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RESUMO
O presente artigo tem por objetivo demonstrar os materiais alternativos que podem ser utilizados na construção
civil garantindo a sustentabilidade e reduzindo os impactos ambientais. Com esse propósito busca-se compreender
que as formas de construir vem evoluindo com o passar dos tempos, buscando o aperfeiçoamento da mesma,
utilizando diferentes técnicas e alternando além do modo de produção, o uso de materiais alternativos. Dessa
forma, é notório que a sustentabilidade diz respeito à produção de benefícios à toda sociedade, sendo portanto o
uso de materiais alternativos na construção civil benéfica a todos. Conclui-se portanto que as práticas de
sustentabilidade na construção é uma tendência viáveis tanto pelos seus custos como para as consequências
positivas para as futuras gerações. A metodologia utilizada baseou-se em estudo descritivo e explicativo
desenvolvido de forma qualitativa através de pesquisa bibliográfica, possibilitando ampliação do horizonte sobre
o tema.
Palavras-chave: Uso de materiais alternativos. Construção Civil. Sustentabilidade.
ABSTRACT
This article aims to demonstrate alternative materials that used in civil construction, ensuring sustainability and
reducing environmental impacts. With this purpose, we seek to understand that the ways of building have evolved
over time, seeking to improve it, using different techniques and alternating, in addition to the production method,
the use of alternative materials. Thus, it is clear that sustainability concerns the production of benefits to society
as a whole, and therefore the use of alternative materials in civil construction is beneficial to everyone. It therefore
concluded that sustainability practices in construction are a viable trend both for their costs and for the positive
consequences for future generations. The methodology used based on a descriptive and explanatory study
developed in a qualitative way through bibliographical research, enabling a broadening of the horizon on the
subject.
Keywords: Use of alternative materials. Construction. Sustainability.

INTRODUÇÃO
É uma tendência mundial e necessidade latente ter-se maiores cuidados com o meio
ambiente e consequentemente isso é atingido através da melhor preservação de recursos
naturais, propondo soluções técnicas na área da engenharia civil a fim de eliminar ou pelo
menos reduzir os impactos ambientais causados pelo uso indevido de determinados tipos de
materiais. Para minimizar esses impactos, estudos estão sendo realizados, buscando-se novas
técnicas práticas e sustentáveis, como o uso de Resíduos da Construção Civil e Demolição
(RCD), sub-produtos industriais, dentre outros.
Deste modo, as formas de construir vem evoluindo com o passar dos tempos, buscando
o aperfeiçoamento da mesma, utilizando diferentes técnicas e alternando além do modo de
produção, o uso de materiais alternativos.
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Vale ressaltar que o setor da construção civil além de ser uma área em constante
expansão e por isso lucrativa, como consequência negativa, pode gerar impactos ambientais de
ordem desastrosa, repercutindo inclusive nas futuras gerações. Isso se dá, sobretudo ao uso de
grandes quantidades de materiais que exige um excessivo consumo de recursos naturais. Essa
afirmação pode ser confirmada através da exposição do Conselho Brasileiro de Construção
Sustentável - CBCS (2009) que assevera que a construção civil consome de 40 a 75% destes
recursos, sem levar em consideração a água e energia.
Com a elevação das mudanças ecológicas, o homem vem procurando meios para
solucionar esse caso e assim reduzir o impacto ambiental através de práticas sustentáveis.
Muitos são os fatores e fundamentos que demonstram a importância do uso da sustentabilidade
na construção civil. Sustentabilidade tem sido definida como habilidade de satisfazer as
necessidades do presente e não comprometer assim as futuras gerações (HART; MILSTEIN,
2004).
Dessa maneira, a incorporação de práticas de sustentabilidade na construção é uma
tendência crescente e isso significa que as construções, para ganharem status de sustentáveis,
devem ser concebidas e planejadas a partir de várias premissas.
O presente trabalho tem como objetivo demonstrar os materiais alternativos que podem
ser utilizados na construção civil garantindo a sustentabilidade e reduzindo os impactos
ambientais.
