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RESUMO 

 

A problemática dos resíduos sólidos não vem sendo adequadamente 

tratada. O Brasil  criou a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) em 

2010, mas os graves problemas relacionados ao lixo persistem nas grandes e 

pequenas cidades.  Os resíduos sólidos vem causando impactos  também no 

mar e na região costeira. No caso dos resíduos sólidos nas praias, nem 

sempre eles são derivados dos seus usuários, podendo ser migratórios de 

outras regiões do globo. Em geral, no ambiente costeiro os resíduos sólidos 

são retirados ao final do dia pelo setor responsável do Município. A hipótese é 

de que o ator social que depende da boa qualidade ambiental da praia para 

sua sobrevivência teria um cuidado a mais na preservação da qualidade 

ambiental da praia e isso foi de fato verificado. O questionário foi aplicado em 

três pontos da  na Praia de Copacabana, na cidade do Rio de Janeiro, por ser 

a mais conhecida pelos turistas, além de ser muito freqüentada pela população 

carioca. Metodologicamente, foi elaborado um roteiro semi-estruturado com 13 

perguntas. As entrevistas foram realizadas em dezembro de 2011 e janeiro de 

2012 com pessoas escolhidas ao acaso. Foram entrevistadas 39 pessoas, 

sendo 23 banhistas e 16 comerciantes. De acordo com as repostas 

apresentadas, os comerciantes em sua maioria não sabem ou não conseguem 

definir os conceitos ecológicos abordados, ao contrário dos banhistas, que 

souberam definir os conceitos. Entretanto o desconhecimento desses 

conceitos por parte dos comerciantes não implica no desconhecimento da 

importância do cuidado do ambiente praial. Tanto comerciantes quanto 

banhistas entendem que o ser humano é a principal causa da poluição na 

Praia de Copacabana, sendo pela falta de orientação/educação (no caso do 

relato dos  banhistas) ou pela ação humana (relato dos comerciantes); 

consideram que é responsabilidade do freqüentador a manutenção da limpeza 

da praia e, em sua totalidade se consideram responsáveis pelo lixo gerado 

nesse ambiente. Acreditam que as doenças são o principal efeito negativo da 

presença do lixo na praia e que os freqüentadores são os mais prejudicados. 
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METODOLOGIA 

 

Para o presente trabalho de conclusão de curso foram realizadas 

entrevistas com usuários da Praia de Copacabana a fim de verificar se os 

usuários desse espaço descartam corretamente os resíduos sólidos nesse 

ambiente e também averiguar se tem conhecimento sobre como a praia 

contribui para o equilibro ecológico local. 

Para tanto, determina-se como usuários da praia, todos aqueles que 

usufruem de alguma forma desse ambiente, seja para entretenimento / lazer 

ou servindo-se desse espaço para prestação de serviços em busca de 

remuneração, visto que todos esses atores transformam a qualidade ambiental 

da praia, como citado no artigo de Dias Filho et  al (2010). 

Dentre os comerciantes foram entrevistados: barraqueiros (pessoas que 

trabalham em barracas armadas na areia da praia); ambulantes (pessoas que 

vendem artigos andando pela praia) além de pescadores e  salva-vidas.  

As entrevistas foram feitas nos meses de dezembro de 2011 e janeiro 

de 2012 a fim de avaliar se há diferença no trato do lixo produzido na praia 

pelos banhistas ou  pelos que tiram seu sustento da Praia de Copacabana. 

Foram escolhidos 3 pontos para a coleta das entrevistas, sendo eles: a 

ponta extrema ao lado do Forte de Copacabana, reduto de pescadores (altura 

da Rua Rainha Elizabeth); a parte central da praia (altura da Rua Figueiredo de 

Magalhães) e a praia em frente ao Hotel Copacabana Palace (altura da Rua 

Rodolfo Dantas). 

Foi desenvolvido questionário semi-estruturado composto de duas 

partes distintas, sendo: Parte Geral - onde coleta-se dados gerais do 

entrevistado como nome, data de nascimento, grau de escolaridade e 

profissão; e Parte Específica - conhecimento e informação de conceitos 

ecológicos, perguntas relativas à questão dos resíduos sólidos na praia e  
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percepção do entrevistado sobre aspectos relativos ao tema. Fez-se escolha 

do questionário para se trabalhar com uma pesquisa de dados qualitativos. 
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INTRODUÇÃO 

 

Em se tratando das questões ambientais, uma das maiores ameaças 

ambientais do globo é a questão dos resíduos. 

Essa problemática remota desde os primórdios da sociedade e por não 

ter tido o devido destaque, tende a ser uma das maiores ameaças à vida no 

planeta.  Isso porque, a produção de lixo é inevitável, mas faz-se necessário, e 

cada vez mais, que se estabeleça um novo olhar sobre essa problemática, 

visando à conscientização e à necessidade de uma nova forma de consumo, 

consciente e atuante quanto aos seus desdobramentos. 

Com o crescimento acelerado da população mundial, vimos também o 

crescimento crônico do consumo levando assim ao aumento acelerado no 

volume de lixo no planeta. (Araújo & Costa, 2003a). Grosso modo, esse é um 

caminho natural da evolução do ser humano no planeta, mas uma série de 

questões podem ser evitadas se tivermos mais responsabilidade sobre o lixo 

que produzimos.  

Segundo Rego et al (2002), a questão do lixo é mais alarmante em 

países ditos subdesenvolvidos, como o Brasil,  em face da deficiência dos 

serviços de limpeza pública e saneamento básico. Efetivamente, o Brasil 

regulamentou a Política Nacional de Resíduos Sólidos em 2010, depois de 

quase 20 anos de debates no Congresso Nacional, conforme matéria 

publicada no site Portal Brasil em agosto de 2011. 

Falar sobre a problemática dos resíduos sólidos no planeta é   

impreterivelmente abordar a questão dos resíduos sólidos no mar. Essa 

premissa advém da observação de que a maioria do lixo produzido acaba, 

direta ou indiretamente afetando este ambiente. Outro ponto relevante é o fato 

de que o lixo marinho não se restringe ao ambiente no qual foi depositado; ele 

viaja através das correntes marítimas, também chamadas de correntes 

oceânicas – fluxo das águas dos oceanos, decorrentes da inércia da rotação 

do planeta Terra, dos ventos e da diferença de densidade. 
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Figura 1 – Correntes oceânicas no planeta Terra (fonte: site 

educador.brasilescola.com) 

 

Devido às correntes oceânicas, o lixo marinho viaja longas distâncias, 

percorrendo toda crosta terrestre, sendo encontrado em todas as áreas dos 

mares e oceanos do mundo, não somente em regiões densamente povoadas, 

mas também em lugares remotos. Seu impacto não se restringe ao local onde 

foi originado, pois ele viaja através das correntes marinhas, causando impactos 

ambientais em todos os ambientes por onde tramitar.  

Torna-se necessário entender a questão do lixo como uma problemática 

global que necessita de uma ação global para ser controlada e minimizada. 

Todos devem estar envolvidos nesse processo, numa ação conjunta que 

envolve a população, as autoridades, as empresas, as instituições, 

corporações e os governos. 

Assim, vale destacar aqui a 5ª Conferência Internacional de Detritos 

Marinhos, realizada recentemente nos Estados Unidos, que culminou na  
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elaboração do Compromisso de Honolulu, primeiro passo na elaboração de 

uma plataforma global sobre gestão de lixo marinho. 

De acordo com Peres (2008), em seu trabalho monográfico sobre os 

impactos causados pelo lixo no ambiente marinho, diversas são as questões  e 

problemas provenientes do acúmulo de lixo nesses ambientes, tais como, risco 

à fauna  marinha – pelos animais que confundem o lixo com seu alimento 

natural ou são asfixiados pelos resíduos; riscos à saúde pública – podendo 

causar ferimentos e servir de abrigo para organismos causadores de doenças, 

e também impactos econômicos – afetando o turismo e a atividade pesqueira 

do local. 
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ESTRUTURAÇÃO DO ESTUDO 

 

Apresentação do Tema / Referencial Teórico 

 

A escolha pela problemática do lixo em ambientes costeiros e marinhos, 

se dá devido ao importante papel realizado pelos oceanos na regulação da 

vida no planeta Terra. Apesar de levar esse nome, nosso planeta é composto 

em cerca de 71% por águas oceânicas, que assumem um papel fundamental, 

seja por atuar como celeiros biológicos, na conservação de espécies-chave 

para a cadeia alimentar; como agente regulador do clima através das correntes 

termohalinas; pela absorção de gás carbônico devido à fotossíntese marinha 

realizada por alguns tipos de algas; por ser utilizado como fonte de energia e 

alimento, segundo dados do site Oceanário;  além de servir como área de lazer 

para milhares de cidadãos que utilizam as praias com esse fim. 

No Brasil, há poucos trabalhos sobre o tema, o que reafirma a 

necessidade de desenvolvimento da presente monografia.  

A tese de Pianowski (1997) comenta o que seria um dos primeiros 

relatos  sobre a questão do lixo em ambientes marinhos na observação de 

Thor Heyerdahl durante a travessia oceânica de Safi (Marrocos) a Bridgetown 

(Barbados) na década de 70, onde durante os cinquenta e sete dias de 

travessia em apenas três não presenciou no mar nenhuma espécie de resíduo 

proveniente da atividade humana. Desde então, começaram a ser elaborados 

os estudos em diversas partes do mundo, inclusive no Brasil, sobre essa 

temática dos resíduos sólidos no meio ambiente marinho e  na região costeira. 

Dentre os trabalhos existentes, pode-se destacar o artigo de Dias Filho 

et al. (2010) que trata do perfil do usuário numa praia marinha urbana no 

Nordeste do Brasil. Segundo esse artigo, o brasileiro é um assíduo usuário de 

praias marinhas devido ao baixo custo desse tipo de lazer e ao clima ameno, 

que  favorecem essa prática. A publicação enfatiza a questão do lixo marinho 
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pelo enfoque estético, que culmina no prejuízo econômico devido à queda do 

turismo pela  presença de lixo na praia estudada. 

Assim surgiu o interesse em desenvolver esse estudo que, 

resumidamente contribuirá para programas de Educação Ambiental, tendo 

como pano de fundo a questão do lixo nas praias marinhas da cidade do Rio 

de Janeiro. 
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Objetivo Geral da Pesquisa 

 

Identificar se as pessoas que tiram o seu sustento através da utilização 

da praia como ambiente de trabalho pelo atrativo face à sua beleza e 

qualidade ambiental a cuidam melhor desse ambiente do que os seus 

freqüentadores com relação à problemática do lixo. 
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Objetivos Específicos 

 

• Verificar o nível de conhecimento ambiental dos usuários da praia. 

• Verificar se há entre os freqüentadores uma noção de 

interdepêdencia entre o local freqüentado e seus freqüentadores. 

• Averiguar qual a percepção do frenquentador quanto à limpeza da 

Praia de Copacabana e seu entendimento sobre quem é o 

responsável pela manutenção da limpeza nesse ambiente 

• Averiguar  se o frequentador  detém o entendimento de como a praia 

contribui para o equilibro ecológico local. 
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Área de Estudo 

Aspectos Gerais 

O Estado do Rio de Janeiro possui um litoral de aproximadamente 635 

Km de extensão, tendo a desembocadura do Rio Itabapoana como limite ao 

norte, divisa com o Estado do Espírito Santo, e a Ponta de Trindade, no 

extremo sul, na divisa com o Estado de São Paulo, segundo informações da 

FIPERJ -  Fundação  Instituto de Pesca do Estado do Rio de Janeiro. 

 Para esse trabalho monográfico foi eleita como área de estudo a Praia 

de Copacabana, devido à sua importância histórica, pela sua importância 

turística e também por ser um lugar renomado para os brasileiros, e inclusive 

para pessoas de outros países. 
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Caracterização das Áreas de Coleta 

Foram eleitos 3 pontos para a coleta de dado, sendo eles:  

o Ponta extrema ao lado do Forte de Copacabana, reduto de 

pescadores (altura da Rua Rainha Elizabeth);  

o Parte central da praia (altura da Rua Figueiredo de Magalhães); 

o Ponto da praia em frente ao Hotel Copacabana Palace (altura da 

Rua Rodolfo Dantas). 

 

 

Figura 2 – Mapa da Praia de Copacabana com os pontos de coleta das 

entrevistas. (fonte: site maps.google.com.br) 
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Resultados Esperados 

Espera-se verificar ao final da coleta e compilação dos dados que o 

comerciante efetivamente tem um cuidado maior com a questão do lixo na 

praia porque depende desse ambiente financeiramente.  Acredita-se que esse 

tipo de público (vendedores e demais pessoas que tiram seu sustendo da 

praia), por ter uma relação muito próxima com o meio ambiente, possua 

conhecimento de gerenciamento destes resíduos e dos reflexos destes no 

meio ambiente. Portanto há uma relação de troca estabelecida; há uma 

interdependência com o ambiente estudado e por isso há um comportamento 

diferenciado.  
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CAPÍTULO I 

CONCEITOS ECOLÓGICOS 

 

1.1 Conceito de Meio Ambiente e Teia da Vida 

Segundo Reigota (2002) meio ambiente é: 

 

“...o lugar determinado ou percebido, onde 
os elementos naturais e sociais estão em 
relações dinâmicas e em interação. Essas 
relações implicam processos de criação 
cultural e tecnológica e processos históricos 
e sociais de transformação do meio natural e 
construído.REIGOTA, 2002, p.14” 

  

 Certamente, a maneira como compreendemos e nos relacionamos com 

o meio está invariavelmente relacionada ao conjunto de valores da sociedade 

a qual pertencemos e aos processos históricos e culturais vivenciados por essa 

sociedade. Dessa forma, são criadas as representações sociais de cada 

sociedade, que irá exercer de maneira singular sua relação com o ambiente 

em que vive, de acordo com essas representações.  

 Assim, Reigota (2002) classificou as representações sociais mais 

comuns  de meio ambiente em: 

 

• Naturalista, meio ambiente voltado apenas a natureza, inclui aspectos 

físicoquímicos, fauna e flora, entretanto exclui o ser humano deste 

contexto. O ser humano é um observador externo.  

• Globalizante, meio ambiente caracterizado como as relações entre a 

natureza e a sociedade, englobando também aspectos sociais, políticos, 

econômicos, filosóficos e culturais. O ser humano é compreendido com 

ser social que vive nessa comunidade.  
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• Antropocêntrica, onde o meio ambiente são os recursos naturais, de 

utilidade para a sobrevivência do homem.  

 Mesmo que haja diferenças no trato com o ambiente de acordo com os 

valores e cultura de determinada sociedade, grosso modo, o ser humano, 

sempre dissociou sua existência da dos demais seres vivos, fazendo-se valer 

de seus interesses na criação de relações que visavam suprir suas 

necessidades e desejos sem levar em conta os impactos causados pelas 

suas atividades.  

 De acordo com Peres (2008), as civilizações sempre produziram 

resíduos sólidos ao longo da história, estes inicialmente eram de rápida  

deterioração, por se tratarem de resíduos orgânicos e de fácil reassimilação 

pela natureza. Com o passar do tempo, o aumento na produção de materiais 

sintéticos aliado ao aumento da população e às novas formas de consumo 

estimuladas pela economia de modo capitalista, mudou significativamente o 

tipo e a quantidade de resíduos sólidos gerados. Estes, por sua vez, tardam 

muito mais tempo para decompor, de modo que o volume de lixo gerado 

supera a velocidade de decomposição dos mesmos, ocasionando assim um 

enorme volume de lixo que precisa ser armazenado de maneira correta para 

minimizar os impactos no ambiente. Por serem de natureza sintética, esses 

resíduos interferem também na redução do tempo de vida dos lixões e aterros 

sanitários.  

  Com o passar dos anos, a sociedade moderna encontra-se cada vez 

mais distante da natureza, vivendo nas grandes cidades, rodeadas e 

shoppings centers e restaurantes fast food, sem ou quase sem contato com a 

natureza em seu estado mais selvagem,  criando assim um abismo entre a 

natureza e o homem, o que dificulta ainda mais a percepção individual a 

respeito  das relações de equilíbrio que  existem no Planeta Terra. 

 Capra, em seu livro “A Teia da Vida: uma nova compreensão científica 

dos sistemas vivos” (1999) argumenta que todos os seres vivos estão 

interligados numa ampla e complexa rede de relações, o que denomina teia da 

vida. Nessa teia, todos estão conectados numa rede de interdependência, 
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inclusive a espécie humana. Modificar um sistema aqui vai inferir em alterar um 

outro lá e vice versa. Capra sustenta a idéia de que os homens podem 

aprender lições valiosas oriundas da análise de ecossistemas. Se tomarmos 

como exemplo um ecossistema qualquer, vamos perceber que todas as 

relações ali estabelecidas são regidas por um equilíbrio maior que visa a 

harmonia  e manutenção desse sistema. 

