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“O homem é a mais insana das espécies. Adora um 

Deus invisível e mata a Natureza visível... sem 
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RESUMO 

 

 

MORAES, Isabela Machado. Lixo e sustentabilidade: uma série de reportagens sobre as 

consequências do descaso com os resíduos sólidos. 42 p. Trabalho de Conclusão de Curso 

(Jornalismo) - UniCesumar, Maringá, 2019.  

 

 

Os resíduos sólidos urbanos se configuram como um dos principais causadores de problemas 

socioambientais no mundo. Proveniente do consumo inconsciente da população, falta de 

atuação do poder público e descaso da indústria sobre o que se produz, a quantidade de 

resíduos dispostos em lugares inapropriados nunca foi tão grande na história da humanidade. 

Nesse cenário, deve-se questionar a maneira como o jornalismo ambiental tem atuado e quais 

suas contribuições para o engajamento na população contra o problema. Dessa forma, este 

trabalho se caracterizou como uma produção audiovisual de uma série de reportagens sobre 

a problemática dos resíduos sólidos, no intuito de colaborar com a sensibilização da 

população e proporcionar ferramentas para engajamento social. Foram entrevistados 

profissionais na área e ativistas ambientais para abordar, de modo prático, a Política dos 3Rs 

(Reduzir, Reciclar e Reutilizar). Como síntese e resultado das entrevistas, percebe-se a 

transversalidade do problema com o meio ambiente, sociedade e política, bem como a 

necessidade de mobilizar vários setores da sociedade em prol da redução dos resíduos, como 

os consumidores, indústria e governos. Conclui-se que, diante da lacuna existente entre a 

teoria e a prática, entre ciência e sociedade, é de extrema importância a participação de 

agentes de comunicação social com as funções de informar, educar e mobilizar a população 

quando se trata de problemas ambientais graves.  

  

Palavras-chave: Resíduos sólidos, Jornalismo ambiental, Reportagem audiovisual.  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ABSTRACT 

  

MORAES, Isabela Machado. Lixo e sustentabilidade: uma série de reportagens sobre as 

consequências do descaso com os resíduos sólidos. 42 p. Trabalho de Conclusão de Curso 

(Jornalismo) - UniCesumar, Maringá, 2019.  

 

Urban Solid Waste is configured as one of the main causes of social and environmental 

problems in the world. Coming from the unconscious consumption of the population, lack of 

action by the government and the industry's neglect of what is produced, the amount of waste 

disposed in inappropriate places has never been greater in human history. In this scenario, 

one must question the way environmental journalism has acted and its contributions to 

engaging the population against the problem. Thus, this work was characterized as an 

audiovisual production of a series of reports on the problem of solid waste, in order to raise 

awareness for the population and provide tools for social engagement. Professionals and 

environmental activists were interviewed to practically address the 3Rs Policy (Reduce, 

Recycle and Reuse). As a synthesis and result of the interviews, we perceive the 

transversality of the problem with the environment, society and politics, as well as the need 

to mobilize various sectors of society in favor of waste reduction, such as consumers, industry 

and governments. In conclusion, given the gap between theory and practice, between science 

and society, the participation of media agents with the functions of informing, educating and 

mobilizing the population when dealing with serious environmental problems is extremely 

important.  

 

Keywords: Solid waste, Environmental Journalism, Audiovisual reporting.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

 O jornalismo é uma prática social especializada na produção e transmissão de 

conteúdos informativos. Sua existência e desenvolvimento contínuo está intimamente ligada 

à necessidade humana de conhecer e se informar (FRANÇA, 1998). Dessa forma, o jornalista 

é um interlocutor entre a sociedade e ela mesma, operando de forma dinâmica em cada âmbito 

da constituição humana (TAVARES, 2007).  

Os diversos produtos jornalísticos existentes e a vasta gama de assuntos a serem 

tratados na sociedade, são oriundos da tendência dos veículos de comunicação se tornarem 

mais especializados à medida em que há um avanço tecnológico dos meios de comunicação 

(ABIAHY, 2000). Dessa forma, o jornalismo especializado surge visando um melhor 

aproveitamento dos temas e assuntos abordados e aprofundamento das informações. Isto se 

dá, principalmente, com a destinação de um espaço no veículo destinado a um tema 

específico, permitindo que o público interessado no assunto se envolva com mais 

profundidade.  

Dentro dessa perspectiva, surge a especialização do jornalismo responsável por 

abordar questões ambientais, designado de jornalismo ambiental. Wilson Bueno (2007, p. 

30-36), em sua conceituação teórica, afirma que: 

Simplificadamente, podemos conceituar o jornalismo ambiental como o processo 

de captação, produção, edição e circulação de informações (conhecimentos, 

saberes, resultados de pesquisas, etc.) comprometidas com a temática ambiental e 

que se destinam a um público leigo, não especializado. O jornalismo ambiental 

contempla várias mídias ou ambientes (jornais, revistas, rádio, televisão, sites, 

newsletters, etc.) e, como as demais manifestações jornalísticas, caracteriza-se 

pelos atributos da atualidade e periodicidade (BUENO, 2007, p. 35). 

 

Diante de tantas modificações ambientais de origem antrópica, o jornalismo 

ambiental possui fundamental importância para informar os riscos e consequências de tais 

modificações para a sociedade, além de sugerir ações que cada um possa tomar para mitigar 

os impactos ambientais. A presença da temática ambiental nos veículos de comunicação é 

importante para a sociedade fazer escolhas entre os diferentes caminhos e alternativas. Aliado 

a isso, estudar as dimensões do jornalismo ambiental possibilita o desenvolvimento de 

diferentes formas de comunicação, na tentativa de aproximar a ciência à sociedade.  
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Dentre alguns problemas ambientais que estão recorrentemente na mídia, estão o 

aquecimento global, mudanças climáticas, desmatamento ilegal, poluição de ambientes 

aquáticos, solo e ar. Esses e outros problemas, em geral, são decorrentes das mudanças no 

estilo de vida e modos de produção e consumo da população, acompanhados pelos processos 

de desenvolvimento econômico, crescimento populacional, urbanização e revolução 

tecnológica (GOLVEIA, 2012).   

Desde a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, 

Rio-92, são buscados mecanismos que atenuem a pressão que a sociedade exerce sobre o 

meio ambiente (GOLVEIA, 2012). Foram elaboradas diversas propostas para o 

enfrentamento das alterações no clima e assim ocorre até os dias atuais, em conferências 

similares. Entre as propostas, pode-se destacar o estabelecimento de metas para a emissão 

dos gases do efeito estufa (GEE), criação dos Mecanismos de Desenvolvimento Limpo 

(MDL) e a criação de um mercado de carbono. Na perspectiva socioambiental, foi elaborado 

a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, contendo 17 objetivos e 169 metas para 

o desenvolvimento sustentável, que inclui a preservação do meio ambiente aliado a uma 

sociedade justa e igualitária.   

Um tema de destaque nas discussões internacionais é o gerenciamento dos resíduos 

sólidos urbanos (RSU). Embora seja um tema transversal, que abrange discussões como 

consumo e descarte, estilo de vida, economia, política e sociedade, a falta de investimentos 

em infraestrutura e educação causa outros diversos problemas, como poluição de mares, 

contaminação de águas, gastos exagerados, entre outros. Desta forma, os resíduos 

representam um dos principais problemas das cidades brasileiras, em termos financeiros, 

ambientais e sanitários. 

A busca de soluções para o gerenciamento adequado dos RSU tem se constituído um 

desafio, tanto para o setor público como para o setor privado. Embora a preocupação seja 

recorrente nas cidades no Brasil e no mundo, pouco se discute na redução emergencial de 

rejeitos enviados aos aterros, principalmente porque cerca de 90% do lixo encaminhado aos 

aterros poderia (e deveria) ser reaproveitado (GRIMBERG, 2012), portanto, desviado dos 

aterros. 

A destinação correta, por meio do reuso, reaproveitamento, reciclagem e a adoção de 

uma economia circular, agrega valor à matéria em todos os pontos do processo de produção 

de bens de consumo e minimiza o impacto humano sobre o meio ambiente. O que dificulta a 
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realização dessas ações de modo sistêmico (gestão pública, população, indústrias e 

comerciantes) é a falta de conhecimento e comunicação entre todos os atores sociais 

envolvidos. Nesse sentido, a união da comunicação social com a educação ambiental, em 

formatos diversos no âmbito do jornalismo ambiental, são uma ferramenta para modificar o 

pensamento e sensibilizar as pessoas quanto às questões ambientais no dia-a-dia (VIEIRA e 

BELTRAME, 2017). 

         Visando utilizar o jornalismo ambiental como ferramenta de mudança social, esse 

trabalho se caracteriza como uma produção audiovisual com veiculação na web. Desta forma, 

o produto deste trabalho será a criação de um canal no Youtube contendo os dois primeiros 

episódios de uma série de reportagens sobre os impactos ambientais, sociais e políticos do 

lixo, de modo a elucidar questões relacionadas ao meio ambiente e a vida em sociedade. Os 

vídeos terão duração de 8 a 10 minutos cada, abordando assuntos referentes à Política dos 

3Rs (Reduzir, Reciclar e Reutilizar). A escolha desse formato se deve aos atributos 

fundamentais do jornalismo ambiental, defendido por Bueno (2007), de atualidade e 

periodicidade. Aliado a isso, busca-se responder a seguinte questão: De que forma o 

jornalismo ambiental pode contribuir para transformações a nível regional de problemas 

ambientais? 

A produção da série de reportagens sobre a temática de RSU será importante para 

concretizar a função educativa do jornalismo ambiental, partindo do pressuposto que a 

problemática de resíduos sólidos deve ser discutida por todos os atores sociais responsáveis 

por ela, desde o fabricante até o consumidor, passando pela gestão pública. Dessa forma, o 

jornalismo ambiental será utilizado como ferramenta para sensibilizar a população a agir de 

modo consciente e sustentável, despertando o interesse pelo tema e o engajamento social. 

 O objetivo geral deste trabalho é colaborar com a sensibilização da população quanto 

aos problemas ambientais gerados pelo descaso com o lixo em grandes centros urbanos, bem 

como proporcionar ferramentas para engajamento social e político. Para isso, pretende-se 

identificar e alertar sobre os problemas socioambientais relacionados com o descarte 

incorreto dos resíduos sólidos; mobilizar a comunidade geral em prol da preservação 

ambiental e discutir sobre o papel do jornalismo, sobretudo na área ambiental, no processo 

de mobilizar a esfera pública e privada para agir de modo sustentável. 

Ao longo do trabalho, serão levantadas discussões históricas e atuais a fim de entender 

a trajetória do jornalismo ambiental e suas vertentes, a problemática ambiental abordada no 
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trabalho e análise do produto. No primeiro capítulo são destacados os principais eventos de 

cunho ambiental no Brasil e no mundo desde a década de 1960, para então culminar no 

surgimento do jornalismo ambiental. Neste capítulo também são debatidos conceitos 

diversos desse segmento, além da adaptação da temática para o webjornalismo.  

O segundo capítulo aborda questões sobre o problema ambiental deste trabalho, os 

resíduos sólidos. Para explicar as diversas facetas desse problema, a discussão se baseia na 

perspectiva do pensamento complexo e suas aplicações no assunto. São discorridos neste 

capítulo os embasamentos teóricos e práticos sobre a necessidade de reduzir a produção de 

lixo, reutilizar os materiais e reciclar ao máximo. 

