terem tido algum tipo de ação ou estímulo desta 

natureza. 

Diretrizes de Gestão para os resíduos sólidos eletrônicos nas unidades de 

ensino 

 

 Para a elaboração e implantação de uma gestão adequada dos REEEs, 

sugere-se à capacitação dos profissionais das unidades de ensino para que as 

possam executar os corretos procedimentos de classificação, armazenamento e 

descarte destes materiais conforme as legislações em vigor (BRASIL, 2010; BRASIL, 

2020). 

Outro ponto importante a ser considerado são ações voltadas ao ensino da 

educação ambiental, pois essa configura um instrumento fundamental de mudança, 

voltado ao desenvolvimento de uma consciência crítica para com o meio ambiente. 

A educação ambiental tem sido utilizada como ferramenta para resolver os 

problemas associados aos resíduos sólidos, desde a geração, coleta, transporte até 

a disposição no destino final. Adicionalmente os custos de campanhas educacionais 

de cunho ambiental representam um investimento baixo, dentro de ações de coleta. 

Essas campanhas devem se pautar nos princípios da não geração, redução, 

reutilização e reciclagem de resíduos. Orientando e capacitando adequadamente os 

atores envolvidos nessa temática, esses se tornarão vetores dentro da comunidade, 

fazendo assim com que possamos ter resultados positivos nesses locais (SOARES; 

SALGUEIRO; GAZINEU, 2007). 

Para Bassani (2011), a coleta seletiva figura como uma importante opção para 

a reutilização e reciclagem de materiais, reduzindo o montante de resíduos que serão 

dispostos adequadamente e, em muitos casos, inadequadamente. Após as etapas de 

orientação e capacitação dos alunos e funcionários, sugere-se a instalação de 

coletores dentro das escolas, para recebimento e correta gestão desses resíduos. 

Como medidas adicionais, propõem-se ainda a criação de oficinas voltadas aos 

alunos, principalmente crianças, para estimular a reutilização dos resíduos 

eletroeletrônicos. No caso de adolescentes e adultos, pode-se mostrar a 

oportunidades de geração de renda, com o reaproveitamento dos resíduos, que 

podem se transformar em matéria-prima para a produção de novos produtos ou 

processo. A reutilização poderá trazer também benefícios para a comunidade local, e 

aliar outros atores, como cooperativas. 
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Todas as diretrizes propostas devem ser revistas e aprimoradas com o passar 

do tempo, buscando tornarem-se cada vez mais eficientes. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Conclui-se que os resíduos eletrônicos majoritários nas unidades de ensino são 

os da linha verde, representados principalmente pelos monitores, CPU e acessórios 

de informática (mouse, teclado e bateria).  

Conclui-se também que há uma ausência de conhecimento acerca da PNRS, 

bem como, sobre a problemática do descarte irregular dos resíduos eletrônicos para 

o meio ambiente e saúde humana por parte dos alunos e funcionários das unidades 

de ensino. No entanto, ambas as categorias consideram o descarte correto destes 

resíduos relevante, têm a percepção de que os REEEs gerados nestas unidades de 

ensino não são completamente geridos de forma adequada e existe um potencial 

interesse por parte dos mesmos em adotar ações de conscientização sobre o tema e 

de gerenciamento para correto descarte dos resíduos eletrônico nas escolas. 

Conclui-se ainda que existem algumas políticas e procedimentos de gestão 

destes resíduos nas unidades de ensino avaliadas, porém falta ações e estímulos para 

que os resíduos sejam completamente descartados de forma correta e/ou sustentável. 

Os níveis de conhecimento e de ações constatado neste trabalho corroboram 

com a necessidade de se conhecer mais profundamente o cenário atual dos resíduos 

eletrônicos nas escolas e propor diretrizes que possam ser implantadas para uma 

gestão mais segura destes resíduos. 
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RESUMO 

O grande avanço tecnológico tem gerado uma grande variedade de tipos, marcas e 
modelos de Equipamentos Elétricos e Eletrônicos (EEE), que apresentam 
composições variadas e complexas de componentes internos, para uma infinidade de 
finalidades e multifuncionalidades. Neste contexto, estes EEE não apresentam, de 
forma visível, sem que haja a necessidade de desmontagem destrutiva, as 
informações dos tipos de materiais recicláveis - dentre eles, os metais preciosos 
contidos na Placa de Circuito Interno (PCI) e respectivas quantidades. Esta é a maior 
dificuldade para viabilizar um sistema de coleta. A solução é uma legislação que 
obrigue os fabricantes de EEE a divulgarem, seja no corpo do equipamento e/ou 
disponibilizarem no site da empresa e de revendedores (para o caso de EEE 
fabricados anterior a legislação ou que saíram de linha, mas continuam em uso ou 
estocados em residências ou outros locais ou que estão descartados 
inadequadamente no meio ambiente); as informações dos componentes recicláveis e 
respectivas quantidades. Solução semelhante e que viabilizou em muito a reciclagem 
de plásticos, foi a embalagem de plástico passar a conter a informação do tipo de 
material utilizado em sua fabricação. Esta ação de benchmarking permitirá viabilizar a 
elaboração de uma tabela de preço para a comercialização dos Resíduos de 
Equipamentos Elétricos e Eletrônicos (REEE), em todas as etapas do processo de 
reciclagem (segregação na geração, coleta, segregação por tipo ou classificação, 
transporte e a destinação final – logística reversa); além de incentivar o interesse do 
catador de sucata pela coleta de REEE (fácil e sem a desmontagem destrutiva); 
possibilitando que a utilização sustentável de recursos naturais e um Sistema de 
Logística Reversa (SLR) sejam uma ferramenta de efetivação da gestão de resíduos 
e da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS).  

Palavras-Chaves: Logística Reversa, Eletroeletrônicos, Tabela-de-preços, Coleta e 
Comercialização. 

 

ABSTRACT 

The great technological advance has generated a wide variety of types, brands and 
models of Electrical and Electronic Equipment (EEE), which present varied and 
complex compositions of internal components, for a multitude of purposes and 
multifunctionalities. In this context, these EEE do not present, in a visible way, without 
the need for destructive disassembly, information on the types of recyclable materials 
- among them, the precious metals contained in the Internal Circuit Board (PCI) and 
respective quantities. This is the greatest difficulty in making a collection system viable. 
The solution is a legislation that requires EEE manufacturers to disclose, either in the 
body of the equipment and / or make it available on the company's website and 
resellers (in the case of EEE manufactured prior to the legislation or that went out of 
line but are still in use or stored in homes or other places or that are improperly 
disposed of in the environment); information on recyclable components and their 
quantities. A similar solution, which made plastic recycling very feasible, was the plastic 
packaging to contain information on the type of material used in its manufacture. This 
benchmarking action will enable the elaboration of a price table for the 
commercialization of Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE), in all stages 
of the recycling process (segregation in generation, collection, segregation by type or 
classification, transport and final destination - reverse logistics); in addition to 
encouraging the interest of the scrap collector in the collection of WEEE (easy and 
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without destructive disassembly); enabling the sustainable use of natural resources 
and a Reverse Logistics System (SLR) to be an effective tool for waste management 
and the National Solid Waste Policy (PNRS). 

Key words: Reverse Logistics, Electronics, Price List, Collection and Marketing. 

 

INTRODUÇÃO 

Com o uso de Equipamentos Elétricos e Eletrônicos ou Eletroeletrônicos (EEE) 

em ascensão, a quantidade de lixo elétrico e eletrônico (também chamado de resíduo 

tecnológico, e-lixo, e-waste, sucata eletrônica ou Resíduo de Equipamentos Elétricos 

e Eletrônicos - REEE), produzido a cada dia cresce igualmente enormemente em todo 

o mundo (Word Health Organization); e o que apresenta reciclagem com maior valor 

econômico agregado. Isto por que, a Placa de Circuito Integrado (PCI) pode conter 

em sua composição mais de 17 metais; sendo uma pequena quantidade dos metais 

preciosos como ouro, prata, platina e paládio e uma maior quantidade de outros metais 

como cobre, chumbo, níquel e estanho. Segundo o Portal Resíduos Sólidos (2014), a 

platina contida nos REEE pode valer até $ 60.000 por kg. 

Os EEE se tornam tecnologicamente obsoletos ou têm o fim de seu ciclo de 

vida em um tempo cada vez mais curto (HENRIQUE JÚNIOR, et al, 2013), e 

constituem uma gama de equipamentos informáticos, de telecomunicações e para 

transmissão de som e imagens. Os módulos básicos comuns a esses produtos são 

conjuntos/placas de circuitos impressos (PCI), cabos, cordões e fios, plásticos 

antichama, comutadores e disjuntores de mercúrio, equipamentos de visualização, 

como telas de tubos catódicos e telas de cristais líquidos, pilhas e acumuladores, 

meios de armazenamento de dados, dispositivos luminosos, condensadores, 

resistências e relês, sensores e conectores. 

  As substâncias mais problemáticas do ponto de vista ambiental presentes 

nestes componentes são os metais pesados, como o mercúrio, chumbo, cádmio e 

cromo, gases de efeito estufa, as substâncias halogenadas, como os 

clorofluorocarbonetos (CFC), bifenilas policloradas (PCBs), cloreto de polivinila (PVC) 

e retardadores de chama bromados, bem como o amianto e o arsênio (PAIVA, 2015). 

Desta forma, a logística reversa é imprescindível na destinação adequada dos 

resíduos eletroeletrônicos, além de se constituir numa oportunidade de geração de 
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receita, contudo, o modus operandi inadequado ainda se constitui na grande realidade 

brasileira. 

 

OBJETIVOS 

Este trabalho tem como objetivo apresentar os motivos por que no Brasil o lixo 

eletroeletrônico, cuja geração vem crescendo significativamente e que apresenta alto 

valor agregado em sua reciclagem, ainda tem a maior parte de sua geração 

descartada nos lixões, causando um grande impacto para saúde humana e ambiental. 

Pesquisas revelam que apenas 2% dos aparelhos  celulares, depois de não serem 

mais usados pelo consumidor, são destinados às empresas especializadas e 98% são 

descartados no lixo ou ficam guardados nas residências (ECO-CEL, 2011). Outro 

objetivo é apresentar propostas que possibilitem tornar realidade um SLR de REEE 

no Brasil.  

 

METODOLOGIA 

A metodologia utilizada neste trabalho tem o cunho exploratório por ter como 

finalidade elaborar uma visão geral baseada numa revisão bibliográfica sobre o tema 

e da legislação aplicável.  Esta pesquisa também tem a natureza qualitativa ao estudar 

as consequências da gestão dos REEE em termos ambientais, sociais e econômicos. 

Adicionalmente, foi utilizado o conhecimento obtido pelo autor, durante quase uma 

década visitando e auditando os serviços fornecidos por mais de noventa dos três 

atores envolvidos e mais significativos neste processo de reciclagem de resíduo 

eletrônico, em vinte estados do Brasil e seis países da América Latina: empresas de 

manufatura reversa; cooperativas / associações de catadores e depósitos de sucatas 

e empresas de reciclagem de sucatas e metais. Neste processo, o autor colecionou 

anotações de observações, dificuldades, deficiências e das oportunidades de 

melhorias e de negócios nestas atividades.  

 

RESULTADOS 

A quase totalidade dos EEE recebidos, atualmente, para reciclagem 

(manufatura reversa), consiste de produtos rejeitados na linha de produção, pelo 
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sistema de qualidade do fabricante; que considera mais vantajoso, economicamente 

e para a proteção da marca, enviar para descaracterização e reciclagem, do que o 

reprocessamento. Estas e outras vantagens são destacadas, por exemplo, no site da 

BH Recicla (2020), uma das empresas que realiza a reciclagem de eletroeletrônicos:  

 Proteger a imagem da empresa - impedindo que esta seja vinculada a produtos 

defeituosos; 

 Garantir segurança e transparência no descarte – ao optar pelo processo, a 

empresa assegura que seus resíduos tenham o destino correto; 

 Permitir que componentes dos produtos descaracterizados sejam enviados à 

reciclagem ou para tratamento (no caso dos não-recicláveis, para que deixem 

de ser nocivos aos seres vivos); 

 Permitir a reinserção de materiais na cadeia produtiva – a descaracterização 

do produto não impede que seus componentes em bom estado sejam 

reenviados à produção em favor da sustentabilidade; 

 Reduzir o volume de lixo gerado e proteger o meio ambiente; 

 Agregar valor à marca por sua responsabilidade social e ambiental. 