 Fazendo uma análise a partir dos conceitos expostos, pode-se 

compreender que os valores básicos de determinada sociedade irá gerir as 

ações dessa sociedade diante à todos os seres vivos e consequentemente, 

diante dela mesma. O que nos faz refletir sobre os valores que atualmente são 

a base de nossa sociedade e à quais ações esses valores nos guiam.  

 Segundo o Relatório Brundtland (1987) elaborado pela Comissão 

Mundial de Meio Ambiente e Desenvolvimento, as ações humanas devem 

surgir  a partir da compreensão da relação de interdependência existente na 

biosfera, para poder se criar, nutrir e educar comunidades sustentáveis, onde 

seja possível obter a satisfação de nossas necessidades sem prejuízo para as 

futuras gerações.  
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1.2  Conceito de Educação Ambiental  

 

De acordo com a Lei nº 9.795/99, artigo 1º: 

 

“Entende-se por educação ambiental os 
processos por meio dos quais o indivíduo e 
a coletividade constroem valores sociais, 
conhecimentos, habilidades, atitudes e 
competências voltadas para a conservação 
do meio ambiente, bem de uso comum do 
povo, essencial à sadia qualidade de vida e 
sua sustentabilidade, BRASIL, 1999, p.1.” 
 

Há outros tantos conceitos de Educação Ambiental, descritos por 

diversos autores em seus artigos sobre o tema. A escolha dessa definição em 

detrimento à outras se deu exclusivamente por  esta fazer parte da Política 

Nacional de Educação Ambiental, instaurada em abril de 1999, e que envolve 

em sua esfera de ação todos os órgãos e entidades integrantes do Sistema 

Nacional de Meio Ambiente – Sisnama, além de instituições educacionais 

públicas e privadas, os órgãos públicos da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios, e também organizações não-governamentais com 

atuação em educação ambiental. Sendo assim, é uma definição importante, 

pois rege as formas de aplicação de Educação Ambiental no país. 

 Tomando esse conceito, Educação Ambiental nada mais é do que 

todos os processos pelos quais a sociedade irá construir seus  conhecimentos, 

valores com a finalidade de gerar atitudes voltadas para a preservação do 

ambiente de forma sustentável. E isso por si só já é uma questão muito 

importante e também delicada, pois abrange os interesses do indivíduo, da 

coletividade e das futuras gerações. Encontrar um denominador comum que 

sirva como guia nas ações do coletivo é um desafio para todos nós,  

brasileiros.  
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É fundamental destacar que a Educação Ambiental e esse desafio não 

está restringido apenas ao conciliamento dos interesses do povo brasileiro. Ela 

vai muito mais além, pois como defende Capra em sua teia da vida, estamos 

todos conectados e também nossas ações, que geram reações para todos os 

lados até que a Biosfera harmonize-se.  

De acordo com o Tratado de Educação Ambiental para Sociedades 

Sustentáveis e Responsabilidade Global (1992) a educação ambiental deve 

ser um processo de aprendizagem permanente, baseado no respeito de todas 

as formas de vida e deve estimular a formação de sociedades socialmente 

justas e ecologicamente equilibradas, que requer responsabilidade individual e 

local a nível local, nacional e planetário, tendo  como princípio que a educação 

ambiental é um direito de todos, tendo como base o pensamento crítico e 

inovador, que trata as questões globais mais críticas, suas causas e inter-

relações,  para promover a transformação da sociedade. 

Tomando esse olhar sobre a questão, verifica-se que a Educação 

Ambiental é a mais primordial das disciplinas, devendo ser abordada em todas 

as esferas do ensino, seja ele público, privado, fundamental ou estudo 

específico, treinamento ou cursos de atualização. Nesse sentido, a Política 

Nacional de Educação Ambiental  ainda tem passos importantes para dar, pois 

não se verifica na grade escolar das escolas de ensino fundamental, por 

exemplo, a disciplina Educação Ambiental. Isso se dá pelo fato da lei 

estabelecer que a Educação Ambiental é interdisciplinar, ou seja, é um tema 

que pode ser abordado em todas as disciplinas.  

Infelizmente, não é o que se observa na prática das escolas públicas do 

Estado do Rio de Janeiro. Ao conversar com alguns professores do  Ciep 

Presidente João Goulart, no Cantagalo, verifica-se que nenhum deles insere 

em sua disciplina casos ou exemplos voltados para EA. Quando abordados 

sobre quais os motivos para que não haja a inserção da EA na sua disciplina, a 

maior parte deles respondeu que não sabiam da importância desse tema 

dentro de sua disciplina. Observa-se então, que é necessária a elaboração de 

um treinamento para o corpo docente das escolas, com a finalidade de reciclar 
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o conhecimento desses docentes para que as aulas sejam revistas e 

repensadas de forma a estarem mais de acordo com os temas de relevância 

global, como é o caso do correto descarte e gestão dos resíduos sólidos, por 

exemplo. 

Percebe-se assim a importância da educação, que através da 

informação e do conhecimento, forma indivíduos mais conscientes e 

preparados, que podem a partir de novos valores modificar maus hábitos que 

impactam no ambiente.   

Na presente dissertação, visamos analisar a relação do frequentador 

com a Praia de Copacabana e a atitude do mesmo com relação à questão do 

lixo nesse ambiente marinho. Buscou-se verificar qual o grau de entendimento 

dos conceitos de meio ambiente, teia da vida, educação ambiental, entre 

outros, para se perceber se os indivíduos que tem conhecimento desses 

conceitos de fato tem um trato diferenciado com os resíduos sólidos no 

ambiente marinho.  
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CAPÍTULO II 

CONSUMO CONSCIENTE 

 

Atualmente, vivemos numa sociedade de desperdício e excessos, onde 

há o enaltecimento do consumo para aquecimento e  manutenção do modo 

econômico vigente, o capitalismo. Esses hábitos de consumo exacerbados, 

somados ao contínuo e vertiginoso crescimento populacional, nos leva a 

iminência da escassez de recursos naturais, que já pode ser sentida em alguns 

locais do planeta.  

 

De acordo com Gomes (2006), o paradigma antropocêntrico fez com 

que o crescimento econômico fosse visto, muitas vezes, como a solução de 

todos os problemas. Porém a economia não é um sistema fechado, estando  

interligada aos demais subsistemas,  dependentes da Biosfera finita que lhes 

dá suporte. Economia e meio ambiente fazem parte de um único sistema, que 

interage (PENNA, 1999, p.127-129) 

 

Para minimizar a falta de recursos naturais é preciso rever e  repensar 

nossas escolhas de consumo, haja visto que todo consumo impacta positiva ou 

negativamente à economia, à relações sociais, à natureza e ao indivíduo.  

 

Segundo Spínola (2001), os consumidores deverão reexaminar seus 

valores e alterar seu comportamento a fim de adotar a ética de uma vida 

sustentável, onde a sociedade deverá encorajar valores que apóiem essa ética 

e desencorajar aqueles que por ventura sejam incompatíveis.  

 

Ter conhecimento e consciência dos impactos gerados pelo ato de 

consumo na hora de escolher o que comprar, porque comprar, de quem 

comprar, quanto comprar, como reutilizar e como descartar o que não serve 

mais, faz toda diferença e dessa forma, pode-se  maximizar os impactos 

positivos e minimizar os negativos do consumo.  
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O Consumo Consciente não se preocupa apenas com o momento que 

antecede à compra, nele o consumidor é estimulado à repensar seus hábitos 

de consumo, para consumir somente o que lhe é essencial, pois seu preceito 

chave é transformar o ato de consumo em uma prática permanente de 

cidadania. 

 

 Para ser um consumidor consciente, deve-se  estar atento à Teoria dos 

3 Rs, que expõe em ordem de importância as necessidades de: 

 

v Reduzir 

v Reutilzar 

v Reciclar 

 

O Primeiro “R”, de Reduzir, traz a questão da preservação dos recursos 

naturais, questão essa, fundamental atualmente, quando chegamos ao 

estrondoso número de 7 bilhões de seres humanos no planeta e, que, segundo 

publicação no site GeoMundo:   

 

“A humanidade já consome 25% mais 
recursos naturais do que a capacidade de 
renovação da Terra. Se os padrões de 
consumo e produção se mantiverem no atual 
patamar, em menos de 50 anos serão 
necessários dois planetas Terra para 
atender nossas necessidades de água, 
energia e alimentos.”  

 

O Segundo “R”, de Reutilizar, que traz à tona a idéia de 

reaproveitamento dos materiais já existentes, ou seja, a busca de novas 

utilizações para os resíduos de modo que sua vida útil seja prolongada.  

 

O Terceiro “R”, de Reciclar, fala sobre o aproveitamento da matéria 

prima embutida em determinado resíduo.  
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Infelizmente, de todos os “Rs” o da Reciclagem é sem dúvida, o mais 

difundido pelo Globo, quando na verdade, seria a última “solução” para o 

resíduo em questão. Antes da Reciclagem, deveria-se pensar na Redução da 

produção, ou seja, produção apenas do que é de fato necessário, sem 

excessos, além da Reutilização do resíduo que já foi produzido, objetivando 

minimizar o desperdício e aproveitar ao máximo o recurso (matéria prima) dos 

produtos que compramos.  
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CAPÍTULO III 

RESÍDUOS SÓLIDOS 

 

Como falado inicialmente, a produção de resíduos sólidos é inevitável 

dentro da sociedade vigente. A geração desses resíduos ocorre diariamente e 

muitas vezes, causa danos ao meio ambiente que podem ser irreversíveis.   

Dessa forma, é necessário que se estabeleça uma nova relação com os 

resíduos provenientes da atividade/consumo humano. Essa nova relação com 

os resíduos sólidos precisa permear todas as esferas da sociedade, desde 

pessoas físicas até órgãos governamentais, passando por empresas de capital 

privado, ONGs, instituições, entre outras. A responsabilidade pela redução, 

reutilização e reciclagem é de todos que geram resíduos.  

Tanto no Brasil como internacionalmente esse tema vem sendo tratado 

no intuito de efetivamente se criar uma política reguladora no que diz respeito a 

questão dos resíduos sólidos.  

Segundo Franz (2011), apesar de ser comum utilizarmos o termo “lixo” 

como sinônimo de “resíduos sólidos”, é possível conceber algumas diferenças.  

De acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, o termo 

resíduos sólidos é definido como sendo:  

“resíduos no estado sólido e semi-sólido, 
que resultam de atividades de origem 
urbana, industrial, de serviços de saúde, 
rural, especial ou diferenciada. BRASIL, 
2010 p.3 ” 

 

De acordo com Franz (2011) pode-se considerar lixo como todo e 

qualquer rejeito da atividade produtiva que a sociedade desperdiça por 

considerar indesejável, descartável e, desse modo, desprovido de valor 
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econômico. Vale ressaltar aqui que apesar de não ter valor econômico para 

uns, o lixo pode ser um bem econômico e de valor social como é possível 

verificar pela existência dos “catadores” que coletam e revendem resíduos 

sólidos, bem como também citado no artigo sexto da Política Nacional de 

Resíduos Sólidos.  
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3.1  Política Nacional de Resíduos Sólidos  

Como comentado acima, a problemática sobre o descarte e 

aproveitamento dos resíduos gerados pela atividade humana vem sendo 

discutida há algumas décadas e a efetiva implementação dessa nova política 

faz-se cada vez mais urgente. 

 No Brasil, durante a década de 80 iniciou-se os primeiros esboços na 

tentativa de regulamentar os resíduos sólidos na área de saúde. Segundo 

resumo histórico elaborado por Marina Silva em carta destinada ao Presidente 

Lula dia 4 de julho de 2007, somente em 1991 esse material foi  reunido em 

um Projeto de Lei , pendente de aprovação.  

Em 1992, a Conferência das Nações Unidas do Meio Ambiente e 

Desenvolvimento – Rio 92 trouxe a questão dos resíduos sólidos entre outras 

questões ambientais aos olhos da sociedade. Nesta Conferência estabeleceu-

se o compromisso de um desenvolvimento global sustentável; além do 

descarte adequado dos resíduos e revisão das questões relativas ao 

consumo/produção conscientes. Na prática, pouco foi feito nesse sentido.  

Em 1998 o CONAMA, Conselho Nacional de Meio Ambiente, elaborou 

juntamente com as 3 esferas do poder público e a sociedade civil a proposição 

“ Diretrizes Técnicas para a Gestão de Resíduos Sólidos”,  foi aprovada pelo 

Plenário mas não entrou em vigor.  

Em 2001 a Câmara dos Deputados se reuniu em uma Comissão para 

readequar o Projeto de lei de 1991, porém a mesma foi diluída sem que 

houvesse algum encaminhamento.  

Somente em 2003 e 2005, com a I e a II Conferência Nacional de Meio 

Ambiente, que contou com a participação de diversas representações da 

sociedade, se iniciou efetivamente uma nova na construção política de meio 

ambiente no Brasil.  
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Desde então foram criados alguns programas, seminários e textos que 

culminaram na aprovação da Política Nacional de Resíduos Sólidos, conjunto 

de definições e normativas a respeito da Gestão de Resíduos Sólidos no país, 

que entrou em vigor em agosto de 2010. 

Foram muitos anos para se chegar a essa Política que representa  um 

grande consenso  de todos os envolvidos na produção de resíduos sólidos no 

Brasil.  

A Política Nacional de Resíduos Sólidos é bem ampla e engloba temas 

como avaliação do ciclo de vida do produto, coleta seletiva, consumo 

sustentável, destinação ambientalmente correta, reutilização de materiais, 

reciclagem, limpeza urbana, educação ambiental, áreas contaminadas, gestão 

integrada e responsabilidade compartilhada, sendo uma Política bem 

elaborada no que tange à gestão de resíduos sólidos, por se preocupar com 

todas as etapas do processo, desde sua geração até seu correto descarte ou 

acondicionamento adequado. 

Segundo matéria publicada no site Portal Brasil, um dos principais focos 

da PNRS é a geração de empregos e o aproveitamento de matéria prima 

através da reciclagem. De acordo com o texto, uma pesquisa realizada pelo 

Ipea estimou em R$ 8 bilhões as perdas com resíduos que poderiam ser 

reciclados e que seguem para os lixões das cidades. É um valor considerável e 

que pode estimular  economia brasileira.    

O Governo elaborou em 2010, de acordo com essa matéria, campanhas 

publicitárias sensibilizando e estimulando a população a realizar a separação 

do lixo. O paradoxo é que, segundo a mesma matéria publicada no site Portal 

Brasil, apenas 18% de municípios contam com coleta seletiva. Verifica-se 

então uma disparidade entre a teoria e a efetividade da PNRS.  

Ainda há muito que se encaminhar, principalmente porque para se 

alterar um hábito é necessário que os esforços empreendidos pela população 

sejam efetivamente compensados, no caso, pela correta destinação do lixo.   
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Para aplicação do questionário elaborado neste trabalho, foi selecionada 

a Praia de Copacabana, na cidade do Rio de Janeiro, no Estado do Rio de 

Janeiro por ser a mais conhecida pelos turistas, além de ser muito freqüentada 

pela população carioca.  

As entrevistas foram realizadas em dezembro de 2011 e janeiro de 2012 

com pessoas escolhidas a acaso. Foram coletadas 39 entrevistas durante todo 

o período.  

A abordagem dos usuários da Praia de Copacabana para realização dos 

questionários não apresentou qualquer dificuldade.   

Os resultados obtidos foram organizados de acordo com as seguintes 

categorias: Comerciantes e Banhistas.  