O terceiro capítulo se dedica a explicar o produto deste trabalho, a série de 

reportagens. Para tal, é detalhado a escolha do veículo, os procedimentos metodológicos de 

cada vídeo, processo de edição e descrição das reportagens. Por fim, são feitas as 

considerações finais acerca do trabalho realizado.  
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2  JORNALISMO AMBIENTAL  
 

O jornalista é um profissional que está envolvido e trabalha com informações 

veiculadas em diferentes mídias. O ato de informar nos meios midiáticos é uma estratégia de 

comunicação, havendo a necessidade de ter profissionais cada vez mais preparados, cientes 

de sua relevância na sociedade e historicamente, atuando na transmissão destas informações. 

Dentre as diversas especializações da profissão, encontra-se o jornalismo ambiental, 

caracterizado pelo processo de captação, produção, edição e circulação de informações 

comprometidas com a temática ambiental e que se destinam a um público não especializado 

(BUENO, 2007).  

Tendo em vista que a comunicação possui plena capacidade de mediar a ciência e a 

sociedade por meio da informação, tratar sobre os problemas socioambientais é fundamental 

para a democratização da informação, sendo um exercício pleno de uma posição crítica e 

participativa, já que quando a sociedade não dispõe de informações de qualidade, a liberdade 

fica comprometida para fazer escolhas entre os diferentes caminhos e alternativas. 

Portanto, o jornalista, como mediador e ator social, não pode se ausentar dos debates 

relacionados ao meio ambiente. Ou seja, essa área do jornalismo deve elaborar uma imagem 

“multidisciplinar, que extrapola os limites dos cadernos e editorias, porque a fragmentação 

imposta pelo sistema de produção jornalística fragiliza a cobertura dos temas ambientais” 

(BUENO, 2007, p.36). Esse processo pode ser considerado como “pedagogia dos meios – 

influência, o papel socializador exercido pelas mídias na socialização das novas gerações, 

isso é, na formação dos indivíduos” (BELLONI, 2002).  

2.1  BREVE HISTÓRICO DA TEMÁTICA AMBIENTAL NA IMPRENSA 

 

 A origem das reportagens ambientais no Brasil é intrínseca ao progresso das 

discussões ambientais e um conjunto de acontecimentos internacionais. A forte repercussão 

de matérias jornalísticas sobre temáticas ambientais, introduziu na imprensa nacional o 

assunto, geralmente ligada à eventos, manifestações e conferências. De acordo com 

Cardinalli (2013), as primeiras coberturas específicas sobre o tema se desenvolveram após a 

Segunda Guerra Mundial, na década de 1960 na França, quando a ecologia se tornou tema 

de relevância mundial (inicialmente em países desenvolvidos).  

A partir de então, foram realizados alguns eventos marcantes na história da ecologia, 

como Conferência da Biosfera, em Paris (1968), primeiro relatório do Clube de Roma (1971), 

que chamava atenção do planeta para os limites do crescimento, e a Conferência de 
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Estocolmo (1972) (ANDREOLI, 1992). Esta última, em especial, foi responsável por 

expandir o debate ambiental e por tornar mais frequente na imprensa as discussões sobre 

meio ambiente (BELMONTE, 1997).  Até esse momento, a comunidade científica (e, 

posteriormente, a sociedade como um todo), entendem os problemas ambientais como 

decorrência do modelo de desenvolvimento humano (PETRARCA, 2008; MUNIZ, 2009).  

Nesse final de século XX, a descoberta do buraco na camada de ozônio e os estudos 

sobre a influência das ações humanas sobre o aquecimento global, culminou em uma nova 

conferência mundial, a Rio 92. Apesar de pautas ambientais estarem na imprensa brasileira 

desde a década de 60 (com a importação de matérias das agências internacionais de notícia), 

foi a partir da década de 80 que houve um boom do ecojornalismo, motivado, entre outras 

coisas, pela aceleração do desmatamento da Amazônia, construção de grandes hidrelétricas, 

larga exploração de minérios na região, chegando ao ápice até então com a conferência 

mundial (BELMONTE, 1997; PETRARCA, 2008). Assim, 

O entendimento sobre a importância de mostrar o problema, com causas e 

consequências, e as suas soluções possíveis foi uma das questões que ajudou a 

demarcar o jornalismo ambiental como uma segmentação do Jornalismo no Brasil 

e estava na pauta do Seminário para Jornalistas sobre População e Meio Ambiente 

que a Federação Nacional dos Jornalistas (FENAJ) realizou em Brasília (DF) em 

novembro de 1989. (...) Os jornalistas que trabalhavam com a temática ambiental 

na véspera da Conferência Rio 92 discutiram nos cursos preparatórios a 

necessidade de mostrar não apenas a importância de preservar o meio ambiente, 

mas também como fazê-lo (BELMONTE, 2015, p. 9).  

 

Embora a maior difusão da temática ambiental no Brasil tenha ocorrido nas décadas 

de 1980 e 1990, antes desse período já existiam alguns programas televisivos com conteúdos 

sobre a natureza, mas sem objetivo de conscientização. Esse era o caso do programa Amaral 

Neto, o Repórter da Rede Globo, que tratava de forma sensacionalista a natureza, mostrando-

a como algo a ser explorado e desbravado, não como um ambiente que necessita de proteção 

(ANDRADE, 2003). Em seguida, outro programa televisivo é criado para discutir as questões 

ambientais, o Globo Ecologia, produzido pela Fundação Roberto Marinho desde 1990. 

Segundo Andrade (2003), esse programa semanal procurava tratar a problemática ambiental 

sob um ângulo pedagógico, voltado para o público jovem, com conteúdos que visavam a 

discussão sobre alternativas viáveis de se conjugar preservação do meio com atividades 

produtivas. 

Alguns eventos nacionais, aliados à progressão das discussões ambientais na 

imprensa, marcaram o surgimento dos primeiros núcleos e entidades de jornalistas 

interessados em dar um tratamento específico a esse tema (BECKER, 1998). A socióloga 
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Fernanda Petrarca (2008) destaca, dentre os eventos importantes, o Seminário “A Imprensa 

e o Planeta”, promovido pela Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão e pela 

Associação Nacional de Jornais, em agosto de 1989. No mesmo ano, a Federação Nacional 

dos Jornalistas (FENAJ) realizou em Brasília, o “Seminário para Jornalistas sobre População 

e Meio Ambiente”. Este evento, segundo a autora, discutiu a qualidade da cobertura 

ambiental e as possíveis formas de organização dos jornalistas ambientais e antecedeu as 

preparações para a Conferências das Nações Unidas, em 1992, a Eco 92. Neste evento, sete 

mil jornalistas foram cadastrados, representando diversas agências de notícias, redes de 

televisão, revistas, etc. (RAMOS, 1995).  

Um dos primeiros agrupamentos de profissionais da área surgiu durante a Eco 92, 

com um documento propondo a criação de uma entidade denominada “Clube de Ecologia”, 

trabalhando junto à FENAJ. A partir de então, a ideia de fundar núcleos de jornalistas 

interessados no tema ganhou força em diversos estados, com especial destaque para o Rio 

Grande do Sul, Paraíba, Paraná e São Paulo (PETRARCA, 2008). A autora ainda afirma que:  

A construção desta categoria e o trabalho desempenhado pelo núcleo envolveram 

uma definição de “notícia ambiental” que se confrontou com a forma como tais 

notícias eram produzidas pela “grande mídia”. A utilização do termo “eco 

jornalista”, ou “jornalista ambientalista”, representava uma importante estratégia 

para romper com os jornais comerciais e vincular o jornalismo a defesa do meio 

ambiente, tornando-o mais próximo dos interesses do movimento ecológico 

(PETRARCA, 2008, p. 10). 

 

 A consolidação dessa categoria de profissionais foi importante para tirar o jornalismo 

ambiental do status de subárea do jornalismo científico, o qual o manteve até o fim dos anos 

1980 (BELMONTE, 2015). Apesar de alguns períodos de “esfriamento da ecologia” na 

cobertura jornalística no final de década de 90 motivado por razões políticas (RAMOS, 

1995), a evolução da mídia ambiental mudou completamente a relação da imprensa 

especializada com o poder e com o público (JOHN, 2001). Segundo Liana John (2001, p. 92) 

“gradativamente, o meio ambiente ganha importância e mesmo os jornalistas de formação 

política não puderam evitar o tema”.  

 Entretanto, a própria Liana (2001) reconhece que apesar do jornalismo ambiental não 

ser mais ignorado pelos grandes jornalistas e oferecer espaços bem maiores, raros são os 

veículos com uma seção ambiental fixa e uma equipe dedicada ao tema. Segundo Fernanda 

Petrarca (2008), isso acontece porque há uma competição entre os problemas sociais que 

atraem a atenção pública (e da grande mídia). Nesse sentido, “o tema meio ambiente compete 

com outros assuntos, tais como economia, política, educação, polícia, esporte que devem 

entrar na pauta diária dos jornais” (PETRARCA, 2008, p. 8).  
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2.2  DEFINIÇÕES E CONCEITOS DO JORNALISMO AMBIENTAL  

 

Com as mudanças na leitura do mundo sofridas a partir da emergência da crise 

ambiental e a consequente exposição do assunto na imprensa, convencionou-se chamar de 

jornalista ambiental o profissional de comunicação que produza material jornalístico com 

esse tema (LUCKMAN, 2007). A partir de então, outras discussões acerca dessa área de 

trabalho surgiram para delimitar diferenças, especificidades, funções e atribuições do 

jornalismo ambiental.  

Em sua conceituação teórica, o autor Wilson Bueno (2007, p. 34) distingue 

Jornalismo Ambiental de Comunicação Ambiental. Para o autor, a comunicação ambiental 

se configura como o “conjunto de ações, estratégias, planos e esforços de comunicação 

destinados à divulgação e à disseminação da causa ambiental”, enquanto o jornalismo 

ambiental é uma instância importante da comunicação ambiental, porém “restrita às 

manifestações jornalísticas”. Dessa forma, o autor destaca a produção de matérias 

compromissadas com a atualidade, periodicidade e ligação com um profissional da imprensa 

como características exclusivas do jornalismo ambiental. Não sendo essas características 

necessárias para a comunicação ambiental, esta pode ser realizada por qualquer profissional 

(comunicador, biólogo, agrônomo, advogado, pescador ou indígena), pode ser uma ação 

pontual e sem compromisso com os fatos atuais.  

 Dentre os temas que podem ser trabalhados por ambas as vertentes abordadas, 

destaca-se a proteção da fauna e da flora; a biodiversidade; poluição em suas várias formas 

(atmosférica, visual, sonora) as mudanças climáticas; consumo consciente; resíduos 

domésticos e lixo industrial; produção de alimentos (agroecologia, transgênicos, 

agrotóxicos), entre tantos outros assuntos ligados à temática ecológica (BUENO, 2007). 

Sendo assim, nota-se que a área ambiental da comunicação possui um número formidável de 

pautas e questões, definindo esses campos como multi e interdisciplinares. Como explica 

Bueno (2007), essa abundância temática não pode afastar o profissional de uma visão 

sistêmica, ou seja, é preciso compreender que as pessoas, a natureza, o meio físico e 

biológico, a cultura e a sociedade estão umbilicalmente conectados.  

 O que por um lado é enriquecedor trabalhar com tantos assuntos, por outro lado os 

profissionais da comunicação se deparam com termos técnicos, conceitos e práticas 

específicas da área ambiental, do qual não possuem conhecimento aprofundado. Desse modo, 

Trigueiro (2003) identifica que as dificuldades no trabalho do profissional nas redações têm 

origem na sua formação, seja nos cursos de graduação ou de pós-graduação. Além da 
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formação acadêmica, o autor considera que as questões ambientais aparecem de maneira 

superficial na grande imprensa devido a fatores como percepções sobre conceitos de meio 

ambiente e pressão pela agilidade na produção (o que impede que o jornalista tenha tempo 

para investigar os fatos com mais rigor e precisão).  

