
Na Europa e nos Estados Uni-
dos é comum encontrar casas
e escritórios feitos em contai-
ners “aposentados” do trans-
porte marítimo. No Brasil, aos
poucos a tendência se acentua
e crescem os escritórios, aloja-
mentos, camarins, cabines, en-
tre outros, feitos com contai-
ners e painéis modulares, vis-
tos como uma alternativa mais
sustentável para suprir as de-

mandas habitacionais urgen-
tes, provisórias ou comple-
mentares, impulsionadas tam-
bém pelas demandas da Copa
do Mundo de 2014 e das Olim-
píadas em 2016.

Segundo Alfredo Neto, dire-
tor da NHJ do Brasil, empresa
que recicla e aluga módulos ha-
bitáveis e containers, há inúme-
ras vantagens emoptar por pro-
jetos modulares comparando-

se com obras tradicionais em al-
venaria. Os benefícios não são
apenas financeiros ou na agilida-
de dos projetos, mas principal-
mente ambientais. Além disso,
uma construção modular pode
ser facilmente reconfigura-
da.“Enquanto obras convencio-
nais agridem bastante o meio-
ambiente em toda a sua cadeia
produtiva, nossos empreendi-
mentos utilizam 41% menos de

água, economizam energia, são
configuráveis e requeremmanu-
tenção reduzida”, diz.

Outra vantagem é que osmó-
dulos habitáveis e containers
são feitos de aço,material resis-
tente, facilmente reciclável e
que não emitemnenhuma subs-
tância agressiva ao meio am-
biente. “Quando um desses in-
sumos é descartado, volta para
nossa fábrica, onde é derretido

e transformado em outros pro-
dutos, sem perda de suas pro-
priedades”, diz, lembrando que
o processo pode ser feito infini-
tas vezes, evitando a existência
de resíduos. Caso não houvesse
reciclagem, o aço levaria aproxi-
madamente dez anos para se de-
compor, transformando-se em
óxido de ferro e voltando à natu-
reza na mesma composição em
que foi extraído. ■ C.R.C.
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Para que o tema meio ambiente
tenhamais visibilidade nas esfe-
ras do governo, a Fundação SOS
Mata Atlântica desenvolveu a
Plataforma Ambiental aos Mu-
nicípios 2012 , em parceria com
a Frente Parlamentar Ambienta-
lista e a Associação Nacional de
ÓrgãosMunicipais deMeio Am-
biente (Anamma).
O documento, que pode ser

acessado diretamente na pági-
na da internet http://www.sos-
ma.org.br/projeto/plataforma-
ambiental/, apresenta os princi-
pais pontos da agenda socioam-
biental que precisam ser discuti-
dos, respondidos e soluciona-
dos pelos próximos dirigentes
dos municípios.
Segundo Mario Mantovani,

diretor de políticas públicas da
Fundação, a plataforma funcio-
na como um instrumento de
apoio ao cidadão eleitor, contri-
buindo no momento da esco-
lha de seu candidato e na hora
de cobrar propostas e resulta-
dos. “Além disso, ela serve tam-
bém para os próprios políticos,
que poderão utilizá-la e incor-
porar os temas em seu plano de
governo”, explica.
Montavani conta ainda que a

plataforma eletrônica pode ser
incorporada aos 3.222 municí-
pios brasileiros que possuem,
em seus territórios, o bioma
Mata Atlântica, de acordo com
a legislação vigente, que define
os limites de aplicação da Lei.
O intuito é mobilizar os eleito-
res destas cidades, incentivan-
do-os a entregar o documento
aos seus candidatos — pessoal-
mente, por e-mail ou correio
— e pedir seu comprometimen-

to público. “Esta é a platafor-
ma da cidadania, de engaja-
mento e compromisso que o ci-
dadão apresenta ao seu candi-
dato. Com ela, damos continui-
dade ao processo de formação
política com foco nas questões
ambientais, como já temos fei-
to há várias eleições”, destaca
o especialista.
Mantovani diz que as propos-

tas têm como base cinco eixos:
desenvolvimento sustentável,
clima, educação, saúde e sanea-
mento básico. Em cada um de-
les, há apresentação de suges-
tões e obrigações a serem segui-

das, como implantar a Política
Municipal de Meio Ambiente e
o SistemaMunicipal de Informa-
ções sobre Meio Ambiente; ela-
borar o PlanoDiretor, respeitan-
do os zoneamentos ambientais
e elaborar o Plano Municipal da

Mata Atlântica, que tem a meta
de criar novas unidades de con-
servação, formar corredores
ecológicos, identificar as áreas
de preservação permanente e
outras de interesse ambiental.
“Épreciso lembrar que na pla-

taforma, as pessoas conseguem
verificar os próximos eventos
da PlataformaAmbiental nas ca-
pitais brasileiras”, explica.
Para a coordenadora da Rede

das Águas da SOS Mata Atlânti-
ca, Malu Ribeiro, todos devem
ter compromisso com o voto,
pois a população também tem
parcela de responsabilidade do

que acontece na política. “Está
emnossasmãos reverter o retro-
cesso e eleger pessoas que te-
nham interesse em fazer a dife-
rença. Reclamamos dos políti-
cos, como se não fôssemos nós
quem os elegeu, mas essa é a
consequência de um voto sem
compromisso”.

Alémdisso, é possível confe-
rir tambémna página da Funda-
ção a situação daMata Atlântica
em todas as cidades do país, por
meio do Atlas dos Municípios,
desenvolvido pela entidade em
parceria com o Instituto Nacio-
nal de Pesquisas Eletrônicas.
“Estamos vivenciando uma

abordagem diferente sobre
meio ambiente. Hoje essa ques-
tão do verde é determinante em
todas as frentes da sociedade”,
diz, Mantovani, lembrando que
esse tema também já émuito vi-
sado pelas empresa.
“Um município que tem um

plano ambiental desenvolvido
atrai investimentos. Issomostra
que as companhias não terão
problemas com questões bási-
cas como esgoto e os recursos hí-
dricos”, complementa.
Para mostrar a relevância

desse tema, Mantovani aponta
que a mobilização não é mais
periférica, de competência só
de ambientalistas, que tinham
um discurso de apenas plantar
árvores e cuidar de espécies
animais, mas sim de todos que
visam um meio ambiente mui-
to mais saudável.
Para que a plataforma atraia

mais candidatos e tenhaumaam-
pla divulgação nas esferas do go-
verno, a Fundação está partici-
pandodiariamente de audiências
nas Assembleias Legislativas em
todos os estados brasileiros. “Es-
ta semana vamos à Bahia.” ■

Cristina Ribeiro de Carvalho
ccarvalho@brasileconomico.com.br

Candidatos são convocados a
firmar compromisso ambiental
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 9 ago.  2012, Primeiro Caderno, p. 12.