Em cada uma dessas categorias os resultados foram alocados em duas 

partes distintas, sendo: Parte Geral, englobando perfil dos usuários e Parte 

Específica, envolvendo  conceito de Meio Ambiente; conceito de Educação 

Ambiental ; definição de praia; conceito de Teia da Vida; definição de lixo; 

definição de lixo na praia; percepção da limpeza da Praia de Copacabana; 

frequência semanal dos usuários na Praia de Copacabana; principal causa da 

poluição na Praia de Copacabana; responsabilidade pela limpeza na Praia de 

Copacabana; justificativa da responsabilidade pela limpeza na Praia de 

Copacabana; responsabilidade individual pela produção de lixo gerado na 

Praia de Copacabana; formas de descarte individual do lixo gerado na Praia de 

Copacabana; principal efeito negativo do lixo na Praia de Copacabana; maior 

prejudicado com a presença do lixo na Praia de Copacabana; contribuição da 

praia para o equilíbrio ecológico local. 
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4.1 Resultados 

4.1.1 Comerciantes 

 

Dos 39 respondentes à pesquisa, 16 deles são da categoria 

comerciantes, sendo que  apenas 1 era do sexo feminino, revelando que o 

comércio nesse ambiente é uma atividade predominantemente masculina, o 

que poderia ser explicado segundo Dias Filho et al (2010) pelas características 

desse trabalho, que exige caminhadas freqüentes sob sol forte, elevadas 

temperaturas e areia quente.  

Com relação ao grau de escolaridade, os comerciantes em sua maioria 

tem 1º grau incompleto.  A única mulher abordada possui 2º grau completo, 

conforme tabela abaixo.  

 

Tabela 1 – Grau de Escolaridade dos Comerciantes (N=16) 

Grau de Escolaridade 
Sexo 

Feminino Masculino 

1ª Grau – Incompleto  0 6 
1ª Grau – Completo  0 0  
2º Grau – Incompleto  0 0 
2º Grau – Completo 1 4 
2º Grau – Incompleto  0 4 
3º Grau – Incompleto 0 1 
3º Grau – Completo 0 0 

 

  

Com relação à profissão, foram entrevistados 5 pescadores, 5 

ambulantes,  2 vendedores de barraca fixa na areia e 4 funcionários públicos, 

sendo 2 Garis da Prefeitura e 2 Bombeiros Guarda Vida.  
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Tabela 2 – Profissão dos Comerciantes (N=16) 

Profissão 
Sexo 

Feminino Masculino 
Ambulante 1 4 
Pescador 0 5 

Funcionário Público  0 4 
Vendedor de barraca   0 2 

 

Tabela 3 – Local de origem dos Comerciantes (N=16) 

Local de Origem 
Sexo 

Feminino Masculino 
Copacabana  0 5 

Demais Bairros da cidade do Rio de 
Janeiro – fora da zona sul  1 8 

Municípios do Estado do Rio de 
Janeiro  0 2 

 

 

Em relação à localidade de origem, dentre os comerciantes verificou-se 

que a maioria deles provém de bairros fora da zona sul carioca. Todos os 5 

pescadores entrevistados vivem na colônia de pescadores em Copacabana, 2 

comerciantes residem em outros municípios do Estado do Rio de Janeiro. 
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Figura 3 – Conceito de Meio Ambiente, segundo os comerciantes, de acordo 
com  a tipologia de Reigota (2002) (N=16) 

 

 

De acordo com as repostas apresentadas, os comerciantes em sua 

maioria, 38% dos respondentes, não sabem ou não conseguem definir o 

conceito de meio ambiente; 31% definem como sendo Globalizante e 31% 

definem como Naturalizante. 

 

 

 
Figura 4 – Conceito de Educação Ambiental, segundo os comerciantes (N=16) 
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Segundo os dados apresentados, 50% dos comerciantes não sabem ou 

não conseguem definir o conceito de educação ambiental; 38% acreditam que 

seja o cuidado com o meio ambiente e apenas 12% entendem Educação 

Ambiental como o processo educativo de criação de noções sobre como lidar 

com o meio ambiente. 

 

 

 
Figura 5 – Definição de praia, segundo os comerciantes (N=16) 

 

 

Dos 16 respondentes, 50% definem praia como “diversão, lazer”; 31% 

como “trabalho” e 19% como “natureza”. 
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Figura 6 – Conceito de Teia da Vida segundo os comerciantes, de acordo com 
a definição de Capra (1999)  )N=16) 

 

Segundo os comerciantes respondentes, 87% não sabem ou não 

conseguem definir o conceito de teia da vida e 13% define como sendo a inter-

relação entre as partes e o todo.  

 
Figura 7 – Definição de lixo, segundo os comerciantes (N=16) 

 

 

Segundo os dados levantados na pesquisa, 31% dos comerciantes 

considera como lixo tudo aquilo que se descarta; 19% como sujeira e poluição; 

19% não responderam; 13% tudo que não é reciclável; 6% coisas que não são 
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descartadas no devido lugar; 6% tudo que pode colocar o meio ambiente em 

risco e 6% tudo que é reciclável.  

 

 
Figura 8 – Definição de lixo na praia segundo os comerciantes (N=16) 

  

De acordo com os dados apresentados, 63% dos comerciantes definem 

como lixo no ambiente praial todos os resíduos sólidos, líquidos ou orgânicos; 

19% como plástico; 6% como sujeira; 6% material orgânico ou inorgânico 

exógeno ao ambiente praial e 6% não responderam.  

 

 
Figura 9 – Percepção dos comerciantes quanto à limpeza da Praia de 
Copacabana (N=16) 
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Quanto à limpeza, 44% dos comerciantes percebem a Praia de 

Copacabana como suja; 38% limpa; 6% mais ou menos; 6% muito suja e 6% 

muito limpa.  

 

 
Figura 10 – Definição de praia limpa segundo os comerciantes (N=16) 

 

 

De acordo com os respondentes, 44% consideram como praia limpa 

uma praia que tenha águas e areias limpas; 19% areia limpa; 19% não ter lixo 

ao final do dia e 6% praia sem presença do homem. 12% não responderam à 

pergunta.  
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Figura 11 – Frequencia semanal na Praia de Copacabana segundo os 
comerciantes (N=16) 

 

 

81% dos comerciantes entrevistados freqüentam a Praia de 

Copacabana todos os dias; 13% quatro vezes/semana e 6% seis vezes/ 

semana.  

 

 
Figura 12 – Principal causa da poluição na Praia de Copacabana segundo os 
comerciantes (N=16) 
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Como principal causa da poluição na Praia de Copacabana, os 

comerciantes 25% entendem o ser humano; 25% lixo; 19% falta de orientação 

/ educação das pessoas; 13% esgoto; 6% empresas e indústrias; 6% pouca 

infra estrutura e 6% pombos.  

 

 
Figura 13 – Responsabilidade pela limpeza na Praia de Copacabana segundo 
os comerciantes (N=16) 

 

 

Segundo os comerciantes, 69% considera que é responsabilidade do 

freqüentador a manutenção da limpeza da Praia de Copacabana; 19% da 

Prefeitura; 6% Poder Público e Sociedade Civil; 6% consciência individual.    

 

Tabela 4 – Responsabilidade pelo lixo produzido na Praia de Copacabana 

segundo os comerciantes (N=16)  

Você se considera responsável pelo seu lixo na praia? 

Sim 16 
Não 0 

 

De acordo com os comerciantes, 100%  considera responsável pelo seu 

lixo gerado na praia. 
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Figura 14 – Formas de descarte do lixo gerado na Praia de Copacabana 
segundo os comerciantes (N=16) 

 

 

Segundo os respondentes, 69% dos comerciantes utiliza a caçamba da 

Prefeitura para o descarte do lixo produzido na praia; 12% traz saquinho de 

lixo; 13% traz saquinho de lixo e utiliza a caçamba da Prefeitura e 6% carrega 

o lixo para casa. 

 

 
Figura 15 – Principal efeito negativo do lixo na Praia de Copacabana segundo 
os comericantes (N=16) 
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31% dos comerciantes entendem a transmissão de doenças como 

principal efeito negativo da presença do lixo na praia; 19% o turismo; 12% 

poluição ambiental; 13% doenças e animais indesejados; 13% não sabe; 6% 

demora na decomposição do lixo e 6% poluição do mar. 

 

 
Figura 16 – Maior prejudicado com a presença do lixo na Praia de Copacabana 
segundo os comerciantes (N=16) 

 

Segundo os comerciantes, 50% entende que o frequentador é o maior 

prejudicado com a presença do lixo na Praia de Copacabana; 19% ser humano 

animais e natureza; 19% natureza e 12% ser humano e animais. 
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Figura 17 – Contribuição da praia para o equilíbrio ecológico local segundo os 
comerciantes (N=16) 

  

Perguntados sobre a contrbuição da praia para o equilíbrio ecológico 

local, 87% não soube definir e 13% definiu o clima.  
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4.1.2  Banhistas  

 

Dos 39 entrevistados,  23 são classificados como  banhistas. Destes, 13 

são do sexo feminino e 10 do sexo masculino, conforme tabela abaixo. 

 

Tabela 5 – Sexo dos banhistas. (N=23) 

Categoria Banhistas 

Sexo 
Feminino Masculino 

13 10 

 

Com relação ao grau de escolaridade,1 possui o 2º incompleto,  7 

possuem o 2º completo, 1 possui o 3º grau incompleto e 10 possuem 3º 

completo, conforme tabela abaixo. 

 

Tabela 6 – Grau de escolaridade dos banhistas. (N=23) 

Grau de Escolaridade 
Sexo 

Feminino Masculino 
1ª Grau – Incompleto  0 0 
1ª Grau – Completo  0 0 
2º Grau – Incompleto  0 1 
2º Grau – Completo 4 3 
3º Grau – Incompleto 4 1 
3º Grau – Completo 5 5 

 

Com relação à profissão, foram entrevistados 10 profissionais 

autônomos, 6 funcionários públicos, 3 profissionais liberais, 3 estudantes e 1 

dona de casa, de acordo com a tabela abaixo. 
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Tabela 7 – Profissão dos banhistas. (N=23) 

Profissão 
Sexo 

Feminino Masculino 
Profissional autónomo 4 6 
Funcionário Público 3 3 
Profissinal liberal 2 1 
Estudante 3 0 

Dona de casa 1  0 
 

 

Tabela 8 – Localidade de origem dos banhistas (N=23) 

Localidade 
Sexo 

Feminino Masculino 
Copacabana 2 2 

Demais Bairros da cidade do Rio de Janeiro 5 3 
Outros Estados do Brasil 3 5 

Municípios do Estado do Rio de Janeiro 1 - 
Outros Países 2 - 

 

Com relação ao local de origem verificou-se que os banhistas em sua 

maioria são provenientes de outros Estados do Brasil, provavelmente porque 

as entrevistas foram coletadas em dezembro de 2011 e janeiro de 2012,  

período em que a maior parte da população encontra-se de férias, 

principalmente  férias  escolares,  em oposição à verificação de Dias Filho et al 

(2010), que realizou pesquisas durante os meses de agosto e outubro e 

verificou a baixa incidência de pessoas provenientes de outros Estados, por 

esses não serem considerados meses de férias.  

Foram entrevistados 2 banhistas provenientes de outros países, sendo 

EUA e Argentina.  
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Figura 18 – Conceito de Meio Ambiente, segundo os banhistas, de acordo com  
a tipologia de Reigota (2002) (N=23) 

 

 

De acordo com os banhistas, 48% definem meio ambiente como 

Globalizante;  26% naturalizante; 13% não sabe ou não conseguiu definir e 

13% antropocêntrica.  

 
Figura 19 – Conceito de Meio Ambiente segundo os banhistas (N=23) 

 

Segundo os banhistas, 44% definem educação ambiental como o 

processo educativo de criação de noções sobre como lidar com o meio 
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ambiente; 30% não sabe ou não conseguiu definir e 26% como cuidado com o 

ambiente. 

 

 
Figura 20 – Definição de praia segundo os banhistas. (N=23) 

 

 

Dos 23 respondentes, 78% definem praia como “diversão, lazer” e 22% 

como “natureza”. 

 
Fgura 21 – Conceito de Teia da Vida segundo os banhistas, de acordo com a 
definição de Capra (1999) (N=23)  
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De acordo com os dados apurados, 74% dos banhistas  não sabem ou 

não soube definir o conceito de teia da vida e 26% definem como a inter-

relação entre as partes e o todo.  

 

 
Figura 22 – Definição de lixo segundo os banhistas. (N=23) 

 

 

Segundo os dados levantados na pesquisa, 52% dos banhistas  

considera como lixo tudo aquilo que se descarta; 9% sujeira e poluição; 9% 

resíduos soldos ou líquidos; 9% coisas que não são descartadas no devido 

lugar; 8%como falta de respeito e 4%  tudo que não é reciclável. 9% não 

responderam à pergunta. 
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Figura 23 – Definição de lixo na praia segundo os banhistas. (N=23)  

 

  De acordo com os dados apresentados, 65% dos banhistas definem 

como lixo no ambiente praial todos os resíduos sólidos, líquidos ou orgânicos; 

13% material orgânico ou inorgânico exógeno ao ambiente praial; 13% como 

plástico e 5% como sujeira.  4% dos banhistas não responderam à pergunta.  

 

 
Figura 24 -  Percepção dos banhistas quanto à limpeza da Praia de 
Copacabana (N=23) 
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Quanto à limpeza, 35% dos banhistas percebem a Praia de 

Copacabana como mais ou menos suja; 26% suja; 22% limpa;  13% suja e 4% 

extremamente suja.  

 

 
Figura 25 – Definição de praia limpa segundo os banhistas. (N=23) 

 

 

De acordo com os respondentes, 35% consideram como praia limpa 

uma praia que tenha águas e areias limpas; 18% areia limpa; 13% onde as 

pessoas tenham mais consciência; 13% não ter lixo ao final do dia; 4% Barra e 

Recreio; 4% praia sem presença do homem e 4% Lopez Mendes. 9% não 

responderam à pergunta.  
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Figura 26 -  Frequência semanal dos banhistas na Praia de Copacabana. 
(N=23) 

 

35% dos banhistas entrevistados freqüentam a Praia de Copacabana 

menos de uma vez por semana; 22% uma vez/semana; 22% sete vezes/ 

semana; 9% três vezes/semana; 4% cinco vezes/semana; 4% seis 

vezes/semana e 4% duas vezes/semana.  

 

 
Figura 27 – Principal causa da poluição na Praia de Copacabana segundo os 
banhistas. (N=23) 

 

 Como principal causa da poluição na Praia de Copacabana, 30% dos 

banhistas considera a falta de orientação / educação das pessoas; 22% o ser 
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humano; 13% lixo; 9% pouca infra estrutura; 9% esgoto; 4% urbanização; 4% 

empresas e indústrias. 9% não responderam à pergunta.  

 

 
Figura 28 - Responsabilidade pela limpeza na Praia de Copacabana segundo 
os banhistas (N=23) 

 

 

Segundo os banhistas, 52% considera que é responsabilidade do 

freqüentador a manutenção da limpeza da Praia de Copacabana; 35% Poder 

Público e Sociedade Civil e 13% da Prefeitura.    

 

Tabela 9 – Responsabilidade pelo lixo produzido na Praia de Copacabana 

segundo os banhistas (N=23)  

Você se considera responsável pelo seu lixo na praia? 

Sim 23 
Não 0 

 

De acordo com os banhistas, 100%  considera responsável pelo seu lixo 

gerado na praia. 
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Figura 29 – Formas de descarte do lixo na Praia de Copacabana segundo os 
banhistas. (N=23) 

 

Segundo os respondentes, 39% dos banhistas utiliza a caçamba da 

Prefeitura para o descarte do lixo produzido na praia; 35% traz saquinho de 

lixo; 18% traz saquinho de lixo e utiliza a caçamba da Prefeitura e 4% carrega 

o lixo para casa e 4% deixam o lixo na areia da praia.  

 

 
Figura 30 – Principal efeito negativo do lixo na Praia de Copacabana segundo 
os banhistas. (N=23) 

 

30% dos comerciantes entendem a transmissão de doenças como 

principal efeito negativo da presença do lixo na praia; 22% poluição ambiental; 
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17% não sabe; 13% demora na decomposição do lixo; 9% turismo e 9% 

poluição do mar. 

 

 
Figura 31 – Maior prejudicado com a presença do lixo na Praia de 
Copacabana. (N=23) 

 

Segundo os comerciantes, 70% entende que o frequentador é o maior 

prejudicado com a presença do lixo na Praia de Copacabana; 22% ser humano 

animais e natureza; 4% natureza e 4% ser humano e animais. 

 

 
Figura 32- Contribuição da praia para o equilíbrio ecológico local segundo os 
banhistas (N=23) 
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Perguntados sobre a contrbuição da praia para o equilíbrio ecológico 

local, 74% não soube definir e 26% definiu o clima.  
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4.2  Discussão  

 

De acordo com os resultados avaliados, dos 39 respondentes à 

pesquisa, sendo 23 deles banhistas e 16 deles comerciantes, podemos 

constatar que, em sua maioria, os comerciantes não sabem ou não 

conseguem definir o conceito de meio ambiente, enquanto que os banhistas  o 

definem, segundo a tipologia de Reigota (2002),  como Globalizante.  