 Trigueiro (2003) destaca que a não preparação do profissional com rigor e técnica 

(muitos são autodidatas que se tornaram especialistas em meio ambiente), leva à formação 

de dois perfis diferentes de jornalismo ambiental: o da grande mídia, geralmente de cunho 

sensacionalista; e o da mídia alternativa, para onde tendem a migrar os jornalistas 

especializados. O amplo entendimento sobre a profissão é característico dos profissionais 

que atuam como ativistas, como evidencia Bacchetta (2000): 

 

Em muitos casos, tem-se tentado classificar o jornalismo ambiental como se fosse 

nada além de uma ramificação do jornalismo científico. Mas por mais que o 

jornalismo científico seja considerado amplo, o jornalismo ambiental o ultrapassa 

completamente, porque este envolve aspectos, como as concepções filosóficas e 

éticas, sobre as quais a ciência moderna exclui expressamente a possibilidade de 

emitir opinião. A própria noção sobre o meio ambiente, a forma de senti-lo e de 

relacionar-se com ele, remete à cosmovisão do ser humano, aos valores filosóficos 

e éticos de uma cultura. Além de ter presente que na sociedade atual convivem 

diferentes culturas, e que ao largo da história existiram diferentes civilizações, o 

jornalismo ambiental deve estar em condições de questionar inclusive os valores 

culturais vigentes (Bacchetta, 2000, p. 18-19). 

 

O envolvimento do profissional com a produção de conteúdos de cunho ambiental, 

tem a ver com a paixão pelo assunto, acarretando em quatro princípios destacados por Bueno 

(2007, p. 36), sendo eles: i) o jornalismo ambiental deve propor-se política, social e 

culturalmente engajado; ii) o jornalismo ambiental não pode comprometer-se com a isenção 

porque participa de um amplo jogo de interesses; iii) o jornalismo ambiental não deve ser 

visto apenas como um exercício de uma atividade produtiva e remunerada; iv) o jornalista 

ambiental tem um compromisso que se estende além da jornada de trabalho pois, consciente 

e capacitado, ele será militante sempre. Dessa forma, percebe-se que ao mesmo tempo em 

que compartilha pressupostos teóricos e epistemológicos com o campo jornalístico geral, o 

jornalismo ambiental redefine outros, o que garante sua especificidade (MUNIZ, 2009). 

 Partindo desse entendimento, os jornalistas ambientais devem atentar a algumas 

funções da comunicação especializada para trabalhar com o material informativo em sua 

mais completa forma. Bueno (2007) afirma que o jornalismo ambiental desempenha 

inúmeras funções, mas destaca as três mais notadas: função informativa; função pedagógica 

e função política. A função informativa preenche a necessidade que os cidadãos têm de 
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estarem informados sobre questões ambientais. Destaca-se nessa função a importância de 

explicar ao público os impactos de determinados hábitos de consumo, poluição, uso 

excessivo de recursos naturais, contaminação por agrotóxicos, entre outros. A função 

pedagógica diz respeito à explicação das causas e soluções para os problemas ambientais, 

convocando a participação dos cidadãos para a superação dos problemas. A função política 

inclui mobilizar os cidadãos para fazer frente aos interesses que condicionam o agravamento 

de questões ambientais, como a vigilância de governos e empresas. 

 A análise sobre as especificidades do jornalismo ambiental nos conduz à noção de 

complexidade e dinamismo. Sendo assim, a definição dessa área não é fechada e nem estática, 

permitindo uma interconexão entre conhecimentos que orientam a reflexão sobre o 

ecojornalismo.  

2.3 INFLUÊNCIAS E DESAFIOS DO WEBJORNALISMO AMBIENTAL 

 

Com a ascensão da internet e a utilização da mesma pelos jornais, o grande desafio 

da imprensa atual é preparar as redações de forma a se adequarem às representações das 

práticas jornalísticas neste novo meio, considerando sua função pedagógica. Dessa forma, o 

jornalismo na web, ou mais conhecido como webjornalismo, lida com características que 

ampliam as ferramentas de repórteres e editores. O espaço disponível em um webjornal, por 

exemplo, deixa de ser limitado e sem correr o risco de sofrer cortes na matéria durante a 

correção do editor-chefe, como é o caso do jornal impresso. No webjornal, há um espaço 

infinito de acesso à informação. Além disso, a organização característica dos meios 

tradicionais (oferta de informação hierarquizada pela ordem de importância, na perspectiva 

do jornalista) não funciona no online: neste meio, os leitores procuram mais informação sobre 

os aspectos da notícia que lhe interessam (CANAVILHAS, 2006). 

Embora o webjornal ofereça um espaço infinito de acesso à informação, isso deve ser 

planejado e estruturado pelos jornais para facilitar a busca por informações do leitor. De 

acordo com Caldas (2003), a mídia pode tanto formar quanto deformar o indivíduo. Essa 

deformação do indivíduo deve-se ao excesso de informação, não significando um aumento 

de conhecimento sobre o assunto. Já a estrutura descentralizada da internet, o excesso de 

informações de fontes não-oficiais e o modo como a matéria é colocada na mídia, pode 

dificultar o trabalho de apuração dos jornalistas nas redes, por haver informações de fontes 

sem serem especializadas. 
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Apesar da ascensão do webjornal ter inovado algumas formas de se apresentar o 

conteúdo aos leitores, notícia e reportagem continuam sendo as ferramentas principais do 

jornalismo para contar histórias. Os autores Sodré e Ferrari (1986) diferenciam esses dois 

gêneros pela atualidade da informação (notícias assinalam acontecimentos recentes através 

de uma informação) e pelo detalhamento e contextualização do que foi anunciado 

(reportagens são mais ricas em detalhes). Os autores classificam as reportagens em três 

modelos fundamentais: 

a.  Reportagem de fatos: relata acontecimentos, narrados em sucessão, por ordem de 

importância ou cronologicamente. Obedece na redação a forma de pirâmide invertida. 

b. Reportagem de ação: relatam acontecimentos de maneira anunciante, próximo ao 

leitor. Mais comum em reportagens gravadas, pois narra os acontecimentos de maneira ativa, 

que fica envolvido com a visualização das cenas, como num filme. 

c.  Reportagem documental: apresentam os elementos de maneiro objetiva, 

acompanhados de citações que complementam e esclarecem o assunto tratado. Na maioria 

dos casos, essas reportagens adquirem cunho pedagógico e se pronunciam a respeito do tema 

em questão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 

 

 

3 MODO DE VIDA (IN)SUSTENTÁVEL E O JORNALISMO AMBIENTAL 

 

 Ao olhar para as questões ambientais com uma perspectiva holística, fica nítido a 

complexidade do assunto e a quantidade de variáveis presentes nas causas e efeitos dos 

problemas ecológicos. Por ser um assunto com abordagem transversal (com relação direta 

com a cultura, sociedade, ética, economia, política, saúde, educação, entre outros), a temática 

de meio ambiente e preservação vai de encontro com um paradigma chamado Pensamento 

Complexo, elaborado por Edgar Morin (s.d). Este paradigma, em síntese, é assim formulado: 

a) Visão sistêmica da realidade, percebendo que os componentes de cada unidade 

se unem com finalidade comum, mas o todo não é igual à soma das partes. Deve-

se levar em consideração todas as relações: todo + partes + relações entre as partes 

+ relações do todo com as partes + relações das partes com o todo.   

b) Percepção de que a visão sistêmica leva à concepção de subsistemas, 

metasistemas, megasistemas, etc., formando interligadas cadeias em que tudo se 

liga a tudo. 

c) Ligação de tudo com tudo, que conduz à visão ecológica decorrente da cadeia 

mente – corpo – outro - grupo social – humanidade – ecossistema - planeta etc. 

f) Interdisciplinaridade, como metodologia, para a integração do conhecimento, 

propiciadora de uma nova atitude mental, de outro nível de complexificação 

cerebral e de alternativa de expressão do saber. Mais que uma reunião entre 

disciplinas no âmbito acadêmico, é um instrumento mental, intelectual, cerebral, 

que possibilita o inclusivismo, a relativização, a priorização e a capacidade de 

integração do conhecimento em relação ao objeto a ser conhecido. 

h) Compromisso ético, social e político e a abertura para a transcendência, sem os 

quais o ser humano não se assume plenamente como tal. (MORIN, [s.d.] apud 

CAMPOS, 2006) 

  

 Morin (2005) propõe que falar de complexidade não é reduzir a palavra ao senso 

comum, que, na maioria das vezes, é utilizada como sinônimo de complicação. A 

complexidade está para além disso e tem emergido pelas diferentes transformações nas 

variadas ciências da natureza e do ser humano. Dessa forma, aliado às diretrizes do 

Pensamento Complexo, Edgar Morin (2005) considera a Complexidade como uma 

abordagem multi e transdisciplinar, observando o todo de forma indissociável e com o desejo 

de construir o conhecimento a partir dessa visão holística. Segundo o autor:  

[...] a complexidade é um tecido (complexus: o que é tecido junto) de constituintes 

heterogêneas inseparavelmente associadas: ela coloca o paradoxo do uno e do 

múltiplo. Num segundo momento, a complexidade é efetivamente o tecido de 

acontecimentos, ações, interações, retroações, determinações, acasos, que 

constituem nosso mundo fenomênico (MORIN, 2005, p. 13) 

 

 Cabe ao pensamento complexo ser capaz de considerar as influências recebidas no 

âmbito interno e externo, de forma não individual e nem isolada, mas integrado. Essa é a 
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perspectiva na qual o jornalismo ambiental deve estar inserido ao abordar os problemas 

ambientais e propor soluções para os mesmos. Nesse sentido, não é possível estabelecer uma 

relação de causa e efeito simples e direta em nenhum problema ecológico (CAMPOS, 2006), 

apenas especular sobre diferentes perspectivas sociológicas que culminaram em um 

determinado efeito negativo para o meio ambiente.  

 Nesse contexto, o modo insustentável de vida atual (baseado no consumismo imposto 

como norma de vida no mundo globalizado), é uma das premissas para desencadear vários 

problemas ambientais. Gouveia (2012) explica que as alterações no estilo de vida e nos 

modos de produção e consumo da população são baseadas no avanço do desenvolvimento 

econômico, crescimento populacional, urbanização e revolução tecnológica. Como 

decorrência desses processos, “vem ocorrendo um aumento na produção de resíduos sólidos, 

tanto em quantidade como em diversidade, principalmente nos grandes centros urbanos” 

(GOUVEIA, pg. 1504, 2012).  

 A denominação “lixo” não é mais ambientalmente correta, pois carrega em si a ideia 

de algo inútil, sem serventia. Porém, através dos conceitos de reutilizar ou reciclar, aquele 

material descartado é apenas um “resíduo” passível de ser inserido na cadeia produtivo 

novamente. Portanto, os lixos são considerados resíduos sólidos urbanos (RSU) e eles não 

devem ser jogados fora, devem ser encaminhados para o melhor destino possível.  

 A problemática dos RSU é considerada uma crise ecológica causada não só pelo 

descaso com a gestão de resíduos, mas também com uma “crise dos valores humanos, da 

ética em todas as dimensões” (AZEVEDO, p. 68, [s.d]). Os números atuais e as projeções 

para os próximos anos demonstram que é preciso mobilizar governos, indústrias, empresas e 

a sociedade como um todo para mitigar alguns impactos dos resíduos sólidos previstos, como 

a hiper poluição dos oceanos por plástico, agravamento do aquecimento global e proliferação 

de doenças.  