 

A página da empresa também informa que realiza a coleta grátis do lixo 

eletrônico e que não há volume mínimo, mas é desejável que se faça uma “junta”.  

  

 Desta forma, a reciclagem atual de EEE ocorre mais em função de 

equipamentos produzidos com defeitos, do que de equipamentos coletados no 

final do seu ciclo de vida (danificados no uso ou obsoletos), em atendimento a 

legislação de implantação da logística reversa – introduzida pela Política 

Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, 

e seu regulamento, Decreto Nº 7.404 de 23 de dezembro de 2010. Segundo o 

Ministério do Meio Ambiente, a logística reversa é um dos instrumentos para 

aplicação da responsabilidade compartilhado pelo ciclo de vida dos produtos. 

A PNRS define a logística reversa como um “instrumento de desenvolvimento 

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

meios destinados a viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao 

setor empresarial, para reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos 

produtivos, ou outra destinação final ambientalmente adequada”.  
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Segundo Lacerda (2009), a logística reversa é ainda, de maneira geral, uma 

área com baixa prioridade. Isto se reflete no pequeno número de empresas que tem 

gerências dedicadas ao assunto. Pode-se dizer que estamos em um estado inicial no 

que diz respeito ao desenvolvimento das práticas de logística reversa. 

A primeira etapa do processamento da sucata eletrônica /e-Lixo 

recebida/coletada é a denominada manufatura reversa, que consiste na 

desmontagem manual do EEE, separando os componentes para a reciclagem. Na 

descaracterização do produto com defeito, através da desmontagem de seus 

componentes, a empresa protege sua marca, evitando que o produto seja recuperado 

indevidamente por terceiros. 

Na manufatura reversa de apenas um determinado REEE, algumas peças e 

componentes podem retornar, como matéria-prima, para reaproveitamento no 

fabricante de origem. Adicionalmente, a linha de desmontagem torna-se mais simples 

e produtiva, pois não exige uma utilização diversificada de ferramentas ou de 

recipientes para coleta das peças e componentes desmontados, além da utilização de 

pouca mão de obra.  De acordo com Xavier, L.H., et al (2017), os EEE disponíveis no 

mercado não foram produzidos de forma a considerar a viabilidade da desmontagem. 

Por isso, a busca de eficiência para a desmontagem não destrutiva, ou seja, aquela 

na qual se busca preservar a integridade de peças, partes, componentes e materiais, 

consiste em uma importante proposta com vistas a aumentar a eficiência da logística 

reversa e, da mesma forma, contribuir para o uso sustentável dos recursos. Assim, 

após a coleta e triagem, a desmontagem não destrutiva é tida como um importante 

desafio para a efetividade das técnicas de logística reversa. 

O catador de recicláveis precisa ser incentivado a coletar e a perceber o valor 

existente em qualquer REEE, sem a necessidade de realizar a desmontagem 

destrutiva, para retirada da PCI e outros componentes de interesse; tornando a coleta 

mais simples e com menor esforço e evitando práticas de desmontagem destrutiva 

semelhantes com a realizada com a utilização de queima de sucata de fios elétricos 

para a retirada de cobre; que além de causar poluição ambiental, reduz a reciclagem 

e recuperação de materiais. Para uma efetiva reciclagem, é necessário que o REEE 

chegue inteiro ao processo de Logística Reversa. 

Para uma viabilidade econômica e produtividade, uma planta de manufatura 

reversa deve ter várias linhas de desmontagem, de forma que cada uma processe 
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apenas um tipo de REEE por vez. A viabilidade desta logística exige grandes lotes de 

determinados REEE, supridos pelas cooperativas/associações/depósitos de sucatas 

e consequentemente, bastante espaço para esta estocagem temporária. Entretanto, 

apesar da vantagem econômica da reciclagem e dos riscos do descarte inadequado 

para a saúde humana e ambiental, a maior parte dos REEE ainda é descartado de 

forma inapropriada.  Enquanto na logística tradicional há um alto grau de 

previsibilidade a respeito da disponibilidade dos recursos e tempos dos processos, na 

logística reversa o grau de incerteza é alto e há baixo nível de previsibilidade, o que 

impacta o planejamento das ações (AMARO e BARBOSA-PÓVOA, 2009) e, por isso, 

pode aumentar os custos de processamento. 

O grande avanço tecnológico tem gerado uma grande variedade de tipos, 

marcas e modelos de EEE, que apresentam composições variadas e complexas de 

componentes internos, para uma infinidade de finalidades e multifuncionalidades. 

Neste contexto, estes EEE não apresentam, de forma visível, sem que haja a 

necessidade de desmontagem, as informações dos tipos de materiais recicláveis e 

respectivas quantidades. Esta é a maior dificuldade para viabilizar um sistema de 

coleta. A solução é uma legislação que obrigue os fabricantes de EEE a divulgarem, 

seja no corpo do equipamento e/ou disponibilizarem no site da empresa e de 

revendedores (para o caso de EEE fabricados anterior a legislação, que saíram de 

linha mas continuam em uso ou estocados em residências ou outros locais ou que 

estão descartados inadequadamente no meio ambiente), as informações dos 

componentes recicláveis e respectivas quantidades. Solução semelhante e que 

viabilizou em muito a triagem dos plásticos enviados para a reciclagem, foi a 

embalagem de plástico conter a informação do tipo de material utilizado em sua 

fabricação, conforme símbolos padronizados pela norma ABNT NBR 13230. 

  
A disponibilização das informações dos componentes presentes nos EEE e 

respectivas quantidades, possibilitará:  

 A elaboração de uma tabela de preços para a compra e venda dos REEE, 

baseada na quantidade e peso dos itens recicláveis possibilitando a 

comercialização, sem que tenha a necessidade de desmontar o equipamento 

para verificar as quantidades e pesos dos itens recicláveis e de interesse 

contidos nestes; 
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 A ampliação da quantidade de itens recicláveis coletáveis e com valor 

econômico agregado, possibilitando um aumento da renda do catador de 

sucatas e um faturamento maior para as cooperativas/associações de 

reciclagem, depósitos de sucatas e empresas de manufatura reversa; 

 O incentivo para o catador de sucatas coletar os REEE, sabendo que existe 

uma tabela de preço e que não necessitará desmontar o mesmo para a retirada 

dos materiais de interesse, evitando que o catador descarte no lixo ou 

inadequadamente no meio ambiente, os demais componentes do REEE; 

 Uma maior implantação de coleta seletiva e pontos de coleta de REEE nas 

empresas, revendedores, autorizadas, oficinas de reparos, entre outras; e 

 O aumento da taxa de reciclagem de materiais e redução gradativa do descarte 

inadequado de materiais recicláveis no meio ambiente e consequentemente, 

uma menor quantidade de lixo enviado para os aterros sanitários. 

 

Portanto, a exigência normativa de disponibilização, pelos fabricantes e 

revendedores, da informação dos itens recicláveis e respectivas quantidades contidas 

nos EEE, viabilizará a estruturação de uma cadeia de reciclagem dos REEE. 

Para viabilizar a participação das cooperativas de reciclagem, dos depósitos de 

sucatas e das recicladoras na cadeia de reciclagem dos REEE, faz-se necessário 

solucionar as atuais dificuldades da área de reciclagem. Uma das maiores dificuldades 

é arrumar um local para instalação da atividade, visto que existem poucos terrenos ou 

galpões disponíveis nas áreas urbanas, que disponha de área adequada à atividade, 

além de estar acessível aos catadores e próxima das áreas geradoras dos REEE. 

Ademais deve-se adicionar o custo elevado para compra ou aluguel de terreno, bem 

como para a adequação do local e compra de equipamentos (balança, prensas, 

paleteiras, empilhadeiras etc.). Cabe destacar ainda a falta de espaço nas 

cooperativas/associações de catadores e nos depósitos de sucatas, para 

incorporação do processamento de outro item reciclável (área para recebimento, 

segregação, embalagem e estocagem temporária independentes). A quase totalidade 

destas atividades trabalham apenas com alguns itens recicláveis de interesse e no 

limite de sua capacidade operacional – acumulando e segregando  quantidade 

suficiente para completar a carga de um veículo transportador. Além disso, as 

cooperativas/associações e os depósitos de reciclagem de resíduos  estão entre as 

atividades que ninguém quer ter como vizinhança, como  presídio, aterro sanitário e 
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cemitério; que de forma preconceituosa é associada a presença constantes de 

catadores e moradores de rua, sujidade, favorecimento da presença de vetores, 

poluição visual e risco de incêndio (devido grande estocagem de materiais de fácil 

combustão); condições que em conjunto, acreditam desvalorizarem seus imóveis. 

Apesar da importância da implantação da logística reversa de celulares no 

Brasil como estratégia de reduzir o volume de resíduos eletrônicos descartados nos 

aterros, atender o PNRS e, ainda, reduzir o uso de recursos naturais, a implantação 

da logística reversa está atrelada a fatores econômicos, tecnológicos, logísticos, 

ecológicos e legais (LEITE, 2009). 

Com todas as dificuldades para a implementação de uma atividade de 

reciclagem e a atividade de logística reversa de REEE requerendo uma grande área 

para: a estocagem temporária dos diversos tipos de equipamentos recebidos; para a 

segregação com a finalidade de formar grandes lotes dos tipos de REEE; para a 

instalação das linhas de desmontagens dos REEE; para a estocagem temporária dos 

componentes segregados; para o processamento das PCI; para a estocagem 

temporária dos big bags com as PCI processadas – que deve ter espaço suficiente 

para acumular um número de big bags que viabilize o prazo e o processo documental 

de exportação; para embarques dos produtos gerados e para as instalações 

administrativas. Uma solução para a questão é que os fabricantes de EEE, financiem, 

em atendimento a Lei 12.305 de 02/08/2010 e seus Decretos complementares, locais 

com dimensionamentos adequados para comportar a implantação de unidades 

exclusivas de logística reversa de REEE; visto que além de atendimento a legislação, 

o SLR traz grandes retornos econômicos, sociais e ambientais. 

As PCI segregadas na manufatura reversa dos REEE e que possuem alto valor 

econômico agregado, são trituradas em um moinho de martelos, depois em um 

moinho de facas e em seguida peneiradas, de forma a obter um material homogêneo, 

com partículas de granulometria inferior a 1,0mm. Posteriormente, o material é 

embalado em big bags, que são exportados para os poucos países (entre eles: China, 

Bélgica, Alemanha), que possuem planta específica para o processamento deste 

material que possui composição complexa. O Brasil não dispõe de planta para o 

beneficiamento da massa homogênea e complexa de PCI (o chamado garimpo 

moderno e que recupera, por unidade de tempo, mais ouro do que os processos de 

lavra). 
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O processo tradicional de recuperação de metais do REEE é pirometalúrgico, 

que depende de um alto investimento econômico inicial e grande consumo de energia. 

Há também os processos hidrometalúrgicos, eletrometalúrgicos e biometalúrgicos. A 

reciclagem de REEE é um importante instrumento não somente como tratamento, mas 

como um modo de recuperar metais valiosos (CUI & ZHANG, 2008). Os metais 

recuperados (na forma de lingotes), podem voltar como matéria prima para as 

indústrias de origem ou vendidos para outras empresas: de pigmentos, de fertilizantes, 

de automotores e fabricantes de bateria, catalisadores etc. 

As principais dificuldades para a implantação de uma usina recicladora dos 

metais de PCI estão no investimento inicial muito alto, pois o processo é complexo, 

de grande porte, exige grande área para instalação e controle de emissões de gases 

e de poluentes (metais pesados e substâncias cancerígenas). Além disso, a 

complexidade do processo é função do número de metais de interesse de 

recuperação. Os processos existentes não consideram de interesse outros metais 

existentes nos REEE; por exemplo: o metal Índio (In), que está presente nas telas de 

celulares e televisores de LCD e LED, que de acordo com Espinosa (2014), oitenta 

por cento do ‘In’ usado em todo o mundo destina-se à fabricação dessas telas. 

O Brasil perde muitas divisas por não possuir uma usina recicladora dos metais 

de PCI, que embora exija um investimento inicial muito alto, é uma atividade altamente 

lucrativa. Atualmente, grande quantidade de massa homogênea de PCI é exportada 

a um preço muito baixo e os metais recuperados pelas empresas internacionais têm 

preço cotado nas bolsas de valores. 