 

Os comerciantes não sabem ou não conseguem definir o conceito de 

educação ambiental, enquanto que os banhistas entendem educação 

ambiental como o processo educativo de criação de noções de como lidar com 

o meio ambiente. Isso se deve à grande diferença no grau de escolaridade das 

duas categorias avaliadas, visto que os comerciantes, em sua maioria, 

possuem 1º grau incompleto, e os banhistas, 3º grau completo.  

 

Entretanto, tanto banhistas como comerciantes não sabem ou não 

conseguem definir o conceito de teia da vida. Acredita-se que mesmo os 

banhistas tendo um grau de escolaridade maior, nesse caso específico, 

desconhecem em sua maioria, o conceito de teia da vida, por esse não ser um 

conceito ecológico tão difundido como os conceitos de meio ambiente e 

educação ambiental.  

 

Tanto banhistas como comerciantes, em sua maioria, definem praia 

como “diversão, lazer”; consideram como lixo tudo aquilo que se descarta e 

definem como lixo no ambiente praial todos os resíduos sólidos, líquidos ou 

orgânicos. Acredita-se que essa similitude nas respostas se deva ao fato de 

estas definições serem de domínio público, de senso comum. 

 

Os comerciantes percebem a Praia de Copacabana como sendo uma 

praia suja, enquanto que os banhistas a percebem como sendo uma praia 

mais ou menos suja. Como os comerciantes freqüentam a Praia de 
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Copacabana todos os dias, enquanto que s banhistas a freqüentam menos de 

1 vez  por semana, acredita-se que a percepção dos comerciantes seja mais 

acurada. Ambas as categorias consideram como praia limpa uma praia que 

tenha águas e areias limpas. Isso evidencia uma preocupação com a praia 

como um todo, parte terrestre e litorânea.   

 

Os comerciantes entendem que o ser humano e o lixo são igualmente a 

principal causa da poluição na Praia de Copacabana, enquanto que os 

banhistas entendem a falta de orientação/educação das pessoas como 

principal causa. Em ambos os casos verifica-se que, essencialmente é relatada 

a ação humana, pois entender o ser humano como principal causa da poluição 

na praia ou entender a falta de orientação/ educação do ser humano como 

principal causa evidencia o entendimento dos respondentes quanto ao impacto 

da ação humana nesse ambiente. 

 

Quanto ao comportamento diante o lixo produzido, ambos os grupos 

consideram que é responsabilidade do freqüentador a manutenção da limpeza 

da Praia de Copacabana e, todos os 39 respondentes, sem exceção, se 

consideram responsáveis pelo lixo gerado na Praia de Copacabana, tal como 

na pesquisa de Dias Filho et al (2010). 

 

Entretanto, apesar de os usuários alegarem que se preocupam com o 

lixo, e de que, em ambas categorias, em sua maioria, utilizarem a caçamba da 

Prefeitura para o descarte do lixo produzido na praia, na prática, o que se vê 

são as areias repletas de resíduos sólidos, líquidos e orgânicos.  Vale destacar 

que durante a entrevista um banhista apontou que costuma deixar o lixo na 

areia da praia e não o carrega consigo quando vai embora da praia. O que 

desperta curiosidade é o fato do banhista em questão, proveniente de Minas 

Gerais, possuir 3º grau completo (em Direito) ser conhecedor de todos os 

conceitos ecológicos abordados no questionário, inclusive sobre o conceito de 

teia da vida e sobre a contribuição da praia para o equilíbrio ecológico local, e 

mesmo assim tem uma postura completamente fora do esperado para esse 
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tipo de perfil, de uma pessoa instruída. Quando perguntado por que ele 

procedia dessa forma, ele alegou  ser por preguiça de recolher os resíduos por 

ele produzidos. 

 

Ambas as categorias, em sua maioria, entendem a transmissão de 

doenças como principal efeito negativo da presença do lixo na praia e 

acreditam que os freqüentadores são os mais prejudicados com a presença de 

lixo na praia. Isso demonstra que os usuários se preocupam com seu bem 

estar e com sua saúde.  

 

 Tanto banhistas como comerciantes não sabem em que a praia 

contribui para o equilíbrio ecológico local. 
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CONCLUSÃO 

 

 

Esperava-se  que o ator social que depende da boa qualidade ambiental 

da praia para sua sobrevivência (comerciante) tivesse um cuidado a mais na 

preservação da qualidade ambiental da praia, fato esse que verificou-se 

durante os dias de pesquisa.  

 

Constatou-se que o usuários tem interesses diferentes pelo ambiente 

praial, seja de trabalho ou lazer. 

 

Também como em Dias Filho et al (2010) pode-se constatar que não há 

muita coerência no que se fala e em como se age, pois apesar dos 

respondentes reconhecerem a responsabilidade sobre o lixo produzido na 

Praia de Copacabana e que esses resíduos devem ser descartados de forma 

correta, o que se verificou foi um volume considerável de lixo nas areias da 

praia.  

 

Verificou-se que mesmo que não haja pleno entendimento da 

importância do ambiente praial para o equilíbrio ecológico local, ou que não se 

tenha domínio dos conceitos ecológicos, grosso modo, o freqüentador da Praia 

de Copacabana, seja ele da categoria banhista ou comerciante, tem 

consciência de que a presença do lixo nesse ambiente é prejudicial. Pode-se 

constatar que há entendimento dos efeitos negativos da presença de lixo na 

praia, porém que esse entendimento se restringe à espécie humana, não 

sendo observado pela maioria dos respondentes que possa haver um prejuízo 

também para demais espécies. Isso nos leva à refletir sobre a incoerência nas 

respostas dadas, pois os respondentes definem meio ambiente como 

Globalizante,  segundo a tipologia de Reigota (2002) e ao mesmo tempo não 

tem o entendimento de que há outros prejudicados com a presença do lixo na 

praia além da espécie humana. Assim, em caso de se realizarem trabalhos 

educacionais desse âmbito, deve-se explorar essas duas vertentes, tanto 
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fazendo uma abordagem dos males do lixo para o homem, tanto como para 

outras espécies, apontando que além desses prejuízos há também o de 

perdas econômicas, com a redução do turismo.   

 

No caso de se elaborar um programa de educação ambiental visando a  

conscientização do cidadão, este deveria ser elaborado com o intuito de  

melhorar qualitativamente o acesso à informação de cidadãos, através de  

campanhas publicitárias e de rua, bem como de levar à  estudantes de ensino 

público e privado informação quanto aos conceitos ecológicos, preceitos de 

educação ambiental, importância dos ecossistemas e até mesmo 

conhecimento das políticas públicas relativas ao meio ambiente visando assim 

maior conscientização da população de forma geral no trato aos resíduos 

sólidos e seu correto descarte. 
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ANEXO 1 
 
 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 
PARTE GERAL 
Nome:  _________________________________________________Data 
nasc.:__/__/__ 
Escolaridade Máxima:   1º Grau  (I)     (C)       2º Grau (I)     (C)       Sexo:  (M )  
( F) 
Bairro: ______________________________________ 
3º Grau (I)     (C)      Qual: _____________________ 
Profissão:___________________________________________________ 
 
PARTE ESPECÍFICA 
1) O que é meio ambiente? 

 
 
 

2) O que é Educação Ambiental? 

 
 
 
3) Pra você o que é a praia? 

 
 

4) Pra você o que significa o conceito de teia da vida?  E rede de 
interdependência? 

 
 
 
 
5) O que é lixo?O que é lixo aqui na praia? 

 
6) Você considera a praia de Copacabana uma praia limpa? (L) (ML) (S) 
(MS) Outra............... O que é uma praia limpa para vc? 

 
 

7) Com que freqüência semanal você vem à praia de Copacabana? (1x) 
(2x) (3x) Outro_________ 
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8) Para você, qual a principal causa da poluição na praia de Copacabana? 

 
 
9) De quem é a responsabilidade de manter  a praia limpa? Por que? 

 
 

10) Você se considera responsável pelo seu lixo aqui na praia? (S) (N)  

11) Você costuma descartar o lixo de que forma? (  ) Traz saquinho de lixo  (  
) Utiliza caçamba da Prefeitura          Outra 
possibilidade________________________________________ 

 
12) Você sabe qual é o principal efeito negativo do lixo na praia? Quem é o 
mais prejudicado com isso? 

 
 
 
13) Você sabe em que a praia  contribui para o equilíbrio ecológico local? 
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ANEXO 2 
 

INTERNET 
 
 

Política Nacional de Resíduos Sólidos completa um ano 
01/08/2011 11:01 - Portal Brasil 
Uma revolução silenciosa está em curso no Brasil nos últimos meses, 
mobilizando pessoas nos estados e municípios e em vários segmentos dos 
setores produtivos. Essa mudança vem sendo provocada 
pela Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), que completa um ano na 
terça-feira (2), e que estabeleceu um marco regulatório para a gestão 
dos resíduossólidos. A nova política não só definiu um conjunto de normas a 
serem seguidas, como vemdespertando na sociedade novas 
formas de consciência ambiental. 
Conceitos como a responsabilidade e a solidariedade estão sendo resgatados 
no enfrentamento de um dos maiores e mais atuais desafios da sociedade, 
que é o manejo e adestinação ambientalmente adequada dos resíduos sólidos. 
Foram mais de 20 anos dedebate no Congresso Nacional e, a aprovação 
da Política, representa um amplo consenso envolvendo todos os atores que 
fazem parte dos mais diversos ciclos da produção deresíduos sólidos no Brasil. 
A PNRS trata de temas amplos e variados como área contaminada, 
ciclo de vida do produto, coleta seletiva, controle social, destinação final 
ambientalmente adequada, gerenciamento deresíduos, gestão integrada, 
reciclagem, rejeitos, responsabilidade compartilhada, reutilização e serviço 
público de limpeza urbana. E um dos principais focos da Política é gerar 
trabalho, emprego e renda, por meio da inclusão 
social de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis nas ações que 
envolvam a responsabilidade compartilhada, assim como minimizar os 
impactos ambientais provocados pela disposição inadequada dos resíduos. 
Isso porque esses resíduos têm grande valor econômico, segundo estudo 
encomendado pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA) ao 
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea).De acordo com o estudo, o 
País perde cerca de R$ 8 bilhões por ano quando deixa de reciclar o resíduo 
que poderia ter outro fim, mas que é encaminhado aos aterros e lixões das 
cidades. Dados da Pesquisa Nacional de Saneamento Básico (PNSB/2008) 
revelam que 994 municípios brasileiros dispõem do serviço de coleta seletiva. 
Ou seja, aproximadamente 18% dos municípios já têm esse tipo de serviço. 
Além disso, para fortalecer a gestão, o governo federal tem privilegiado a 
aplicação derecursos na área de resíduos sólidos por meio de consórcios 
públicos interfederativos, visando superar a fragilidade técnica, racionalizar 
recursos, garantir a sustentabilidade dos serviços e ampliar a escala no manejo 
dos resíduos sólidos. Desde 2007, o MMA, por meio da 
Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano, firmou parceria com 17 
estados. 
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A primeira versão do Plano Nacional de Resíduos Sólidos será colocada em 
discussão e receberá contribuições da sociedade nas audiências públicas 
regionais, que ocorrerão nos meses de setembro a novembro deste ano. O 
documento também poderá receber contribuições da sociedade nesse mesmo 
período por meio da consulta pública que estará disponível na internet. A 
versão final será apresentada na Audiência Pública Nacional, prevista para 
novembro, em Brasília. 
 
 
Campanha 
Para que a nova política de resíduos sólidos seja absorvida rapidamente pela 
população brasileira, o governo federal, por meio dos ministérios do Meio 
Ambiente e doDesenvolvimento Social e Combate à Fome, lançou a campanha 
“Separe o Lixo e Acerte na Lata” em junho deste ano, como uma das 
ações de comemoração pelo Dia Mundial do Meio Ambiente (5 de junho). 
O objetivo da campanha é preparar a sociedade para uma 
mudança de comportamento em relação à coleta seletiva de lixo, ressaltando 
os benefícios ambientais, sociais e econômicos do reaproveitamento 
dos resíduos sólidos para o País. Os três filmes da campanha estão sendo 
veiculados nos meios de comunicação e já tiveram 7.350 exibições no canal do 
MMA no YouTube. 
Para ampliar a divulgação da campanha, foi criado um site com o 
objetivo de reunir as informações que permitam acompanhar a implantação 
da Política e sensibilizar a sociedadepara o grave problema da destinação do 
lixo no Brasil. Desde que foi lançado, o site já teve tem 14.500 acessos e tem 
recebido diariamente sugestões e dúvidas sobre como separar o lixo seco e o 
úmido. 
A separação, em casa, dos dois tipos de resíduos permite ao catador, principal 
aliado no processo de reciclagem, um acesso mais rápido e higiênico 
aos resíduos descartados.  Mesmo que ainda não exista o serviço de coleta 
seletiva em todo o País, esse tipo inicial deseparação faz parte do 
processo de educação ambiental e da mobilização da sociedade para 
solucionar o grave problema do lixo. 
  
Fonte: Ministério do Meio Ambiente 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18/4/2011 - 10h29 

http://separeolixo.com/pecas/
http://www.separeolixo.com/
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Nova cooperação internacional 
para combater o lixo marinho 
 
por Redação UNEP* 

 

Representantes do governo, grandes indústrias e os principais pesquisadores marinhos 

se reuniram em Honolulu, no Havaí, de 20 a 25/03, para estabelecer uma nova série de 

compromissos com o objetivo de resolver o problema generalizado de lixo nos mares e 

oceanos do planeta. 

Apesar de décadas de esforços para prevenir e reduzir o lixo marinho, tais como o 

plástico descartado, as redes de pesca abandonadas e os resíduos industriais, há 

evidências de que o problema continua crescendo. A falta de coordenação entre os 

programas globais e regionais, as deficiências na aplicação da regulamentação existente 

e os insustentáveis padrões de produção e de consumo têm agravado ainda mais o 

problema. 

O encontro com especialistas de cerca de 35 países, governos, organismos de 

investigação, empresas e associações comerciais – incluindo a Coca-Cola Company e a 

Plastics Europe – a 5ª Conferência Internacional sobre o Lixo Marinho conseguiu fazer 

com que novos compromissos e parcerias fossem criados para conter o problema, tanto 

a nível global quanto nacional e local. 

Um dos principais resultados da conferência, que foi co-organizada pelo UNEP – 

Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (do inglês, United Nations 

http://envolverde.com.br/portal/wp-content/uploads/2011/04/1195.jpg?9d7bd4
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Environment Programme) e da NOAA (do inglês, National Oceanic and Atmospheric 

Administration), foi a assinatura do chamado Compromisso de Honolulu. O pacto marca 

uma nova abordagem trans-setorial para ajudar a reduzir a ocorrência de lixo marinho, 

bem como os danos que esses resíduos provocam nos habitats marinhos, na economia 

global, na biodiversidade e na cadeia alimentar humana. 

O Compromisso de Honolulu estimula o compartilhamento de soluções técnicas, legais 

e de mercado para reduzir o lixo marinho, melhorar o conhecimento local e regional 

quanto a escala e impacto do problema e defende a melhoria da gestão dos resíduos em 

todo o mundo. 

“O lixo marinho – o lixo nos nossos oceanos – é um sintoma da nossa sociedade 

caracterizada pelo descarte e da nossa abordagem sobre a forma com que utilizamos os 

nossos recursos naturais. Isto afeta todos os países e todos os oceanos e nos mostra, em 

termos altamente visíveis, a urgência de mudarmos para uma Economia Verde, de 

recursos eficientes e de baixo carbono, conforme as nações vão se preparando para a Rio 

+20, em 2012 “, afirmou o Sub-Secretário-Geral das Nações Unidas e e Diretor 

Executivo do UNEP, Achim Steiner, em uma mensagem aos delegados da conferência. 

“O impacto do lixo marinho sobre a flora e a fauna dos oceanos é o que temos de 

abordar com maior rapidez”, acrescentou Steiner. 

No entanto, acescentou o Diretor Executivo do UNEP, a ação de uma comunidade ou de 

um país isoladamente não será a resposta. “Precisamos abordar a questão do lixo 

marinho coletivamente, por meio das fronteiras nacionais e juntamente com o setor 

privado, que tem um papel fundamental a desempenhar, tanto na redução dos tipos de 

lixo que podem terminar nos oceanos do planeta, e através de pesquisa em novos 

materiais. Através da reunião de todos esses atores é que poderemos realmente fazer a 

diferença “, disse Steiner. 
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O Compromisso de Honolulu marca o primeiro passo no desenvolvimento de uma 

plataforma global e abrangente para a prevenção, redução e gestão do lixo marinho, que 

será conhecida como a Estratégia de Honolulu. 