 Tendo em vista a necessidade de divulgar o assunto e criar instrumentos ligados ao 

tema de Educação Ambiental e Resíduos, criou-se a Política dos 3Rs. Segundo o Plano 

Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS, Lei n° 12.305-10) do Ministério do Meio Ambiente, 

o “conceito dos 3Rs é um eixo orientador de uma das práticas mais necessárias ao 

equacionamento das questões dos Resíduos Sólidos e ao sucesso do PNRS” (pg. 50, 2011). 

A Política de Minimização de Resíduos e a valorização do 3Rs também está presente na 

Agenda 21 e no Art. 19 Inciso X da PNRS, que detalha:  

Reduzir a Geração de Resíduos - em consonância com a percepção de que 

resíduos e, principalmente, resíduos em excesso significam ineficiência de 
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processo, caso típico da atual sociedade de consumo. Este conceito envolve não só 

mudanças comportamentais, mas também novos posicionamentos do setor 

empresarial como o investimento em projetos de ecodesign e ecoeficiência, entre 

outros.  

Reutilizar - aumentando a vida útil dos materiais e produtos e o combate à 

obsolescência programada, entre outras ações de médio e grande alcance. É 

importante ampliar a relevância do conceito, muitas vezes confundido e limitado à 

implantação de pequenas ações de reutilização de materiais que resultam em 

objetos ou produtos de baixo valor agregado, descartáveis e /ou sem real valor 

econômico ou ambiental. Estas práticas têm sido comumente disseminadas como 

solução para o sério problema de excesso de geração e disposição inadequada de 

resíduos e compõem muitas vezes, em escolas e comunidades, grande parte do que 

é considerado como educação ambiental 

Reciclar – valorizando a segregação dos materiais e o encaminhamento adequado 

dos resíduos secos e úmidos, apoiando desta forma, os projetos de coleta seletiva e 

a diminuição da quantidade de resíduos a serem dispostos em consonância com as 

diretrizes da Política Nacional de Resíduos Sólidos (Plano Nacional de Resíduos 

Sólidos, p. 50, 2011). 

 

 Esses três pressupostos iniciais têm como objetivo deixar claro e conciso as ações que 

cada cidadão pode fazer para colaborar com a problemática dos resíduos, atribuindo assim 

ao consumidor final uma parcela da responsabilidade no cuidado com o meio ambiente. 

Entretanto, as diversas lacunas que existem entre a teoria e prática sobre os 3Rs, inclusive a 

falta de esclarecimentos sobre os deveres do poder público e da sociedade civil, devem ser 

superadas com um ambicioso Plano de Comunicação e Educação Ambiental, composto de 

estratégias e novas linguagens capazes de ampliar as possibilidades de envolvimento, 

sensibilização e mobilização da sociedade.  

 Nesse sentido, o jornalismo ambiental é um importante instrumento de comunicação 

para alcançar esses objetivos, tanto a nível de alcance quanto pela credibilidade da 

informação. Por meio de divulgação ações positivas, investigações do poder público e 

privado e abordagem de informações relevantes para a educação da população, os diferentes 

formatos do jornalismo ambiental são requeridos para fazer a diferença na sociedade.  

3.1 REDUZIR HOJE PARA NÃO FALTAR AMANHÃ 

 

Em um mundo que será composto por mais de 9,2 bilhões de pessoas em 2050, 

segundo a World Urbanization Prospects (2018), se nada for feito para reduzir o consumo e 

o descarte, o impacto sobre a oferta de recursos naturais básicos, como água, ar, florestas e 

biodiversidade será extremamente grave (CAMPOS, 2006). Nesse sentido, falar sobre 

“reduzir” está intrinsecamente relacionado com os conceitos de sustentabilidade e consumo 
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consciente, exigindo mudanças de hábitos, cultura e posicionamento de governos, empresas 

e cidadãos para pensar em um futuro habitável.  

A sustentabilidade é um conceito cada vez mais relevante na sociedade por um 

aumento na percepção de que a humanidade está ameaçada como espécie (NASCIMENTO, 

2012). A discussão de que o modo de produção e consumo vigente nos conduz a um desastre 

sem precedentes é fomentada a cada desastre ambiental de origem antrópica (geralmente 

motivado por questões econômicas), como afirma o analista ambiental Lester Brown:  

Pode-se comprovar que a economia está em conflito com os sistemas naturais da 

Terra nas notícias diárias de colapso de pesqueiros, encolhimento de florestas, 

erosão de solos, deterioração de pradarias, expansão de desertos, aumento 

constante dos níveis de dióxido de carbono (CO2), queda de lençóis freáticos, 

aumento da temperatura, tempestades mais  destrutivas, derretimento de geleiras, 

elevação do nível do mar, morte de recifes de coral e desaparecimento de espécies. 

Essas tendências, que assinalam uma relação cada vez mais estressada entre a 

economia e o ecossistema da Terra, estão causando prejuízos econômicos cada vez 

maiores. A certa altura, isso poderá subjugar as forças mundiais do progresso e 

levar ao declínio econômico. O desafio de nossa geração é reverter essas 

tendências, antes que a deterioração ambiental conduza a um declínio econômico 

de longo prazo, como ocorreu com tantas outras civilizações anteriores (BROWN, 

p. 3. 2003).  

 

Dessa forma, a abordagem da sustentabilidade deve ser feita considerando os 

impactos na própria espécie humana, não somente o fim da biodiversidade (como se fazia até 

então). Mas afinal, qual a relação dos resíduos sólidos com o futuro da espécie humana?  

Os problemas dos RSU são oriundos de seu próprio ciclo de vida, baseado na 

produção-consumo-descarte, conhecido como Economia Linear. Afinal, quanto maior o 

consumo, maior a produção e, por decorrência, maior a produção de lixo, maior o consumo 

de energia para produzir, maior a emissão de CO2 no transporte. Além disso, o modo de 

produção e consumo vigente é uma ameaça aos recursos naturais, que não serão suficientes 

para fornecer um modo de vida similar ao da classe média mundial a todos os novos 

ingressantes no mercado, cerca de 120 milhões de pessoas por ano (NASCIMENTO, 2012).   

Desta forma, se nada for feito nos próximos anos, por um lado teremos escassez de 

matéria prima para fabricar os produtos, por outro teremos uma quantidade inimaginável de 

matéria prima jogadas em locais impróprios. Pode-se citar como exemplo o estudo da 

fundação Ellen MacArthur apresentados no Fórum Econômico Mundial de Davos (2019), no 

qual prevê que, em 2050, os oceanos terão mais plásticos do que peixes. Outro estudo feito 

pela Associação Internacional de Resíduos Sólidos (Iswa, sigla em inglês), estimou que 25 
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milhões de toneladas de resíduos são despejados nos oceanos por ano, sendo que 80% desse 

volume é proveniente das cidades.  

A relação dos resíduos sólidos com o futuro da humanidade está relacionada também 

com as diversas consequências ambientais, sociais e econômicas dos resíduos. Como 

exemplo de impacto ambiental, pode-se citar a contribuição dos lixões para o processo de 

mudanças climáticas, originado pela decomposição anaeróbica de matéria orgânica que gera 

grandes quantidades de GEE (gases do efeito estufa), principalmente o metano (CH4) 

(GOUVEIA, 2012). Além disso, estudos recentes da Iswa (2017) consideram os 

microplásticos o problema mais alarmante dos próximos anos, encontrados na água, no ar e 

na cadeia trófica (ingestão de microplásticos).  

Dentre os impactos sociais, pode-se citar os riscos à saúde humana pela disposição 

no solo, em lixões ou aterros, dos RSU. Gouveia (2012) afirma que as principais rotas de 

exposição aos contaminantes do lixo são a dispersão do solo e ar contaminado, a lixiviação 

e a percolagem do chorume. A situação se torna ainda mais crítica para os indivíduos que 

trabalham e vivem da recuperação de materiais do lixo, especialmente em lixões, sem uso de 

equipamentos de proteção. Por outro lado, os catadores de materiais recicláveis podem ser 

considerados os grandes protagonistas da indústria de reciclagem no país (GOUVEIA, 2012), 

contribuindo significativamente para o ciclo produtivo; gerando economia de energia e de 

matéria prima, além de evitar que diversos materiais sejam destinados a aterros.  

Os impactos econômicos relacionados com os RSU têm relação direta com poder 

público e privado. No ano de 2017, o Brasil gastou mais de R$ 10 milhões apenas na coleta 

dos resíduos, cujo total foi de 64,7 milhões de toneladas coletadas (outros 6,9 milhões de 

toneladas de resíduos não foram objeto de coleta) (ABRELPE, 2017). Além dos altos gastos 

com coleta e disposição final dos RSU, os municípios ainda perdem dinheiro, recursos 

naturais e deixam de gerar emprego quando não possuem coleta seletiva.  

Utilizando a perspectiva da sustentabilidade como eixo norteador do 

desenvolvimento e internalizando a responsabilidade compartilhada entre os quatro setores 

da sociedade (governo, indústria, comércio e consumidores), compreende-se a necessidade 

de agir hoje para não faltar no amanhã, começando pelo simples hábito de reduzir o consumo 

e descarte. Como afirma Basen,  

A redução na geração de resíduos demanda respostas urgentes que implicam em 

mudanças dos padrões existentes de produção e consumo da sociedade moderna e 

a implantação de um gerenciamento integrado, sustentável economicamente, 

socialmente justo e ambientalmente eficiente (BASEN, p. 20, 2011). 
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3.2  REUTILIZAR DEVE SER UM HÁBITO   

 

O processo de reutilização dispensa o reprocessamento, ou seja, o item não é 

transformado em um novo produto, apenas ganha uma nova possibilidade de uso. A 

reutilização visa utilizar um produto mais de uma vez, com a mesma função ou não, 

combatendo o desperdício. Alternativas de como utilizar um produto mais de uma vez (ex. 

garrafas PET, caixas de sapato, latas de alumínio, etc.) é comumente utilizado em ações de 

educação ambiental em escolas e comunidades, mas é importante ampliar a relevância desse 

conceito para ações de médio a grande impacto, como o combate à obsolescência programada 

e aumento da vida útil de produtos.  

Novamente, o consumo inconsciente da grande maioria da população e a indústria 

visando lucros, é o ponto de partida para a problemática dos RSU. Após a modernização, 

expansão da economia e crescimento demográfico oriundo do fim da Segunda Guerra 

Mundial (segunda metade do século XX), não só o consumo aumentou significativamente 

em diversos países, como também foram desenvolvidas estratégias mercadológicas para 

estimular a aquisição de bens pelos consumidores, como é o caso da obsolescência 

programada (HOCH, 2016). 

De acordo com Keinert (2007), a obsolescência consiste em inutilizar um produto 

pelo progresso de outros. Esse processo pode ocorrer de modo funcional, perceptivo ou 

programado. A obsolescência funcional ocorre quando um novo produto exerce uma função 

com performance melhor que os anteriores, tornando-os obsoletos (KEINERT, 2007). A 

obsolescência perceptiva acontece quando um produto não causa mais efeito para compra, 

sendo lançado uma nova versão para os consumidores, mas com as mesmas funcionalidades 

(BAUMAN, 2008). No caso da obsolescência programada, os produtos param de funcionar 

ou tornam-se obsoletos em um curto espaço de tempo, tendo que ser obrigatoriamente 

substituídos (LOPEZ, 2012). Para Ribaut (2010), essa é a estratégia de criar coisas para ir ao 

lixo, para o consumidor ter que voltar a comprar.  