A relevância do presente artigo se denota à necessidade de promoção de debate sobre o
tema, tendo em vista que o assunto é dinâmico e atual e a sustentabilidade diz respeito à
produção de benefícios à toda sociedade, sendo portanto o uso de materiais alternativos na
construção civil benéfica a todos.
A problemática infere-se em analisar quais as vantagens do uso de materiais alternativos
na construção civil a fim de causar menor impacto ambiental.
Logo, buscou-se transmitir os objetivos expostos, adotando a seguinte divisão:1)
Sustentabilidade; 2) Tipos de materiais alternativos; 3) Vantagens de ações sustentáveis na
construção civil.
A metodologia desta pesquisa foi realizada quanto aos meios através de vasta pesquisa
bibliográfica sobre o tema. Fundamentou-se, portanto, na averiguação através de livros, artigos
científicos, monografias e teses publicadas e disponibilizados em meios impressos e digital. Na
internet, a busca foi feita em sites indexados por meio das informações das seguintes palavraschaves: Materiais Alternativos da construção civil. Sustentabilidade. Vantagens de ações
sustentáveis.
Trata-se de um estudo de natureza e abordagem qualitativa com finalidade descritiva e
explicativa, pois não se busca quantificar, mensurando estatísticas, mas sim analisar o uso de
matérias alternativos na construção civil. Possui também caráter exploratório, justamente pela
dinâmica de estudo que visa a aplicabilidade do referido dispositivo. Logo, utilizou-se todas as
ferramentas acima explicitadas para obtenção do escopo deste artigo.
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SUSTENTABILIDADE
Considera-se sustentabilidade, segundo (CMMAD, 1988): “desenvolvimento
sustentável aquele que satisfaz as necessidades da geração presente sem comprometer a
possibilidade das gerações futuras atenderem a suas próprias necessidades”.
Barreto (2005) enfatiza que a construção civil causa grandes impactos ambientais desde
a extração das matérias-primas, necessárias à fabricação de seus produtos e na execução dos
serviços diversos.
Nesse intento, Mikhailova (2004), aduz que a sustentabilidade está ligada diretamente
com a capacidade de se manter uma atividade sustentável para sempre. Deste modo, o
desenvolvimento sustentável melhora a qualidade da vida das pessoas ao mesmo tempo em que
respeita a capacidade de produção do meio ambiente.
Na construção civil, o projeto para ser considerado sustentável deve encontrar soluções
economicamente viáveis e levar a sistemas construtivos que sejam integrados ao meio ambiente,
promovendo bem-estar e justiça social e sejam culturalmente aceitos. Deste modo, Garrido
(2010) aduz:
A arquitetura sustentável é uma arquitetura que atende às necessidades de seus
habitantes a qualquer momento e em qualquer lugar, sem comprometer o bemestar e o desenvolvimento das gerações futuras. Portanto, arquitetura
sustentável significa um compromisso honesto com o desenvolvimento
humano e a estabilidade social, usando estratégias arquitetônicas para otimizar
recursos e materiais. Minimizar o consumo de energia, estimulando o uso de
fontes de energia renováveis; minimizar o desperdício e as 20 emissões;
minimize a manutenção, funcionalidade e custo dos edifícios; e melhorar a
qualidade de vida de seus habitantes (GARRIDO, 2010, p. 38)

Dessa maneira, para um melhor resultado, é necessário a integração de fornecedores,
funcionários e comunidades locais para o uso de alternativas viáveis que sejam consideradas
sustentáveis.
A partir do exposto, considera-se sustentável a junção dos elementos: Adequação
ambiental; Viabilidade econômica; Justiça social e Aceitação cultural. (CORRÊA, 2009).