O documento – que está sendo atualmente desenvolvido por delegados da conferência, 

pelo UNEP, pela NOAA e por especialistas internacionais em lixo marinho – terá como 

objetivo fornecer um quadro estratégico para planos de ação coordenada com o objetivo 

de prevenir, reduzir e controlar as fontes de lixo marinho. 

“Esta conferência acontece em um momento crítico para o nosso planeta”, disse Monica 

Medina, principal Subsecretária adjunta da NOAA para Oceanos e Atmosfera. “Os 

oceanos e costas estão enfrentando uma série de fatores de estresse, incluindo o lixo 

marinho, que levam a conseqüências que geram impactos tanto nos ecossistemas quanto 

na economia. É de vital importância reunir pessoas comprometidas com essas questões 

para partilhar idéias, desenvolver parcerias e nos levar a um passo a frente nas mudanças 

que são extremamente necessárias para os nossos oceanos e costas”. 

Lixo Marinho: riscos para a subsistência, a vida selvagem e a saúde humana 

Os impactos do lixo marinho são de longo alcance, com graves consequências para os 

habitats marinhos, para a biodiversidade, para a saúde humana e para a economia global. 

* Pelo menos 267 espécies marinhas em todo o mundo são afetadas pelo 

emaranhamento ou ingestão de lixo marinho, incluindo 86% de todas as espécies de 

tartarugas marinhas, 44% de todas as espécies de aves marinhas e 43% de todas as 

espécies de mamíferos marinhos. 

* Há uma preocupação crescente quanto ao impacto potencial que substâncias tóxicas 

liberadas pelos resíduos plásticos no oceano podem exercer sobre a saúde humana. As 

partículas pequenas (conhecidas como ‘microplásticos’) que são compostas por artigos 

plásticos em desintegração ou pelos pellets utilizados pela indústria de plásticos, podem 

acumular agentes contaminantes associados ao câncer, a problemas reprodutivos ou a 
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outros riscos à saúde. Cientistas estão estudando se estes agentes contaminantes podem 

entrar na cadeia alimentar quando os microplásticos são ingeridos por animais marinhos. 

* Os resíduos acumulados nas praias e nas regiões costeiras podem ter um sério impacto 

econômico sobre as comunidades que dependem do turismo. 

* O lixo marinho pode abrigar comunidades de espécies invasoras, que podem perturbar 

os habitats e ecossistemas marinhos. Itens pesados de lixo marinho podem danificar 

habitats como recifes de corais e também afetar os hábitos de forrageamento e 

alimentação de animais marinhos. 

O Surfe Como Solução no Havaí 

Um dos temas-chave da 5ª Conferência Internacional sobre o Lixo Marinho foi a 

necessidade de melhorar a gestão global de lixo. 

A Estratégia de Honolulu vai delinear várias abordagens para a redução do lixo 

marinho, incluindo a prevenção contra fontes baseadas tanto em terra quanto no mar, 

além da necessidade de ver os resíduos como um recurso a ser gerenciado. A 

ação também promoverá campanhas de conscientização pública quanto aos impactos 

negativos do descarte inadequado de resíduos nos nossos mares e oceanos – focando na 

questão do lixo jogado nas ruas, do despejo ilegal de lixo e dos aterros sanitários mal 

administrados. 

A melhoria dos programas nacionais de gestão de lixo não somente auxiliaria na 

redução do volume de lixo nos mares e oceanos do mundo como também no seu 

subsequente dano ao ambiente marinho, podendo vir a trazer benefícios econômicos 

reais. 

Na República da Coréia, por exemplo, uma política de Extensão de Responsabilidade do 

Produtor tem sido reforçada nas embalagens (de papel, vidro, ferro, alumínio e plástico) 

e de produtos específicos (como baterias, pneus, óleo lubrificante) desde 2003. Esta 
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iniciativa resultou na reciclagem de 6 milhões de toneladas métricas de lixo entre 2003 e 

2007, elevando a taxa de reciclagem do país em 14% e na criação de benefícios 

econômicos equivalentes a US$ 1,6 bilhão. 

A gestão de lixo é um dos dez setores econômicos em destaque no Relatório de 

Economia Verde do UNEP, lançado em fevereiro de 2011. O relatório destaca enormes 

oportunidades para transformar resíduos produzidos em terra – o maior contribuinte 

para o lixo marinho – em um recurso mais importante economicamente. O valor do 

mercado de transformação do lixo em energia, por exemplo, que foi estimado em US$ 

20 bilhões em 2008 está projetado para crescer 30% até 2014. 

A escalada de transição para uma Economia Verde de baixo teor de carbono, com mais 

eficiência de recursos, corresponde a um dos dois pilares-chave da Conferência de 

Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas a ser realizada no 

Brasil no próximo ano. Também conhecida como Rio +20, a conferência visa assegurar 

a renovação do compromisso político para o desenvolvimento sustentável e o 

enfrentamento de desafios novos e emergentes – 20 anos depois da ECO 92, realizada 

no Rio de Janeiro. 

Saiba mais: 

O Compromisso de Honolulu 

Conheça o trabalho do UNEP sobre lixo marinho 

Programa Lixo Marinho da NOAA 

*A reprodução da série especial sobre o lixo marinho é resultado da parceria entre o 

Mercado Ético, a Global Garbage e a Associação Praia Local Lixo Global/Projeto 

Lixo Marinho. 

**Publicado originalmente na UNEP e retirado do Mercado Ético. 
 
 
 
 
 
 

http://www.unep.org/pdf/PressReleases/Honolulu_Commitment-FINAL.pdf
http://www.unep.org/marinelitter
http://www.marinedebris.noaa.gov/
http://mercadoetico.terra.com.br/arquivo/nova-cooperacao-internacional-para-combater-o-lixo-marinho/
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EM Nº 58/MMA/2007 
Brasília, 4 de julho de 2007. 
 
Excelentíssimo Senhor Presidente da República, 
 
1. Submeto à apreciação de Vossa Excelência o projeto de lei que dispõe sobre as 
diretrizes aplicáveis aos resíduos sólidos, institui a Política Nacional de Resíduos 
Sólidos, e dá outras providências. 
2. A geração de resíduos sólidos é um fenômeno inevitável que ocorre diariamente, 
ocasionando danos muitas vezes irreversíveis ao meio ambiente. A preocupação para 
com os resíduos é universal e vem sendo discutida há algumas décadas nas esferas 
nacional e internacional. Acrescido a isso, a expansão da consciência coletiva com 
relação ao meio ambiente e a complexidade das atuais demandas ambientais, sociais e 
econômicas, induzem a um novo posicionamento dos três níveis de governo, da 
sociedade civil e da iniciativa privada em face de tais questões. A crescente idéia de 
preservação dos recursos naturais e a questão de saúde pública associada aos resíduos 
sólidos, indicam que a gestão integrada de resíduos sólidos e os processos de tecnologia 
limpa são caminhos ambientalmente saudáveis, economicamente viáveis e tendem a ser 
cada vez mais demandados pela sociedade. 
3. A primeira Conferência Mundial sobre Ambiente Humano, Estocolmo - 1972, 
estabeleceu as diretrizes e princípios para a preservação e conservação da natureza e as 
bases consensuais do desenvolvimento sustentável, que buscam harmonizar o 
desenvolvimento econômico com a proteção ambiental. Já a reunião da Comissão 
Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, realizada em 1982, que resultou 
no Relatório Brundtland, consolidou uma visão crítica do modelo de desenvolvimento 
adotado pelos países industrializados e mimetizado pelas nações em desenvolvimento, 
ressaltando a incompatibilidade entre os padrões de produção e consumo vigentes, o uso 
racional dos recursos naturais e a capacidade de suporte dos ecossistemas. 
4. A Conferência das Nações Unidas do Meio Ambiente e Desenvolvimento - Rio 92 
- consolidou o conceito de desenvolvimento sustentável como uma diretriz para a 
mudança de rumos do desenvolvimento global. Este conceito está fundamentado na 
utilização racional dos recursos naturais de maneira que possam estar disponíveis para 
as futuras gerações, garantindo a construção de uma sociedade mais justa, do ponto de 
vista ambiental, social, econômico e de saúde. Os compromissos assumidos pelos 
Governos naquela ocasião pressupõem a tomada de consciência sobre o papel 
ambiental, econômico, social e político que cada cidadão desempenha em sua 
comunidade, exigindo a integração de toda a sociedade no processo de construção do 
futuro e ainda recomenda que o manejo ambientalmente saudável de resíduos deve ir 
além do simples depósito ou aproveitamento dos resíduos por métodos seguros, mas 
deve-se buscar a resolução da causa fundamental do problema, procurando mudar os 
padrões não sustentáveis de produção e consumo, reforçando a adoção e a internalização 
do conceito dos 3Rs - reduzir, reutilizar e reciclar em todas as etapas do 
desenvolvimento. 
14 5. No Brasil, as primeiras iniciativas legislativas para a definição de diretrizes 
voltadas aos resíduos sólidos surgiram no final da década de 80. Desde então, foram 
elaborados mais de 100 projetos de lei, os quais, por força de dispositivos do Regimento 
Interno da Câmara dos Deputados, encontram-se apensados ao Projeto de Lei no 203, de 
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1991 que dispõe sobre acondicionamento, coleta, tratamento, transporte e destinação 
dos resíduos de serviços de saúde, estando pendentes de apreciação. 
6. Em 1998, foi constituído um Grupo de Trabalho no âmbito do Conselho Nacional 
de Meio Ambiente-CONAMA, do qual fizeram parte representantes das três esferas de 
governo e da sociedade civil, cujo produto dos trabalhos foi a Proposição CONAMA no 
259, de 30 de junho de 1999, intitulada “Diretrizes Técnicas para a Gestão de Resíduos 
Sólidos”. Esta proposição foi aprovada pelo Plenário do CONAMA, mas não chegou a 
ser publicada, não entrando em vigor. 
7. Em 2001, a Câmara dos Deputados criou e implementou a “Comissão Especial da 
Política Nacional de Resíduos” com o objetivo de apreciar as matérias contempladas 
nos projetos de lei apensados ao Projeto de Lei no 203, de 1991, e formular uma 
proposta substitutiva global. Com o encerramento da legislatura, a Comissão foi extinta, 
sem que houvesse algum encaminhamento. Em 2005 foi instituída uma nova Comissão 
Especial com o propósito de discutir o assunto. 
8. A I Conferencia Nacional de Meio Ambiente realizada em 2003 marcou o início 
de uma nova etapa na construção política de meio ambiente do Brasil, por ser a primeira 
vez que diversas representações da sociedade se reuniram para compartilhar propostas à 
política pública de meio ambiente. A II Conferência Nacional de Meio Ambiente, 
realizada em 2005, buscou consolidar a participação da sociedade brasileira no processo 
de formulação das políticas ambientais e trouxe como um dos temas prioritários a 
questão dos resíduos sólidos. Assim, mesmo que as deliberações da I Conferência 
estejam sendo contempladas no âmbito do Governo Federal, a discussão sobre os 
resíduos sólidos efetuada durante a II Conferência, foi uma demonstração inequívoca da 
necessidade do estabelecimento de diretrizes nacionais que amparam a questão. 
9. Ainda em 2003, o Grupo de Trabalho Interministerial de Saneamento Ambiental, 
instituído por Vossa Excelência para realizar estudos e elaborar propostas para 
promover a integração das ações de saneamento ambiental no âmbito do Governo 
Federal reestruturou o Setor de Saneamento do Governo Federal que resultou, entre 
outros avanços, na criação do Programa Resíduos Sólidos Urbanos. O programa vem 
possibilitando a integração entre diversos órgãos federais que desenvolvem ações na 
área de resíduos sólidos com vistas a uma atuação coerente e mais eficaz. O programa 
integra quatro ministérios e tem como objetivo a organização dos catadores, visando sua 
emancipação econômica, a ampliação dos serviços com inclusão social e 
sustentabilidade dos empreendimentos de limpeza urbana, a redução, reutilização e 
reciclagem dos resíduos e a erradicação dos lixões. Fazem parte do Programa: o 
Ministério das Cidades, da Saúde, por meio da Fundação Nacional de Saúde, do 
Trabalho e Emprego, do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e do 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, por meio do Banco Nacional de 
Desenvolvimento Social e o Ministério do Meio Ambiente que o coordena. 
15 
10. Como na gestão dos resíduos sólidos, a sustentabilidade se constrói a partir de 
modelos integrados, que possibilitem tanto a redução como a reutilização e a reciclagem 
de materiais que possam servir de matéria-prima para processos produtivos, diminuindo 
o desperdício e gerando renda, é conveniente mencionar que para a garantia da 
sustentabilidade na gestão integrada de resíduos sólidos não pode ficar cingida à apenas 
uma área técnica, pois a busca para a solução dos problemas tem como fator 
determinante a integração outras áreas a saúde, a fazendária, a de planejamento e as 
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sociais, Desta forma, a integração das demais áreas técnicas trarão significativos 
avanços para a questão. 
11. Durante o ano de 2004, o Ministério do Meio Ambiente envidou esforços no 
sentido de elaborar uma proposta de texto para a regulamentação da questão dos 
resíduos sólidos no país, promovendo grupos de discussões interministeriais e de 
representantes de diversas secretarias do Ministério do Meio Ambiente. O CONAMA 
realizou em agosto do mesmo ano, o Seminário intitulado “Contribuições à Política 
Nacional de Resíduos Sólidos” que teve como principal objetivo a busca de subsídios da 
sociedade em geral para a formulação de uma nova proposta de projeto de lei, pois o 
conteúdo da Proposição CONAMA no 259 encontrava-se defasado. 
12. No início de 2005, foi criado um grupo interno na Secretaria de Qualidade 
Ambiental nos Assentamentos Humanos do Ministério do Meio Ambiente para 
consolidar e sistematizar as contribuições do Seminário CONAMA, os anteprojetos de 
lei existentes no Congresso Nacional e as contribuições dos diversos atores envolvidos 
na gestão de resíduos sólidos. Como resultado dessa consolidação foi elaborada a 
proposta que ora está sendo encaminhada como um anteprojeto de lei de “Política 
Nacional de Resíduos Sólidos”. Esse anteprojeto foi debatido com os Ministérios das 
Cidades, da Saúde, mediante sua Fundação Nacional de Saúde-FUNASA, do 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, do Planejamento, Orçamento e 
Gestão, do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e da Fazenda, buscando nas 
discussões a sustentabilidade requerida para a temática. 
13. Discussões com a sociedade, sobre o conteúdo do anteprojeto de lei da Política 
Nacional de Resíduos Sólidos foram promovidas por meio dos seminários regionais de 
resíduos sólidos - instrumentos para gestão integrada e sustentável -, promovidos pelos 
Ministérios do Meio Ambiente, das Cidades, FUNASA e Caixa Econômica Federal e de 
igual forma com a sociedade civil no CONAMA, com a Confederação Nacional das 
Indústrias-CNI, com a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo-FIESP, com a 
Associação Brasileira de Engenharia Sanitária-ABES, com o Compromisso Empresarial 
para Reciclagem-CEMPRE, e com outras entidades e organizações afins, tais como: 
Fórum Lixo & Cidadania, Comitê Interministerial de Inclusão Social dos Catadores de 
Lixo. 
14. O projeto de lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos, considerou o estilo de 
vida da sociedade contemporânea, que aliado às estratégias de marketing do setor 
produtivo, levam a um consumo intensivo provocando uma série de impactos 
ambientais, à saúde pública e sociais incompatíveis com o modelo de desenvolvimento 
sustentado que se pretende implantar no Brasil. É importante ressaltar que o 
desenvolvimento de diferentes setores voltados à exportação e ao comércio 
internacional absorve as novas tendências do crescimento industrial utilizando-se de 
tecnologias mais limpas. Dados obtidos no dia-a-dia evidenciam que a tendência de 
preservação ambiental e ecológica por parte destes setores deve continuar de forma 
permanente e definitiva. 
16 
15. Neste cenário, os resíduos, principalmente os resíduos perigosos, quando dispostos 
inadequadamente poluem o solo e comprometem a qualidade das águas superficiais e 
subterrâneas, com sérias conseqüências à saúde humana e ao meio ambiente. 
Indicadores oficiais mostram que no ano 2000, cerca de 60% dos resíduos coletados 
foram depositados inadequadamente em lixões, 17% em aterros controlados e 13% em 
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aterros sanitários. Observase que, em uma década houve um aumento de cerca de 12% 
dos resíduos dispostos inadequadamente no solo. Outra grande preocupação é com o 
desperdício nos diversos setores, com destaque para a construção civil e agricultura, que 
devido a procedimentos inadequados refletem diretamente no aumento da geração de 
resíduos. 
16. Na ausência de um marco regulatório para os resíduos sólidos, as administrações 
municipais isoladamente ou com apoio dos governos Estaduais e Federal buscam 
mecanismos de solução, optando pela instalação de aterros sanitários, que mesmo sendo 
uma forma adequada ambientalmente de dispor os resíduos, não resolvem a questão. Os 
estados brasileiros se adiantaram e sete deles já editaram suas Políticas Estaduais de 
Resíduos Sólidos, 14 estão em fase de discussão, alguns deles com apoio do Ministério 
do Meio Ambiente, por intermédio do Programa Nacional de Meio Ambiente II. Muitos 
estados vêm criando benefícios tributários para municípios que manejam 
adequadamente seus resíduos, demonstrando crescente preocupação frente às demandas 
da sociedade para com o tema. Com este anteprojeto, o Governo Federal apresenta 
possibilidades de ajustar a legislação tributária e apresentar propostas para o setor, 
principalmente para os materiais recicláveis e reciclados. Da mesma forma que estarão 
sendo estudadas alternativas viáveis de fomento e concessão de crédito para a garantia 
da sustentabilidade do setor. 
17. Todo o apoio das esferas superior se justifica, pois as municipalidades sofrem de 
deficiência gerencial, técnica, financeira e de participação social diante das tecnologias 
aplicáveis ao manejo adequado dos resíduos sólidos, visto que, em muitos municípios 
são manejados conjuntamente os resíduos domésticos, os hospitalares e os industriais, 
que é uma perigosa convivência, tolerada ou ignorada pelos gestores municipais, que 
coloca em risco a saúde da população Cabe ressaltar que a firme atuação do Ministério 
Público tem propiciado melhorias no gerenciamento e na disposição adequada dos 
resíduos nos municípios, sendo que em muitos as dificuldades para resolver a situação 
são estruturais. 
18. Outro aspecto que deve ser considerado é a presença de catadores nas áreas de 
disposição final. Segundo a PNSB 2000, cerca de 25.000 catadores trabalham nessas 
áreas, dos quais 22,3% têm até 14 anos de idade, e ainda não se pode deixar de citar os 
catadores que vivem nas ruas das grandes cidades brasileiras. Devemos lembrar, 
inclusive, que Vossa Excelência, vem demonstrando preocupação com a situação 
degradante de milhares de famílias que se alimentam de restos descartados no lixo e 
sobrevivem economicamente com a venda dos materiais recicláveis coletados, criando, 
em setembro de 2003, o Comitê Interministerial de Inclusão Social dos Catadores de 
Lixo, integrados por diversos ministérios no intuito de propor ações capazes de 
enfrentar esta situação. 
19. Vale ressaltar que em junho de 2001 foi realizado em Brasília o 1o Congresso 
Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis, que contou com a participação de 
1.600 congressistas, entre catadores, técnicos e agentes sociais de dezessete Estados 
brasileiros e, como resultado, promoveram a 1a Marcha Nacional da População de Rua, 
com 3.000 participantes e apresentaram à sociedade e às autoridades a necessidade da 
efetivação de políticas públicas voltadas aos catadores. Como decorrência, em janeiro 
de 2003, foi realizado em Caxias do Sul, o I Congresso Latino-americano de Catadores, 
que buscou fortalecer o processo de organização destes trabalhadores em associações ou 
cooperativas, foi elaborado um documento que propõe a capacitação e formação 
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profissional, a erradicação dos lixões, a responsabilização dos geradores de resíduos, 
entre outros temas. 
20. Deve ser destacada a compatibilidade deste anteprojeto com a Lei no 11.445, de 5 
de janeiro de 2007, que estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico e 
para a política federal de saneamento básico, o que reforça a premência de 
regulamentação do setor. Com essa lei o setor de saneamento avançará e, mais ainda o 
de resíduos, com a possibilidade de se viabilizar novos arranjos integrados para a 
adequada gestão dos resíduos sólidos, valendo-se, também, do disposto nas Leis de 
Consórcios Públicos (Lei no 11.107, de 2005) e das Parcerias Público-Privadas (Lei no 
11.079, de 2004). Para muitos municípios a possibilidade da constituição de consórcios 
públicos é uma das formas de enfrentar os problemas referentes à prestação de serviços 
de limpeza urbana, incluindo a destinação final, com menores custos. 
21. Assim, o encaminhamento do anteprojeto de lei reflete a demanda da sociedade que 
pressiona por mudanças motivadas pelos elevados custos sócio-econômicos e 
ambientais. Devemos considerar que na busca da solução para estes problemas, foi 
fundamental considerar a adoção do conceito dos 3Rs - Reduzir, Reutilizar e Reciclar. 
Pois, se manejados adequadamente, os resíduos sólidos adquirem valor comercial e 
podem ser utilizados em forma de novas matérias-primas ou novos insumos. Assim 
sendo, poderão ser incorporados novamente nas cadeias produtivas, de forma sucessiva 
e sistêmica. 
22. A implantação da lei proposta trará reflexos positivos no âmbito social, ambiental e 
econômico, pois não só tende a diminuir o consumo dos recursos naturais, como 
proporciona a abertura de novos mercados, gera trabalho, emprego e renda, conduz à 
inclusão social e diminui os impactos ambientais provocados pela disposição 
inadequada dos resíduos. Sendo assim, estaremos inserindo o desenvolvimento 
sustentável no manejo de resíduos sólidos do país. 
23. Portanto, tais fundamentos justificam a implementação de uma Política Nacional de 
Resíduos Sólidos, que tem por objetivo traçar ações estratégicas que viabilizem 
processos capazes de agregar valor aos resíduos aumentando a capacidade competitiva 
do setor produtivo, propiciando a inclusão e o controle social, norteando Estados e 
Municípios para a adequada gestão de resíduos sólidos. 
24. Estas, Senhor Presidente, as significativas razões que propiciam o encaminhamento 
do anteprojeto de lei, que ora submeto à elevada consideração de Vossa Excelência, e o 
seu encaminhamento à Câmara dos Deputados. 
 