 

CONCLUSÕES 

A reciclagem dos metais nobres contidos nas Placas de Circuitos Integrados 

dos REEE, que apresenta vantajosos ganhos econômicos, sociais e ambientais, ainda 

não é uma realidade no Brasil; mas pode ter sua logística estruturada e viável, se 

inicialmente for adotada, oficialmente, a prática dos fabricantes de Equipamentos 

Elétricos Eletrônicos EEE)  informarem, no corpo deste ou no site da empresa e 

revendedores, as substâncias componentes e respectivas quantidades utilizadas na 

fabricação. Isto tornaria possível a elaboração de tabelas de composição de preços 

para comercialização de qualquer tipo de REEE inteiro (sem a necessidade do 

desmonte destrutivo e preservando a integridade de peças, partes, componentes e 
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materiais); a serem utilizadas por catadores de sucatas; depósitos e 

cooperativas/associações de catadores; empresas de manufatura reversa e usinas de 

reciclagens. Possibilitando a viabilidade da coleta dos REEE e das demais etapas da 

cadeia de reciclagem e tornando a Logística Reversa uma realidade econômica, com 

geração de ganhos e benefícios sociais e ambientais. 
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RESUMO 
 
O concreto é o material mais utilizado na construção civil, pois possui uma série de 
características que lhe garantem esse posto, como: boa resistência a compressão, 
resistência ao fogo, boa relação entre durabilidade e custo, controle acústicos, 
possibilidade de pré-fabricação entre outros. Por outro lado, possui algumas 
limitações, como resistência a tração reduzida, baixa resistência ao impacto e baixa 
capacidade de deformação antes da ruptura. Para melhorar essas limitações do 
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concreto o mais utilizado é a combinação entre concreto e uma armadura de aço, essa 
combinação proporciona ao concreto um aumento da resistência e ductibilidade à 
tração. Outra combinação que vem sendo utilizada, para melhorar as limitações do 
concreto, é adição de fibras. Hoje existe uma grande variedade de fibras para 
concreto, sendo que a mais utilizada em aplicações estruturais é a fibra de aço, com 
a adição dessa fibra dá-se origem ao Concreto Reforçado com Fibras de Aço (CRFA). 
O objetivo deste trabalho é o estudo da incorporação do resíduo arames recozidos, 
proveniente da construção civil, em substituição das fibras de aço comerciais. A 
escolha do arame recozido na substituição das fibras de aço comerciais, se deu por 
ser um material produzido com aço de baixo teor de carbono, e ser muito utilizado na 
construção civil, para fixação de armaduras e de formas de madeira, o intuito é 
analisar a possibilidade de reaproveitamento desse material, pois após sua utilização, 
as sobras são descartadas junto com os demais insumos da construção. Após análise 
foi verificado que a adição do arame recozido trouxe benefícios à matriz cimentícia, 
além de contribuir com a melhora das propriedades mecânicas do concreto 
convencional. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Concreto Reforçado, Fibras de Aço, Arame.  

 
 

 
ABSTRACT 
 
Concrete is the most used material in civil construction, as it has a series of 
characteristics that guarantee this position, such as: good resistance to compression, 
resistance to fire, good relation between durability and cost, acoustic control, possibility 
of prefabrication among others. On the other hand, it has some limitations, such as 
reduced tensile strength, low impact resistance and low deformation capacity before 
rupture. To improve these concrete limitations, the most used is the combination of 
concrete and steel reinforcement, this combination provides concrete with increased 
tensile strength and ductility. Another combination that has been used to improve the 
limitations of concrete is the addition of fibers. Today there is a wide variety of fibers 
for concrete, the most used in structural applications is steel fiber, with the addition of 
this fiber gives rise to Concrete Reinforced with Steel Fibers. The objective of this work 
is the study of the incorporation of the annealed wire residue, coming from the civil 
construction, in substitution of the commercial steel fibers. The choice of the annealed 
wire in the replacement of commercial steel fibers, was due to the fact that it is a 
material produced with low carbon steel, and is widely used in civil construction, for 
fixing reinforcement and wooden forms, the purpose is to analyze the possibility of 
reusing this material, since after its use, the leftovers are discarded along with the other 
construction inputs. After analysis it was verified that the addition of the annealed wire 
brought benefits to the cementitious matrix, besides contributing to the improvement 
of the mechanical properties of the conventional concrete. 

 
KEY WORDS: Reinforced Concrete, Steel Fibers, Wire. 
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INTRODUÇÃO 

  A construção civil no Brasil e no mundo, está sempre em constante evolução, 

desta forma as técnicas e materiais, utilizados nessa área, tem a necessidade de 

acompanhar essa evolução. O material mais utilizado na construção é o concreto, isso 

devido a sua capacidade de se acomodar e também ao seu baixo custo 

(FIGUEIREDO, 2011).  

  Segundo Figueiredo (2011), mesmo tendo a capacidade de se acomodar a 

distintas condições de produção, o concreto possui dificuldade de ocupar totalmente 

peças muito armadas e esbeltas, além de baixa ductibilidade, retração plástica e 

apresentar permeabilidade em ambientes úmidos, deficiências essas que podem 

originar várias patologias. 

  Desde sua origem, o concreto passou por uma grande evolução, gerando 

diversos tipos, com diferentes aplicações para diversas finalidades. Tal compósito 

continua sendo objeto de estudo, ainda nos dias atuais. 

  O concreto convencional é formado basicamente por agregados naturais, 

aglomerante, água e aditivos, possui como suas principais propriedades mecânicas: 

resistência à compressão, resistência à tração e módulo de elasticidade.  

Porém, devido a esses processos, a indústria da construção civil também tem-se 

destacado devido à enorme quantidade de resíduos produzidos e despejados na 

natureza. Estes resíduos possuem uma variedade enorme de constituintes, e não 

possuem uma aplicação definida (JOHN, 2000). 

  De acordo com Gois (2010), a resistência à tração dos concretos é 

consideravelmente baixa, apenas de 7 a 10% em relação à resistência de 

compressão, e também possui baixa resistência ao impacto. O autor ainda indica que, 

uma das alternativas mais usadas para melhorar essas deficiências do concreto é a 

utilização de fibras, que funcionam como micro armadura de reforço.  

  O Concreto Reforçado com Fibras (CRF) é um material compósito basicamente 

formado por uma matriz cimentícia e uma determinada quantidades de fibras 

dispersas que visam melhorar as propriedades do conjunto. Hoje existe uma grande 

variedade de fibras, que de modo geral, podem ser classificadas como naturais, 

artificiais e sintéticas.  

  Nas fibras artificiais há uma subdivisão em orgânicas e inorgânicas. Dentro das 

inorgânicas estão as de carbono, vidro, cerâmica e metal (JUNIOR e ROCHA, 2011).  
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De acordo com Vendruscolo (2003), a diferença entre as fibras está relacionada à 

composição física e química, propriedades mecânicas e resistência, quando há 

exposição a meios agressivos. 

  Dentre os diferentes tipos de fibras, as de aço são as mais utilizadas para 

aplicações estruturais e são levadas em consideração em muitas aplicações não 

estruturais. Com a utilização de fibras de aço é dado origem ao Concreto Reforçado 

com Fibras de Aço (CRFA) (MEHTA e MONTEIRO, 2014). 

  Dentre as possíveis opções de substituição dessas fibras, podemos cita o 

arame recozido, que é feito com aço de baixo teor de carbono, e é resultado de um 

longo processo produtivo, que faz com que tenha duas principais propriedades: 

resistência e maleabilidade. Muito utilizado na construção civil, principalmente para 

fixação de armaduras de concreto e, no processo de amarração e fixação de formas 

que virão a receber o concreto. 

  Durante a utilização do arame na construção civil é possível observar algumas 

sobras e desperdícios, como: pedaços cortados em tamanhos que dificultam a 

utilização e arames retirados no processo de desforma. Esses insumos de arames 

são constantemente descartados junto com o restante dos insumos da construção. 

  Desta forma, afirma-se que o ponto central desse trabalho é a formulação de 

Concreto Reforçado com Fibras de Aço, utilizando as sobras de arames recozidos no 

lugar das fibras de aço comerciais, verificando o seu comportamento quando acionado 

à matriz cimentícia, além de verificar a contribuição para a melhora das propriedades 

do concreto convencional. 

 

 

OBJETIVOS 

O objetivo principal dessa pesquisa é avaliar o desempenho do concreto 

quando incorporado com fibras aço, provenientes do arame recozido utilizado na 

construção civil, em diferentes teores, verificando o seu comportamento, e também a 

contribuição, da adição de fibras de arame nas propriedades do concreto 

convencional. Para tal será avaliada: 

- As características do concreto, quando incorporados com fibras de arame recozido, 

em diferentes teores; 

- O comportamento das propriedades mecânicas do concreto com o aumento do teor 

de fibras; 
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- A viabilidade da utilização de fibras de arame em concretos. 

 

 

METODOLOGIA 

O procedimento experimental desse trabalho foi constituído das etapas de 

obtenção do resíduo de arame recozido, dosagem experimental dos concretos, 

caracterização dos concretos frescos e avaliação da resistência à compressão há 28 

dias. 

A determinação do traço de referência adotado no método experimental foi 

definida para o concreto C30, determinado pela norma ABNT NBR 8953:2015. Esse 

traço deve atingir um FCK (do inglês, Feature Compression Know), traduzida para o 

português como Resistência Característica do Concreto, mínimo de 30 MPa, segundo 

a norma citada. 

Com isso a partir da definição da dosagem do traço de referência (C-0), onde 

foi estabelecido o traço de concreto (1:1,28:2,28:0,42), partiu-se para o processo de 

execução. Essa mistura foi realizada mecanicamente com o auxílio de uma betoneira 

de queda livre que produz um movimento onde as pás internas da cuba levam o 

material até a parte superior e de lá estes caem por gravidade ou queda livre, os 

materiais foram misturados aos poucos, garantindo uma homogeneidade. A 

quantificação de cada material utilizado para confeccionar os traços de concretos 

encontra-se conforme a Tabela 1. 

 

Tabela 1. Consumo de materiais por m³. Fonte: Autores do trabalho. 

 Misturas 

de 

concreto 

Consumo de materiais por m³ 

Cimento 

(Kg)  

Areia 

(Kg) 

Brita 

(Kg) 

Fibra 

(Kg) 

Água 

(L) 

     

C-0 479 615 1094 0 179 

C-20 479 615 1094 20 179 

C-40 479 615 1094 40 179 

C-60 479 615 1094 60 179 
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 Para os traços de concreto reforçado com o resíduo de arame recozido, foi 

utilizado o mesmo traço, sendo que a cada mistura foi adicionado o resíduo, nas 

proporções de 20Kg/m³ para o traço C-20, 40Kg/m³ para o traço C-40 e 60Kg/m³ para 

o traço C-60. Nas misturas com adição de fibras de arame, as mesmas foram 

adicionadas aos poucos, com a betoneira funcionando, com o intuído de obter uma 

distribuição uniforme. 

O concreto fresco foi caracterizado através do Slump Test, realizado de acordo 

com a norma ABNT NBR NM 67:1998. 

O Teste de Slump tem por objetivo determinar o grau de plasticidade do 

concreto fresco, o que será capaz de influenciar de maneira direta em suas 

propriedades físicas e mecânicas. O grau de plasticidade varia em função do 

abatimento do tronco de cone, determinando o processo de adensamento que será 

empregado na moldagem dos corpos-de-prova, como mostrado na Tabela 2: 

 

Tabela 2. Processo de adensamento. Fonte: Ribeiro et al., (2011). 

Abatimento (mm) Processo de Adensamento 

X ≤ 20 Vibração 

20 < X ≤ 60 Vibração ou Manual 

X > 60 Manual 

 

A determinação do abatimento foi realizada a partir da amostra de concreto 

fresco sendo inserida no molde, sobre uma placa metálica de base. Em seguida, o 

adensamento compor-se-á em 3 camadas com 25 golpes cada e então o molde foi 

retirado para a medição do abatimento, em milímetros. 

A moldagem dos corpos de prova foi executada seguindo as diretrizes da NBR 

5738:2016. A mistura foi adensada nos moldes cilíndricos, com dimensões de 10cm 

de diâmetro por 20 cm de altura. Os moldes foram untados previamente com óleo 

mineral, no intuito de facilitar a retirada do corpo-de-prova após a sua secagem. Foram 

produzidos 4 corpos de prova para cada traço descrito na Tabela 1. No processo de 

cura dos corpos de prova de concreto, foi utilizado o método de imersão. Este modelo 

de cura mantém os corpos de prova hidratados e assim obtém o melhor resultado 

possível, o tempo de imersão varia de acordo com as datas previstas para o 

rompimento, neste estudo foi adotado um único tempo de cura de 28 dias. 
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O ensaio de resistência à tração pela compressão diametral objetivou analisar 

a influência do resíduo de arame recozido nas propriedades do concreto. Foi realizado 

de acordo com a ABNT NBR 7222:2015. O carregamento do ensaio foi aplicado 

continuamente e sem choques, na prensa de ensaios adaptada. O carregamento 

cessou quando houve queda da força aplicada, indicando o rompimento do corpo de 

prova. A resistência à tração foi calculada utilizando a Equação 1. 

