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Resumo
Até o presente momento, as atividades projetivas têm se ocupado,

quase que integralmente, com os requisitos materiais comprometidos

prioritariamente com as questões tecnológicas, econômicas e de

inovação. Entretanto, diante do presente cenário, é possível perceber

que existem outras variáveis, até então não pormenorizadas, que

são de extrema importância para a garantia de uma prática mais

condizente com as problemáticas nacionais. Estas são entraves

referentes aos impactos sociais e ambientais causados pelo modelo

de produção e de consumo adotados pelo modelo hegemônico -
economia capitalista -, que acentuam é promovem desigualdade

social e impactos ambientais. Para a reformulação das atividades

produtivas e de consumo, é necessária a adoção de várias práticas,

e uma destas é a inserção de metodologias que avaliem esses impactos

no desenvolvimento de projetos de produtos. Isto se dá visando uma

intervenção não degradante no meio ambiente, que dê suporte ao

processo de escolha dos respectivos materiais e processos produtivos,

e, conseqüentemente, que possa contribuir com as variáveis

econômicas, sociais e ambientais do desenvolvimento local. Entre

outras demandas para a consecução desta proposta, é imprescindível

a disponibilidade de bases de dados, referentes a materiais de fontes

renováveis, tecnologias limpas, sistemas produtivos "sustentáveis",

como fundamentação mais adequada às questões sócio-ambientais
dos sistemas produtivos existentes.

Abstract
Until nowadays the projective activities have been busy mostly with

the material requirements involved with technological, economical

and innovation issues. However, inface ofthe present scenery, it is

possible to realize that there are other variables, not detailed until

today, that are of extreme importance to warrant the practices

suitable to national problems. Those variables are impediments

concerning 'the social and environmental impacts caused by the

production and consumptión models adopted by the hegemonic

system - the capitalist economy - that emphasize and promote the

social inequity and environmental impacts. In order to reformulate

the activities of production and consumptión, various practical

activities need to be adopted, and one of these is the insertion of

methodologies that evaluate the impacts on the development of

projects of products, so that its influence on the environment is not

degrading and supports the process of choice of materiais and

productionprocess, and consequently contributes to the economical,

social and environmental variables within the local development.

Among other demands for the realization of this propose, it is vital

the availability of databases, referring to renewable material
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sources, clean technologies, sustainableproductive systems, as well
as an adequate motive for the existing productive systems.
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1. Introdução
Frente às muitas discussões que circundam a humanidade, a questão
ambiental e a questão social são de extrema urgência no presente,
visto que são as bases das nossas relações de convivência com o meio
e com o próximo. Uma está intimamente ligada à outra, onde, de
um lado, está a minoria que tem o poder de consumo aumentado
cada vez mais, e, em conseqüência disso, multiplica a necessidade
de extração e processamento de mais e mais recursos naturais. Em
contraproposta, do outro lado, há uma maioria à margem desse
processo, que vive excluída até mesmo das necessidades mais
elementares para a sua sobrevivência. Os números dos Indicadores
Sociais apresentados pelo IBGE no ano de 2002 ilustram bem esta
desigualdade, com um volume de rendimento dos 50% mais pobres
da população brasileira igual ao volume de rendimento do 1% dos
mais ricos, e onde os 10% mais ricos ganhavam 18 vezes mais que os
40% mais pobres.

Segundo Dias1 (2002), os seres humanos são educados para não
perceber estes problemas: o sistema educacional, tal como o
conhecemos hoje, está a serviço de um sistema produtivo ávido por
consumidores alienados em relação às conseqüências dos seus hábitos
de consumo. Segundo ele:

Essas gerações foram preparadas por um sistema educacional que

as faz ignorar as conseqüências ambientais dos seus atos e objetiva

torná-las consumidoras úteis e perseguidoras obsessivas de bens

materiais. Imersas em uma luta cotidiana cada vez mais cheia de

compromissos, não percebem como estão incluídas na trama global

da insustentabilidade. Vivendo sob tais condições, não reconhecem

que dependem de uma base ecológica de sustentação da vida (DIAS,

2002, p. 15).

Diante disso, além de ações mais enérgicas ligadas diretamente às
causas dos problemas sócio-ambientais, faz-se necessária a
reformulação dos processos produtivos e do modelo de consumo,
buscando apropriá-los a um novo paradigma, com preceitos da
sustentabilidade, e em todas as suas dimensões2. Essa adequação
passa essencialmente pela redução dos níveis atuais de consumo,
entre outras estratégias, como: a elaboração e aplicação de
metodologias que possam avaliar impactos sócio-ambientais de
sistemas produtivos; políticas públicas que regulamentem e
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incentivem práticas industriais éticas frente à sociedade; o incentivo
tributário e financeiro para os sistemas "sustentáveis"; a introdução
de materiais de fontes renováveis em substituição às não renováveis,
entre outras. Nesta ótica, é necessário oferecer às pessoas produtos
que sejam adequados a um novo cenário sócio-ambiental favorável.
De acordo com a UNESCO (2002):

O Consumo Sustentável (CS) procura soluções possíveis para

desequilíbrios - sociais e ambientais - através de um comportamento

mais responsável por parte de todos nós. O CS está ligado, em

particular à produção e distribuição, utilização e rejeição de

produtos e serviços e oferece uma forma de repensar o seu ciclo de

vida. O objetivo é assegurar que as necessidades básicas de toda a

comunidade global sejam satisfeitas, reduzindo o excesso de

consumo e evitando danos ambientais (UNESCO, 2002, p. 6).