Respeitosamente, 
Assinado eletronicamente por: Marina Silva 
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TRATADO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA SOCIEDADES SUSTENTÁVEIS E 
RESPONSABILIDADE GLOBAL 
Este Tratado, assim como a educação, é um processo dinâmico em permanente 
construção. Deve portanto propiciar a reflexão, o debate e a sua própria modificação. 
Nós signatários, pessoas de todas as partes do mundo, comprometidos com a 
proteção da vida na Terra, reconhecemos o papel central da educação na formação 
de valores e na ação social. Nos comprometemos com o processo educativo 
transformador através do envolvimento pessoal, de nossas comunidades e nações 
para criar sociedades sustentáveis e eqüitativas. Assim, tentamos trazer novas 
esperanças e vida para nosso pequeno, tumultuado, mas ainda assim belo planeta. 
I - Introdução 
Consideramos que a educação ambiental para uma sustentabilidade eqüitativa é um 
processo de aprendizagem permanente, baseado no respeito a todas as formas de 
vida. Tal educação afirma valores e ações que contribuem para a transformação 
humana e social e para a preservação ecológica. Ela estimula a formação de 
sociedades socialmente justas e ecologicamente equilibradas, que conservam entre si 
relação de interdependência e diversidade. Isto requer responsabilidade individual e 
coletiva a nível local, nacional e planetário. Consideramos que a preparação para as 
mudanças necessárias depende da compreensão coletiva da natureza sistêmica das 
crises que ameaçam o futuro do planeta. As causas primárias de problemas como o 
aumento da pobreza, da degradação humana e ambiental e da violência podem ser 
identificadas no modelo de civilização dominante, que se baseia em superprodução e 
superconsumo para uns e subconsumo e falta de condições para produzir por parte 
da grande maioria. Consideramos que são inerentes à crise a erosão dos valores 
básicos e a alienação e a não participação da quase totalidade dos indivíduos na 
construção de seu futuro. É fundamental que as comunidade planejem e 
implementem[ suas próprias alternativas às políticas vigentes. dentre estas 
alternativas está a necessidade de abolição dos programas de desenvolvimento, 
ajustes e reformas econômicas que mantêm o atual modelo de crescimento com seus 
terríveis efeitos sobre o ambiente e a diversidade de espécies, incluindo a humana. 
Consideramos que a educação ambiental deve gerar com urgência mudanças na 
qualidade de vida e maior consciência de conduta pessoal, assim como harmonia 
entre os seres humanas e destes com outras formas de vida. 
II - Princípios da Educação para Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade 
Global 
1. A educação é um direito de todos, somos todos aprendizes e educadores. 
2. A educação ambiental deve ter como base o pensamento crítico e inovador, em 
qualquer tempo ou lugar, em seus modos formal, não formal e informal, promovendo a 
transformação e a construção da sociedade. 
3. A educação ambiental é individual e coletiva. Tem o propósito de formar cidadãos 
com consciência local e planetária, que respeitem a autodeterminação dos povos e a 
soberania das nações. 
4. A educação ambiental não é neutra, mas ideológica. É um ato político, baseado em 
valores para a transformação social. 
5. A educação ambiental deve envolver uma perspectiva holística, enfocando a 
relação entre o ser humano, a natureza e o universo de forma interdisciplinar. 
6. A educação ambiental deve estimular a solidariedade, a igualdade e o respeito aos 
direitos humanos, valendo-se de estratégias democráticas e interação entre as 
culturas. 
7 A educação ambiental deve tratar as questões globais críticas, suas causas e inter-
relações em uma perspectiva sistêmica, em seus contexto social e histórico. Aspectos 
primordiais relacionados ao desenvolvimento e ao meio ambiente tais como 
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população, saúde, democracia, fome, degradação da flora e fauna devem ser 
abordados dessa maneira. 
8. A educação ambiental deve facilitar a cooperação mútua e eqüitativa nos processos 
de decisão, em todos os níveis e etapas. 
9. A educação ambiental deve recuperar, reconhecer, respeitar, refletir e utilizar a 
história indígena e culturas locais, assim como promover a diversidade cultural, 
lingüística e ecológica. Isto implica uma revisão da história dos povos nativos para 
modificar os enfoques etnocêntricos, além de estimular a educação bilingüe. 
10. A educação ambiental deve estimular e potencializar o poder das diversas 
populações, promover oportunidades para as mudanças democráticas de base que 
estimulem os setores populares da sociedade. Isto implica que as comunidades 
devem retomar a condução de seus próprios destinos. 
11. A educação ambiental valoriza as diferentes formas de conhecimento. Este é 
diversificado, acumulado e produzido socialmente, não devendo ser patenteado ou 
monopolizado. 
12.A educação ambiental deve ser planejada para capacitar as pessoas a trabalharem 
conflitos de maneira justa e humana. 13. A educação ambiental deve promover a 
cooperação e o diálogo entre indivíduos e instituições, com a finalidade de criar novos 
modos de vida, baseados em atender às necessidades básicas de todos, sem 
distinções étnicas, físicas, de gênero, idade, religião, classe ou mentais. 
14. A educação ambiental requer a democratização dos meios de comunicação de 
massa e seu comprometimento com os interesses de todos os setores da sociedade. 
A comunicação é um direito inalienável e os meios de comunicação de massa devem 
ser transformados em um canal privilegiado de educação, não somente disseminando 
informações em bases igualitárias, mas também promovendo intercâmbio de 
experiências, métodos e valores. 
15. A educação ambiental deve integrar conhecimentos, aptidões, valores, atitudes e 
ações. Deve converter cada oportunidade em experiências educativas de sociedades 
sustentáveis. 
16. A educação ambiental deve ajudar a desenvolver uma consciência ética sobre 
todas as formas de vida com as quais compartilhamos este planeta, respeitar seus 
ciclos vitais e impor limites à exploração dessas formas de vida pelos seres humanos. 
III - Plano de Ação 
As organizações que assinam este tratado se propõem a implementar as seguintes 
diretrizes: 
1.Transformar as declarações deste Tratado e dos demais produzidos pela 
Conferencia da Sociedade Civil durante o processo da Rio 92 em documentos a 
serem utilizados na rede formal de ensino e em programas educativos dos 
movimentos sociais e suas organizações. 
2.Trabalhar a dimensão da educação ambiental para sociedades sustentáveis em 
conjunto com os grupos que elaboraram os demais tratados aprovados durante a Rio 
92. 
3.Realizar estudos comparativos entre os tratados da sociedade civil e os produzidos 
pela Conferência das nações Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento - 
UNCED; utilizar as conclusões em ações educativas. 
4.Trabalhar os princípios deste tratado a partir das realidades locais, estabelecendo as 
devidas conexões com a realidade planetária, objetivando a conscientização para a 
transformação. 
5.Incentivar a produção de conhecimento, políticos, metodologias e práticas de 
Educação Ambiental em todos os espaços de educação formal, informal e não formal, 
para todas as faixas etárias. 
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6.Promover e apoiar a capacitação de recursos humanos para preservar, conservar e 
gerenciar o ambiente, como parte do exercício da cidadania local e planetária. 
7.Estimular posturas individuais e coletivas, bem como políticas institucionais que 
revisem permanentemente a coerência entre o que se diz e o que se faz, os valores 
de nossas culturas, tradições e história. 
8.Fazer circular informações sobre o saber e a memória populares; e sobre iniciativas 
e tecnologias apropriadas ao uso dos recursos naturais. 
9.Promover a coresponsabilidade dos gêneros feminino e masculino sobre a 
produção, reprodução e manutenção da vida. 10.Estimular a apoiar a criação e o 
fortalecimento de associações de produtores e de consumidores e redes de 
comercialização que sejam ecologicamente responsáveis. 
11.Sensibilizar as populações para que constituam Conselhos populares de ação 
Ecológica e Gestão do Ambiente visando investigar, informar, debater e decidir sobre 
problemas e políticas ambientais. 
12.Criar condições educativas, jurídicas, organizacionais e políticas para exigir dos 
governos que destinem parte significativa de seu orçamento à educação e meio 
ambiente. 
13.Promover relações de parceria e cooperação entre as Ongs e movimentos sociais 
e as agencias da ONU (UNESCO, PNUMA, FAO entre outras), a nível nacional, 
regional e internacional, a fim de estabelecerem em conjunto as prioridades de ação 
para educação, meio ambiente e desenvolvimento. 
14.Promover a criação e o fortalecimento de redes nacionais, regionais e mundiais 
para a realização de ações conjuntas entre organizações do Norte, Sul, Leste e Oeste 
com perspectiva planetária (exemplos: dívida externa, direitos humanos, paz, 
aquecimento global, população, produtos contaminados). 
15. Garantir que os meios de comunicação se transformem em instrumentos 
educacionais para a preservação e conservação de recursos naturais, apresentando a 
pluralidade de versões com fidedignidade e contextualizando as informações. 
Estimular transmissões de programas gerados pelas comunidades locais. 
16. Promover a compreensão das causas dos hábitos consumistas e agir para a 
transformação dos sistemas que os sustentam, assim como para com a 
transformação de nossas próprias práticas. 
17.Buscar alternativas de produção autogestionária e apropriadas econômica e 
ecologicamente, que contribuam para uma melhoria da qualidade de vida. 
18.Atuar para erradicar o racismo, o sexismo e outros preconceitos; e contribuir para 
um processo de reconhecimento da diversidade cultura dos direitos territoriais e da 
autodeterminação dos povos. 
19.Mobilizar instituições formais e não formais de educação superior para o apoio ao 
ensino,pesquisa e extensão em educação ambiental e a criação, em cada 
universidade, de centros interdisciplinares para o meio ambiente. 
20.Fortalecer as organizações e movimentos sociais como espaços privilegiados para 
o exercício da cidadania e melhoria da qualidade de vida e do ambiente. 
21.Assegurar que os grupos de ecologistas popularizem suas atividades e que as 
comunidades incorporem em seu cotidiano a questão ecológica. 
22.Estabelecer critérios para a aprovação de projetos de educação para sociedades 
sustentáveis, discutindo prioridades sociais junto às agencias financiadoras. 
IV - Sistema de Coordenação, Monitoramento e Avaliação 
Todos os que assinam este Tratado concordam em: 
1.Difundir e promover em todos os países o Tratado de Educação Ambiental para 
Sociedades Sustentáveis e responsabilidade Global através de campanhas individuais 
e coletivas, promovidas por Ongs, movimentos sociais e outros. 2.Estimular e criar 
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organizações, grupos de Ongs e Movimentos Sociais para implantar, implementar, 
acompanhar e avaliar os elementos deste Tratado. 
2.Produzir materiais de divulgação deste tratado e de seus desdobramentos em ações 
educativas, sob a forma de textos, cartilhas, cursos, pesquisas, eventos culturais, 
programas na mídia, ferias de criatividade popular, correio eletrônico e outros. 
4.Estabelecer um grupo de coordenação internacional para dar continuidade às 
propostas deste Tratado. 
3.Estimular, criar e desenvolver redes de educadores ambientais. 
4.Garantir a realização, nos próximos três anos, do 1º Encontro Planetário de 
educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis. 
5.Coordenar ações de apoio aos movimentos sociais em defesa da melhoria da 
qualidade de vida, exercendo assim uma efetiva solidariedade internacional. 
6.Estimular articulações de ONGs e movimentos sociais para rever estratégias de 
seus programas relativos ao meio ambiente e educação. 
V - Grupos a serem envolvidos 
Este Tratado é dirigido para: 
1.Organizações dos movimentos sociais-ecologistas, mulheres, jovens, grupos 
étnicos, artistas, agricultores, sindicalistas, associações de bairro e outros. 
2.Ongs comprometidas com os movimentos sociais de caráter popular. 
3.Profissionais de educação interessados em implantar e implementar programas 
voltados à questão ambiental tanto nas redes formais de ensino , como em outros 
espaços educacionais. 
4.Responsáveis pelos meios de comunicação capazes de aceitar o desafio de um 
trabalho transparente e democrático, iniciando uma nova política de comunicação de 
massas. 
5.Cientistas e instituições científicas com postura ética e sensíveis ao trabalho 
conjunto com as organizações dos movimentos sociais. 
6.Grupos religiosos interessados em atuar junto às organizações dos movimentos 
sociais. 
7.Governos locais e nacionais capazes de atuar em sintonia/parceria com as 
propostas deste Tratado. 
8.Empresários (as) comprometidos (as) em atuar dentro de uma lógica de 
recuperação e conservação do meio ambiente e de melhoria da qualidade de vida, 
condizentes com os princípios e propostas deste Tratado. 
9.Comunidades alternativas que experimentam novos estilos de vida condizentes com 
os princípios e propostas deste Tratado. 
VI - Recursos 
Todas as organizações que assinam o presente Tratado se comprometem : 
1. Reservar uma parte significativa de seus recursos para o desenvolvimento de 
programas educativos relacionados com a melhoria do ambiente e com a qualidade 
de vida. 
2. Reivindicar dos governos que destinem um percentual significativo do Produto 
Nacional Bruto para a implantação de programas de Educação Ambiental em todos os 
setores da administração pública, com a participação direta de Ongs e movimentos 
sociais. 
3. Propor políticas econômicas que estimulem empresas a desenvolverem aplicarem 
tecnologias apropriadas e a criarem programas de educação ambiental parte de 
treinamentos de pessoal e para comunidade em geral. 
4. Incentivar as agencias financiadoras a alocarem recursos significativos a projetos 
dedicados à educação ambiental: além de garantir sua presença em outros projetos a 
serem aprovados, sempre que possível. 
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5. Contribuir para a formação de um sistema bancário planetário das Ongs e 
movimentos sociais, cooperativo e descentralizado que se proponha a destinar uma 
parte de seus recursos para programas de educação e seja ao mesmo tempo um 
exercício educativo de utilização de recursos financeiros. 
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O que é "consumo consciente"? 
          A humanidade já consome 25% mais recursos naturais do que a capacidade 