 

f ctsp = (2.F) / (π.d.l)                                                                                                                                                               

(2) 

  

Onde:  

f ctps é a resistência à tração por compressão diametral, em MPa; 

F é a força máxima alcançada, em N; 

d é o diâmetro do corpo-de-prova, em mm; 

l é o comprimento do corpo de prova, em mm. 

 

 

RESULTADOS 

A Tabela 3 mostra um comparativo entre os valores obtidos para o Slump Test 

realizado nas massas de concreto fresco produzido, objetivando analisar a 

consistência de cada mistura e assim verificar a influência da incorporação do arame 

recozido na trabalhabilidade. 

 

Tabela 3. Resultado comparativo com os valores do Slump Test. Fonte: 

Autores do Trabalho. 

Mistura de 

concreto 

Abatimento em 

mm 

C-0 95 

C-20 95 

C-40 80 

C-60 70 
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Como podem ser observados, todos os traços de concreto estudados 

apresentaram valores de abatimento superior à 60 mm. A diminuição do abatimento 

do concreto, com o arame recozido, indica, por sua vez, que houve um aumento da 

consistência do concreto o que diminui a sua trabalhabilidade. Segundo Babu e 

Prakash (1995) a redução da porosidade e da absorção de água do concreto faz 

aumentar a durabilidade deste material por meio da diminuição da permeabilidade, da 

redução do transporte de íons prejudiciais e do conteúdo de hidróxido de cálcio, 

resultando numa resistência maior ao ataque de sulfatos. Ainda, a melhoria da 

durabilidade do concreto leva a um aumento da proteção contra a corrosão do aço 

utilizado no concreto. Além disso, definiu-se o processo de adensamento manual para 

os todos os tipos de concreto produzidos. 

Na Figura 1 são apresentados os resultados da resistência axial, nos corpos-

de-prova sem adição do arame recozido (C-0) e com adição do arame recozido ao 

final do 28° dia. 

 

 

Figura 1: Resistência a compressão axial aos 28 dias. Fonte: Autores do 

Trabalho. 

 

No traço de referência (C-0) foi verificada resistência axial média de 32,92 MPa. 

Foi verificada diminuição da resistência axial em 18,47% no traço C-20, 15,01% no 

traço C-40 e 5,04% no traço C-60 ao final dos 28 dias de cura. A diferença nos 

resultados pode ser explicada pelas diferentes metodologias empregadas, segundo 
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Hoppen et al. (2005) a utilização de vibração nas prensas para moldagem dos corpos-

de-prova ou uso de hastes metálicas e moldagem manual podem causar essa 

diferença. 

Os valores obtidos no ensaio de compressão diametral nos corpos de prova 

após o período de 28 dias, são apresentados na Figura 2. 

 

 

Figura 2: Resistência a tração pela compressão diametral aos 28 dias. Fonte: 

Autores do Trabalho 

 

Pode-se verificar que a resistência média resultou em 2,67 MPa no corpo de 

prova de concreto referência (C-0), ocorrendo um aumento de 2,99% para o traço C-

20, 10,11% para o traço C-40 e 19,85% com o traço C-60. A análise possibilitou 

compreender o acréscimo de resistência e decréscimo na compressão diametral à 

medida em que o arame recozido foram agregados ao traço de concreto. 

Durante o ensaio de tração pela compressão diametral foi observada uma 

mudança no comportamento de ruptura dos corpos de prova. Essa diferença de 

comportamento pode ser observada na Figura 3. 
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         (a)                                                                        (b) 

Figura 3: Corpos de prova submetidos ao ensaio de tração pela compressão 

diametral, (a) sem adição de fibras e (b) com adição de fibras. Fonte: Autores 

do Trabalho 

 

Enquanto os corpos de prova de concreto sem adição do arame recozido foram 

bruscamente rompidos, Figura 3a, os corpos de prova com adição do resíduo apenas 

fissuraram, mas não se romperam completamente, como indica a seta em destaque 

na Figura 3b. 

 

 

CONCLUSÕES 

No decorrer do trabalho foi observado que ao adicionar fibras de arame 

recozido ao concreto há modificações em suas propriedades mecânicas, atribuídas à 

resistência a tração e o módulo de elasticidade que as fibras de arame possuem. 

Através do ensaio de compressão axial, pode-se observar que os concretos com fibras 

de arame recozido reduziram consideravelmente a resistência a compressão quando 

comparado ao concreto sem adição. Ao mesmo tempo com o aumento do teor de 

fibras, a resistência tendeu a aumentar proporcionalmente ao teor acrescido, de modo 

que o concreto com 60Kg/m³, o maior teor ensaiado, apesar de não ter chegado à 
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resistência do concreto sem fibras, ficou dentro da resistência estipulada de projeto, 

30 MPa. 

No ensaio de tração por compressão diametral, observou-se que a adição de 

fibras de arame recozido ao concreto influenciou diretamente na resistência à tração, 

designando um aumentando dessa propriedade, o que tende a reduzir a propagação 

de fissuras, proporcionando ao concreto, um comportamento dúctil. 

Por meio desse trabalho pode-se concluir que a adição de fibras de arame recozido, 

oriundas da construção civil, possibilita melhora nas propriedade de tração do 

concreto, e causa uma melhor distribuição das tensões internas desse compósito, 

realizando uma espécie de costura entre as fissuras e uma barreira à propagação das 

mesmas, aumentando a ductibilidade do concreto, pois o início de fissuração não 

consegue levar o material a ruina, tornando o compósito menos frágil. 
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INTRODUÇÃO  

Os resíduos sólidos têm sido um tema de grande relevância nacional e mundial 

uma vez que a quantidade de resíduos sólidos produzidos é alarmante e juntamente 

com sua má gestão acarreta muitos transtornos e impactos ao meio ambiente. 

Calderoni (2003, apud Diniz et al. 2014) afirma que a produção de resíduos é inevitável 

e gera grandes problemas pelo volume produzido. Na tentativa de reverter essa 

problemática, faz-se necessária a participação da sociedade no gerenciamento dos 

resíduos sólidos, bem como a construção de políticas públicas. Em 2010 foi instruída 

a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), que deve estar articulada com a 

PNEA (Política Nacional de Educação Ambiental), uma vez que a Educação Ambiental 

é um dos instrumentos da PNRS. Segundo Dias (2000 apud Almeida et al. 2017), a 

Educação Ambiental é um processo em que as pessoas aprendem como funciona o 

ambiente, como dependem dele, como o afetam e como promovem sua 

sustentabilidade. A escola tem papel fundamental para a busca de alternativas 

conscientes de comprometimento pessoal e mudanças de atitudes, devendo 

apresentar meios práticos para enfrentar os problemas ambientais e a proteção ao 

meio ambiente (ALMEIDA et al., 2017). Muitos autores afirmam que é na escola que 

a Educação Ambiental deve ser desenvolvida. 

 

OBJETIVO GERAL: 

Conhecer e analisar as percepções ambientais de alunos do ensino 

fundamental e médio de escolas públicas do município de Coelho Neto -MA sobre a 

problemática dos resíduos sólidos, unindo saberes acadêmicos com conhecimentos 

diários, e assim poder avaliar no aluno seu entendimento nessa temática de forma 

local e nacional, buscando alternativas para amenização desse problema. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

  

 Identificar o nível de conhecimento dos alunos acerca do tema resíduos sólidos; 
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 Investigar o hábito de descarte do lixo nas residências do aluno bem como nas 

escolas estudadas; 

 Averiguar o nível de responsabilidade do aluno frente aos problemas 

ambientais, principalmente com relação aos resíduos sólidos; 

 Discutir as ferramentas educacionais que são disponibilizadas aos alunos no 

espaço escolar com a temática ambiental bem como compreender como estas 

podem contribuir para a amenização do problema do lixo. 

 

METODOLOGIA UTILIZADA  

Cunho qualitativo tendo uma análise quantitativa; • Questionário 

semiestruturado com questões previamente definidas; • Questionário aplicado em 

duas escolas públicas de Coelho Neto/MA, sendo uma municipal e uma estadual; • 

Análise dos resultados por meio das respostas obtidas pelos questionários, às quais 

serão tabuladas;  

PÚBLICO-ALVO: • Alunos das séries finais do ensino fundamental e do terceiro ano 

do ensino médio. 

 

 RESULTADOS OBTIDOS OU ESPERADOS 

 Os resultados não foram os esperados de acordo com as metas e cronograma; 

 Com a pandemia da COVID-19 as aulas passaram a ser de forma remota o que 

impediu os alunos orientandos de fazerem todas as visitas necessárias as 

escolas escolhidas para realização da pesquisa; 

 Antes da pandemia os mesmos ainda fizeram visitas inicias, organizaram os 

dias de aplicação dos questionários nas escolas, conversaram com as direções 

e elaboraram os questionários; 

 Ainda foi possível aplicar o questionário a 37 alunos da escola de ensino 

fundamental;• Posteriormente ficou inviável a ida as Escolas e a continuação 

da aplicação destes questionários , pois mesmo que fossem por meio do google 



CAMINHOS PARA A SUSTENTABILIDADE: CENÁRIO ATUAL E PERSPECTIVAS PARA O FUTURO 

 

 

104 

forms não tiveram tempo hábil para coletar os e-mail dos alunos e nem contatos 

telefônicos o que inviabilizou uma conclusão mais precisa da pesquisa; 

 Estimava-se uma coleta amostral de pelo menos 100 alunos entre os alunos 

das series finais do ensino fundamental de do 3°ano do ensino médio; 

 Foi aplicado um questionário com 09 questões, sendo 05 com afirmativas (SIM 

ou NÃO) e 04 discursivas; 

 AS RESPOSTAS NUNCA SÃO DE RESPONSABILIDADE DA PROPRIA 

PESSOA 

 AS RESPOSTAS SEMPRE SÃO ATRELADAS AO FATOR ECONÔMICO 

 

CONCLUSÕES/RECOMENDAÇÕES  

Mesmo com uma quantidade amostral baixa, foi possível observar que ainda 

há uma confusão em denominação/conceito de lixo e resíduos sólidos por parte dos 

alunos entrevistados, sendo de suma importância uma abordagem mais ampla sobre 

o assunto; 

Ressaltando-se ainda a necessidade de continuar com a pesquisa com os 

alunos de Ensino Médio para fazermos um comparativo no nível de conhecimento 

sobre o tema. 

 

DISSEMINAÇÃO DOS RESULTADOS: 

 Apresentação dos resultados no Seminário de Iniciação Científica - SEMIC; 

 Publicação e apresentação em outros eventos científicos; 

 Sugestão de atividades interdisciplinares com a temática do trabalho que 

poderiam ser inseridos no PPP da Escola e colocados em prática; 

 A suspensão de aulas presenciais ocorreu no mês de março e até o momento 

as aulas estão ocorrendo de forma remota nas escolas do Município de Coelho 

Neto. 
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Resumo: O município de Bento Gonçalves está localizado na maior região vitícola do 
Brasil. O clima da região é adequado para a vitivinicultura, em comparação aos 
principais países produtores, apresentando temperatura e horas de brilho solar ideais. 
O objetivo deste trabalho foi determinar as tendências passada e futura na duração 
do ciclo e na qualidade da maturação de videiras precoce e tardia, usando  índices 
bioclimáticos, para a região de Bento Gonçalves, no estado do Rio Grande do Sul. 
Foram utilizados dados meteorológicos diários do referido município no período de 
1961 a 2017, donde foram obtidos os Graus-Dia (GD) e o índice Heliotérmico de 
Huglin (IH), para determinar a duração dos dias do ciclo das videiras Niágara Branca 
e Moscato Branco. Para a qualidade de maturação das uvas, foi utilizado o índice de 
frio noturno (IF) através das médias de temperatura mínimas dos meses de maturação 
de cada videira. O coeficiente angular da equação de regressão foi utilizado para 
verificar as tendências climáticas passadas. Para o futuro, foram considerados as 
projeções apresentadas pelo Painel Intergovernamental sobre Mudança Climática 
(IPCC) para o cenário RCP8.5. A duração do ciclo, apenas pelo índice de GD 
apresentou uma tendência de diminuição em ambas as cultivares. Simulações futuras 
também apresentam diminuição de dias dos ciclos. Houve aumento nas temperaturas 
mínimas da série, mas sem alterações na qualidade de maturação das videiras. 
 