Entre outras áreas ligadas ao conhecimento científico, a área de
pesquisa e intervenções em design (diretamente ligadas ao consumo)
pode ser uma possibilidade - caso se queira - para edificar as bases
de um cenário responsável com o ambiente e com os seres humanos.
Para isso, o profissional de design tem que assumir compromissos
éticos com a sociedade, orientando suas atividades neste sentido e
direção. Afinal de contas, até o momento presente, o design tem se
ocupado de atividades que visam atender um mercado ávido por
novidades de estilo, tecnologia e competitividade cada vez mais
global. Desta forma, o design vem utilizando recursos das mais
diversas partes do mundo, atendendo apenas uma pequena parcela
da sociedade que pode pagar por tal "estilo de vida", porém com
impactos negativos globalizados, que afetam diretamente todas as
populações de todo globo terrestre. Segundo Papanek (1995), essa
tendência é fruto da formação do profissional focada principalmente
em tecnologia e estética, que limita a atuação do designer aos
chamados "objetos de design".

A nossa educação profissional é profundamente divisiva, quase

esquizóide. Por um lado, aprendemos muitos aspectos de alta

tecnologia. Estudamos métodos de produção em massa, técnicas

industriais, desde a modelagem de reguladores de circuitos

integrados, CAD-CAM (design assistido por computador e fabrico

auxiliado por computador), embalagem, etc. Investigamos a

tecnologia dos materiais e exploramos muitos aspectos dos plásticos

e da engenharia eletrônica.

Por outro lado, somos levados a considerarmo-nos artistas. Essa

parte da nossa educação conduz com freqüência a estética

totalmente irresponsável. (...) Numa arte pública, como o design

de objetos quotidianos, esta atitude só irá encorajar o porte

empertigado do pavão, a perversidade excêntrica, a postura

fraudulenta do charlatão (PAPANEK, 1995, p. 58).

Diante de tais questões, emergentes na atualidade, o presente artigo
tem como objetivo central apontar as principais dificuldades
encontradas na seleção e difusão de materiais que priorizem a



valorização de critérios sócio-ambientais, ou seja, critérios baseados
na promoção de um meio ambiente saudável e socialmente eqüitativo.
Afinal, segundo a Constituição Federal brasileira, Capítulo VI, Art.

225:

Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem
de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-
se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-
lo para as presentes e futuras gerações (BRASIL, 2000).

Não se pretende, simplesmente fazer apologia ao uso de materiais
ambientalmente indicados como "corretos". O que se pretende é
apontar algumas das desvantagens mercadológicas que tais materiais
encontram frente às chamadas commodities. Consideramos,
evidentemente, os casos em que os critérios técnico-econômicos
precisam ser legitimamente priorizados em detrimento de outros,
tal como ocorre em alguns projetos.

2. Metodologia
Para realização deste trabalho foram feitas revisões bibliográficas
de livros que abordam desenvolvimento sustentável, políticas
públicas, tecnologias limpas, tecnologias sociais etc., para compor
o referencial teórico deste ensaio e dar uma introdução frente ao
assunto abordado.

Também foram realizadas entrevistas com estudiosos no assunto,
através de questionário semi-estruturado, deixando o entrevistado
à vontade para declarar suas percepções e/ou considerações
elaboradas a partir de pesquisas, estudos e projetos. Os
entrevistados escolhidos desenvolvem pesquisas científicas nas áreas
de Design e Ecologia (ou Ecodesign, tal como é denominado pelos
mesmos), e de Políticas Públicas. Estas análises, interpretações e
informações foram adicionadas ao refereneial teórico deste artigo.

Por fim, a união destas etapas metodológicas teve como foco a
divulgação dos resultados desta pesquisa através do presente artigo.

3. Resultados e Discussões
Não é tema deste artigo a definição ou descrição dos diversos
conceitos de desenvolvimento, assim como não tivemos a pretensão
de esgotar todas as variáveis relacionadas com o tema central, haja
visto que este está ligado a diversas áreas do saber e atingem
extensões e profundidades consideráveis em cada uma delas. Desta
forma, os apontamentos descritos adiante abrangem as áreas mais
significativas exploradas nos estudos realizados. No entanto,
algumas considerações são essenciais no sentido de contextualizar a
realidade nacional e a temática aqui abordada, segundo a percepção
dos autores mencionados.