Ademais, a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA
ARQUITETURA - AsBEA (2007, p. 2) salienta que:

DOS

ESCRITÓRIOS

DE

[...] elaborar um projeto de arquitetura com melhor desempenho ambiental é
projetar levando-se em conta o uso eficiente da energia, da água, de materiais
certificados e renováveis, o aproveitamento de condições naturais locais,
qualidade ambiental interna e externa dos edifícios, utilização consciente dos
equipamentos e do edifício pelo usuário.

Pode-se considerar portanto para a elaboração de projeto de vida longa e que seja
efetivamente sustentável a correta gestão de água, gestão de energia e a gestão dos materiais
na obra, sendo este último foco do presente estudo.

TIPOS DE MATERIAIS ALTERNATIVOS
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Como já explanado em linhas anteriores, pensando-se na nova tendência de construções
pensando em sustentabilidade, há a utilização por parte de engenheiros e arquitetos também de
conhecimento de técnicas construtivas mais enxutas e materiais alternativos que degradam
menos o meio ambiente. A título ilustrativo, iremos tecer sobre alguns materiais que podem
oferecer uma boa relação custo-benefício às construções e preservar ainda o meio ambiente.
Iniciando-se pelo Cimento Portland de alto forno - CP III é este possui em sua
composição 35% a 75% de escória de alto forno, o que reduz substancialmente o consumo de
clínquer emissor de C02 no processo produtivo do cimento, sendo portanto mais vantajoso do
ponto de vista ecológico, além de possuir maior durabilidade e ser mais impermeável, possuindo
maior resistência a agentes agressivos.
Tem-se também os chamado tijolos ecológico, os quais são produzidos de forma
diferenciada através de compressão da mistura de alguns materiais, reduzindo drasticamente a
emissão de gás carbônico. Ele ainda dá um fim diferente a diversos materiais, como borracha,
resíduos de diferentes indústrias, restos de vegetais e o próprio solo que é escavado para
fundações, por exemplo.
A Telha Ecológica é outro material alternativo produzida através da reutilização de
diversos materiais, como garrafas pets, alumínios em geral e vegetais e possui um processo
produtivo menos danoso que o tradicional, visto que emite menos gases poluentes ao meio
ambiente. Uma vez que possuem alumínio em sua composição, as telhas ecológicas são muito
leves e melhoram substancialmente o conforto térmico de uma residência, já que reflete muito
bem a incidência solar. Atualmente as telhas ecológicas já são bastante comercializadas,
inclusive a um preço um pouco maior que as telhas comuns. Entretanto, essa pequena diferença
é compensada no fato de que essas telhas possuem fácil aplicação, uma vez que são leves, o que
torna o processo de aplicação muito mais rápido. Isso não só reduz mão-de-obra, quanto reduz
também o tempo necessário para sua finalização.
O bambu é um material sustentável muito promissor de se tornar uma alternativa
construtiva para reduzir o déficit habitacional do mundo. Isso porque é um material barato, leve,
que possui uma boa resistência, durabilidade e flexibilidade. Além disso, utilizar o bambu é
muito positivo ecologicamente, pois seu ciclo produtivo é rápido e demanda pequenas áreas
para o plantio.Sendo utilizado há milhares de anos em países asiáticos como Japão e China, o
bambu demanda apenas cortes e a extração do excesso de amido na sua composição, para evitar
a contaminação por pragas e o comprometimento da estrutura. As hastes desse material podem
ainda ser utilizado na construção de pequenas pontes e pequenos edifícios, reduzindo
consideravelmente o orçamento destes.