Palavras-chave: Graus-dia. Índice heliotérmico. Índice de frio noturno. Mudanças 
climáticas. 

 

Abstract: The municipality of Bento Gonçalves is located in the largest wine-growing 
region in Brazil. The region's climate is suitable for viticulture, compared to the main 
producing countries, with ideal temperature and hours of sunlight. The objective of this 
work was to determine past and future trends in cycle length and quality of early and 
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late maturation of vines, using bioclimatic indices, for the region of Bento Gonçalves, 
in the State of Rio Grande do Sul. Daily meteorological data were used from that 
municipality in the period 1961 to 2017, from which the Degree-Days (GD) and the 
Huglin Heliothermal Index (HI) were obtained to determine the length of the days of 
the cycle of the Niágara Branca and Moscato Branco vines. For the quality of ripening 
of the grapes, the Cold Night Index (CI) was used through the average minimum 
temperature of the months of ripening of each vine. The slope of the regression 
equation was used to verify past climate trends. For the future, projections presented 
by the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) for the RCP8.5 scenario 
were considered. The duration of the cycle, only by the GD index, showed a tendency 
to decrease in both cultivars. Future simulations also show a decrease in cycle days. 
There was an increase in the minimum temperatures of the series, but without changes 
in the ripening quality of the vines. 

 

Keywords: Degree-Days. Heliothermal Index. Cool Night Index. Climatic Change.  

 

INTRODUÇÃO 

 

A maior região vitícola do Brasil se encontra na Serra do Rio Grande Sul, sendo 

a cidade de Bento Gonçalves uma das principais produtoras. A “Serra Gaúcha” 

concentra a maior produção de vinhos finos do país. O clima da região é adequado 

para vitivinicultura, em comparação aos principais países produtores, apresentando 

temperatura e horas de brilho solar ideais, entretanto possui excesso de umidade, 

principalmente durante o período da maturação (MANDELLI, 1984). 

Os principais estádios fenológicos da videira são: dormência, brotação, 

floração, frutificação, desenvolvimento do fruto, maturação e queda das folhas. Em 

climas temperados, devido às baixas temperaturas no inverno, a videira entra em 

repouso até a realização da poda. A brotação inicia-se no final do inverno e início da 

primavera, para as cultivares de brotação precoce, e se estendendo até o início de 

outubro, para as cultivares de brotação tardia (MANDELLI et al. 2009). 

Para o crescimento e desenvolvimento das videiras, as temperaturas devem 

estar entre 10°C e 30°C, considerando 10°C a temperatura basal inferior, quando não 

há o desenvolvimento da planta e quando superiores a 38ºC, as paralisam (REYNIER, 

2003). Mandelli (1984) ressalta que altas temperaturas encurtam a fase de brotação 

das videiras, assim como as baixas prolongam essa fase.  
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Com a temperatura do ar pode-se estimar as datas dos diferentes estádios 

vegetativos da videira, sendo o método do acúmulo térmico em graus-dia (GD) o mais 

empregado para acompanhar a fenologia da cultura, que se dá pela diferença 

acumulada, durante um determinado subperíodo, entre a temperatura média diária e 

a temperatura basal inferior, excluindo-se os dias em que a temperatura média seja 

inferior à temperatura basal (MANDELLI et al., 2009). Entretanto, devido a 

simplicidade do método outros índices foram desenvolvidos para se adequar a outros 

climas e regiões produtoras de uva. 

O índice heliotérmico de Huglin (IH) foi desenvolvido com o objetivo de melhorar 

a utilização da soma térmica em videira. Este índice leva em consideração somente a 

somatória da temperatura ativa durante o período diurno, quando há atividade 

fotossintética, ou seja, excluindo a temperatura noturna (MANDELLI, 2002). Incluiu-se 

também ajustes para latitudes, o qual leva em conta a duração do período diurno, 

denominado de fotoperíodo (SCARPARE et al. 2012). 

Durante o período de maturação a temperatura do ar influencia diretamente nos 

frutos, contribuindo para aromas característicos da produção do vinho (JACKSON; 

LOMBARD, 1993). Temperaturas noturnas amenas, durante o período de maturação 

da uva, favorecem a síntese de substâncias fenólicas (MANDELLI et al. 2009).  

Para complementar os índices térmicos e heliotérmicos, Tonietto e Carbonneau 

(2004) utilizaram o Índice de Frio Noturno (IF), o qual leva em conta a média das 

temperaturas mínimas do mês de maturação para avaliar a qualidade das uvas. O 

índice determina qual a temperatura mínima que cada região deve apresentar, para 

uma boa maturação das videiras. 

Os índices bioclimáticos, bem como os modelos existentes para estimativas da 

fenologia e do rendimento qualitativo da videira foram estabelecidos para regiões 

vitícolas tradicionais de diversos países (França, Itália, Espanha), com climas distintos 

ao encontrado nas regiões vitivinícolas do Rio Grande do Sul, sendo necessário 

verificar a sua eficácia nestas condições. A utilização desses índices, em outras 

regiões que não aquelas para as quais foram definidos, podem apresentar resultados 

que não correspondem à realidade (MANDELLI, 1984). 

Os cenários climáticos são representações sobre o clima futuro, baseados em 

um conjunto de suposições, que incluem tendências futuras de demanda energética, 

emissões de gases de efeito estufa, mudanças no uso do solo e aproximações nas 

leis que regem o comportamento do sistema climático sobre grandes períodos de 
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tempo, resultante das atividades humanas (HAMADA et al., 2008). De acordo com o 

Quinto Relatório de Avaliação do Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas 

(IPCC, 2013), há probabilidade de aquecimentos entre 4,5°C e 6,0°C até o fim deste 

século, mesmo em cenários mais otimistas, resultando em consequências 

significativas para os sistemas naturais e humanos.  

Pandolfo et al. (2008) ao usarem as saídas do sistema integrado de modelagem 

climática regional PRECIS para gerarem os cenários 2050 e 2070, constataram que o 

cultivo da videira (Vitis vinifera L.) var. Cabernet Sauvigno, em Santa Catarina, serão 

impactados pela redução das horas de frio, pela antecipação e redução da duração 

da fase de maturação à colheita, e pela tendência de diminuição de sólidos solúveis 

totais na uva, o que influencia a qualidade dos vinhos. Jones (2006) afirmou que nos 

próximos 50 anos, as principais regiões produtoras de vinho do mundo, aumentarão 

cerca de 1,3°C na temperatura do ar.  

Percebe-se que o comportamento fenológico da videira e suas exigências 

climáticas são importantes parâmetros que o viticultor pode utilizar para o 

conhecimento antecipado das prováveis datas de colheita, indicando o potencial 

climático da região para produção e permitindo o planejamento das atividades 

agrícolas (PEDRO JÚNIOR et al., 1994). 

Em âmbito global, Cabré et al. (2016) afirmam que as tendências climáticas 

mostram um período de crescimento com temperaturas mais elevadas, possibilitando 

que várias regiões produzam vinhos de melhor qualidade; enquanto as projeções 

futuras mostram mais benefícios para algumas regiões e desafios para outros. Além 

disso, durante as últimas décadas, observações de várias regiões produtoras de vinho 

do mundo forneceram evidências de desenvolvimento de videiras modificadas e 

padrão de maturação dos frutos.  

Tendo em vista a importância climática sob as condições de cultivo das 

videiras, este estudo objetiva analisar a tendência e as projeções futuras na duração 

do ciclo e na qualidade das uvas cultivadas na região de Bento Gonçalves, no estado 

do Rio Grande do Sul. 

 

METODOLOGIA 
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Foram utilizados dados diários de temperaturas mínimas, máximas e médias 

do ar do período de 1961 a 2017 da estação meteorológica do INMET (Instituto 

Nacional de Meteorologia), localizada na cidade de Bento Gonçalves, Rio Grande do 

Sul (latitude: 29°09'52,4"S, longitude: 51°32'02.8"W e altitude: 623 m). O clima da 

região de acordo com a classificação de Köppen é Cfb, caracterizado como clima 

temperado úmido (MANDELLI et al. 2003). Eventuais falhas na série temporal foram 

preenchidas com dados da estação meteorológica localizada na cidade de Caxias do 

Sul, utilizando a equação da reta da regressão linear, desde que, significativos ao 

nível de 5%. 

Os cálculos para determinar a duração dos ciclos, em dias, foram realizados 

através de dois índices biotérmicos: o Índice de acumulo térmico de Graus-Dias (GD), 

e o Índice Heliotérmico de Huglin (IH).  

O modelo de acúmulo térmico de Graus-Dias (GD) é amplamente utilizado em 

razão da sua simplicidade, atendendo resultados para várias regiões (Equação 1). 

  

GD= ∑ (𝑇𝑚𝑒𝑑 − 𝑇𝑏)           (1) 

 

Em que: Tb é a temperatura basal inferior (10°C) (PEDRO JÚNIOR et al., 1994); 

Tmed é a temperatura média do ar (°C). 

O índice Heliotérmico de Huglin (1978) (IH) é descrito pela Equação (2).  

 

IH= ∑ [
(𝑇𝑚𝑒𝑑−𝑇𝑏)+(𝑇𝑥−𝑇𝑏)

2
]. K          (2) 

 

Em que: Tb é a temperatura basal inferior (10°C); Tmed é a temperatura média 

do ar (°C); Tx é a temperatura máxima do ar (°C) e K é o coeficiente do comprimento 

do dia que, para a latitude do estado do RS (entre 27°S e 34°S) assume valor 1,0. Os 

resultados com valores inferiores a zero foram desconsiderados em ambos os 

métodos. 

Foi adotado como base o trabalho de Mandelli et al. (2003), desenvolvido em 

Bento Gonçalves, onde determinou-se datas médias do início da brotação de doze 

cultivares de videiras. Obtendo como resultados a cultivar Niágara Branca, como 

precoce, iniciando a brotação em 4 de setembro, e Moscato Branco como cultivar 

tardia, tendo seu início em 1º de outubro. 
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O índice heliotérmico acumulado durante os períodos de inicio da brotação ao 

final da maturação foi definido por Mandelli (2002), como sendo 1777°C e 1993,5°C, 

enquanto para o índice de graus dias acumulados, os valores considerados foram de 

1380,2°C e 1560°C, respectivamente, para a Niagara Branca e Moscato Branco. 

A análise de regressão foi utilizada para indicar alterações climáticas por meio 

da significância estatística de 5% do coeficiente angular da equação da reta. 

Para as projeções climáticas futuras, foram utilizados os mesmos índices 

agrometeorológicos obtidos para o clima atual, acrescidos dos valores indicados pelo 

cenário RCP 8.5 (Representative Concentration Pathways) (tabela 1), nas respectivas 

temperaturas médias de cada mês. As simulações consideraram os cenários 

climáticos apresentados no último relatório do Painel Intergovernamental sobre 

Mudança Climática (IPCC, 2013) baseadas nos valores do percentil 50% da 

distribuição do ‘ensemble’ entre os modelos utilizados para gerar o cenário RCP8.5 à 

curto prazo (2016-2035) e a médio prazo (2046-2065). Dentre os cenários 

apresentados pelo IPCC, o RCP8.5 é relativamente o mais pessimista, por considerar 

que não serão tomadas medidas de mitigação contra as mudanças climáticas. 

 

Tabela 1 - Desvios trimestrais de temperatura média do ar (°C) baseado nos percentis 50% 

projetados para a região sul do Brasil, pelo cenário RCP8.5 do IPCC para os períodos 2016-

2035 e 2046-2065. 

RCP8.5 2016 - 2035 2046 - 2065 

Dez-fev 1,5 2,6 

Mar-maio 1,5 2,1 

Jun-ago 1,5 2,1 

Set-nov 1,5 2,1 

Fonte: Adaptado de IPCC (2013) 

Tonietto e Carbonneau (2004) explicaram que o índice de frio noturno (IF) é 

uma variável que leva em conta a média das temperaturas mínimas durante o mês 

que ocorre o período do amadurecimento e maturação das uvas. O IF possui 

características divididas em quatro classes de clima vitícola utilizadas neste trabalho 

e que são dadas por: 
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• IF - 2: Classe Noites Quentes - Altas temperaturas noturnas no período de 

maturação podendo afetar a baga cor e potencial aromático. 

• IF - 1: Classe Noites Temperadas - entre noites frias e noites quentes. 