É evidente que o consumo exagerado de produtos constantemente fabricados para 

serem jogados fora, são responsáveis pela geração cada vez mais crescente de resíduos. Além 

da quantidade, a variedade de materiais e composição com elementos sintéticos e perigosos 

ao ecossistema e à saúde humana, em virtude das novas tecnologias, tem sido cada vez 

maiores (GOUVEIA, 2012). Esse é o caso do lixo eletrônico, composto de metais pesados 

altamente tóxicos na composição, como o mercúrio, berílio e o chumbo, os quais podem 

contaminar os lençóis freáticos quando enterrados (HOCH, 2016). Um estudo da ONU 
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chamado Global E-waste Monitor (2017) classificou o Brasil como o segundo maior produtor 

de lixo eletrônico das Américas (1,5 milhão de tonelada), atrás somente dos Estados Unidos 

(6,3 milhões de toneladas). Esses números revelam a necessidade de uma mudança 

comportamental urgente, conforme alerta Spínola:  

O modelo de progresso difundido atualmente, que estimula um consumo exagerado 

e que mercantiliza os recursos naturais é insustentável e precisa ser revisto. Esse 

modelo de desenvolvimento excessivamente consumista é altamente impactante 

tanto do ponto de vista social como ambiental. É por isso que a grande questão que 

se coloca hoje em dia é a busca de um novo modelo de desenvolvimento e de 

consumo que não cause tantos impactos no meio ambiente, que seja 

ecologicamente sustentável e que promova uma melhor distribuição da riqueza no 

mundo. Para adotar a ética da vida sustentável, os consumidores deverão 

reexaminar seus valores e alterar seu comportamento. A sociedade deverá 

estimular os valores que apoiem esta ética e desencorajar aqueles incompatíveis 

com um modo de vida sustentável (SPÍNOLA, p. 210, 2001).  

 

Nesse panorama, o desafio é “pensar no futuro a partir de uma percepção 

socioambiental, que aponte para a conciliação da proteção da biodiversidade e 

desenvolvimento” (ARAÚJO, p. 289, 2013). Para essa conciliação em favor do 

desenvolvimento sustentável, é necessário o envolvimento da sociedade com mudanças de 

hábitos de consumo, das empresas fabricarem produtos e serviços mais sustentáveis e dos 

governantes, com políticas públicas integradas que estimulem padrões mais sustentáveis de 

consumo e produção.  

Nesse sentido, para fomentar discussões sobre hábitos de consumo e fortalecer a 

cobrança de empresas e governos sobre os padrões atuais de produção, é necessário a 

contribuição de comunicadores e meios de comunicação em geral, visando informar e ensinar 

novas possibilidades de consumo sustentável (CAMPOS, 2006).  

3.3  RECICLAR PARA COMPLETAR O CICLO  

 

Entender a composição dos resíduos sólidos é essencial para compreender a 

importância da reciclagem em suas diferentes formas. Segundo dados da Associação 

Brasileira de Empresas de Limpeza e Resíduos Especiais (ABRELPE, 2006), os RSU são 

compostos de 57,41% de matéria orgânica, 16,49% de plástico, 13,16% de papel e papelão, 

2,34% de vidro, 1,56% de material ferroso, 0,51% de alumínio, 0,46% de inertes e 8,1% de 

outros materiais. Portanto, cerca de 30 a 40% são materiais recicláveis secos e 50 a 60% são 

matérias orgânicas (Besen, 2011), os dois principais materiais principais da reciclagem. 

Segundo o PNRS, 
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A reciclagem é o processo de transformação dos resíduos que envolve a alteração 

de suas propriedades físicas, físico-químicas ou biológicas, com vistas à 

transformação em insumos ou novos produtos, foi inserida dentre as ações 

prioritárias a serem implementadas (Lei 12.305/2010).  

 

Considerando a reciclagem de materiais secos (papel, plástico, vidro e metal), a 

realidade nas cidades brasileiras é bem diversa. Dados da ABRELPE (2017) apontam que 

3.923 municípios apresentam alguma iniciativa de coleta seletiva (embora muitos não 

abrangem a totalidade de sua área urbana). Dentre as regiões do país, o Sul possui a maior 

cobertura (90,5%) e o centro-oeste a menor cobertura de coleta seletiva (44,8%). No total de 

RSU gerados no país, apenas 13% do total encaminhado para a reciclagem (Ipea, 2010), 

sendo que os benefícios econômicos auferidos com o setor poderiam ser no mínimo seis 

vezes maior com relação ao que se tem registrado atualmente.  

Para potencializar os ganhos com a atividade de reciclagem, um dos principais 

instrumentos a serem considerados é a implantação de programas de coleta seletivas nos 

municípios, aliado à educação ambiental e sensibilização da população. Dessa forma, a 

reciclagem pode ser entendida como uma atividade componente de um sistema de gestão 

integrada de RSU. Para que seja gerado valor no fim da produção, os materiais precisam ser 

descartados, coletados, triados, limpados, pesados, enfardados e transportados de forma 

satisfatória. Portanto, é necessário conectar todos os participantes dessa cadeia produtiva para 

um resultado eficiente.  

Além do papel da gestão pública em gerir a coleta seletiva, a logística reversa (LR) 

foi estabelecida (Lei 12.305/2010) como um instrumento para compartilhar a 

responsabilidade pelo ciclo de vida dos produtos. Seu objetivo é viabilizar um conjunto de 

ações que visam a restituição dos produtos para reaproveitamento, ou outra destinação final 

ambientalmente adequada. Alguns setores industriais são obrigados por lei a realizarem a 

LR, como as embalagens de agrotóxicos (Lei n° 9.974/2000) e pneus inservíveis (CONAMA 

N° 416/2009), porém outros setores também têm aderido à LR, como as indústrias de 

embalagens de alumínio, aço, papel/papelão, plástico e vidro.  

Por fim, um dos principais elos na cadeia de reciclagem entre poder público e privado 

é o cidadão. Responsáveis por praticar o consumo consciente, segregar na fonte geradora e 

descartar corretamente, os consumidores finais são essenciais nesse processo. Entretanto, 

uma pesquisa do IBOPE (2018), que aplicou entrevistas a 1.816 pessoas em todos os Estados 

e Distrito Federal, aponta que a população pouco ou nada sabe sobre a coleta seletiva. Os 
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dados mostram que 98% das pessoas enxergam a reciclagem como algo importante, porém 

essa percepção não se reflete no comportamento: 75% revelaram não separar seus resíduos 

em casa e 66% dos entrevistados afirmaram saber pouco ou nada a respeito da coleta seletiva.  

Os resultados da desinformação e da pouca ação desses três setores da sociedade, são 

responsáveis pelo envio aos aterros e lixões (sem contar os destinos impróprios) de matéria 

prima que poderia retornar para a economia, além de diminuir os impactos ambientais. Dentre 

os materiais passíveis de serem reciclados, o alumínio representa o maior percentual de 

reciclagem no país (cerca de 97,9%) justamente pelo seu elevado valor de mercado. 

Entretanto, materiais como o plástico, possui baixo valor de mercado e alto potencial de 

contaminação ambiental.  

Segundos dados da WWF (2019), apenas 20% dos resíduos plásticos são recolhidos 

para reciclagem, acarretados pelas falhas sistemáticas ao longo da cadeia comercial do 

plástico, fazendo com que o descarte na natureza seja mais barato que o manejo eficaz até o 

fim de seu ciclo de vida. Contudo, a poluição plástica se tornou um grande desafio para o 

mundo natural, para a sociedade e para a economia global, tendo em vista que os solos, águas 

doces e oceanos estão contaminados com macro, micro e nanoplásticos (MURPHY et al, 

2016). As consequências da poluição plástica não se limitam ao meio ambiente, mas atinge 

também a saúde humana, principalmente pela ingestão de microplásticos nos alimentos e 

emissões de CO2 decorrentes da gestão de resíduos (WWF, 2019).  

Novamente, a reciclagem se torna a solução mais eficiente para conter os danos da 

poluição plástica. É necessário desenvolver a capacidade de reciclar pelo menos 60% dos 

resíduos plásticos gerados, ou aproximadamente 113 milhões de toneladas, a partir de uma 

melhor separação dos resíduos e desenvolvimento de produtos de fácil reuso (WWF, 2019). 

Ampliar a taxa de coleta de resíduos para 100%, poderia gerar mais de um milhão de 

empregos e injetar mais de R$ 8 bilhões na economia (Ipea, 2010). 

Em uma outra esfera de ações está a reciclagem de materiais orgânicos, que ocorre 

por meio de um processo conhecido como compostagem. Esse processo pode ser definido 

como a decomposição biológica, aeróbica e termofílica, controlado e manejado, de 

degradação dos resíduos orgânicos (EPSTEIN, 2002). O resultado final do processo é a 

geração de um substrato (composto) de alto valor químico-físico-biológico, que pode ser 

utilizado como fertilizante orgânico em cultivo de plantas.  

Dentre os mais diversos benefícios vinculados ao processo de compostagem 

(doméstica ou industrial), tem-se as seguintes aplicações: i) Fornecimento de matéria 

orgânica para beneficiar as características físicas, químicas e biológicas do solo (JUNIOR et 
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al, 2010); ii) Tecnologia de baixo custo que reduz a destinação de resíduos para aterros 

sanitários (ALVES, 2005); iii) geração de baixas quantidades de metano em comparação com 

aterros (BARTON et al, 2008); iv) possibilita uma relação mais harmoniosa entre a área 

produtora de alimentos e a área consumidora, além de estimular um fluxo energético mais 

sustentável (ODUM, 1983); v) geração de um nicho de mercado e geração de renda.  

Apesar da massa de RSU apresentar alto percentual de matéria orgânica (mais de 

50%), as experiências de compostagem, no Brasil, ainda são incipientes. Atualmente, o Brasil 

possui 260 usinas de compostagem (IBGE, 2000), responsáveis por reciclar 1,6% dos 

resíduos orgânicos gerados no país (Ipea, 2012). Segundo IPEA, 

O resíduo orgânico, por não ser coletado em separado, acaba sendo encaminhado 

para disposição final junto com os resíduos perigosos e com aqueles que deixaram 

de ser coletados de maneira seletiva. Esta forma de destinação gera, para a maioria 

dos municípios, despesas que poderiam ser evitadas caso a matéria orgânica fosse 

separada na fonte e encaminhada para um tratamento específico, por exemplo, via 

compostagem. (Ipea, p. 14, 2012). 

Nota-se que a compostagem é de fundamental importância para amenizar a problemática dos 

RSU, entretanto, da mesma forma que na reciclagem de matéria seca, os desafios do processo 

envolvem todos os atores sociais, desde o consumidor até os órgãos públicos a nível nacional. Por 

meio de ações de educação ambiental e comunicação social, tem-se disseminado pelo país uma ideia 

de gestão descentralizada de resíduos orgânicos como um novo paradigma (SIQUEIRA & ABREU, 

s.d). O foco desse modelo de gestão é a multiplicação da ação em pequena escala (em casas, escolas, 

condomínios, etc.), ao invés de uma usina de escala industrial. Siqueira e Abreu (s.d) explicam que 

uma das grandes vantagens dessas ações é promover um contato mais próximo entre o gestor e a 

comunidade, impulsionando a consciência ambiental e a mudança comportamental nos indivíduos da 

comunidade. 
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4  PRODUÇÃO DAS REPORTAGENS AUDIOVISUAIS  

 

A série “Lixo e Sustentabilidade” foi concebida considerando o atributo de 

periodicidade como fundamental para o jornalismo ambiental (BUENO, 2007). Sendo assim, 

o canal no Youtube intitulado “Biotalk”, será o veículo que permitirá a constante produção e 

divulgação de materiais audiovisuais sobre sustentabilidade e meio ambiente.  