Os modelos de desenvolvimento e os padrões de consumo adotados

pelos países mais ricos do mundo e impostos aos países em

desenvolvimento continuam produzindo, em conseqüência dos altos

requerimentos energético-materiais para a manutenção do seu



33

colossal metabolismo e cruéis deformações sócio-ambientais

(desigualdades sociais, desemprego, fome, miséria, violência) cujas

conseqüências ainda não são claras (DIAS, 2002, p. 35).

Assim, de acordo com o cientista e geógrafo Aziz Nacib Ab' Saber
(2003),

(...) o primeiro fato do metabolismo é a concenlração humana com

o volume de pessoas no espaço reduzido dos territórios. Em seguida

vem o problema das atividades que estão dentro desse espaço. A

mais difícil é a indústria, por transformar, modificar os produtos e

criar o seu próprio metabolismo — recebe matér ia-pr ima,

transforma, descarta e, então começa a crise do metabolismo.

Ligadas ao cerne destes metabolismos, as atividades projetivas - não
somente o design - são responsáveis ou co-responsáveis pelas escolhas
de materiais em projetos, e por extensão, das tecnologias dos sistemas
que serão adotados na transformação e produção de bens materiais.
Tais escolhas, pautadas por critérios de diferentes naturezas,
resultam na configuração de produtos finais e em uma série de
conseqüências problemáticas, ou em soluções para o seu contexto
de inserção.

Quanto ao posicionamento estratégico das atividades projetivas,
Pereira (2003) sugere a seguinte mudança:

(...) a atividade de projeto de produto pode conquistar um lugar

mais estratégico nas tomadas de decisão, pois através da abertura

e da descoberta de novos conhecimentos, os designers têm condições

de adquirir uma capacidade mais determinante, permitindo que

saiam de uma posição ainda muito subordinada, sobretudo em se

tratando da consideração de questões ambientais. Ou seja, define-

se o produto a ser fabricado - o conceito do produto - ele é projetado,

para que somente em seguida, seja verificado se este conceito

escolhido responde a certos critérios ambientais (p. 47-48).

É claro que tal subordinação tem seus propósitos estabelecidos na
atualidade, mas esta abordagem não será desenvolvida na
oportunidade deste artigo. Seguindo essa mesma ótica, Leff (2000)
afirma em seu texto "Racionalidade Ambiental, Produtividade
Ecotecnologica e Manejo Integrado dos Recursos" que:

Diversos métodos de avaliação dos efeitos ambientais e de análise

de custo-benefício foram delineados e aplicados1 para regular o

comportamento dos agentes econômicos e para padronizar a seleção

de projetos de investimento. (...) Raras vezes essas avaliações

antecedem e informam a tomada de decisões de projetos alternativos

de aproveitamento dos recursos, fundamentada numa análise

prospectiva das potencialidades do ambiente, das tecnologias

apropriadas e das maneiras possíveis de organização produtiva e

manejo integrado e sustentável dos recursos, numa distribuição

social mais eqüitativa dos benefícios do desenvolvimento e numa

redução dos custos ecológicos (p. 145-146).
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3 Segundo Papanek (1995),
as fases do ciclo de vida dos

produtos se dividem em:
aquisição das matérias-
primas, transformação,

compra do produto
acabado, uso, recolhimento

do produto pós-uso e
tratamento final.

Para elucidar o elenco das ferramentas de avaliação dos efeitos
ambientais, serão exemplificados adiante alguns métodos que podem
auxiliar na tomada de decisão, assim como as dificuldades de sua
aplicação no cenário nacional.

3.1 Da Seleção de Materiais
Um produto pode ser compreendido pelo designer industrial como a
junção de inúmeros parâmetros que, juntos, irão viabilizar a sua
funcionalidade. Esses parâmetros são definidos de acordo com o
que o produto se propõe a oferecer ao usuário, ou ao consumidor, e
o bom desempenho deste vai depender das escolhas realizadas
durante o seu processo de planejamento e projeto. Para garantir
que as alternativas adotadas sejam as mais adequadas, o designer
industrial utiliza metodologias para mensurar a viabilidade de cada
elemento dentro do "sistema produto" em questão.

A seleção de materiais é, então, um requisito de suma importância
dentro do processo de desenvolvimento de produtos, tal como
defende Ferrante (2002, p. 23): "(...) os procedimentos que
viabilizam um produto ou componente podem ser vistos como um
diálogo entre projeto (design) e seleção de materiais (...)". .Assim,
depreende-se que o processo de decisão demanda critério e atenção
do projetista quando este avalia as possibilidades e as prerrogativas
do projeto previamente definidas, até porque a gama de materiais
disponíveis é imensa e impõem condições desde o inicio de seu ciclo
de vida, e cada uma destas fases apresenta um tipo de impacto
ambiental e social.

Para Papanek (1995),

O produto criado passa, como vimos, pelo menos por seis fases3

potencialmente perigosas em termos ecológicos. A "avaliação do

ciclo de vida do produto" abarca todas elas, desde a aquisição

original das matérias-primas, passando pelo processo de

transformação e montagem, a compra do produto acabado (que

inclui também a expedição, embalagem, publicidade e a publicação

de manuais com as instruções), o uso, a recolha do produto após o

uso e, finalmente, a reutilização ou reciclagem e tratamento final

(PAPANEK, 1995, p. 35).