de renovação da Terra. Se os padrões de consumo e produção se mantiverem no 

atual patamar, em menos de 50 anos serão necessários dois planetas Terra para 

atender nossas necessidades de água, energia e alimentos. Esta situação já é 

refletida, por exemplo, no acesso irregular à água de boa qualidade em várias 

partes do mundo, na poluição dos grandes centros urbanos e no aquecimento 

global. 

          Não é preciso dizer que esta situação pode dificultar a vida no planeta, 

inclusive da própria humanidade. A melhor maneira de mudar isso é a partir das 

escolhas de consumo. Todo consumo causa impacto (positivo ou negativo) na 

economia, nas relações sociais, na natureza e em você mesmo. Ao ter consciência 

desses impactos na hora de escolher o que comprar, de quem comprar e definir a 

maneira de usar e como descartar o que não serve mais, o consumidor pode buscar 

maximizar os impactos positivos e minimizar os negativos, desta forma 

contribuindo com seu poder de consumo para construir um mundo melhor. Isso é 

Consumo Consciente. Em poucas palavras, é um consumo com consciência de 

seu impacto e voltado à sustentabilidade. 
          O consumidor consciente busca o equilíbrio entre a sua satisfação pessoal e 

a  sustentabilidade, maximizando as conseqüências positivas deste ato não só para 

si mesmo, mas também para as relações sociais, a economia e a natureza. O 

consumidor consciente também busca disseminar o conceito e a prática do consumo 

consciente, fazendo com que pequenos gestos realizados por um número muito 

grande de pessoas promovam grandes transformações. 
          O consumo consciente pode ser praticado no dia-a-dia, por meio de gestos 

simples que levem em conta os impactos da compra, uso ou descarte de produtos 

ou serviços, ou pela escolha das empresas da qual comprar, em função de seu 

compromisso com o desenvolvimento sócio-ambiental. Assim, o consumo 

consciente é uma contribuição voluntária, cotidiana e solidária para garantir a 

sustentabilidade da vida no planeta. 
Saiba mais sobre esse tema em Akatu : www.akatu.com.br 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.akatu.com.br/
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A Importância dos Oceanos 
» Início » Conservação » Vida Marinha » A Vida nos Mares (Dossiers e 
Artigos) » A Vida Nos Mares » Artigos » A Importância dos Oceanos 

 
A Importância dos Oceanos 
As águas oceânicas ocupam 71% da superfície da Terra, o que significa que 
desempenham um papel extremamente importante na regulação da vida do 
planeta. 
As interacções entre o oceano e a atmosfera condicionam o clima mundial. 
Não só pela distribuição de calor no globo, através das correntes marinhas, 
como também pela sua importância no ciclo da água, pois no oceano existe 
97% de toda a água.  
 
Neste ciclo contínuo, pode-se inferir que uma gota de água permanece, em 
média, 9 dias numa nuvem, 2 horas num rio e 5000 anos no oceano antes de 
se evaporar novamente. 
Por outro lado, o oceano é fundamental para o equilíbrio ecológico do 
planeta, pois cerca de 70% do oxigénio libertado para a atmosfera é 
produzido pelo fitoplâncton durante o processo fotossintético.  
 
Recursos minerais 
Do fundo do mar são extraídos minerais, como o magnésio que é utilizado em 
ligas metálicas, especialmente com o alumínio.  
O bromo é utilizado na indústria alimentar, farmacêutica e fotográfica.  
O sal de cozinha (cloreto de sódio) é o mineral mais importante obtido 
directamente a partir da água do mar.  
 
Fonte de energia 
A energia da água do mar é aproveitada de diversos modos. Em alguns locais, 
a força das marés é convertida em energia eléctrica.  
Noutros, a água fria é utilizada para arrefecer as turbinas de centrais térmicas: 
- No túnel que atravessa o Canal da Mancha a temperatura dos carris tende a 
aumentar, devido ao atrito provocado pela passagem do comboio. A fim de 
evitar possíveis incêndios, um complexo sistema de arrefecimento com água 
do mar mantém a temperatura dentro dos níveis de segurança. 
 
Recursos vivos 
Anualmente, cerca de 100 milhões de toneladas de pescado, são a principal 
fonte de proteína para 2.000 milhões de pessoas.  
Muitas algas e animais marinhos são utilizados para os mais variados fins. As 

http://www.oceanario.pt/cms/1
http://www.oceanario.pt/cms/14
http://www.oceanario.pt/cms/1472
http://www.oceanario.pt/cms/113
http://www.oceanario.pt/cms/113
http://www.oceanario.pt/cms/1194
http://www.oceanario.pt/cms/1203
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algas são utilizadas na indústria do papel, fotográfica, alimentar, farmacêutica 
e vinícola. Da carapaça dos crustáceos retira-se quitina, que é utilizada no 
tratamento de queimaduras e reconstrução de vasos sanguíneos. 
Do peixe retiram-se diversos compostos, com múltiplas aplicações desde a 
pintura, lubrificantes e indústria da borracha.  
Das esponjas retiram-se substâncias que são empregues no fabrico de 
fármacos para combater doenças, como o cancro e a SIDA. 
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:: A Pesca no Estado do Rio de Janeiro  
- 
O Estado do Rio de Janeiro possui um litoral 
de aproximadamente 635 Km de extensão, 
tendo a desembocadura do Rio Itabapoana 
como limite ao norte, divisa com o Estado 
do Espírito Santo, e a Ponta de Trindade, no 
extremo sul, na divisa com o Estado de São 
Paulo. 
 
No litoral encontram-se 25 municípios: São 
Francisco de Itabapoana, São João da Barra, 
Campos dos Goytacazes, Quissamã, 
Carapebus, Macaé, Rio das Ostras, Casimiro 
de Abreu, Cabo Frio, Armação de Búzios, 
Arraial do Cabo, Araruama, Saquarema, 
Marica, Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, 
Guapimirim, Magé, Duque de Caxias, Rio de 
Janeiro, Itaguaí, Mangaratiba, Angra dos 
Reis e Parati. Somando a esses municípios 
encontram-se mais 2 pertencentes ao 
sistema lagunar de Araruama onde se 
realiza pesca artesanal, a citar: Iguaba 
Grande e São Pedro D’Aldeia. 
- 

  O Estado do 
Rio de 
Janeiro já 
ocupou o 
primeiro 
lugar em 
capturas 
brasileiras, 
hoje 
encontram-
se em quarto 
lugar atrás 
do Pará, 
Santa 
Catarina e 
Rio Grande 
do Sul 
(IBAMA 
2000). A 
frota 
pesqueira 
estimada 
que atua no 
litoral do 
Estado e 
composta 
por 
embarcações 
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que são 
vinculadas a 
uma das 25 
colônias de 
pescadores. 
2814 barcos 
são de 
pequeno 
porte, de 
tonelagem 
inferior a 20 
toneladas, e 
2731 
embarcações 
são 
componentes 
da frota de 
pesca 
artesanal.  

 

 - 

 

A frota industrial estima-se que possui 
411 embarcações, das quais, 240 são 
de médio  e grande porte, com 
arqueação acima de 20 toneladas, 
deste total aproximadamente 150 são 
sindicalizadas através da SAPERJ, e 
apenas 80 se beneficiam da isenção do 
ICMS do óleo diesel para embarcações 
pesqueiras, Decreto nº 27.260 de 11 
de outubro de 2000. 

 - 

 

A frota pesqueira estimada que atua 
no litoral do Estado e composta por 
embarcações que são vinculadas a 
uma das 25 colônias de pescadores. 
2814 barcos são de pequeno porte, de 
tonelagem inferior a 20 toneladas, e 
2731 embarcações são componentes 
da frota de pesca artesanal. A frota 
industrial estima-se que possui 411 
embarcações, das quais, 240 são de 
médio  e grande porte, com arqueação 
acima de 20 toneladas, deste total 
aproximadamente 150 são 
sindicalizadas através da SAPERJ, e 
apenas 80 se beneficiam da isenção do 
ICMS do óleo diesel para embarcações 
pesqueiras, Decreto nº 27.260 de 11 
de outubro de 2000. 

 - 

 

A partir da desativação do Terminal 
pesqueiro da Praça XV, em 1991, a 
captação de cargas sofreu uma grande 
pulverização, dificultando a obtenção 
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de dados de captura. 
Na Cidade do Rio de Janeiro e Região 
Metropolitana a demanda por pescados 
e da ordem de 69.000 ton/ano, sendo 
três os principais locais de captação de 
carga, a citar: 

 - 

 

::CEASA/Grande 
Rio - responsável 
por 41%, cujo 
abastecimento é 
feito por 
transporte 
rodoviário, 
elevando, os 
custos e 
aumentando as 
perdas por 
excessiva 
manipulação do 
produto. 
::Terminal 
Sardinhas 
88/Niterói - o 
abastecimento e 
feito por via 
marítima, da 
ordem de 33%. 
O terminal opera 
em condições 
críticas de 
desembarque e 
manipulação do 
pescado. 
::Terminal de 
São 
Pedro/Niterói - o 
abastecimento é 
feito por via 
marítima, da 
ordem de 26%. 
O terminal tem 
problemas para 
atracação de 
embarcações de 
grande porte. 

 

 - 
 :: O que é mar territorial  
 - 

 

Em 1970, decreto baixado pelo 
presidente Médici estendeu o limite 
territorial de 12 para 200 milhas. Mas, 
23 anos depois, lei sancionada pelo 
presidente Itamar Franco fez o limite 
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retornar às 12 milhas iniciais. Com 
base em acordos internacionais, as 
188 milhas restantes foram 
transformadas em Zona Econômica 
Exclusiva (ZEE), região sobre a qual os 
estados costeiros terão "direitos de 
soberania" para a exploração e a 
gestão dos recursos naturais. 

  
 :: As principais Artes de Pesca 
  

 

A frota nacional de pesca é formada 
por embarcações de pequeno porte 
(em torno de 12 metros de 
comprimento) e idade média de 20 
anos. São cerca de 70 mil barcos que 
estão desbravando as novas fronteiras 
de pesca, muitas vezes em pontos 
distantes, onde a profundidade supera 
200 metros. 

  
 :: Arrasto  
  

 

Nessa modalidade é usada uma rede 
cônica, pode ser simples (utilização de 
uma rede) ou dupla (com duas redes), 
que é puxada por uma embarcação. 
Pode ser usado na captura de corvina, 
pescada, linguado e mais 
recentemente o peixe-sapo. 

  
 :: Cerco  
  

 

Consiste em uma grande rede utilizada 
por dois barcos para cercar cardumes 
de peixes, que podem ser capturadas à 
superfície, à meia-água ou próximo do 
fundo. Um barco maior lança a rede ao 
mar junto de um barco menor, que 
rodeia o cardume fechando a rede. É 
utilizada para a captura da sardinha. 

  
 :: Espinhel   
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Lei Federal n.º 9.795, de 27 de abril de 1999. 
 
Mensagem de Veto nº 539 Dispõe sobre a educação ambiental, institui a 
Política Nacional de Educação Ambiental e dá outras providências. 
 
 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional 

decreta e eu sanciono a seguinte Lei:  

 

CAPÍTULO I  

 

DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL  

 

Art. 1o Entendem-se por educação ambiental os processos por meio dos quais 

o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, 

habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio 

ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e 

sua sustentabilidade.  

 

Art. 2o A educação ambiental é um componente essencial e permanente da 

educação nacional, devendo estar presente, de forma articulada, em todos os 

níveis e modalidades do processo educativo, em caráter formal e não-formal.  

 

Art. 3o Como parte do processo educativo mais amplo, todos têm direito à 

educação ambiental, incumbindo:  

 

I - ao Poder Público, nos termos dos arts. 205 e 225 da Constituição Federal, 

definir políticas públicas que incorporem a dimensão ambiental, promover a 

educação ambiental em todos os níveis de ensino e o engajamento da 

sociedade na conservação, recuperação e melhoria do meio ambiente;  

 

II - às instituições educativas, promover a educação ambiental de maneira 

integrada aos programas educacionais que desenvolvem;  

 

III - aos órgãos integrantes do Sistema Nacional de Meio Ambiente - Sisnama, 

promover ações de educação ambiental integradas aos programas de 

conservação, recuperação e melhoria do meio ambiente;  
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IV - aos meios de comunicação de massa, colaborar de maneira ativa e 

permanente na disseminação de informações e práticas educativas sobre meio 

ambiente e incorporar a dimensão ambiental em sua programação;  

 

V - às empresas, entidades de classe, instituições públicas e privadas, 

promover programas destinados à capacitação dos trabalhadores, visando à 

melhoria e ao controle efetivo sobre o ambiente de trabalho, bem como sobre 

as repercussões do processo produtivo no meio ambiente;  

 

VI - à sociedade como um todo, manter atenção permanente à formação de 

valores, atitudes e habilidades que propiciem a atuação individual e coletiva 

voltada para a prevenção, a identificação e a solução de problemas 

ambientais.  