Variedades tardias amadurecerão sob temperatura mais baixa da noite do que as 

variedades precoces. 

• IF +1: Classe Noites Frias – noites mais frias que a classe IF – 1, 

amadurecimento ocorre sob condições que podem ser mais ou menos fria, porém a 

temperatura favorável ao amadurecimento não será excedida independente da 

variedade.  

• IF + 2: Classe Noites Muito Frias - condições de temperatura noturna são 

baixas e o efeito positivo destas temperaturas depende do potencial heliotérmico 

podendo garantir um bom nível de maturação da uva, principalmente para produção 

de vinhos brancos. 

Para as cultivares Niágara Branca e Moscato Branco, os meses considerados 

de maturação foi janeiro e fevereiro, respectivamente (MANDELLI, 2002). 

 

Quadro 1 - Classificação do clima vitícola, através do intervalo de classe das temperaturas 

mínimas dos meses de maturação. 

Índice de Frio Noturno, IF (C°) 

Classe do clima vitícola Intervalo de Classe 

Noites muito frias (IF + 2) ≤12 

Noites frias (IF + 1) >12 ≤14 

Noites Temperadas (IF – 1) >14 ≤18 

Noites Quentes (IF – 2) >18 

Fonte: Adaptado de Tonietto e Carbonneau (2004) 

 

ANÁLISE DE DADOS 

 

A duração dos ciclos das cultivares Niágara Branca e Moscato Branco 

estimadas desde 1960 usando o método de Graus-dia (GD) e o Índice Heliotérmico 
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de Huglin (IH) são apresentados nos gráficos 1 e 2. Apenas a duração do ciclo da 

videira usando o GD, mostrou tendência estatisticamente significativa nas últimas seis 

décadas. Esta tendência de redução do ciclo foi de 1,5 dias e 2 dias por década, 

respectivamente, para a Niágara Branca (gráfico 1a) e Moscato Branco (gráfico 2a), 

conforme atestado pelos coeficientes angular da regressão -0,1483 e -0,2123, obtidos 

para ambas as cultivares.  

 

Gráfico 1 - Variabilidade temporal da duração do ciclo da cultivar Niágara Branca, obtido 

pelo método de GD (1a) e IH (1b), e suas tendências. 

 

Gráfico 2 - Variabilidade temporal da duração do ciclo da cultivar Moscato Branco, obtido 

pelo método de GD (2a) e IH (2b), e suas tendências. 

 

Back et al. (2012) identificaram em estudo com videiras em Urussanga, Santa 

Catarina, a antecipação da data da colheita com 0,14 dias por ano, utilizando também 

o método de Graus-Dia. Este índice térmico apresentou tendência de aumento na 

soma térmica de 5,8°C por ano, o que justifica a antecipação da data de colheita.  

O trabalho desenvolvido em Piracicaba por Scarpare et al. (2012), demonstrou 

que o método de GD não foi eficaz para caracterizar os dias de duração do ciclo de 

produção das videiras de Niágara Rosada, pois diminuíram com o adiamento das 

datas de poda de inverno; o que não ocorreu para plantas podadas no verão. Com a 
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poda de inverno, o GD acumulado foi de 1699 para a fase brotação até colheita. Valor 

próximo a este é corroborado no estudo de Schiedeck et al. (1997, apud SCARPARE 

et al. 2012), em Bento Gonçalves, onde o GD médio acumulado foi de 1707, 

considerando a Tb como 10°C. Em suma, o método de GD apresenta resultados 

semelhantes a outros estudos, se a poda de inverno não for alterada. 

Uma hipótese para os valores não significativos obtidos pelo IH, deve-se por 

desconsiderar a temperatura noturna, onde a planta não realiza fotossíntese. 

Scarpare et al. (2012) encontraram melhorias correlacionando o IH com a taxa de 

açúcares nos frutos. 

Os resultados da análise de regressão apresentados no gráfico 3, mostram um 

aumento significativo das temperaturas mínimas nos meses de maturação para as 

cultivares Niágara Branca (gráfico 3a) e Moscato Branco (3b). Desde a década de 

1960, houve um aumento anual na temperatura mínima de 0,023°C e 0,021°C, nos 

meses de janeiro e fevereiro, respectivamente. 

 

Gráfico 3 - Variabilidade temporal das temperaturas mínimas dos meses de janeiro e 

fevereiro, para as cultivares Niágara Branca (3a) e Moscato Branco (3b), respectivamente. 

 

Comparando com as classificações de Tonietto e Carbonneau (2004), nota-se 

que mesmo com aumento das temperaturas mínimas significativas, não houve 

mudança de classe do clima vitícola dentro desta série, se enquadrando ainda na 

classe de Noites Temperadas (IF – 1). Porém esses aumentos observados nas últimas 

décadas da temperatura mínima se aproximam do limiar desta classe, ou seja, se 

houver continuidade a esta tendência, no futuro breve, haverá mudança de classe do 

clima vitícola para Noites Quentes (IF – 2).   

Tonietto e Carbonneau (2004) destacam que noites frias favorecem a 

intensidade dos aromas e seus níveis de acidez nas variedades brancas. 

Temperaturas muito altas podem produzir maiores teores de açúcares nas uvas, 
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porém com baixa acidez, o que tende a resultar em um vinho com maior graduação 

alcoólica. Santos et al. (2009) citam que duas regiões diferentes podem ter a mesma 

soma térmica, sendo uma com dias quentes e noites frias, e a outra com dias quentes 

e noites quentes, resultando em um vinho com características diferenciadas. 

Os resultados da tabela 2 indicam que no futuro há uma tendência de redução 

de dias nos ciclos das videiras de Niágara Branca e Moscato Branco. Na duração do 

ciclo no clima atual, obteve-se números de dias praticamente iguais aos do estudo de 

Mandelli et al. (2003), onde encontraram 149 dias para Niágara Branca e 154 dias 

para Moscato Branco, do ínicio da brotação ao final da maturação.  

  

Tabela 2 - Duração do ciclo das variedades Niagara Branca (1) e Moscato Branco (2) pelos 

métodos de GD e IH para o clima atual e projeções a curto e médio prazo pelo cenário 

RCP8.5 do IPCC. 

Niagara Branca Duração do Ciclo  

em dias - GD 

Duração do Ciclo  

em dias – IH 

Clima atual 151 149 

Clima Curto Prazo 135 136 

Clima Médio Prazo 127 130 

Moscato Branco   

Clima atual 153 153 

Clima Curto Prazo 136 139 

Clima Médio Prazo 127 132 

 

Comparando a duração dos ciclos no futuro, a curto e a médio prazos com as 

tendências observadas das últimas décadas obtidas pelo método do GD (gráficos 1a 

e 2a), presume-se que, havendo uma continuidade dessas tendências para o futuro, 

em 40 anos haverá uma diminuição de seis dias no ciclo da Niágara Branca e oito dias 

a menos para cultivar Moscato Branco. Reduções mais modestas em relação às 

baseadas nas projeções apresentadas pelo cenário RCP8.5 (tabela 2), mas 
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compreensível, tendo em vista que o referido cenário é o mais pessimista dentre os 

divulgados pelo IPCC (2013).   

No entanto, independente sobre a forma com que é projetada a duração do 

ciclo da videira na região de Bento Gonçalves, percebe-se que o consenso submete 

a uma redução em resposta ao aumento da temperatura do ar. Aplicando sete índices 

bioclimáticos em quatro distintas regiões climáticas no sudoeste da Espanha, Moral et 

al. (2016) concluiram que todas as áreas experimentaram estações de cultivo da 

videira mais quentes, impulsionadas principalmente por mudanças nas temperaturas 

mínimas. 

Na província de Trento, nos Alpes italianos, espera-se um tempo mais curto 

entre a abertura do botão e a colheita, de uma a três semanas. Além disso, as 

mudanças fenológicas projetadas não foram homogêneas na região em estudo, isto 

é, efeitos mais pronunciados do aumento da temperatura são esperados em altitudes 

mais elevadas. Na verdade, a antecipação fenológica é mais pronunciada para 

variedades cultivadas em altitudes mais elevadas. Na contrapartida, a duração das 

fases fenológicas e do ciclo foram mais afetadas nos cultivos feitos em altitudes mais 

baixas. Uma redução no tempo de colheita é esperada numa proporção de até três 

dias para cada 100 metros de altitude (ALIKADIC et al., 2019). 

A diminuição dos ciclos das videiras está fortemente ligada ao aumento das 

temperaturas do ar, que consequentemente faz com que as videiras atinjam mais 

rapidamente a sua soma térmica necessária para concluir um subperíodo fenológico. 

Sendo assim, para não alterar a qualidade da uva no seu período de maturação, 

medidas futuras devem ser adotadas, como mudança nas datas das podas, ou como 

sugerido por Jones (2006), realizar o melhoramento genético das videiras, para 

adaptá-las em ambientes com temperaturas mais elevadas.  

Entretanto, Pandolfo et al. (2008) chamam a atenção que as mudanças 

climáticas podem ter efeitos mais rápidos que o melhoramento genético, 

especialmente em se tratando de espécie perene, que necessita de longo tempo para 

a obtenção de uma variedade apta e de qualidade. 

Não deve-se esquecer que mudanças climáticas também envolve aumento de 

dióxido de carbono (CO2) na atmosfera que é indispensável as plantas nos processos 

fotossintéticos. Neste quesito, em estudos do efeito do aumento do CO2 e da 

temperatura do ar no desenvolvimento e no rendimento em duas variedades de videira 

(Sangiovese e Carbernet Sauvignon), Bindi et al. (1996) não conseguiram obter uma 
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resposta conclusiva da compensação do potencial negativo do efeito das altas 

temperaturas previstas pelos cenários das mudanças climáticas ao aumento dos 

teores de CO2. 

Em suma, espera-se que as mudanças climáticas tenham um efeito significativo 

nas videiras e, consequentemente, na produção e qualidade do vinho, o que pode se 

traduzir em benefícios ou desvantagens dependendo da região (JONES et al., 2005). 

 

 

CONCLUSÕES 

 

 

Ao analisar a tendência e as projeções futuras na duração do ciclo e na 

qualidade das uvas cultivadas na região de Bento Gonçalves, no estado do Rio 

Grande do Sul, recorrendo a diferentes métodos, pode-se concluir que:  

- Houve tendência de diminuição dos ciclos em 1,5 e 2 dias, a cada 10 anos, 

nas cultivares Niágara Branca e Moscato Branco, respectivamente, através do índice 

de Graus-Dia (GD).  

- A qualidade de maturação das uvas se manteve na mesma classe do Índice 

de Frio Noturno (IF - 1: Noites Temperadas), nas últimas décadas, mesmo com o 

aumento significativo das temperaturas mínimas. 

- No futuro há tendência de redução na duração do ciclo e mudança na 

qualidade de maturação das videiras Niágara Branca e Moscato Branco, na região de 

Bento Gonçalves, sendo necessária mudanças no manejo cultural das espécies.  
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Resumo: As principais variedades comerciais de abacate são originadas das raças 
antilhana, mexicana e guatemalense. A temperatura é um dos fatores mais 
importantes, porque os invernos rigorosos são limitantes ao cultivo comercial, assim 
como o excesso de chuva durante o período de florescimento e frutificação. O objetivo 
do trabalho foi avaliar a aptidão do abacateiro em diferentes cenários climáticos para 
algumas regiões do Rio Grande do Sul. Os parâmetros utilizados para definir o cultivo 
do abacateiro nas regiões no entorno dos municípios de Lagoa Vermelha, Cruz Alta e 
Bagé foram: a probabilidade de geada na escala decendial, com dados de 
temperatura mínima do ar; a temperatura média anual e o índice de umidade de 
Thornthwaite. Os dados usados para definir a aptidão baseado no clima atual (2000 a 
2018) foram ajustados em função dos cenários RCPs (Representative Concentration 
Pathways) 4.5 e 8.5 a médio prazo (2046-2065) e a longo prazo (2081-2100), 
apresentados no 5º relatório do Painel Intergovernamental sobre Mudança Climática 
(IPCC). Atualmente, o clima não favorece o cultivo comercial na região de Lagoa 
Vermelha, sendo tolerado em Cruz Alta e Bagé. Apenas para as condições climáticas 
projetadas pelo cenário RCP8.5 a longo prazo o cultivo torna-se preferencial para as 
três raças em todas as regiões analisadas no estudo. 

Palavras-chave: Persea americana. Geada. Temperatura. Thornthwaite, mudança 
climática. 