Os requisitos técnico-econômicos envolvem as propriedades físico-
químicas dos materiais, disponibilidade local, adequação aos
processos produtivos disponíveis e viabilidade econômica.
Entretanto, conduzir estas escolhas baseando-se apenas nestes
aspectos é uma prática limitada (e não se deve ignorar que alguns
projetos precisam priorizar tais requisitos). Também é necessário
apontar, aqui, a compatibilidade dos materiais com os meios de
produção em uma localidade específica. A tecnologia disponível pode
ser fator decisivo na escolha dos materiais, pois dela depende a
produção destes, e a aquisição de novas tecnologias requer muitos
recursos financeiros. Sobre esta questão, Rattner (1980) oferece uma
grande contribuição em seu texto sobre Transferência de Tecnologia:
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(...) Como a tecnologia oferecida e transacionada no mercado

mundial é desenvolvida nas economias avançadas, por elas e para

elas, sendo invariavelmente capital-intensiva, ela tende a produzir

desequilíbrios econômicos, sociais e regionais nos países em

desenvolvimento. Produzindo empregos em números relativamente

reduzidos, ela obstrui a criação de um amplo mercado interno,

produtor e consumidor de bens mais simples, fabricados por

técnicas trabalho-intensivas, com todas as conseqüências sociais e

políticas conhecidas (...)

(...) Tendo em vista esta situação, a formulação de uma política

científica-tecnológica, adequada e entrosada com os objetivos de

desenvolvimento nacional, torna-se tarefa prioritária para todos

que estão engajados neste processo (RATTNER, 1980, p. 74-75) .

Neste contexto, e fazendo uma analogia com a temática deste artigo,
torna-se importante agregar ao processo de seleção um outro grupo
de requisitos - os sócio-ambientais - , que através de informações
estratégicas, caracterizam os sistemas produtivos, e conduzem as
decisões técnicas para opções mais responsáveis ambientalmente 4,
pois que consideram o sistema produto segundo suas relações
complexas. Então, há que se considerar de forma conexa a realidade
nacional em seu quadro histórico - tão bem descrito por Eduardo
Galeano em sua obra "As Veias Abertas da América Latina" - , onde
há detalhes sórdidos do processo de colonização e geração de
dependência do país e do continente, cujas conseqüências se
reproduzem até a atualidade.

3.2 Requisitos Sócio-Ambientais
Sobre este assunto é importante introduzir, inicialmente, alguns
apontamentos referentes à dimensão política aí envolvida. Neste
sentido, Billatos e Basaly (1997) diferenciam as políticas de regulação
ambiental em cinco paradigmas: (1) da Fronteira Ecológica, (2) da
Proteção Ambiental, (3) do Manejo de Recursos, (4) do
Ecodesenvolvimento, e (5) da Ecologia Profunda. Estes
pesquisadores são mencionados quando se quer estabelecer uma
posição da política ambiental nacional, e quando se quer,
paralelamente, verificar referências de políticas ambientais mais
avançadas de outros países. Nessa modalidade de análise, é
importante entender que todo tipo de escolha, frente à questão dos
materiais, produz impacto, seja este benéfico ou maléfico tanto para
a sociedade quanto para o meio ambiente. E necessário, também,
compreender a responsabilidade que as empresas têm em relação a
estas questões, e que, no modelo de desenvolvimento hegemônico,
esta responsabilidade é transferida muitas vezes das empresas para
o meio ambiente e para a sociedade. Estes últimos acabam
encarregados de metabolizar estes impactos, com cargas muito
maiores que a sua capacidade de assimilação possível, produzindo
enfim, a chamada resiliência ambiental.

O conhecimento das etapas do ciclo de vida dos produtos torna visível
o verdadeiro custo econômico e ecológico dos efeitos da produção e
do consumo no presente. Infelizmente não existem no cenário
nacional políticas que imponham responsabilidade ao produtor pelo

4 Entende-se aqui
sociedade contida no
"espaço" ambiental.
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planejamento sistêmico dos seus produtos. Segundo Manzini e Vezzoli
(2002):

A tendência de estender a responsabilidade do produtor também

para as fases finais da vida dos produtos (EPR: Extended Producer

Responsibility) é uma das mais significativas tendências normativas

atualmente encontrada no cenário europeu e internacional.

(...) A coerência desta abordagem normativa com o espírito das

políticas ambientais de segunda geração está no fato que a EPR

ativa a capacidade dos produtores na solução dos problemas (no

caso-específico, do problema de redução dos lixos/resíduos). O

empresário que se responsabiliza inclusive pelos processos finais

do ciclo de vida dos produtos, tem de fato o estímulo para colocar

em prática seus conhecimentos técnicos e sua capacidade

empresarial para organizar o tratamento desses produtos já

utilizados e, sobretudo, para redesenhá-los, a fim de tal tratamento

poder ocorrer da maneira mais prática e eficiente (p. 86-87).