 

Art. 4o São princípios básicos da educação ambiental:  

 

I - o enfoque humanista, holístico, democrático e participativo;  

 

II - a concepção do meio ambiente em sua totalidade, considerando a 

interdependência entre o meio natural, o sócio-econômico e o cultural, sob o 

enfoque da sustentabilidade;  

 

III - o pluralismo de idéias e concepções pedagógicas, na perspectiva da inter, 

multi e transdisciplinaridade;  

 

IV - a vinculação entre a ética, a educação, o trabalho e as práticas sociais;  

 

V - a garantia de continuidade e permanência do processo educativo;  

 

VI - a permanente avaliação crítica do processo educativo;  

 

VII - a abordagem articulada das questões ambientais locais, regionais, 

nacionais e globais;  

 

VIII - o reconhecimento e o respeito à pluralidade e à diversidade individual e 

cultural.  
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Art. 5o São objetivos fundamentais da educação ambiental:  

 

I - o desenvolvimento de uma compreensão integrada do meio ambiente em 

suas múltiplas e complexas relações, envolvendo aspectos ecológicos, 

psicológicos, legais, políticos, sociais, econômicos, científicos, culturais e 

éticos;  

 

II - a garantia de democratização das informações ambientais;  

 

III - o estímulo e o fortalecimento de uma consciência crítica sobre a 

problemática ambiental e social;  

 

IV - o incentivo à participação individual e coletiva, permanente e responsável, 

na preservação do equilíbrio do meio ambiente, entendendo-se a defesa da 

qualidade ambiental como um valor inseparável do exercício da cidadania;  

 

V - o estímulo à cooperação entre as diversas regiões do País, em níveis micro 

e macrorregionais, com vistas à construção de uma sociedade ambientalmente 

equilibrada, fundada nos princípios da liberdade, igualdade, solidariedade, 

democracia, justiça social, responsabilidade e sustentabilidade;  

 

VI - o fomento e o fortalecimento da integração com a ciência e a tecnologia;  

 

VII - o fortalecimento da cidadania, autodeterminação dos povos e 

solidariedade como fundamentos para o futuro da humanidade.  

 

CAPÍTULO II  

 

DA POLÍTICA NACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL  

 

Seção I  

 

Disposições Gerais  

 

Art. 6o É instituída a Política Nacional de Educação Ambiental.  

 

Art. 7o A Política Nacional de Educação Ambiental envolve em sua esfera de 
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ação, além dos órgãos e entidades integrantes do Sistema Nacional de Meio 

Ambiente - Sisnama, instituições educacionais públicas e privadas dos 

sistemas de ensino, os órgãos públicos da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios, e organizações não-governamentais com atuação 

em educação ambiental.  

 

Art. 8o As atividades vinculadas à Política Nacional de Educação Ambiental 

devem ser desenvolvidas na educação em geral e na educação escolar, por 

meio das seguintes linhas de atuação inter-relacionadas:  

 

I - capacitação de recursos humanos;  

 

II - desenvolvimento de estudos, pesquisas e experimentações;  

 

III - produção e divulgação de material educativo;  

 

IV - acompanhamento e avaliação.  

 

§ 1o Nas atividades vinculadas à Política Nacional de Educação Ambiental 

serão respeitados os princípios e objetivos fixados por esta Lei.  

 

§ 2o A capacitação de recursos humanos voltar-se-á para:  

 

I - a incorporação da dimensão ambiental na formação, especialização e 

atualização dos educadores de todos os níveis e modalidades de ensino;  

 

II - a incorporação da dimensão ambiental na formação, especialização e 

atualização dos profissionais de todas as áreas;  

 

III - a preparação de profissionais orientados para as atividades de gestão 

ambiental;  

 

IV - a formação, especialização e atualização de profissionais na área de meio 

ambiente;  

 

V - o atendimento da demanda dos diversos segmentos da sociedade no que 

diz respeito à problemática ambiental.  
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§ 3o As ações de estudos, pesquisas e experimentações voltar-se-ão para:  

 

I - o desenvolvimento de instrumentos e metodologias, visando à incorporação 

da dimensão ambiental, de forma interdisciplinar, nos diferentes níveis e 

modalidades de ensino;  

 

II - a difusão de conhecimentos, tecnologias e informações sobre a questão 

ambiental;  

 

III - o desenvolvimento de instrumentos e metodologias, visando à participação 

dos interessados na formulação e execução de pesquisas relacionadas à 

problemática ambiental;  

 

IV - a busca de alternativas curriculares e metodológicas de capacitação na 

área ambiental;  

 

V - o apoio a iniciativas e experiências locais e regionais, incluindo a produção 

de material educativo;  

 

VI - a montagem de uma rede de banco de dados e imagens, para apoio às 

ações enumeradas nos incisos I a V.  

 

Seção II  

 

Da Educação Ambiental no Ensino Formal  

 

Art. 9o Entende-se por educação ambiental na educação escolar a 

desenvolvida no âmbito dos currículos das instituições de ensino públicas e 

privadas, englobando:  

 

I - educação básica:  

 

a) educação infantil;  

 

b) ensino fundamental e  
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c) ensino médio;  

 

II - educação superior;  

 

III - educação especial;  

 

IV - educação profissional;  

 

V - educação de jovens e adultos.  

 

Art. 10. A educação ambiental será desenvolvida como uma prática educativa 

integrada, contínua e permanente em todos os níveis e modalidades do ensino 

formal.  

 

§ 1o A educação ambiental não deve ser implantada como disciplina específica 

no currículo de ensino.  

 

§ 2o Nos cursos de pós-graduação, extensão e nas áreas voltadas ao aspecto 

metodológico da educação ambiental, quando se fizer necessário, é facultada 

a criação de disciplina específica.  

 

§ 3o Nos cursos de formação e especialização técnico-profissional, em todos 

os níveis, deve ser incorporado conteúdo que trate da ética ambiental das 

atividades profissionais a serem desenvolvidas.  

 

Art. 11. A dimensão ambiental deve constar dos currículos de formação de 

professores, em todos os níveis e em todas as disciplinas.  

 

Parágrafo único. Os professores em atividade devem receber formação 

complementar em suas áreas de atuação, com o propósito de atender 

adequadamente ao cumprimento dos princípios e objetivos da Política Nacional 

de Educação Ambiental. 

 

Art. 12. A autorização e supervisão do funcionamento de instituições de ensino 

e de seus cursos, nas redes pública e privada, observarão o cumprimento do 

disposto nos arts. 10 e 11 desta Lei.  
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Seção III  

 

Da Educação Ambiental Não-Formal  

 

Art. 13. Entendem-se por educação ambiental não-formal as ações e práticas 

educativas voltadas à sensibilização da coletividade sobre as questões 

ambientais e à sua organização e participação na defesa da qualidade do meio 

ambiente.  

 

Parágrafo único. O Poder Público, em níveis federal, estadual e municipal, 

incentivará:  

 

I - a difusão, por intermédio dos meios de comunicação de massa, em espaços 

nobres, de programas e campanhas educativas, e de informações acerca de 

temas relacionados ao meio ambiente;  

 

II - a ampla participação da escola, da universidade e de organizações não-

governamentais na formulação e execução de programas e atividades 

vinculadas à educação ambiental não-formal;  

 

III - a participação de empresas públicas e privadas no desenvolvimento de 

programas de educação ambiental em parceria com a escola, a universidade e 

as organizações não-governamentais;  

 

IV - a sensibilização da sociedade para a importância das unidades de 

conservação;  

 

V - a sensibilização ambiental das populações tradicionais ligadas às unidades 

de conservação;  

 

VI - a sensibilização ambiental dos agricultores;  

 

VII - o ecoturismo.  

 

CAPÍTULO III  

 

DA EXECUÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL  
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Art. 14. A coordenação da Política Nacional de Educação Ambiental ficará a 

cargo de um órgão gestor, na forma definida pela regulamentação desta Lei.  

 

Art. 15. São atribuições do órgão gestor:  

 

I - definição de diretrizes para implementação em âmbito nacional;  

 

II - articulação, coordenação e supervisão de planos, programas e projetos na 

área de educação ambiental, em âmbito nacional;  

 

III - participação na negociação de financiamentos a planos, programas e 

projetos na área de educação ambiental.  

 

Art. 16. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, na esfera de sua 

competência e nas áreas de sua jurisdição, definirão diretrizes, normas e 

critérios para a educação ambiental, respeitados os princípios e objetivos da 

Política Nacional de Educação Ambiental.  

 

Art. 17. A eleição de planos e programas, para fins de alocação de recursos 

públicos vinculados à Política Nacional de Educação Ambiental, deve ser 

realizada levando-se em conta os seguintes critérios:  

 

I - conformidade com os princípios, objetivos e diretrizes da Política Nacional 

de Educação Ambiental;  

 

II - prioridade dos órgãos integrantes do Sisnama e do Sistema Nacional de 

Educação;  

 

III - economicidade, medida pela relação entre a magnitude dos recursos a 

alocar e o retorno social propiciado pelo plano ou programa proposto.  

 

Parágrafo único. Na eleição a que se refere o caput deste artigo, devem ser 

contemplados, de forma eqüitativa, os planos, programas e projetos das 

diferentes regiões do País.  

 

Art. 18. (VETADO)  
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Art. 19. Os programas de assistência técnica e financeira relativos a meio 

ambiente e educação, em níveis federal, estadual e municipal, devem alocar 

recursos às ações de educação ambiental.  

 

CAPÍTULO IV  

 

DISPOSIÇÕES FINAIS  

 

Art. 20. O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de noventa dias de 

sua publicação, ouvidos o Conselho Nacional de Meio Ambiente e o Conselho 

Nacional de Educação.  

 

Art. 21. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  

 

Brasília, 27 de abril de 1999; 178o da Independência e 111o da República.  

 

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO  

Paulo Renato Souza  

José Sarney Filho 
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RELATÓRIO BRUNDTLAND “NOSSO FUTURO COMUM” – definição e 
princípios 
No início da década de 1980, a ONU retomou o debate das questões 
ambientais. Indicada pela entidade, a primeira-ministra da Noruega, Gro 
Harlem Brundtland, chefiou a Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e 
Desenvolvimento, para estudar o assunto. A comissão foi criada em 1983, 
após uma avaliação dos 10 anos da Conferência de Estocolmo, com o objetivo 
de promover audiências em todo o mundo e produzir um resultado formal das 
discussões. O documento final desses estudos chamou-se Nosso Futuro 
Comum ou Relatório Brundtland. Apresentado em 1987, propõe o 
desenvolvimento sustentável, que é “aquele que atende às necessidades do 
presente sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras atenderem 
às suas necessidades”. 
O documento foi publicado após três anos de audiências com líderes de 
governo e o público em geral, ouvidos em todo o mundo sobre questões 
relacionadas ao meio ambiente e ao desenvolvimento. Foram realizadas 
reuniões públicas tanto em regiões desenvolvidas quanto nas em 
desenvolvimento, e o processo possibilitou que diferentes grupos 
expressassem seus pontos de vista em questões como agricultura, silvicultura, 
água, energia, transferência de tecnologias e desenvolvimento sustentável em 
geral.  
O Relatório Brundtland,faz parte de uma série de iniciativas, anteriores à 
Agenda 21, as quais reafirmam uma visão crítica do modelo de 
desenvolvimento adotado pelos países industrializados e reproduzido pelas 
nações em desenvolvimento, e que ressaltam os riscos do uso excessivo dos 
recursos naturais sem considerar a capacidade de suporte dos ecossistemas. 
O Relatório aponta para a incompatibilidade entre desenvolvimento sustentável 
e os padrões de produção e consumo, trazendo à tona mais uma vez a 
necessidade de uma nova relação “ser humano-meio ambiente”. Ao mesmo 
tempo, esse modelo não sugere a estagnação do crescimento econômico, mas 
sim essa conciliação com as questões ambientais e sociais. 
O documento enfatizou problemas ambientais, como o aquecimento global e a 
destruição da camada de ozônio (conceitos novos para a época), e expressou 
preocupação em relação ao fato de a velocidade das mudanças estar 
excedendo a capacidade das disciplinas científicas e de nossas habilidades de 
avaliar e propor soluções, como está na publicação Perspectivas do Meio 
Ambiente Mundial – GEO 3, do PNUMA. 
O Relatório Brundtlandt também já apresentava uma lista de ações a serem 
tomadas pelos Estados e também definia metas a serem realizadas no nível 
internacional, tendo como agentes as diversas instituições multilaterais. 
Entre as medidas apontadas pelo relatório, constam soluções, como a 
diminuição do consumo de energia, o desenvolvimento de tecnologias para 
uso de fontes energéticas renováveis e o aumento da produção industrial nos 
países não-industrializados com base em tecnologias ecologicamente 
adaptadas. 
Fica muito claro, nessa nova visão das relações homem-meio ambiente, que 
não existe apenas um limite mínimo para o bem-estar da sociedade; há 
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também um limite máximo para a utilização dos recursos naturais, de modo 
que sejam preservados. 
Segundo o Relatório, uma série de medidas devem ser tomadas pelos países 
para promover o desenvolvimento sustentável. Entre elas: 
�  limitação do crescimento populacional; 
�  garantia de recursos básicos (água, alimentos, energia) a longo prazo; 
�  preservação da biodiversidade e dos ecossistemas; 
�  diminuição do consumo de energia e desenvolvimento de tecnologias com 
uso 
de fontes energéticas renováveis; 
�  aumento da produção industrial nos países não-industrializados com base em 
tecnologias ecologicamente adaptadas; 
�  controle da urbanização desordenada e integração entre campo e cidades 
menores; 
�  atendimento das necessidades básicas (saúde, escola, moradia). 
Em âmbito internacional, as metas propostas são: 
�  adoção da estratégia de desenvolvimento sustentável pelas organizações de 
desenvolvimento (órgãos e instituições internacionais de financiamento); 
�  proteção dos ecossistemas supra-nacionais como a Antártica, oceanos, etc, 
pela comunidade internacional; 
�  banimento das guerras; 
�  implantação de um programa de desenvolvimento sustentável pela 
Organização das Nações Unidas (ONU). 
Algumas outras medidas para a implantação de um programa minimamente 
adequado 
de desenvolvimento sustentável são: 
�  uso de novos materiais na construção; 
�  reestruturação da distribuição de zonas residenciais e industriais; 
�  aproveitamento e consumo de fontes alternativas de energia, como a solar, a 
eólica e a geotérmica; 
�  reciclagem de materiais reaproveitáveis; 
�  consumo racional de água e de alimentos; 
�  redução do uso de produtos químicos prejudiciais à saúde na produção de 
alimentos. 
O atual modelo de crescimento econômico gerou enormes desequilíbrios; se, 
por um lado, nunca houve tanta riqueza e fartura no mundo, por outro lado, a 
miséria, a degradação ambiental e a poluição aumentam dia-a-dia. Diante 
desta constatação, surge a idéia do Desenvolvimento Sustentável (DS), 
buscando conciliar o desenvolvimento econômico com a preservação 
ambiental e, ainda, ao fim da pobreza no mundo. O conceito foi definitivamente 
incorporado como um princípio, durante a Conferência das Nações Unidas 
sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, a Cúpula da Terra de 1992 – Eco-
92, no Rio de Janeiro. O Desenvolvimento Sustentável busca o equilíbrio entre 
proteção ambiental e desenvolvimento econômico e serviu como base 
para a formulação da Agenda 21, com a qual mais de 170 países se 
comprometeram, por ocasião da Conferência. Trata-se de um abrangente 
conjunto de metas para a criação de um mundo, enfim, equilibrado. A 
Declaração de Política de 2002 da Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento 
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ustentável, realizada em Joanesburgo, afirma que o Desenvolvimento 
Sustentável é construído sobre “três pilares interdependentes e mutuamente 
sustentadores” — desenvolvimento econômico, desenvolvimento social e 
proteção ambiental. Esse paradigma reconhece a complexidade e o 
interrelacionamento de questões críticas como pobreza, desperdício, 
degradação ambiental, decadência urbana, crescimento populacional, 
igualdade de gêneros, saúde, conflito e violência aos direitos humanos. 
O PII (Projeto de Implementação Internacional) apresenta quatro elementos 
principais do Desenvolvimento Sustentável — sociedade, ambiente, economia 
e cultura. 
Fontes: 
http://www.mudancasclimaticas.andi.org.br/node/91 
 
 
 

http://www.mudancasclimaticas.andi.org.br/node/91
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