O termo “audiovisual” é, por origem, uma combinação de dois termos, “áudio” e 

visual”, que foram unidos em uma palavra para definir produtos ou processos que 

apresentam, simultaneamente, representações em áudio e vídeo (LONGHI, 2014). Os 

gêneros audiovisuais no webjornalismo também possuem referência direta com uma 

“comunicação destinada simultaneamente aos sentidos da audição e da visão” (RABAÇA E 

BARBOSA, p. 49, 2002). Na descrição de Cebrián Herreros (2007), pode ser entendido como 

tudo o que pertence ou é relativo ao uso simultâneo e/ou alternativo do visual e auditivo, 

além de apresentar características próprias para captação e difusão.  

Segundo Beatriz Becker (2009), as narrativas jornalísticas audiovisuais, tanto na TV, 

quanto na internet, são práticas de jornalismo que têm sofrido influências mútuas e passam 

por um processo de hibridização mediada pelas tecnologias digitais. Entretanto, segundo a 

autora,  

É necessário reconhecer que há maneiras distintas de trabalhar o material 

audiovisual e modos singulares de organizar ideias e fazer uso de um conjunto de 

características narrativas e de recursos técnicos, compreensíveis e facilmente 

identificáveis pelo receptor e/ou usuário associados a dispositivos técnicos 

distintos que reconhecemos como gêneros discursivos. (BECKER, p. 97, 2009). 

 

Dessa forma, uma das maneiras de trabalhar o material audiovisual é por meio da 

reportagem. Canavilhas e Baccin (p. 14, 2015) consideram que esta é um dos “principais 

campos de experimentação que o jornalismo possui, permanecendo como uma modalidade 

expressiva central para a informação diferenciada, profunda e aberta”. As reportagens 

compõem o gênero jornalístico informativo (SEIXAS, 2013), sendo esse um “relato 

ampliado de um acontecimento que já repercutiu no organismo social e produziu alterações 

que são percebidas pela instituição jornalística (MELO, p. 65, 1994). Apesar de ter sido 

conceituada originalmente para o jornalismo impresso, esse gênero é adotado por todos os 

meios de comunicação, seja nos meios eletrônicos, digitais ou impresso.  

Ao veicular as reportagens audiovisuais em uma plataforma online, a narrativa 

adquire características do webjornalismo e, consequentemente, torna-se uma hipermídia por 

fazer uso de várias modalidades comunicativas (PAVLIK, 2005). Por modalidades 



30 

 

 

comunicativas, entendem-se “todos os recursos utilizados para facilitar e ampliar a 

compreensão dos acontecimentos relatados nas reportagens, que podem ser texto escrito, 

áudio, vídeo, fotografias, animações e infográficos” (CANAVILHAS & BACCIN, 2015). 

Dessa forma, as características do audiovisual e hipermídia conversam entre si, tanto pela 

característica do produto quanto na veiculação do mesmo.  

 

4.1  PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  
 

Dentre diversas questões ambientais atuais, a problemática do lixo foi escolhida pelo 

grau de importância do tema e a escassez de materiais didáticos/informativos sobre o assunto. 

Antes da produção das reportagens, foram realizadas pesquisas sobre RSU, sustentabilidade, 

políticas públicas e tendências de mercado para delinear os assuntos a serem tratados. A 

escolha de tratar sobre os 3Rs (reduzir, reciclar e reutilizar) foi baseada na popularidade do 

termo na sociedade. Desse modo, foi estruturado a série “Lixo e Sustentabilidade”, com 

planejamento de três vídeos abordando os 3Rs. A partir de então, foi elaborado um roteiro 

para cada vídeo, sendo todos compostos pelos mesmos elementos estruturais (Off, passagem 

e sonora). Foram produzidos apenas os dois primeiros vídeos da série (reduzir e reciclar) até 

o momento desse trabalho, porém o último vídeo será produzido nos próximos meses.  

O vídeo n° 1, intitulado “Reduzir hoje para não faltar amanhã”, teve como objetivo 

informar sobre o problema ambiental, social e econômico envolvido com a imensa produção 

de resíduos e descarte incorreto, além de dar dicas de como cada um pode fazer sua parte na 

redução do lixo. Foram feitas três entrevistas, levando em consideração a autoridade sobre o 

assunto. Após o convite e organização das datas, as reportagens começaram a ser produzidas. 

Foi utilizada uma filmadora semiprofissional (Sony NxCam), um tripé e um microfone 

lapela. Todas as filmagens aconteceram no mês de outubro de 2019.  

A primeira entrevistada foi Prof. Dra. Edineia Aparecida de Souza Paccola, atual 

professora da disciplina de Resíduos Sólidos no Mestrado em Tecnologias Limpas do Centro 

Universitário de Maringá. Foram feitas três perguntas à Edineia, sendo elas: 1) Qual o 

panorama dos aterros e lixões no Brasil atualmente? 2) Quais os impactos sociais, ambientais 

e econômicos devidos à falta de regularizações na destinação dos resíduos? 3) Existe uma 

maneira da sociedade civil contribuir para amenizar a problemática dos lixos? 

O segundo entrevistado da reportagem foi o Rodrigo Sabatini, presidente do Instituto 

Lixo Zero Brasil, diretor da ZWIA (Zero Waste International Alliance) e fundador do 

movimento Zero Waste Youth. Devido ao fato de o Rodrigo morar em Florianópolis, as 
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perguntas foram enviadas por e-mail para serem respondidas por vídeo. Foram feitas as 

seguintes perguntas: 1) O que é o Conceito Lixo Zero? 2) Qual o papel das organizações 

públicas e privadas para atingir a meta lixo zero? 3) Quais as vantagens (econômicas, 

ambientais, sociais/culturais) de se implementar o conceito Lixo Zero em cidades, empresas 

ou até mesmo na vida pessoal?  

A terceira e última entrevistada do vídeo n° 1 foi a ativista e engenheira ambiental 

Maria Emídio Constantino, idealizadora do blog “Maria Virou Eco”, que tem por missão 

divulgar boas práticas ambientais para reduzir os impactos ambientais, incluindo diminuir a 

produção de resíduos. A entrevista, realizada em Londrina (PR), foi estruturada em formato 

de bate-papo e teve como objetivo falar sobre um estilo de vida sustentável, com dicas 

práticas de como substituir objetos descartáveis no dia a dia.  

O vídeo n° 2, intitulado “Reciclar para completar o ciclo”, foi estruturado com o 

objetivo de apresentar os destinos possíveis (e corretos) dos resíduos além do aterro sanitário. 

Para isso, foram realizadas quatro entrevistas, levando em consideração a autoridade sobre o 

assunto ou a experiência de trabalho na área. Após o convite e organização das datas, as 

filmagens foram produzidas. Novamente, foi utilizada uma filmadora semiprofissional (Sony 

NxCam), um tripé e um microfone lapela. Todas as filmagens aconteceram no mês de 

outubro de 2019.  

A primeira entrevista foi feita com a gerente do Instituto de Logística Reversa (ILOG), 

Soraya Bischoff, na cooperativa de reciclagem CooperPalmeiras. Durante a entrevista, foram 

levantados questionamento acerca do papel das empresas na logística reversa, sobre o 

funcionamento da logística da coleta seletiva e os resultados esperados com uma coleta 

eficiente. No mesmo local foi entrevistada Silvana Brasil de Cena, trabalhadora há 10 anos 

na cooperativa, para conhecer um pouco da rotina de trabalho e as principais dificuldades 

enfrentadas ali.  

A segunda entrevistada do vídeo n° 2, foi a Prof. Dra. Sônia Trannin de Mello, 

coordenadora do projeto de coleta de tampinhas plásticas no Museu Dinâmico 

Interdisciplinar (MUDI). Esse projeto visa, além da educação ambiental, a coleta das 

tampinhas para posterior venda e doação a alguma cooperativa de reciclagem de Maringá. O 

objetivo da entrevista foi exemplificar uma ação em instituição de ensino em prol da 

reciclagem. As filmagens foram feitas no MUDI no dia da inauguração do projeto.  

Por fim, a terceira entrevista do vídeo foi sobre a reciclagem de materiais orgânicos, 

conhecido como compostagem. A entrevistada foi a bióloga Gislaine Souza Rosa, que 

trabalha com consultoria em compostagem e ensinou os processos para ter uma composteira 
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doméstica em casas e apartamentos. As imagens foram feitas na residência da Gislaine para 

usar sua própria composteira como exemplo. 

Além das entrevistas, todas as gravações que configuram as apresentações do vídeo, 

foram realizadas no campus da UniCesumar. A edição dos vídeos contemplou a pesquisa por 

imagens adicionais na plataforma do Youtube, revisão dos materiais filmados, seleção das 

sonoras, produção de animações e compilação das produções em sequência. A ordem da 

edição do material foi baseada nos roteiros de gravação previamente estabelecidos.  

Os vídeos foram inseridos na plataforma do Youtube, no canal da empresa Biotalk, que 

podem ser acessados pelo link www.bit.ly/lixoesustentabilidade. A empresa presta serviços 

ligados à Comunicação Ambiental e, com a série de reportagens, inicia também o ramo de 

Jornalismo Ambiental.   

4.2  DESCRIÇÃO DAS REPORTAGENS  

 

A série de reportagens “Lixo e Sustentabilidade” é uma produção audiovisual com 

veiculação na web. Foram finalizados os dois primeiros vídeos da série, mas com potencial 

de continuidade e periodicidade. O título escolhido faz menção à problemática tratada (lixo) 

e à solução ambiental mais plausível (sustentabilidade), sendo ao mesmo tempo contrastantes 

e complementares. A escolha da palavra “lixo” ao invés de “resíduo”, embora não sejam 

sinônimos, se deu pela popularidade do primeiro termo em detrimento do segundo.  

O primeiro vídeo da série, intitulado “Reduzir hoje para não faltar amanhã”, tem 

duração de 17 minutos e 42 segundos. A trilha sonora é instrumental, com o intuito de 

inspirar, levando o espectador a uma sensação de atitude e motivação. Com o objetivo de 

tratar sobre reduzir o consumo e descarte, o vídeo inicia com imagens sobre consumo 

exagerado, descarte incorreto e poluição, enquanto é narrado sobre a sustentabilidade. Em 

seguida, em formato de passagem, apresenta-se o conceito de sustentabilidade e é feito o 

convite para os espectadores assistirem o vídeo.  

Após a abertura da série, imagens acompanham a narração sobre os problemas 

relacionados aos resíduos, sendo elas relacionadas à poluição, alimentos embalados sem 

necessidade, extração do petróleo para fabricação do plástico, lixão a céu aberto, entre outros. 

A sequência de imagens é seguida pela entrevista da Prof. Dra. Edneia Aparecida, que explica 

sobre alguns problemas oriundos dos aterros e lixões. Novamente, por meio de imagens e 

narração, é abordado sobre algumas consequências das questões levantadas pela professora, 

como a contaminação no ar, solo e água pelos resíduos.  

http://www.bit.ly/lixoesustentabilidade
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Outros assuntos tratados no decorrer do vídeo são sobre o uso de objetos de uso único 

(descartáveis) e a contaminação dos plásticos. Além disso, Rodrigo Sabatini, presidente do 

Instituto Lixo Zero Brasil, explica sobre o Movimento Lixo Zero e as vantagens econômicas, 

sociais e ambientais de se implementar esse conceito em cidades, empresas e vida pessoal. 

Sobre o estilo de vida baseado na sustentabilidade, a ativista Maria Constantino comenta 

sobre atitudes “eco” que cada cidadão pode tomar, além de dicas práticas para reduzir a 

produção de lixo.  