Em outras palavras, se forem tomados como referência os
paradigmas das políticas de regulação ambiental descrita por Billatos
e Basaly (1997), o Brasil estará seguramente situado no paradigma
2 (da proteção ambiental), que é caracterizado pela regulação de
controle "ewd of pipe" (ou fim de tubo), muitas vezes restritiva se,
de fato, houver fiscalização e controle. Este instrumento está
caminhando do status de políticas de regulação para o de manejo de
recursos, tal como se verifica, por exemplo, com os Produtos
Florestais Não Madeiráveis - PFNM, aos quais o uso é permitido
quando há um Plano de Manejo aprovado pelo Instituto Brasileiro
do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA.

Cabe aqui exemplificar também as Políticas Ambientais de Segunda
Geração, da European Commission, promulgadas com o objetivo
de enfrentar as causas destes mesmos problemas:

Assim, das intervenções nos problemas dos efluentes poluentes, aos

poucos passou-se àquelas que incidem sobre as tecnologias que os

geram (a proposta de tecnologias limpas); à redefinição (que inclui

de certa forma o redesenho mas, não somente isto) dos produtos

que tais tecnologias oferecem como necessários (a proposta de

produtos limpos); à orientação da demanda que motiva a produção

desses produtos (a proposta de instrumentos econômicos e

normativos para incentivar o consumo ambientalmente responsável)

(MANZINI e VEZZOLI, 2002, p. 77).

Exemplificando, Manzini e Vezzoli (2002, p. 271) citam o exemplo
das normativas baseadas no princípio da Responsabilidade
Extensiva ao Produtor (EPR), tendo como a prática mais conhecida

a chamada Lei Topfer, da Alemanha, "(•••) que obriga os produtores
a promoverem eles mesmos a recuperação das embalagens dos
produtos".
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5 Tais bases de dados foram
conhecidas através do

SimaPro 5.1, programa em
versão demonstrativa,

fornecida gratuitamente
pela PRè Consultant (da

Holanda), que trabalha na
elaboração de métodos de

análise ambiental de
produtos. Para maiores

informações consultar
www.pre.nl.

Outra questão ainda polêmica é a atribuição de valores de mercado
ao capital natural e humano envolvidos nos sistemas produtivos.
Conforme esclarece Montibeller (2001):

Para os economistas ecológicos, a pretensão dos neoclássicos de

monetarização dos indicadores físicos cai novamente no aspecto

da arbitrariedade da valoração econômica dos bens e serviços

ambientais, em decorrência do conhecido problema da possibilidade

de auscultar as próximas gerações (p. 169).

E, para Lovins (2000):

O capitalismo, tal qual vem sendo praticado, é uma aberração

lucrativa e insustentável do desenvolvimento humano. O que se

pode designar como "capitalismo industrial" não se ajusta

cabalmente aos seus próprios princípios de contabilidade. Ele

liquida seu capital e chama isso de renda. Descuida de atribuir

qualquer valor ao mais importante capital que emprega: os recursos

naturais e os sistemas vivos, assim como os sistemas sociais e

culturais que são a base do capitalismo humano (p. 4-5).

Por esta mesma ótica, Dias (2002) afirma, no posfácio de um dos
seus livros, que:

Necessita-se urgentemente de uma reforma na base filosófica das

políticas de tributação. Os serviços prestados pelos ecossistemas

devem ser considerados pelo mercado e compor o preço final dos

produtos e serviços (por exemplo: não pagar apenas os custos de

produção e transporte de um litro de gasolina, mas incluir os custos

da poluição, do tratamento das doenças e de outros impactos sobre

o ambiente) (p. 211).

Para quantificar a perda da qualidade, existem critérios para a
avaliação ambiental de sistemas produtivos que, através de
valoração, ponderação e normalização, comparam os desempenhos
ambientais de diferentes sistemas, frente a uma mesma função
elementar (a unidade funcional). Segundo Manzini e Vezzoli (2002),
um dos fatores que tornam este tipo de operação complexa é a falta
de dados realmente precisos para estas análises. As bases de dados5

que subsidiam estas metodologias de análise são diversas, e variam
conforme o território ou o setor industrial de interesse, como é o
caso da AMPE (indústria plástica européia), BUWALL da Suíça,
IDEMAT, ETH-SEU, Dutch Input output Database, entre outras.

Ainda não existem bases de dados equivalentes que considerem as
matrizes de geração de energia para o cenário brasileiro, as
tecnologias de produção e transformação de matérias-primas e as
suas respectivas emissões - sólidas, líquidas e gasosas -, as formas
de destinação final e suas emissões, entre outros aspectos. Este fato
pode ser comprovado através da presente pesquisa.

Tais dados são elementos básicos para a interpretação de indicadores
ambientais, e é possível destacar alguns indicadores físico-sociais



da condição ambiental, como: população servida de água potável,
população atendida por sistema de esgoto sanitário, emissão de
dióxido de enxofre (SO2), emissão de dióxido de carbono (CO2),
produção de resíduos domésticos, estado de uso da terra (erosão,
desmatamento), quadro de perda de biodiversidade na agricultura
e na vida silvestre (MONTIBELLER, 2001).