As Placas OSB são outro recurso bastante rentável: OSB é a sigla para Oriented Strand
Board (Painel de tiras de Madeira Orientada), essas tiras são de madeiras vindas do
reflorestamento, é um produto consistente e uniforme e um bom isolamento termo acústico e
resistência ao fogo. As placas foram utilizadas como revestimento horizontal no forro,
estruturalmente se comportou de forma eficiente, porém notou-se um escurecimento do
ambiente devido a sua cor e combinação com tijolo solo cimento, outro material de cor mais
escura, além disso, apresentou patologias como o mofo, causadas pela presença de umidade em
determinados pontos, assim, pode-se estudar um novo local de uso ou correção com
impermeabilização adequada;
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O tijolo Solo Cimento: É um tijolo feito de solo, cimento Portland e água, compactados
em umidade ótima e sob baixa densidade, que em composição previamente estabelecidas,
adquire resistência e durabilidade através das reações de hidratação do cimento. Suas vantagens
estão em possuir um fácil processo de fabricação e reduzindo prazos e custos na construção, é
feito de um material abundante, o solo e, além disso, não se faz necessário a queima do tijolo
não emitindo gases poluentes. Quanto ao seu uso na CPE, demonstrou um bom desempenho,
apesar da dificuldade em fixar suportes, como tomadas e parafusos, problema advindo de
fábrica, devido à grande demanda, houve pouco tempo de cura da remessa utilizada na
construção da Casa Popular Eficiente;
As Esquadrias de eucalipto: A principal vantagem do uso do eucalipto é que é uma
madeira renovável, vinda do reflorestamento, o que contribui para a preservação de florestas
nativas e pode ser plantada em qualquer lugar. É de grande versatilidade e apesar de ser mais
suscetível à cupins e fungos, não apresentou nenhum tipo de patologia até o momento, tendo
um ótimo desempenho;
Tem-se a Tinta ecológica impermeável: Ao contrário da maioria das tintas encontradas
no mercado, a tinta ecológica não possui materiais tóxicos em sua composição ou derivados do
petróleo, sendo formuladas de matéria prima natural, usando a argila como componente de
ligação, o que reforça a vantagem de uso, visto que é um componente abundante e ecológico.
Além disso, essa alternativa não oferece risco à saúde dos moradores e controla a umidade do
ambiente. O uso na Casa Popular Eficiente foi satisfatório, não apresentando bolhas,
eflorescências ou qualquer patologia até o momento;
Outro exemplo refere-se às Telha Tetra Pak: É uma telha ecológica muito mais resistente
que as telhas convencionais, em suma são compostas por alumínio, pet e polietileno e polinylon,
atendendo aos interesses de ordem ambiental e saúde pública, estimulando a reciclagem por
serem feitas essencialmente de caixinhas de leite. Proporcionam conforto térmico e acústico,
não apresentando trincas ou rachaduras, além de ser leve e de fácil instalação. Seu uso no
protótipo CPE, foi de ótimo desempenho, não ocasionando nenhum problema ou desconforto;
Piso laminado de
O PVC reciclado: Sendo um tipo de piso vinílico, possui grande resistência a manhas,
riscos e possui isolamento acústico, além de fácil instalação e manutenção não exigindo juntas
por não sofrer processo de dilatação ou retração. Mas o que faz esse piso ser tão atrativo é por
ser um material ecologicamente correto, criado a partir de 67% de PVC reciclado pós consumo,
sendo muito mais barato que o piso de madeira. A sua aplicação apresentou resultado
satisfatório na maioria das áreas aplicadas, porém ocorreram problemas em sua aplicação na
área de serviço, tendo peças descoladas.
Deve-se asseverar que os materiais sustentáveis possuem uma análise completa de
sua cadeia de produção, desde a forma de extração, geração de impactos à natureza,
procedência, transporte, manutenção, desempenho e eficiência do material a longo prazo,
análise do ciclo de vida, quais os ingredientes químicos, se possuem características
sustentáveis e se é usada uma mão de obra que não é prejudicial a vida dos trabalhadores.
Geralmente todas estas etapas são rastreadas e são conferidas através de selos de órgãos
independentes de níveis internacionais e órgãos governamentais como o Inmetro, Procel
edifica e casa azul, que são brasileiros e que atestam os produtos. Um exemplo de material
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sustentável é a madeira de reflorestamento, onde não são devastadas novas áreas de mata
virgem.
