
Está em tramitação no Senado
Federal o Projeto de Lei nº
187/12 que prevê a possibilida-
de de dedução do Imposto de
Renda para doações de pessoas
físicas e jurídicas a projetos e
atividades de reciclagem. Caso
seja aprovada, essa iniciativa
possibilitará aos cidadãos e em-
presas obter desconto de 4% a
6%da quantia destinada ao Im-
posto de Renda em projetos de

reciclagem. A proposta foi apro-
vada pela Comissão de Meio
Ambiente (CMA) e aguarda vo-
tação na Comissão de Assuntos
Econômicos (CAE).
Apesar de no Brasil já existir

deduções semelhantes como
ocorre com doações à cultura,
ao audiovisual e a fundos da
criança, adolescente e do idoso,
Renata Franco, advogada espe-
cialista em direito ambiental do
escritório Emerenciano, Baggio
eAssociados, lembra que a legis-
lação ambiental brasileira é ca-
rente em instrumentos econô-

mico destinados à estimular prá-
ticas sustentáveis no desempe-
nho das diversas atividades eco-
nômicas. “Apesar de ser rica
em mecanismos de comando e
controle para a proteção do
meio ambiente, ainda temos
muito a avançar nesse sentido”.
Um passo importante nesse

sentido, de acordo com a espe-
cialista, foi a criação da Política
Nacional de Resíduos Sólidos.
Em vigor desde 2010, dá à
União, Estados e Municípios,
no âmbito de suas competên-
cias, poder de instituir normas

com o objetivo de conceder in-
centivos fiscais, financeiros ou
creditícios às indústrias e enti-
dades dedicadas à reutilização,
ao tratamento e à reciclagem de
resíduos sólidos produzidos no
território nacional.

“Esses projetos são de suma
importância ao país que, muito
embora possua normas ambien-
tais avançadas, não institui po-
líticas de incentivo a produção
e utilização de produtos recicla-
dos e a utilização de tecnolo-
giasmais limpas”, comenta Re-
nata. ■ C.R.C.
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Doação a projeto de reciclagempode ter incentivo

Pode soar estranho, mas postes
de energia, pás eólicas, lan-
chas, ônibus e aviões, entremi-
lhares de outros produtos, têm
algo em comum. Todos são fei-
tos de compósitos, híbridos de
polímeros e fibras (de vidro, car-
bono, aramida ou natural). Ou
seja, um tipo de plástico, só que
de altíssima performance, mui-
to resistente, leve e tão versátil
que, acredite, formam uma ci-
dade inteira. Essa afirmação é
possível porque escolas e até
mesmo casas podem ser feitas a
partir de compósitos.
Para mostrar que o uso des-

se material sustentável come-
ça a fazer parte da cultura bra-
sileira, a Associação Latino-
Americana de Materiais Com-
pósitos (Almaco) montou nes-
ta semana no Expo Center Nor-
te, durante a feira Feiplar, uma
cidade nesses moldes distribuí-
da em um espaço de 3 mil me-
tros quadrados. “A ideia é mos-
trar às pessoas que o uso desse
material está inserido em
quantidade maior do que o
imaginado em todo o seu coti-
diano”, explica Gilmar Lima,
presidente da Almaco.
Anovidade da feira, argumen-

ta Lima, é a exposição de uma
escola, biblioteca e até mesmo
de casas homologadas pelo pro-
grama Minha Casa, Minha Vida
com suas estruturas feitas a par-
tir desse material.

“Os compósitos fazem parte
do nosso dia a dia, emboramui-
tas pessoas não saibam. E a Com-
pocity serve para mostrar que
podemos auxiliar o Brasil a se
desenvolver cada vez mais, a
partir do fornecimento de pro-
dutos que combinam alta tecno-
logia, leveza, resistência e viabi-
lidade econômica”, comenta.

Outro diferencial do produto
citado por Lima é o fato de as pa-
redes não precisarem de pintu-
ra. Mas isso não significa que
não seja possível dar cor a ela.
“No momento em que o pedido
é feito, basta fazer a solicitação
da cor desejada”, explica.
Além disso, a velocidade de

construção acaba sendo tam-

bémumponto positivo e de des-
taque para o uso de materiais a
partir de compósitos, lembran-
do ainda que nesse processo dei-
xam de ser usadosmateriais co-
mo cimento e areia. Isso signifi-
ca que em nenhum momento é
gerado entulho.
Lima conta que está sendo

construído no Rio de Janeiro um

condomínio de 437 casas em um
período médio de quatro meses,
muito inferior ao tempo levado
nas construções de alvenaria.
“Não podemos deixar de lem-

brar também que a acústica e o
isolamento térmico são alta-
mente superiores”, completa.
Mas, quando o uso desse ti-

po de material nas constru-
ções no Brasil é comparado
com outros países da Europa e
Ásia, como Japão e China, a
cultura dos compósitos ainda
se mostrar muito primária.
“Iniciamos estudos de constru-
ções com esse material no Bra-
sil em 2001 e, após um perío-
do de dois anos, colocamos
em prática. Em Caxias do Sul
(RS) existem algumas famílias
quemoram em casas feitas des-
se material há oito anos”, diz.
Ainda de acordo com Lima, a

Compocity mostra a capacidade
de desenvolver soluções para to-
dos os segmentos, de infraestru-
tura e energia a transporte, habi-
tação e lazer. Na área dedicada
às aplicações emenergia, pás eó-
licas, postes de transmissão e
um posto de combustível; no
“bairro” focado em soluções pa-
ra o setor de transporte, ônibus,
veículos off road, carros e um
avião bimotor; na área de lazer,
pista de skate, piscina, píer e
uma lancha; na praça central,
quiosques, lojas, caixa eletrôni-
co e orelhões; fora as placas de
sinalização das ruas, pontos de
ônibus, outdoors e demais itens
comuns a uma cidade real. ■

Projeto de lei em tramitação no
Congresso prevê dedução de
4% a 6% do Imposto de Renda
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“Embora possua normas
ambientais avançadas, o país
não tem políticas de incentivo
à produção e utilização
de produtos reciclados”
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Materiais híbridos de polímeros e fibras, de uso comumno dia a dia, têm grande apelo sustentável
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 8 nov. 2012, Inovação & Sustentabilidade, p. 12.