Para avaliar os impactos com base nestes indicadores, são
necessários instrumentos capazes de mensurá-los, numa tentativa
de disponibilizar para as empresas, e outras instituições, dados mais
precisos em relação aos materiais de baixo impacto e o seu contexto.
No caso nacional, vislumbra-se o beneficiamento de comunidades
locais com a produção de materiais de baixo impacto, valorizando
um potencial regional e promovendo equidade social (como, por
exemplo, o caso do couro vegetal, o projeto cipó da Amazônia, dentre
muitos outros). Com o aproveitamento das riquezas locais, o capital
gerado através das atividades fica na região e pode resultar no
empoderamento (empowerment) das comunidades envolvidas na
produção, bem como o seu entorno. Através desta possível realidade
nacional, abrem-se caminhos para as metodologias de pesquisa
participativa, que objetivam o entrelaçamento do saber local /
tradicional com o conhecimento científico, na construção de um novo
"desenho" da realidade.

3.3 Metodologias de Avaliação de Impactos
Existem diversas metodologias de avaliação de impactos ambientais
dos materiais que permitem analisar as várias etapas do ciclo de
vida destes, a fim de estabelecer critérios de suporte à tomada de
decisão. Entre estas, serão destacadas as mais conhecidas, para
ilustrar as possibilidades de uso de ferramentas que se somam em
favor da seleção de materiais com requisitos sócio-ambientais, bem
como as dificuldades encontradas em seu emprego no cenário
nacional.

3.3.1 ACV - Análise do Ciclo de Vida
A análise do ciclo de vida é uma metodologia usada para orientar as
decisões durante o desenvolvimento de projetos em relação às
escolhas que representam um menor impacto ambiental possível.
Este estudo é feito em todas as etapas de um projeto, desde a extração
de matérias-primas até o fim da vida útil do produto. Essas etapas
são divididas em cinco, cronologicamente subseqüentes, e cada uma
delas apresenta diferentes naturezas de impactos. São elas: Pré-
produção, Produção, Distribuição, Uso / Consumo, Descarte. Para
Manzini (2002),

Isto tudo implica a passagem do projeto de um produto ao projeto

do sistema produto inteiro, entendido exatamente como o conjunto

dos acontecimentos que determinam o produto e o acompanham

durante o seu ciclo de vida (p. 100).

Embora Leff (2000) e Pereira (2003) afirmem que, muitas vezes, a
aplicação das ferramentas é feita posteriormente à tomada de
decisões (ver esta afirmação no início deste artigo), quando os
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impactos já foram produzidos, este método está baseado na
sistematização de cada fase e na posterior análise dos impactos que
ocorrem em cada uma delas, desde as entradas de materiais e energia
necessárias para o funcionamento do sistema produto até as suas
saídas, caracterizadas como resíduos e emissões.

E tão importante entender cada etapa que compõem um sistema-
produto quanto é necessário compreender como se estabelecem as
relações entre elas. Ter uma visão simplista deste processo pode
condicionar a práticas que não sejam adequadas à realidade em
que o produto está inserido.

O cálculo do custo do ciclo de vida de todo o sistema, no qual se
leva, em conta todas as vantagens a longo prazo, é amplamente
aceito em princípio, mas quase sempre deixado de lado na prática.
Em geral, os componentes são considerados isoladamente. (...)
Otimizar os componentes isoladamente tende a "pessimizar" o
sistema todo - e, portanto o resultado econômico final. Na verdade,
pode-se tornar um sistema menos eficiente, fazendo mais eficiente
cada uma das suas partes: para tanto, basta não ligar adequada-
mente os componentes entre si. Se não for projetado para funcionar
com o outro, todos tenderão a funcionar uns contra os outros
(LOVINS,2000,p. 110).

A ACV atende às variáveis ambientais de um projeto, ajudando,
por exemplo, na escolha de um material menos impactante para o
meio ambiente. Mas, segundo o professor Eloy Casagrande 6, não
existem no Brasil fontes para coleta de dados a respeito do assunto,
embora algumas empresas disponibilizem, em seus sites, aspectos
produtivos referentes aos seus produtos; mesmo assim, existe
carência de um banco de dados institucional que auxilie profissionais,
organizações, empresas e acadêmicos. Ele também acredita que,
apesar disso, a ACV é uma metodologia adequada de avaliação, por
ser a mais conhecida, por possuir softwares que auxiliam a sua
aplicação e por apresentar resultados satisfatórios no entendimento
da variável ambiental de um produto. Afirma, ainda, que os
exemplos de uso desta metodologia no Brasil ainda não são
expressivos, mas que, é bastante utilizada nos países nórdicos e no
restante da Europa, onde se desenvolve um número maior de
"ecoprodutos", estimulados por políticas públicas locais.