Materiais ecológicos podem ser concebidos de forma artesanal ou industrial desde que
não poluam, seja atóxico e que promova benefícios ao meio ambiente e não prejudique a saúde
de pessoas e animais. Incluem-se também o reuso de materiais na produção. Um exemplo de
material ecológico é a madeira plástica, é feita através da reciclagem de plásticos e derivados,
tem ótima resistência e durabilidade e a aparência é igual a de madeira convencional.
Madeira plástica são muito utilizadas em novas construções, tais como madeira de
demolição que pode se tornar um bonito móvel, ou um elemento de fachada, ou jardim, portas
de madeira maciça recuperadas de alguma construção anterior podem ser reutilizadas como
portas ou janelas, uso de tijolos de demolição, em novos designs construtivos é muito comum,
e o uso de materiais que usam matérias primas de reciclagem em sua composição, o que ajuda
na não extração, gera menos impacto ao meio ambiente, e mantém a cadeia produtiva do
produto em uso, sem desperdício.
Lã de pet além de ser ecologicamente correto, é também hipoalergênico, ou seja, não
causa nenhum mal à saúde do instalador, além disso elimina a utilização de equipamentos de
proteção, como macacões de manga longa, luvas, máscaras e não precisa ser ensacada. A Lã
de Pet é feita com fibras muito leves que passam por um processo de compactação a baixa
temperatura (160°C a 180°C) e pressão. Não é utilizada água e nenhum tipo de resina ou
qualquer componente volátil, o que garante uma estabilidade muito maior e mantém o
comportamento acústico e térmico por tempo indeterminado, além de ser ecologicamente
correta e sustentável (TRISOFT, 2014). Uma de suas aplicações é a sua utilização como
recheio do drywall, definido conforme Casa Abril (2016), como chapas com miolo de gesso e
face de papel-cartão fixadas em estruturas de aço que substituem as vedações internas
convencionais, apresentando bons resultados mesmo quando comparados com os enchimentos
tradicionais como a lã de rocha, contribuindo no isolamento e no condicionamento acústico.
As tintas minerais são feitas geralmente à base de terra crua e emulsão aquosa e não
têm derivação de petróleo. Desenvolvidas me laboratórios, são capazes de reduzir danos
ambientes sem perder a principal função na construção.

VANTAGENS DE AÇÕES SUSTENTÁVEIS NA CONSTRUÇÃO CIVIL
No tocante à sustentabilidade nas construções, ARAÚJO (2005) disciplina que “um sistema
construtivo que promove intervenções sobre o meio ambiente, adaptando-o para suas necessidades de
uso, produção e consumo humano, sem esgotar os recursos naturais, preservando-os para as gerações
futuras.”
A inclusão de práticas de sustentabilidade apesar de ser uma tendência crescente no mercado
que visa reduzir os impactos ambientais de todo o ciclo de vida das construções, ainda hoje é pouco
utilizada, sendo considerada um conceito novo para a indústria da construção.
No que se refere ao sistema de certificações, definido por Medeiros (2012) como “diversas
ferramentas que ajudam na avaliação da sustentabilidade de um projeto, da edificação como um todo e
de sua utilização”, deve ser observada com cautela a fim de proporcionar uma construção segura e legal.
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Por isso, é possível afirmar que as práticas sustentáveis têm o objetivo de alterar o paradigma
da construção civil, e demonstrar as vantagens que podem trazer ao se aplicar os seus métodos e
procedimentos.