 

Abstract: The main commercial varieties of avocado originate from the Antillean, 
Mexican and Guatemalan breeds. Temperature is one of the most important factors, 
because harsh winters are limiting to commercial cultivation, as well as excess rain 
during the flowering and fruiting period. The objective of this work was to evaluate the 
suitability of the avocado in different climatic scenarios for some regions of Rio Grande 
do Sul. The parameters used to define the cultivation of avocado in the regions 
surrounding the municipalities of Lagoa Vermelha, Cruz Alta and Bagé were: the 
probability of frost on the ten-day scale, with minimum air temperature data; the mean 
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annual temperature and the Thornthwaite humidity index. The data used to define 
suitability based on the current climate (2000 to 2018) were adjusted according to the 
RCPs (Representative Concentration Pathways) 4.5 and 8.5 scenarios in the medium 
term (2046-2065) and in the long term (2081-2100), presented in the 5th report of the 
Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). Currently, the climate does not 
favor commercial cultivation in the Lagoa Vermelha region, being tolerated in Cruz Alta 
and Bagé. Only for the climatic conditions projected by the long term scenario RCP8.5, 
the cultivation becomes preferential for the three breeds in all regions analyzed in the 
study. 
 

Keywords: Persea americana. Frost. Temperature. Thornthwaite. Climate change. 

 

INTRODUÇÃO 

 

            O abacateiro é originário do México e América Central e pertence à família 

Lauraceae, gênero Perseal. As espécies mais importantes em fruticultura são a 

Persea Americana Mill (guatemalense e antilhana) e a Persea drymifolia Chan e 

Schelect (mexicana). As plantas podem atingir alturas acima de 10 metros 

(FRANCISCO; BAPTISTELLA, 2005). 

Koller (2002, apud BOTAS; DOCEMA, 2020) afirma que o abacateiro possui a 

copa com uma arquitetura ereta, compacta ou mais espalhada, apresentando folhas 

perenes, sendo que, algumas cultivares de abacateiros podem trocar de folhas antes 

do período de floração. 

As variedades comerciais de abacate são, geralmente, híbridas das espécies 

ou raças mexicana, antilhana ou guatemalense. A possibilidade da hibridação dá ao 

abacateiro condições de adaptações às mais variadas situações de clima e solo que 

superam as de qualquer outra frutífera (DONADIO, 1995).   

         De acordo com Botas e Docema (2020), as principais variedades cultivadas no 

Brasil são: Geada (híbrido das raças antilhana x guatemalense); Fortuna (híbrido das 

raças antilhana x guatemalense); Quintal (híbrido das raças antilhana x 

guatemalense); Margarida (híbrido de raças antilhana x guatemalense); Breda (híbrido 

das raças antilhana x guatemalense); Hass (híbrido das raças guatemalense x 

mexicana). Francisco e Baptistella (2005) explicam que devido ao seu formato, as 

variedades Ouro Verde, Geada e Fortuna são mais comerciáveis no exterior. 
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As flores do abacateiro apresentam o fenômeno chamado dicogamia 

protogínica, que consiste na maturação do órgão feminino anteriormente à do 

masculino, em horas diferentes do dia (RAMALHO SOBRINHO, 2001). Portanto, as 

cultivares são classificadas nos grupos A e B. O grupo A é composto por variedades 

em que a primeira abertura da flor ocorre no período da manhã, pronta para receber 

o pólen (feminina), reabrindo novamente à tarde do dia seguinte, porém, soltando 

pólen (masculino). Nas variedades do grupo B, a primeira abertura da flor ocorre após 

o meio-dia (feminina), fechando-se ao entardecer e reabrindo ao amanhecer no 

estágio masculino (MONTENEGRO, 1951 apud FRANCISCO; BAPTISTELLA, 2005). 

Portanto, é recomendado o plantio intercalado de cultivares dos grupos A e B 

que floresçam na mesma época, para assegurar uma polinização mais eficiente das 

flores. Além disso, a participação dos insetos é fundamental para a polinização, 

principalmente a das abelhas, sendo inclusive recomendada a instalação de colmeias 

nos pomares (RAMALHO SOBRINHO, 2001). 

         A temperatura é um dos fatores mais importantes, porque os invernos rigorosos 

são limitantes ao cultivo comercial, assim como o excesso de chuva durante o período 

de florescimento e frutificação, que além de reduzir a produção, prejudica a qualidade 

dos frutos (RAMALHO SOBRINHO, 2001). De acordo com Francisco e Baptistella 

(2005) e Teixeira et al. (1991) apud Silva (2011), as variedades da raça mexicana, 

originada das regiões de elevada altitude do México, toleram melhor temperaturas 

baixas; da raça antilhana, originada da América Central, são de clima tropical; 

enquanto da raça guatemalense, originada nas áreas altas da América Central, são 

de clima subtropical e não toleram extremos de temperatura. 

O maior produtor mundial é o México, seguido da República Dominicana, Peru, 

Colômbia e Indonésia. O Brasil fica em sétimo no ranking com uma produção de 

242.932 toneladas (FAO, 2019). O estado de São Paulo é o maior produtor brasileiro, 

com 122.954 toneladas e uma área colhida de 6.499 hectares. O Rio Grande do Sul 

ocupa a sexta posição na produção nacional (IBGE, 2019). A região central do Rio 

Grande do Sul apresenta relevo característico, contendo mata nas encostas das 

elevações, onde plantas da família Lauraceae normalmente ocorrem com abundância 

(LINK; LINK, 2008). 

O mercado interno tem tido um aumento considerável no consumo de abacates 

tropicais, principalmente, devido a uma série de reportagens e ‘marketing’, 

"desmistificando" que o abacate engorda (GONÇALVES, 2017). A plena expansão do 
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seu consumo também pode ser justificada pelas qualidades organolépticas, o valor 

nutritivo e a riqueza em vitaminas do abacate (OLIVEIRA et al., 2000). Danieli (2006) 

especifica que o óleo de abacate possui em sua composição, substâncias bioativas 

capazes de prevenir e controlar dislipidemias (colesterol elevado ou gorduras no 

sangue). 

Em escalas de tempo e espaço cada vez maiores, o clima influencia a 

distribuição das espécies e a composição da comunidade, determinando quais 

culturas podem ser produzidas de forma viável em ecossistemas agrícolas, hortícolas 

e florestais manejados. Em biomas tropicais, onde as temperaturas já são altas, as 

florestas são susceptíveis a mostrar um declínio da fotossíntese, causado pelo 

estresse hídrico, tendo em vista, que o aquecimento e a secagem do solo ocorrem 

durante os períodos de estiagem, que estão previstos se tornarem mais intensos 

(MORISON; MORECROFT, 2006). 

As mudanças climáticas na América Latina afetarão diretamente vários 

ecossistemas e setores nas próximas décadas. Na agricultura, os resultados podem 

ser o aumento da incidência e impactos de pragas e doenças nos cultivos; redução 

da quantidade e qualidade do fluxo de água e alterações nos serviços dos 

ecossistemas, como o sequestro de carbono (ASSAD et al., 2013). 

As culturas frutíferas de clima temperado, atualmente cultivadas no Sul do 

Brasil, que dependem da ocorrência de um período invernal frio, provavelmente 

precisarão desenvolver medidas de adaptação agrícolas, como exemplo, uso de 

variedades de baixa necessidade em frio, por causa do agravamento de condições 

climáticas desfavoráveis como a redução de áreas com valores mínimos no somatório 

de horas de frio (MONTEIRO; FARIAS, 2013). 

Diante do exposto o objetivo do presente trabalho foi avaliar a aptidão do 

abacateiro em diferentes cenários climáticos para algumas regiões do Rio Grande do 

Sul. 

 

METODOLOGIA 

 

 Foram utilizados dados diários de temperatura mínima do ar de 2000 a 2018 

de estações meteorológicas localizadas nos municípios de Lagoa Vermelha, Cruz Alta 

e Bagé e pertencentes ao Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). As estações 

estão localizadas em diferentes regiões climáticas no Rio Grande do Sul de acordo 
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com Rossato (2011) (Figura 1). Para cada um dos municípios com estações usadas 

neste estudo foram utilizados dados mensais de temperatura média do ar e 

precipitação de 2000 a 2020 da base de dados do TerraClimate.  

 

Figura 1- Localização das estações meteorológicas com a delimitação dos 

polígonos indicando as áreas usadas para obtenção dos dados pelo TerraClimate 

em algumas regiões climáticas do Rio Grande do Sul.  

Fonte: Adaptado de Rossato (2011) 

 

 Os dados oriundos do TerraClimate foram obtidos de  

https://app.climateengine.org/. O download dos dados pode ser pontual ou pela 

delimitação de um polígono que foi o adotado neste estudo, em torno da localização 

das estações meteorológicas, conforme indicado na Figura 1. O TerraClimate usa 

interpolação que combina normais climatológicas de alta resolução espacial da 

WorldClim, com outras fontes de dados observados como o CRU Ts4.0 (Climate 

Research Unit, base de dados versão 4.0) e da JRA-55 (Japanese 55-year 

Reanalysis). 
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A aptidão climática foi aplicada para três raças de abacateiro: antilhana, 

mexicana e guatemalense, representando variedades precoces, de meia-estação e 

tardias, respectivamente.  

Foram considerados os seguintes parâmetros climáticos para definir o cultivo 

comercial de abacateiro nas regiões: 

- probabilidade de geada (G) na escala decendial (período de 10 dias) superior 

a 20%, como indicativo de alto risco de ocorrência (ZARO et al., 2014), com o uso da 

distribuição normal ou curva de Gauss. Para a definição do dia com ocorrência de 

geada foi considerada a temperatura mínima igual ou inferior a 1°C, com base na 

análise de séries históricas de temperatura mínima de abrigo e temperatura mínima 

de relva de todas as redes de estações meteorológicas do Estado, segundo os 

Parâmetros de Risco Climático do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

(MAPA, 2021). A probabilidade de geada foi obtida analisando os dados das estações 

meteorológicas durante os meses de maio a setembro, por comumente concentrar o 

período com maior frequência de geadas. Para a determinação no número de 

ocorrências de geada, foram considerados os decêndios com pelo menos 70% dos 

dados de temperatura mínima.  

 - temperatura média anual (Tanual);  

 - índice de umidade de Thornthwaite (Iu), calculado por: Iu= Ih – 0,6*Ia 

em que:  

 Ih é o índice hídrico, obtido por: Ih= (EXC/ETo)*100, sendo EXC, o excesso de 

água no solo; e 

 Ia é o índice de aridez, obtido por: Ia= (DEF/ETo)*100, sendo DEF, o déficit de 

água no solo. 

 O EXC e DEF foram obtidos pelo balanço hídrico usando o modelo proposto 

por Thornthwaite e Mather (1955) que determina o regime hídrico de um local, sem 

necessidade de medidas diretas das condições do solo (PEREIRA, 2005). Para isso, 

é necessário definir a capacidade máxima de água disponível (CAD) que foi de 100 

mm, por considerar que o sistema radicular do abacateiro explora uma profundidade 

superior a um metro de perfil do solo (ZARO et al., 2014).  

 A evapotranspiração de referência (ETo) foi estimada usando o método de 

Thornthwaite: 
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ETo = 16 ∗ (
10∗Tn

I
)
a

     para: 0°C ≤ Tn < 26,5°C 

 

em que: 

Tn é a temperatura média (°C) do mês n;  

e I é um índice que expressa o nível de calor disponível na região, sendo 

calculado pela fórmula: 

 

I = ∑ (0,2 ∗ Tn)1,51412
n=1    

 

O expoente ‘a’, sendo função de I, também é um índice térmico regional e é 

calculado pela função polinomial: 

 

a= 6,75*10-7 * I3 – 771*10-5 * I2 + 1,7912*10-2 * I + 0,49239 

 

O valor de ETo calculado, por definição, representa o total mensal de 

evapotranspiração que ocorreria naquelas condições térmicas, para um mês padrão 

de 30 dias, em que cada dia teria um fotoperíodo de 12 horas. Portanto, para se obter 

a ETo do mês correspondente, esse valor de ETo foi corrigido em função do número 

real de dias e do fotoperíodo do mês, ou seja: 

 

ETo_corrigido=ETo*(ND/30)*(N/12) 

 

em que: 

ND o número de dias do mês em questão; e  

N é o fotoperíodo do 15º dia, como sendo representativo do referido mês. 

Em função desses parâmetros climáticos, as áreas para cultivo do abacateiro 

foram classificadas como: preferencial (P), tolerado (T) e cultivo não recomendado 

(CNR), conforme os seguintes limiares térmicos e hídricos (quadros 1 e 2). Devido aos 

requerimentos climáticos diferentes, as cultivares pertencentes à raça antilhana foram 

zoneadas separadamente em relação às cultivares das raças guatemalense e 

mexicana. 