Já para o Professor Luiz Fernando Figueiredo 7, uma forma
interessante para driblar essa indisponibilidade ou inconfiabilidade
de dados é a seleção de materiais com base na análise de indicadores
de sustentabilidade, que são informações qualitativas e quantitativas
que podem ser apontadas, por exemplo, através de uma análise de
cenário, produzindo dados mais seguros quanto à problemática
sócio-ambiental.

3.3.2 Pegada Ecológica
Esta é uma metodologia que visa calcular a quantidade de recursos
necessária para se produzir algo, seja um produto ou um serviço, 
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o tempo necessário para o meio ambiente metabolizar os impactos
provenientes dessas atividades.

Conforme Dias (2002, p. 29), "Todas as atividades humanas
contribuem potencialmente, direta ou indiretamente, para as
chamadas causas próximas das mudanças ambientais globais (...)",
logo, é necessário compreender todas as entradas e saídas de material
e de energia envolvidas em um produto, objetivando estabelecer
parâmetros que estimulem práticas mais adequadas quanto à seleção
de materiais, visto que toda e qualquer atividade influencia o meio
em que vivemos.

Dessa forma, nota-se como o ser humano por meio de diversos

processos culturais, desenvolveu estilos de vida altamente

consumidores e dissipadores de energia, em áreas reduzidas,

acelerando muitas vezes a velocidade de processamento de energia

e materiais no metabolismo sistêmico (DIAS, 2002, p. 47).

O estímulo ao consumo e o aumento da demanda industrial devido
ao crescimento populacional em todo planeta são variáveis que as
empresas têm a seu favor para o escoamento de produtos e garantia
de lucros, que representam condições objetivas para a consolidação
da atual cultura planetária pró-consumismo. A Terra encontra-se,
hoje, num momento em que o metabolismo industrial é muito mais
intenso que os processos da natureza, e conseqüentemente, o meio
ambiente não tem capacidade para absorver todos os impactos
negativos provenientes destas atividades.

Para manter o sistema de produção atual, são necessárias múltiplas
entradas de matérias-primas (ou recursos naturais) e de energia,
pois tais sistemas não possuem a capacidade de auto-alimentação,
retirando do ambiente natural os insumos para as suas demandas
cada vez mais crescentes. Dias (2002, p. 41) desenvolveu, então,
uma análise sobre as cidades, que são centros consumidores e
dissipadores de energia, assim como as indústrias: "(•••) Do ponto
de vista biológico, os ecossistemas urbanos exibem uma baixíssima
produtividade, logo são altamente dependentes de outros sistemas".
A Pegada Ecológica visa estabelecer, portanto, uma relação entre
os impactos ambientais gerados por uma determinada população e
a área "geográfica" aos quais tais impactos estão relacionados.
Segundo Kazazian8 (2005, p. 186): "em escala planetária, a pegada
ecológica da humanidade é uma estimativa da superfície terrestre
ou marinha biologicamente produtiva e necessária para responder
ao conjunto de nossas necessidades".

Assim, a estimativa da pegada ecológica é feita com base nas seguintes
etapas:

(i) estima-se o consumo médio anual individual de determinados

itens de consumo, utilizando dados agregados locais, regionais ou

nacionais, dividindo-os pelo tamanho da população estudada;

(ii) estima-se a área apropriada per capita para a produção de um

bem, ou para a absorção dos resíduos liberados;

8 O mesmo autor afirma que
esta metodologia foi

desenvolvida em 1994 por
dois pesquisadores: Willian

Rees e Mathis Wackernagel, e
tem sido destacada em

diversas publicações pelo
WWF. Para maiores

informações, consultar o
Relatório Planeta Vivo 2002

em www.wwf.org.br.
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(iii) essa área é dividida pela população, obtendo-se a pegada

ecológica pessoal, ou seja, que área uma pessoa requer anualmente

para produzir um determinado item de consumo;

(iv) finalmente, somam-se todos os itens, obtendo-se a pegada

ecológica (DIAS, 2002, p. 39).

3.3.3 Mapas de Sensibilidade e MDCA
A utilização de Mapas de Sensibilidade, e sua posterior análise de
múltiplos critérios, permite entender a questão sócio-ambiental de
maneira esquemática, deixando claras as interações que acontecem
no ambiente em questão, e dá a oportunidade de se optar por práticas
menos agressivas em busca do equilíbrio entre as ações do homem e
o metabolismo ambiental.

' Tais ações indicadas e
planejadas a partir das

ferramentas de tomadas
de decisão dizem respeito,
principalmente, à seleção
de materiais e tecnologias

empregadas em projetos
que tenham os requisitos

sócio-ambientais como
prioritários.

Uma política efetiva de redução de impactos ambientais pressupõe

o uso das melhores tecnologias disponíveis na gestão do meio

ambiente, sendo que os avanços tecnológicos têm possibilitado uma

maior flexibilidade na fusão dos métodos e conseqüentemente obter

uma visão mais adequada da problemática ambiental

(FIGUEIREDO, 2000, p. 3).