Dentre as vantagens tem-se a redução do consumo de energia (iluminação e
climatização) durante a fase de construção do empreendimento, redução do uso de matéria
prima de custos elevados (ao trocar o aço por concreto leve, por exemplo), Otimização no uso
dos insumos ao reduzir o desperdício de materiais, Aumento do aproveitamento de recursos,
Redução na geração de resíduos sólidos, Agilidade na reciclagem e reutilização desses mesmos
resíduos, Economia com os custos de manutenção do empreendimento, Facilitação da mão de
obra, devido os materiais serem mais leves e menos nocivos, Maior agilidade de processos,
considerando esta mão de obra facilitada, Aumento da produtividade na construção, Redução
do impacto ambiental da construção sobre o meio ambiente, Redução do impacto ambiental da
construção sobre as comunidades vizinhas, Produção de estruturas com mais resistência a
deterioração, Imóveis mais confortáveis e saudáveis para os seus usuários, Aumento da
valorização de mercado para o imóvel construído e seu poder de revenda, entre outras
contribuições e vantagens.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Observou-se que a cada dia que passa a humanidade fica ciente de que trabalhar com
sustentabilidade é melhor modo de garantir um melhor futuro para as gerações seguintes e
diante da utilização de muitos recursos que podem advir da natureza no que se refere à área da
construção, essa pode contribuir construindo com materiais alternativos.
A criação de alternativas sustentáveis vem para solucionar os problemas urbanos, e
podem inclusive reduzir os custos do ciclo de produção na construção civil, bastando portanto
o uso de técnicas eficientes, garantidas com conhecimento e seguir os protocolos de segurança,
assegurando a viabilidade dos materiais a serem utilizados.
Foram exemplificados diversos materiais a serem utilizados de modo a se alcançar uma
edificação sustentável que venha a atender como necessidade primordiais dos seres humanos
humanos a preservação dos recursos naturais renováveis e debaixo custo: construtivo e de
manutenção pós ocupação, conquistando o equilíbrio ecológico e sustentável.
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RESUMO
A questão ambiental na disciplina Geografia tornou-se fundamental para educação ambiental através PCN
(Parâmetros Curriculares Nacionais) pois Tema Transversal Meio Ambiente contribui para a formação de cidadãos
conscientes, aptos a decidir e atuar na realidade socioambiental, dessa forma, incluem EA (Educação Ambiental)
com o tema a ser inserido transversalmente nas diversas áreas. Estudo esse bibliográfico embasado nos livros de
estudos onde abordaremos as tecnologias direcionadas e à caracterização do uso nos recursos naturais com avanço
da informática, os quais possibilitam com alto nível de precisão o manuseio das informações ambientais, entendida
por Sánchez (2013, p.34) como a “alteração da qualidade ambiental que resulta da modificação de processo
naturais ou sociais provocado por ação humana”. Dessa forma pensar na formação do professor em EA, para terem
identidade pessoal e profissional, assim o nosso desafio construir para a educação ambiental construir seu lugar e
legitimidade, são propósito desse artigo, mostrar que os professores são muito criativos e têm gerados inúmeras
atividades e projetos ambientais para EA, estruturando o campo educativo.
Palavras-chave: Questão Ambiental. Tecnologias. Educação Ambiental.

ABSTRACT
The environmental issue in the discipline Geography has become fundamental for environmental education
through PCN (National Curricular Parameters) because Transversal Environment Theme contributes to the
formation of conscious citizens, able to decide and act in the socio-environmental reality, thus include EA
(Environmental Education) with the theme to be inserted across the various areas. This bibliographic study is based
on the books of studies where we will address the technologies directed and the characterization of the use in
natural resources with advances in information technology, which enable with a high level of precision the
handling of environmental information, understood by Sánchez (2013, p.34) as the "alteration of environmental
quality that results from the modification of natural or social process caused by human action". Thus, thinking
about the teacher's training in EA, to have personal and professional identity, so our challenge to build for
environmental education to build its place and legitimacy, are the purpose of this article, to show that teachers are
very creative and have generated numerous environmental activities and projects for EA, structuring the
educational field.
Keywords: Environmental Issue. Technologies. Environmental Education.

INTRODUÇÃO
Questão ambiental divide opiniões, qual caminho norteador devemos seguir para o
combate ao desmatamento, ao consumo dos recursos naturais, como a água, a flora, a fauna, os
recursos renováveis e os recursos não renováveis, devemos investir no indivíduo, ou outras
soluções.