O segundo vídeo produzido, chamado “Reciclar para fechar o ciclo”, tem duração de 

15 minutos e 30 segundos. Com objetivo de incentivar a reciclagem seca e orgânica, o vídeo 

inicia com uma passagem contendo a explicação dos conceitos básicos de resíduo, rejeito, 

compostos orgânicos e recicláveis. A partir dessa explicação e dos dados apresentados sobre 

a geração de lixo, entende-se que é possível reduzir 90% do encaminhamento de resíduos aos 

aterros por meio da reciclagem.  

A primeira entrevista do vídeo acontece com Soraya Bischoff, gerente do Instituto de 

Logística Reversa do Paraná, na cooperativa de reciclagem CooperPalmeiras. Após a 

explicação sobre o papel das empresas, governos e cidadãos na reciclagem, é realizado 

entrevista com uma trabalhadora local, Silvana Brasil, que descreve o funcionamento do 

trabalho nas cooperativas. Em seguida, é entrevistada a Professora Sônia Tranin, no Museu 

Dinâmico Interdisciplinar da UEM (MUDI), sobre o projeto de reciclagem de tampinhas 

plásticas por ela coordenado.  

Por fim, o vídeo termina com a entrevista de Gislaine Souza Rosa, bióloga e 

especialista em compostagem, que explica como é o processo de reciclagem de material 

orgânico que pode ser feito dentro de casa. Em formato de conversa, Gislaine mostra sua 

composteira doméstica e comenta sobre as etapas do processo, cuidados que devem ser 

tomados e os resultados esperados, sendo eles o composto e o biofertilizante.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A prática jornalística, especialmente com a ênfase ambiental, possibilita a conexão 

de informações entre ciência e sociedade, partindo do pressuposto que a informação é uma 

ferramenta de transformação social. Por meio do exercício das funções informativa, 

pedagógica e política do jornalismo ambiental, o profissional da área pode trabalhar com uma 

infinidade de pautas ambientais visando a democratização da informação, participação da 

sociedade e posicionamento crítico diante de situações indesejadas.  

Nesse sentido, a série de reportagens “Lixo e Sustentabilidade” é apenas o início de 

uma sequência de vídeos que visam a educação e mobilização social, utilizando como recurso 

técnicas da comunicação social e características do jornalismo ambiental. Com uma 

linguagem simples e direta, os vídeos podem ser utilizados em salas de aula ou vistos 

individualmente, sem necessidade de sequência lógica e por meio de qualquer dispositivo 

móvel com acesso à internet.  

As características que facilitam o entendimento do assunto para toda a população, são 

importantes para que as produções jornalísticas cumpram suas funções e sejam cada vez mais 

frequentes, eficazes e requisitadas. Na luta pela preservação ambiental, somente com a união 

de todos os atores sociais os resultados são atingidos, por isso é fundamental uma 

comunicação permeável e impactante.  
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APÊNDICE A – ROTEIROS 

 

Roteiro: LIXO E SUSTENTABILIDADE 

Vídeo 1: Reduzir hoje para não faltar 

amanhã 

Tempo: 17’ 

Data: out/2019 

Roteiro: Isabela Machado  

Apresentação: Isabela Machado 

Edição: Dione Ferreira 

Imagens: Dione Ferreira 

(TRILHA SONORA DE ABERTURA – 

INSPIRING CINEMATIC 

BACKGROUND) 

 

SEQUÊNCIA DE IMAGENS  

NATUREZA 

TIME LAPSE CIDADE  

PESSOAS CAMINHANDO  

COMPRAS  

LIXO NO OCEANO  

PLÁSTICOS 

 

 

OFF  

ISABELA MACHADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASSAGEM  

ISABELA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARA VOCÊ, O QUE É A 

SUSTENTABILIDADE?  

 

O MODO DE VIDA SUSTENTÁVEL 

DEVE DEIXAR DE EXISTIR APENAS 

NA TEORIA E PASSAR PARA A 

REALIDADE, POR MEIO DE CADA UM 

DE NÓS.  

 

 

A PALAVRA SUSTENTABILIDADE 

QUER DIZER ALGO MUITO SIMPLES: 

VIVER HOJE SEM PREJUDICAR O 

AMANHÃ.  

 

ELA DEVE SER COMPARTILHADA 

ENTRE 4 SETORES: GOVERNOS, 

INDÚSTRIAS, COMÉRCIO E 

CONSUMIDORES.  

 

FALANDO EM CONSUMIDORES, NÓS 

CONSUMIMOS MUITA COISA O 

TEMPO TODO E, QUANTO MAIS SE 
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ABERTURA DO VÍDEO 

CG: LIXO E SUSTENTABILIDADE 

EPISÓDIO 1: REDUZIR HOJE PARA 

NÃO FALTAR AMANHÃ 

 

 

 

 

 

OFF 

ISABELA  

 

SEQUÊNCIA DE IMAGENS: 

PRODUÇÃO DE GARRAFAS PET  

ALIMENTOS EMBALADOS  

EXTRAÇÃO DE PETRÓLEO (MATÉRIA 

PRIMA) 

PRODUÇÃO DE GRANULOS DE 

PLÁSTICO  

DESCARTE DE LIXO NO LIXÃO  

LIXO NOS OCEANOS  

 

 

 

CONSOME, MAIS SE DESCARTA. ESSE 

É UM DOS PRINCIPAIS PROBLEMAS 

AMBIENTAIS CAUSADOS PELA 

SOCIEDADE: O MODO DE CONSUMO 

ATUAL.  

 

NESSA SÉRIE VOCÊ VAI ENTENDER 

COMIGO O TAMANHO E AS 

CONSEQUÊNCIAS DO PROBLEMA 

SOBRE O LIXO QUE PRODUZIMOS 

DIARIAMENTE. VAMOS FALAR 

TAMBÉM ALGUNS CAMINHOS PARA 

QUE VOCÊ COMECE HOJE UM NOVO 

ESTILO DE VIDA BASEADO NOS 3R’S: 

REDUZIR, RECICLAR E REUTILIZAR. 

 

VEM COMIGO REPENSAR SUA 

ROTINA!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COM UMA SOCIEDADE CADA VEZ 

MAIS VELOZ, EXIGENTE E 

PRECISANDO DE PRATICIDADE, A 

QUANTIDADE DE MATERIAIS 

CONSUMIDOS NUNCA FOI TÃO 

GRANDE NA HISTÓRIA DA 

HUMANIDADE. 

 

COM ISSO, HOUVE UM AUMENTO DA 

QUANTIDADE DE MATÉRIA PRIMA 

EXTRAÍDA DA NATUREZA E TAMBÉM 

DA QUANTIDADE DE MATERIAIS 

JOGADOS FORA CONSTANTEMENTE.  

 

 

O PROBLEMA É QUE NÃO EXISTE 

FORA. 

BOA PARTE DO QUE É DESCARTADO 

TEM SIDO JOGADO EM LUGARES 
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SONORA 

PROFESSORA EDINEIA 

 

CG: Dra. Edineia Aparecida de Souza 

        Professora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGENS 

 

LIXÃO A CÉU ABERTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INAPROPRIADOS, COMO OS 8 

MILHÕES DE TONELADAS DE LIXO 

POR ANO DESPEJADO NOS OCEANOS 

(DESSES, 2 MILHÕES E MEIO DE 

TONELADAS DE PLÁSTICO CHEGAM 

NOS OCEANOS PELOS RIOS, NÃO 

PELA REGIÃO COSTEIRA). 

 

ALÉM DISSO, OS RESÍDUOS QUE SÃO 

DEPOSITADOS NA TERRA TAMBÉM 

SÃO CAUSADORES DE DIVERSOS 

PROBLEMAS SOCIOAMBIENTAIS. 

 

 

 

 

“A GESTÃO PELA SOCIEDADE, DOS 

RESÍDUOS, CAUSOU UM GRANDE 

PROBLEMA PARA NÓS E PARA O 

MEIO AMBIENTE. TODO ESSE 

RESÍDUOS FOI PARAR SOBRE O SOLO 

E ISSO GEROU UMA GRANDE 

PROBLEMÁTICA AMBIENTAL. TODO 

ESSE RESÍDUO PLÁSTICO E 

ORGÂNICO, E O ORGÂNICO QUE 

GERA O CHORUME (AQUELA ÁGUA 

QUE ESTÁ NOS RESÍDUOS 

ORGÂNICOS) VAI PERCOLAR NO 

SOLO E ATINGIR OS LENÇÓIS 

FREÁTICOS. ENTÃO HOJE NO BRASIL, 

EXISTE UM GRANDE PROBLEMA COM 

OS LIXÕES.  

 

76% DO LIXO AINDA SÃO MANTIDOS 

INADEQUADAMENTE, COLOCADOS 

LIVRES SOBRE O SOLO, SEM 

NENHUMA PREOCUPAÇÃO 

13% DOS ATERROS SÃO 

CONTROLADOS, OU SEJA, UMA 

VALA. É A MESMA COISA DE JOGAR 

O LIXO DEBAIXO DO TAPETE, MAS OS 

PROBLEMAS AMBIENTAIS E SOCIAIS 

CONTINUAM ALI.  

10% SÃO OS ATERROS SANITÁRIOS. 

SÓ 10% DO PAÍS QUE ESTÁ COM OS 

ATERROS DENTRO DA LEI.  
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OFF 

ISABELA  

 

SEQUÊNCIA DE IMAGENS  

LIXÃO  

POLUIÇÃO DO AR  

POLUIÇÃO DO SOLO  

POLUIÇÃO DAS ÁGUAS  

 

 

 

 

 

PASSAGEM 

ISABELA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OFF 

ISABELA  

 

SEQUÊNCIA DE IMAGENS: 

SACOLAS PLÁSTICAS  

OBJETOS DESCARTÁVEIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SONORA 

PROFESSORA EDINÉIA 

 

 

O DESCARTE INCORRETO DOS 

RESÍDUOS TEM CONTAMINADO O AR, 

O SOLO, E A ÁGUA, SEJA AQUELA 

QUE BEBEMOS OU O HABITAT PARA 

MILHARES DE ESPÉCIES.  

MAS ANTES DE SER DESCARTADO, O 

PRODUTO PRECISA SER CONSUMIDO. 

POR ISSO, REDUZIR O CONSUMO É 

ESSENCIAL, SENDO ESSE O 

PRINCIPAL PAPEL DOS CIDADÃOS.  

 

 

 

O ESTILO DE VIDA SUSTENTÁVEL, 

COM MENOS PRODUÇÃO DE LIXO E 

CONSUMO MAIS CONSCIENTE, DEVE 

SER UM HÁBITO! SUBSTITUIR OS 

OBJETOS DESCARTÁVEIS, DE USO 

ÚNICO, É UM IMPORTANTE PASSO 

NESSE PROCESSO, VISTO QUE A 

MAIORIA DELES SÃO FEITOS DE 

PLÁSTICO.  

 

 

 

O PROBLEMA DOS PLÁSTICOS É 

GIGANTE, ASSIM COMO SUA 

PRODUÇÃO MUNDIAL. DESDE 

QUANDO FORAM CRIADOS, CERCA 

DE 70 ANOS ATRÁS, JÁ FORAM 

PRODUZIDOS MAIS DE 8 BILHÕES DE 

TONELADAS DE PLÁSTICO NO 

MUNDO, SENDO QUE TODO ESSE 

MATERIAL AINDA ESTÁ NA TERRA.  

 

ALÉM DISSO, O PLÁSTICO É O 

MATERIAL MAIS UTILIZADO NOS 

DESCARTÁVEIS, OBJETOS 

UTILIZADOS APENAS UMA VEZ. OU 

SEJA, É UTILIZADO UM MATERIAL 

QUE DURA 500 ANOS NA NATUREZA 

PARA SER UTILIZADO POR MENOS DE 

20 MINUTOS - ISSO VALE PARA 

SACOLAS, COPOS, TALHERES, ETC.  