 

Quadro 1- Índices climáticos para a cultura do abacate (raça antilhana). 
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Classificação Tanual (°C) Iu Prob. Geada (G) 

P 

T 

T 

T 

CNR 

CNR 

CNR 

CNR 

≥19 

18 a 19 

≥19 

≥19 

≥19 

18 a 19 

≤18 

≤18 

<100 

<100 

>100 ou <100 

<100 

>100 

>100 

<100 

>100 

<20% 

<20% 

<20% 

>20% 

>20% 

>20% 

<20% ou >20% 

<20% ou >20% 

Fonte: Adaptado de Thomé et al. (1999) 

 

Quadro 2- Índices climáticos para a cultura do abacate (raças guatemalense e mexicana). 

Classificação Tanual (°C) Iu Prob. Geada (G) 

P 

T 

T 

T 

T 

CNR 

CNR 

CNR 

CNR 

≥18 

≥18 

≥18 

17 a 18 

17 a 18 

≥18 

17 a 18 

17 a 18 

≤17 

<100 

>100  

<100 

<100 ou >100 

>100 

>100 

<100 

>100 

>100  

<20% 

<20% 

>20% 

<20% 

<20% 

>20% 

>20% 

>20% 

>20% 

Fonte: Adaptado de Thomé et al. (1999) 

Os dados usados para definir a aptidão baseado no clima atual, foram 

ajustados em função dos cenários climáticos apresentados no relatório do Painel 

Intergovernamental sobre Mudança Climática (IPCC, 2013) baseados no valor do 

percentil 50% da distribuição do ‘ensemble’ entre os modelos utilizados para gerar os 

cenários RCP4.5 e RCP8.5 a médio prazo (2046-2065) e a longo prazo (2081-2100). 

O primeiro cenário é relativamente mais otimista, por considerar que serão tomadas 

medidas para reduzir a emissão de CO2, ao contrário do RCP8.5 que não serão 

tomadas medidas de mitigação contra as mudanças climáticas. Os desvios de 

temperatura do ar e da precipitação para o Rio Grande do Sul são apresentados nos 

quadros 3 e 4, respectivamente. 
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Quadro 3. Desvios trimestrais de temperatura média do ar (°C) baseados no percentil 50% 

projetados para a região sul do Brasil, pelo cenário RCP4.5 e RCP8.5 do IPCC para médio e 

longo prazo. 

Período dez-fev mar-mai jun-ago set-nov 

 4.5 8.5 4.5 8.5 4.5 8.5 4.5 8.5 

2046-2065 1,3 1,7 1,3 2 1,3 2 1,3 2 

2081-2100 1,7 3,5 1,7 3 1,7 4 1,7 4 

Fonte: Adaptado de IPCC (2013) 

Quadro 4. Desvios semestrais de precipitação (%) baseados no percentil 50% projetados 

para a região sul do Brasil, pelos cenários RCP4.5 e RCP8.5 do IPCC para médio e longo 

prazo. 

Período out-mar abr-set 

 4.5 8.5 4.5 8.5 

2046-2065 0 5 10 10 

2081-2100 5 10 15 20 

Fonte: Adaptado de IPCC (2013) 

 

 

ANÁLISE DOS DADOS 

 

Os parâmetros climáticos considerados na avaliação do risco climático para o 

cultivo das raças antilhana, mexicana e guatemalense de abacateiro, com as 

respectivas classificações, para o clima atual e considerando os cenários RCP4.5 e 

RCP8.5 a médio e longo prazo, são apresentados na tabela 1. Nota-se que a região 

onde está localizado o município de Lagoa Vermelha apresenta a menor temperatura 

média anual e um maior índice de umidade, condizente com o tipo climático 

subtropical IVb que, de acordo com Rossato (2011), é caracterizado pela região com 

o conjunto de médias de temperatura mais baixo do Rio Grande do Sul e com o maior 

nível de umidade, muito relacionado às chuvas orográficas ocasionadas pela 

proximidade do oceano e o relevo abrupto da região. 

Tabela 1- Classificação quanto ao risco climático para o abacate das raças antilhana, 

mexicana e guatemalense nas regiões de Lagoa Vermelha, Cruz Alta e Bagé em diferentes 

cenários climáticos 
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 Tanual 

(°C) 

Iu *Geada 

>20% 

Antilhana Mexicana e 

guatemalense 

LAGOA VERMELHA     

Clima atual 17,3 109,84 8 CNR CNR 

RCP8.5 

(médio prazo) 

19,3 102,71 2 CNR CNR 

RCP8.5 (longo 

prazo) 

21 93,06 0 P P 

RCP4.5 

(médio prazo) 

18,6 105,24 3 CNR CNR 

RCP4.5 (longo 

prazo) 

19 109,92 2 CNR  CNR 

CRUZ ALTA      

Clima atual 19,3 86,79 3 T T 

RCP8.5 

(médio prazo) 

21,2 75,42 0 P P 

RCP8.5 (longo 

prazo) 

22,9 66,80 0 P P 

RCP4.5 

(médio prazo) 

20,6 79,02 1 T T 

RCP4.5 (longo 

prazo) 

21 78,05 0 P P 

BAGÉ      

Clima atual 19 63,90 6 T T 

RCP8.5 

(médio prazo) 

20,9 52,11 0 P P 

RCP8.5 (longo 

prazo) 

22,6 42,81 0 P P 

RCP4.5 

(médio prazo) 

20,3 55,39 4 T T 

RCP4.5 (longo 

prazo) 

20,7 57,82 0 P P 

* número de decêndios com probabilidade de ocorrência de geada superior a 20%. 
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P= preferencial; T= tolerado; CNR= cultivo não recomendado. 

 

Para a região onde está situado o município de Cruz Alta, a temperatura média 

anual aumenta e o nível de umidade diminui comparado à Lagoa Vermelha. Esses 

fatores variam no sentido leste-oeste por causa do efeito da continentalidade e 

maritimidade acrescidos da urbanização do trecho leste (ROSSATO, 2011).  

Por fim, na região de Bagé, o índice de umidade foi o menor provavelmente 

associado aos menores valores de precipitação do estado. A temperatura média anual 

também se mostrou de acordo conforme o tipo climático subtropical Ia, no qual variam 

de 17ºC a 20ºC (ROSSATO, 2011). 

Fica perceptível a relação entre a temperatura média anual das regiões 

analisadas com a frequência na ocorrência de geadas, onde a região mais fria (Lagoa 

Vermelha) possui maior número de decêndios com probabilidade superior a 20% na 

ocorrência deste tipo de adversidade meteorológica, ocorrendo o oposto com a área 

relativamente mais quente (Cruz Alta). No estudo feito por Rossato (2011), no período 

de maio a agosto, constatou-se que duas regiões do estado apresentaram os maiores 

valores de dias de geada ao mês: a sudoeste estendendo-se um pouco ao centro, 

onde está situado Bagé; e a nordeste, onde está situado Lagoa Vermelha. 

Segundo Koller (2002) apud Botas e Docema (2020), as plantas da raça 

mexicana apresentam tolerância a geadas e resistem a temperaturas de até -4ºC. Já 

a raça guatemalense apresenta média tolerância a geadas e resiste a temperaturas 

de até -6ºC, sendo típica de clima subtropical. Por fim, a raça antilhana é altamente 

exigente em calor e com baixa tolerância a geadas. 

Diante das condições climáticas previamente apresentadas das três regiões em 

estudo e associando com as exigências bioclimáticas do abacateiro da raça antilhana, 

entende-se os motivos pelos quais o seu cultivo comercial não é recomendado na 

região de Lagoa Vermelha e a condição melhora nas outras duas regiões do Rio 

Grande do Sul. 

Apesar de suportar temperaturas mais baixas, as classificações para o cultivo 

comercial para a região de Lagoa Vermelha foram iguais para as raças mexicana e 

guatemalense, assim como para a região de Cruz Alta e Bagé. A similaridade das 

classificações para o cultivo com fins comerciais pode ser consequência do fato dos 

limiares de temperatura média anual das três raças em questão serem relativamente 
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próximas, o que é compreensível por estarem localizados num mesmo estado com 

regiões climáticas pouco distintas entre si.  

Apesar da temperatura mínima não ser considerada como um dos parâmetros 

climáticos para a aptidão do abacateiro, Ochse et al. (1965) apud Chiarini et al. (1977) 

destacam que as médias termométricas anuais necessárias para definir o cultivo do 

abacateiro e usadas no presente estudo, estão estreitamente relacionadas com as 

temperaturas mínimas toleradas para o bom desenvolvimento das diferentes raças do 

abacate.  

O maior aumento da temperatura média anual projetado no cenário RCP8.5 a 

médio e longo prazo resultou numa probabilidade de ocorrência de geada decendial 

inferior a 20% nas regiões de Cruz Alta e Bagé. Para a região de Lagoa Vermelha, o 

aumento de temperatura no cenário RCP8.5 a médio prazo não foi o suficiente para 

reduzir a ocorrência de geadas a uma probabilidade inferior a 20%. 

 Em um estudo sobre os impactos das mudanças climáticas na indústria do 

abacate na Austrália, Howden, Newett e Deuter (2005) citaram como o clima pode 

afetar os estágios da produção de abacate: a ocorrência de geada afeta botões de 

flores, flores e pequenos frutos, reduzindo o rendimento da colheita; a umidade baixa 

pode desidratar flores e causar falhas na frutificação; as temperaturas altas no verão 

causam diminuição do tamanho da variedade Hass; na estação quente combinada 

com umidade alta, aumenta a incidência de pragas de insetos, como a mancha de 

frutas e Monolepta sp.; e temperaturas mais altas (baixas) provocam maturidade 

precoce (tardia), mudando os tempos de colheita para diferentes áreas. 

Howden, Newett e Deuter (2005) acrescentam que períodos de estresse por 

calor (como temperaturas acima de 35ºC) podem afetar o conjunto de frutas e o 

tamanho dos frutos. Além disso, com temperaturas mais elevadas, espera-se que a 

intensidade da chuva aumente, pois o ar pode reter mais umidade (cerca de 6% a 8% 

por ºC) possibilitando precipitações mais intensas. Se a intensidade da chuva 

aumenta, o risco de erosão do solo pode aumentar assim como a frequência de 

alagamento, favorecendo a podridão das raízes (Phytophthora cinnamomi). Do 

mesmo modo, a atividade dos insetos está intimamente relacionada à temperatura, 

portanto, um aumento na temperatura sugere populações de insetos (pragas e 

predadores) mais ativos.  

A ocorrência de Phytophthora cinnamomi é atestada no estudo de Brasier 

(1996) para árvores de carvalho (Quercus spp.) ao indicar que, com o aumento da 
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temperatura global, a ocorrência de podridão de raízes e a sobrevivência deste 

patógeno exótico, provavelmente vão aumentar, assim como a gama de plantas 

hospedeiras. Em suma, o aumento da temperatura do planeta altera as zonas 

agroclimáticas e interfere diretamente na distribuição geográfica das doenças das 

plantas (GHINI, 2005).  

Além da questão fitossanitária, Paniagua e Gómez (2015) usaram projeções do 

IPCC para o período 2025-2075 para chamar a atenção da necessidade de serem 

implantadas medidas de mitigação e adaptação na agricultura mexicana, mesmo que 

parte dos produtores e autoridades não considerem atualmente um ‘risco potencial’ 

os efeitos das mudanças climáticas no estado de Michoacán, responsável pela 

exportação de 93% de abacate no México.  

Para a adaptação da indústria é necessário planos de marketing para acomodar 

as mudanças previstas nas épocas de colheita. Ainda, se o risco de geada diminuir, 

os plantios podem ocorrer em locais atualmente inadequados (HOWDEN; NEWETT; 

DEUTER, 2005), assim como mostra o cenário RCP8.5 a longo prazo na região de 

Lagoa Vermelha. 

 

 

CONCLUSÕES 

  

 Para as raças antilhana, mexicana e guatemalense pode-se concluir que: 

- No clima atual, não se recomenda o cultivo na região de Lagoa Vermelha. 

Para as regiões de Cruz Alta e Bagé o cultivo para fins comerciais é tolerável.  

- Dentre os cenários climáticos futuros, apenas as projeções feitas em RCP8.5 

a longo prazo, indicam um cultivo preferencial em todas as regiões analisadas do Rio 

Grande do Sul. 
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