No campo da educação ambiental podemos nos dar conta de que apesar de sua
preocupação comum com o meio ambiente e do reconhecimento do papel central da educação,
são as ações sustentáveis amparada pela lei que garante a vida do meio ambiente. Assim o
Ministério da Educação (1997) informa que tal sustentabilidade deve ser alcançada através da
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Educação; assumida pela Educação Ambiental (EA) que foi estabelecida na Constituição
promulgada em 1988.
A Lei nº 9.795/99 que dispõe sobre EA, institui a Política Nacional de Educação
Ambiental e de outras providências, define no capítulo I, no artigo 1º, o termo educação
ambiental:
Entende-se que por educação ambiental os processos por meio dos quais o indivíduo da
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.
O meio ambiente é a interação entre o meio físico, biológico e socioeconômico dessa
forma entendida, o meio ambiente não diz respeito ao meio natural, mas também às vilas,
cidades, todo ambiente construído pelo homem (NEVES; TORRES, 1992, p. 17).
Dessa forma surgem os temas transversais que propõe um tratamento inter-relacionado
das diversas áreas de conhecimento, bem como uma conexão com as relações no âmbito da
escola.
Os valores adquiridos na vivência escolar devem ser transmitidos de forma clara para
o aluno, tornando-o capacitado para intervir e transformar a realidade (RODRIGUES;
RODRIGUES, 2001). O caráter inovador dos PCNs considera a escola como um espaço não
apenas de reprodução, mas de transformação da sociedade sendo um local que pode
proporcionar parte da formação dos adolescentes e orientarmos como os aparelhos eletrônicos
causam impacto na natureza.
Dispositivos eletrônicos são construídos através da utilização de alguns dos recursos
mais comuns no nosso planeta, como por exemplo areia e alguns dos mais raros, como ouro.
Também são usados no processo, químicos extremamente perigosos e prejudiciais como
chumbo e mercúrio, os materiais precisam de ser extraídos do solo do nosso planeta, nem
sempre seguindo as práticas mais ecológicas ou respeitosas do ambiente.

DESENVOLVIMENTO
Dessa forma tomamos a questão ambiental sobre o olhar do desequilíbrio que a nas
cidades como as enchentes o excesso de calor e é na contemporaneidade, insere-se no cerne da
crise da racionalidade moderna que observamos a relação entre sociedade e recursos naturais
tem sido construída a partir de uma racionalidade capitalista, com base no mercado, em que os
recursos naturais são degradados e transformados em lucro, não havendo preocupação com a
questão de sua finitude.
Esta razão utilitarista decorre da visão de mundo que concebe a noção de
desenvolvimento, com base nas relações de dominação do homem pelo homem e do homem
sobre natureza.
Durante os anos ocorreram uma revolução para cuidar da natureza assim como foi
instituída a Política Nacional de Meio Ambiente (PNMA), regulamentada em 1983. Nesse texto
legal se consolidaram as estratégias atuais e os arranjos institucionais vigentes no tratamento da
questão ambiental. Essa, pode ser considerada a peça mais importante de legislação ambiental
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promulgada no país, até hoje. A mesma institui, tanto a base legal, quanto o arcabouço de
instituições para a formulação de política com respeito ao meio ambiente em todos os níveis de
governo (União, estados e municípios).
Metodologia usada para esse trabalho de pesquisa foi bibliográfico, utilizando livros,
revistas, periódicos online, material rico em conteúdo que vem agregar ao objetivo de trazer a
questão ambienta a discussão pois o meio ambiente está sendo degradado lentamente.
Assim essas diretrizes elaboradas pelo governo federal o Parâmetros Curriculares
Nacionais (PCN), de meio ambiente, diz que a Geografia com a História e a Ciências Naturais
são as disciplinas que desenvolvem os conteúdos relacionados ao meio ambiente. História
investiga o passado, a ciência da confirmação dos experimentos.
Geografia vem com apontamento da cartografia para elucidar a tecnologia com a
cartografia digital que agrega equipamentos, programas e profissionais, os quais se integram
para gerar produtos de dados espaciais no formato digital e é composta por cinco importantes
elementos: os dados geoespaciais, o hardware, o software, o profissional e a abordagem.