Estas ferramentas facilitam a gestão dos recursos ambientais e
humanos e o planejamento das ações 9 industriais, pois, através da
descrição das variáveis envolvidas nos elementos de um projeto e

dos seus atores sociais, é possível a sua quantificação e qualificação,
tornando viável a medição de impactos.

Para a construção de Mapas de Sensibilidade, são levantadas
informações sobre a sensibilidade física, biológica e da ação do
homem, logo após elabora-se uma análise de multicritérios. Segundo
Figueiredo (2000), a aferição da sensibilidade ambiental é uma
metodologia que permite formar uma compreensão lúcida das
atividades industriais e urbanas dentro de um determinado espaço,
bem como classifica os ecossistemas, atribuindo um valor ecológico
a estes, descrevendo qual é a sua vulnerabilidade a impactos.

As informações contidas nos mapas temáticos são os principais

produtos utilizados na realização dos estudos ambientais. Os temas

agrupam informações levantadas de forma a permitir uma análise

objetiva do meio físico. Devido à diversidade de alvos e complexidades

da">egião as informações ambientais devem ser aglutinadas, para

otimizar a recuperação destas informações, em função da emergência

para uma tomada de decisão (FIGUEIREDO, 2000, p. 7).

Após o levantamento das informações dos indicadores ambientais,
é feita uma hierarquização, que passa por três etapas: a fase de
estruturação, a fase de avaliação e a fase de recomendações. Na
fase de estruturação, a problemática é identificada e são construídas
árvores de valores com os elementos envolvidos, os quais serão
qualificados e quantificados. A avaliação é feita através de uma
função matemática e, baseada nos resultados dos processos
anteriores, são coordenadas às recomendações para as tomadas de
decisões (seleção de materiais e processos).



4. Considerações Finais
Embora haja o reconhecimento e a aplicação de uma variedade de
metodologias de análise ambiental de sistemas produtivos, o uso
destas ferramentas no país ainda é incipiente, e está restrito a uma
pequena parcela de profissionais privilegiados por acesso às
informações das tecnologias utilizadas no Brasil. A divulgação de
dados e de informações sobre os aspectos ambientais de cada sistema
produtivo, assim como seus níveis de emissões de substâncias
impactantes, é uma urgência tanto em relação ao estabelecimento
de criterios.de escolha - que é um direito do consumidor - quanto
para os projetistas terem como referência qualitativa e quantitativa
a parametrização de indicadores sócio-ambientais. Desta forma, a
transparência de dados não é necessária somente às esferas
administrativas, públicas e privadas, onde se tomam decisões, e sim
a toda sociedade, que tem o direito de conhecer e reconhecer, os
efeitos sócio-ambientais oriundos de suas opções de consumo.

No decorrer desta pesquisa, foram localizadas uma série de
ferramentas de divulgação de dados empresariais, tais como os
modelos de Balanço Social, hoje muito utilizados no Brasil e que
seguem o modelo IBASE (o Instituto Betinho), ou o modelo Ethos
(baseado no modelo norte-americano Global Reporting Initiative -
GRI). Sem dúvida, já é possível o reconhecimento das ações sociais
dos empreendimentos através de tais balanços que, por vontade
própria, disponibilizam seus dados. Porém, ainda são necessários
balanços complementares que permitam a caracterização de sistemas
produtivos com base em suas matrizes tecnológicas e suas
conseqüências, hoje inexistentes em muitos dos meios produtivos do
país, ou confidenciais em outros. Estes dados seriam fundamentais
na aplicação de metodologias de análise ambiental de sistemas, ou
para outros interesses, tais como os acadêmicos, que, de forma
permanente e acessível aos projetistas, auxiliariam na avaliação de
projetos e os seus respectivos ciclos de vida, o que, por analogia,
incita à idéia de criação de um Balanço de Relações Ambientais.

Em relação às políticas ambientais, sejam de regulação ou de
incentivo, legal ou tributário, há todo um caminho a ser percorrido
no Brasil. Muitos exemplos já podem ser vistos no mundo, alguns já
apontados neste artigo. Embora pareça utópico, o exercício
responsável da cidadania demanda a responsabilidade de cada um
na construção deste processo, seja por mobilização social, pelo uso
do poder de compra e/ou do voto eleitoral, ou ainda pela cobrança
dos direitos ambientais básicos garantidos na Constituição Federal.

De forma mais objetiva, cabe abordar ainda a necessidade de
efetivação de mecanismos de integração de sistemas produtivos,
como, por exemplo, através das bolsas de resíduos para a articulação
dos meios de produção que tenham como insumos os resíduos de
outros. E em outras palavras: fazer valer o conceito de Ecologia
Industrial. E evidente, portanto, que mecanismos simples de
articulação ainda não foram suficientes para estimular a criação de
grandes oportunidades, sob a forma de parques industriais ecológicos
no país. Deve-se isso, talvez, a falta dos necessários incentivos legais,
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tributários, financeiros (linhas de crédito) e educacionais, os quais,
caso se queira, viabilizariam muitas possibilidades de vanguarda
tecnológica, social e ambiental para a América Latina.
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