Os dados geoespaciais apresentam as seguintes características: posição geográfica,
sistema geodésico, datum, projeção cartográfica e sistema de coordenadas. O hardware é
definido em função dos dados a serem tratados e do software utilizado. O software é um
elemento que vem evoluindo e agregando novas utilidades, como banco de dados e análise
espacial, os profissionais além da construção técnica dos mapas, compreender bancos de dados
e finalizando as abordagens englobando todos esses itens, essas informações georreferenciadas
têm como características a localização em uma posição específica no globo terrestre por meio
de suas coordenadas (Geoden, 2015a).
Com a criação dos sistemas de informações geográficas (SIG) que se juntou ao (GPS) o
sistema de posicionamento global, a orientação e o trajeto cartográfico tornaram-se
completamente automáticos, ocasionando uma facilidade para encontrar mapas na internet e o
site do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) é um dos exemplos. E para a
produção de mapas as informações coletadas são pelo levantamento topográficos pelo uso dos
receptores do GPS ou por aerofotogrametria. Os dois primeiros levantamentos topográficos e
GPS, fornecem informações em planilhas ou em bancos de dados específicos que em alguns
casos, pode agregar dados com atributos gráficos vetoriais (Fitz, 2000).
A essas tecnologias devem ser somadas a EA voltadas para sala de aula para que o
professor tenha recursos no momento da exposição do conteúdo.
Segundo Carvalho, Farias e Pereira (2011, p.36), com a educação ambiental, “observase [...] o deslocamento de uma cidade política em direção a uma cidadania socioambiental”.
Para os autores, a incorporação de agendas ambientais – resultado de lutas sociais das últimas
décadas, destacando a relevância desse fato para as sociedades atuais (Carvalho; Farias; Pereira,
2011).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
É necessário enfatizarmos que os problemas ambientais são transdisciplinares e que a
geografia é uma ciência que estuda tanto os aspectos naturais como sociais, “ao proporcionar
um desenvolvimento sobre as relações espaciais entre a sociedade e natureza, aí estará a grande
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contribuição da geografia para um processo de Educação Ambiental” (Sansolo; Cavalheiro,
2003, p.115).
Sendo que o meio ambiente passa por modificações com os desmatamentos que já
destruiu extensas áreas de floresta do mundo, os compostos químicos de origem artificial que
aceleram a destruição das moléculas de ozônio, rompendo o equilíbrio natural que mantém a
camada protetora da atmosfera, os gases de efeito estufa, derivados da combustão de carvão e
petróleo e de outras atividades, que causam o aumento de temperatura no planeta.
As novas tecnologias estão aí para auxiliar na gestão socioambiental no Brasil e no
mundo, com uma educação ambiental que venha revitalizar os meios rurais com modelos de
residência, convivência e urbanismo baseados na recuperação de seus valores, incorporados as
novas ideias tecnológicas para o equilíbrio entre a tradição e o futuro.
É preciso implantar sistemas de gestão ambiental global nas instituições formativas,
acompanhadas de procedimentos de auditorias e qualidade ambiental, para que impulsionem os
processos educativos e de capacitação por meio de metodologias formais e informais, que
fortaleçam identidades próprias, proporcionem valor a características distintivas e recursos a
construção de horizontes particulares de futuro possível e sustentável.
Se o ser humano continua a usar os recursos da terra como se estes fossem infinitos, em
breve não haverá mais recursos disponíveis. Também, todos precisam de ser conscientes da
pegada ambiental que deixamos para trás. Neste artigo, nem sequer foi mencionado em detalhe
as alterações ambientais comprovadas que nos estão a afetar a todos devido à maneira como
gerimos as nossas vidas e utilizamos os recursos disponíveis, nem outros temas relacionados
com proteção ambiental. Existe muito para ser feito, mas o maior desafio é a mudança de
mentalidade.
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