 

“NOSSA ÁGUA ESTÁ 

EXTREMAMENTE CONTAMINADA 

COM MICROPLÁSTICOS. OS NOSSOS 
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PASSAGEM 

ISABELA 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

SONORA  

RODRIGO SABATINI  

 

CG: Rodrigo Sabatini  

       Presidente do Instituto Lixo Zero Brasil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OCEANOS, TEM ILHAS DE PLÁSTICOS, 

DO TAMANHO DO ESTADO DO 

PARANÁ.  

E ESSE PLÁSTICO FOI PARAR LÁ POR 

QUEM? POR NÓS! ESSES PLÁSTICOS 

VÊM DAS CIDADES, DO RESÍDUOS DO 

CONSUMO, DO JOGAR, DO DESCARTE 

INCORRETO. ENTÃO VAI PARAR NOS 

RIOS, OS RIOS ESTÃO 

CONTAMINADOS. VÁRIOS ARTIGOS 

CIENTÍFICOS ESTÃO RELATANDO E 

ALERTANDO SOBRE ISSO. ENTÃO É 

UMA QUESTÃO DE CONSCIÊNCIA, DE 

NOS CONSCIENTIZARMOS QUE O 

PLANETA TERRA É A NOSSA CASA” 

 

 

DEVIDO À TODA ESSA 

PROBLEMÁTICA DOS RESÍDUOS, O 

MOVIMENTO LIXO ZERO TEM 

CRESCIDO NO BRASIL E NO MUNDO. 

ESTE É UM CONCEITO QUE PROMOVE 

O MÁXIMO APROVEITAMENTO E 

CORRETO ENCAMINHAMENTO DOS 

RESÍDUOS RECICLÁVEIS E 

ORGÂNICOS. O OBJETIVO É O FIM DO 

ENCAMINHAMENTO DESTES 

MATERIAIS PARA OS ATERROS, 

LIXÕES OU INCINERAÇÃO.  

 

 

 

“O CONCEITO LIXO ZERO, DEFINIDO 

PELA ZERO WASTE INTERNATIONAL 

ALLIANCE DIZ QUE LIXO ZERO É 

UMA META ÉTICA, ECONÔMICA 

EFICIENTE E VISIONÁRIA, PARA 

FAZER AS PESSOAS MUDAREM SEU 

COMPORTAMENTO DE FORMA A 

EMULAR OS PROCESSOS NATURAIS 

ONDE TUDO QUE É DESCARTADO 

POR UM É UTILIZADO PELO OUTRO, 

FECHANDO O CICLO”.  

 

“POR FIM, LIXO ZERO, 

FILOSOFICAMENTE, PODE SER 

TAMBÉM UMA META, UTOPIA. 

UTOPIA É ALGO QUE ESTÁ SEMPRE 

DOIS PASSOS À NOSSA FRENTE, E 
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IMAGENS: 

COLETA DE LIXO NOS MUNICÍPIOS  

 

 

 

 

 

LOGÍSTICA REVERSA 

 

 

 

 

 

 

DICAS DE SUBSTITUIÇÃO DE 

PLÁSTICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTREVISTA 

MARIA CONSTANTINO 

 

CG: Maria Constantino  

        Engenheira ambiental e ativista 

SERVE PARA NOS FAZER CAMINHAR. 

ENTÃO O LIXO ZERO É ALGO QUE 

VAI NOS FAZER PERSEGUIR NA 

NOSSA VIDA, NA NOSSA 

COMUNIDADE, POR SER ALGO QUE É 

BOM PARA TODOS, É BOM PARA A 

SOCIEDADE, NATUREZA E PLANETA”.  

 

 

“LIXO ZERO É IMPORTANTE PARA O 

PODER PÚBLICO, PODER PRIVADO E 

PARA A SOCIEDADE CIVIL 

ORGANIZADA. PARA O PODER 

PÚBLICO É PORQUE DEVE, PRIMEIRO, 

ASSUMIR A RESPONSABILIDADE DE 

DAR O DESTINO, ESTABELECER AS 

METAS, REGULAR, E POR FIM, 

PROVER TODOS OS INSTRUMENTOS 

PARA QUE EU, COMO CIDADÃO, 

POSSA EXERCER MINHA CIDADANIA. 

NO SETOR PRIVADO, ISSO VAI 

GARANTIR QUALIDADE E VAI 

ASSUMIR SUA RESPONSABILIDADE 

LEGAL E SOCIAL, RECEBENDO OS 

RESÍDUOS DAQUILO QUE ELES 

VENDEM OU PRODUZEM, 

PROMOVENDO A LOGÍSTICA 

REVERSA. NA SOCIEDADE CIVIL 

ORGANIZADA, ELA É RESPONSÁVEL 

POR DISSEMINAR O CONCEITO, 

EDUCAR AS PESSOAS, E FAZER COM 

QUE ESSAS PESSOAS ASSUMAM UM 

COMPROMISSO ÉTICO, ONDE 

PROCURAM DIMINUIR O IMPACTO 

DA SUA INFLUÊNCIA NA 

COMUNIDADE MELHORANDO OS 

HÁBITOS PARA A PRÓPRIA SAÚDE, 

ASSIM COMO SEU ENTORNO (PRÉDIO, 

BAIRRO, PLANETA), POR ISSO É UM 

COMPROMISSO ÉTICO, ATRAVÉS DE 

UMA ATITUDE CIDADÃ”  

 

 

PERGUNTAS ISABELA:  

1- O QUE É SER ECO?  

2- PORQUE REDUZIR É TÃO 

IMPORTANTE?  

3- QUAIS AS MUDANÇAS MAIS 

DIFÍCEIS PARA VOCÊ?  
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Roteiro: Lixo e Sustentabilidade  

Vídeo 2: Reciclar para fechar o ciclo 

Tempo: 10’ 

Data: out/2019 

Roteiro: Isabela Machado  

Apresentação: Isabela Machado 

Edição: Dione  

Imagens: Dione 

PASSAGEM 

ISABELA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CG:  

 

REJEITO (lado esquerdo) 

RESÍDUO (lado direito) 

RECICLÁVEIS  

COMPOSTÁVEIS 

 

 

 

 

 

 

 

ABERTURA DO VÍDEO 

CG: LIXO E SUSTENTABILIDADE 

EPISÓDIO 2: RECICLAR PARA FECHAR 

O CICLO 

 

 

OFF 

ISABELA  

 

IMAGENS 

SEPARAÇÃO MATERIAL RECICLÁVEL 

NA COOPERATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

LIXO.  

DIZEM QUE O LIXO É TUDO AQUILO 

QUE NÃO TEM MAIS SERVENTIA, QUE 

NÃO TEM MAIS VALOR. 

INDEPENDENTE DA ORIGEM OU DA 

CONSTITUIÇÃO, SE FOI JOGADO NA 

LIXEIRA É PORQUE PODE SER 

DESCARTADO DA MANEIRA QUE FOR.  

PORÉM, PRECISAMOS REVER ESSES 

CONCEITOS!  

 

ANTES DE MAIS NADA, É 

FUNDAMENTAL COMPREENDER A 

DIFERENÇA ENTRE RESÍDUO E 

REJEITO:  

RESÍDUOS SÃO MATERIAIS 

RECICLÁVEIS OU ORGÂNICOS QUE, 

LIMPOS E SEPARADOS, PODEM SER 

ENCAMINHADOS PARA RECICLAGEM 

OU COMPOSTAGEM.  

REJEITOS SÃO OS MATERIAIS QUE 

NÃO PODEM SER RECICLADOS PELA 

MISTURA DE CARACTERÍSTICAS, 

COM ÚNICO DESTINO POSSÍVEL O 

ATERRO OU LIXÃO.  

 

 

 

 

 

 

 

NO BRASIL, MENOS DE 3% DOS 

RESÍDUOS PRODUZIDOS SÃO DE 

FATO RECICLADOS. ESSE BAIXO 

NÚMERO É RESULTADO DE FALTA 

DE INVESTIMENTOS, INCENTIVOS 

PÚBLICOS PARA A COLETA SELETIVA 

OU, CASO A CIDADE TENHA COLETA 

SELETIVA, MUITO MATERIAL QUE 

CHEGA NAS COOPERATIVAS NÃO 

PODEM SER VENDIDOS POIS ESTÃO 

SUJOS.  
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PASSAGEM 

ISABELA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SONORA 

SORAYA  

 

CG: SORAYA BISCHOFF  

Gerente do o Instituto de Logística Reversa 

do Paraná (ILOG) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SONORA  

SILVANA  

 

CG: SILVANA BRASIL DE CENA  

        Gerente da cooperativa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UMA VEZ QUE O MUNICÍPIO POSSUI 

COOPERATIVAS DE RECICLAGEM, A 

RESPONSABILIDADE PELO SUCESSO 

DO TRABALHO É COMPARTILHADO 

COM AS INDÚSTRIAS, COMÉRCIO E 

COM A POPULAÇÃO QUE 

ENCAMINHA ESSES RESÍDUOS PARA 

LÁ.  

 

 

 

“A EMPRESA É OBRIGADA A RETIRAR 

DO MERCADO TODAS AS 

EMBALAGENS QUE ELA POSSUI - AÍ 

QUE ACONTECE A LOGÍSTICA 

REVERSA.   

NÓS ENQUANTO CONSUMIDORES, 

VAMOS NO MERCADO E FAZEMOS AS 

COMPRAS, SOMOS OBRIGADOS A 

FAZER A SEPARAÇÃO CORRETA. LÁ 

EM CASA O CAMINHÃO PASSA DE 

TERÇA E QUINTA. ENTÃO TODA 

TERÇA E QUINTA EU DEIXO LÁ NA 

FRENTE O QUE EU PRODUZI.  

E O PODER PÚBLICO TEM QUE FICAR 

EM CIMA, MULTAR OS DIVERSOS 

ESTABELECIMENTOS QUE NÃO 

FAZEM A COLETA SELETIVA”  

 

 

“AQUI TEMOS UMA ESTEIRA E AS 

BANCAS. TEM O PESSOAL QUE PEGA 

O MATERIAL DO MONTE PARA 

ABASTECER QUEM ESTÁ NA 

SEPARAÇÃO E OUTRO PESSOAL QUE 

LEVA O MATERIAL SEPARADO PARA 

A PRENSA”  

 

“PRECISO PEDIR QUE A POPULAÇÃO 

SEPARE MAIS E DÊ MAIS VALOR A 

ISSO AQUI. DE REPENTE PRA VOCÊS 

EM CASA UMA GARRAFA PET VOCÊS 

JOGAM NO LIXO, MAS VOCÊS NÃO 

TÊM NOÇÃO DA IMPORTÂNCIA DA 

SEPARAÇÃO, NÃO SÓ PARA O MEIO 

AMBIENTE COMO PARA A RENDA DE 

TANTAS PESSOAS QUE DEPENDEM 

DESSE TRABALHO”. 
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PASSAGEM  

ISABELA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SONORA: SONIA TRANIN 

Vídeo 00019 

00:00:17 - 00:01:10 

CG: Sônia Trannin de Melo  

Coordenadora do projeto de reciclagem 

 

 

 

 

 

ENTREVISTA  

GISLAINE  

 

 

 

 

 

A UNIÃO ENTRE DIVERSOS SETORES 

DA SOCIEDADE EM PROL DA 

RECICLAGEM É, TALVEZ, A ÚNICA 

ESPERANÇA PARA QUE OS 

RESULTADOS SEJAM CADA VEZ 

MELHORES.  

SEM ESPERAR INCENTIVOS FISCAIS 

OU AJUDA DE ÓRGÃOS PÚBLICOS, 

EDUCADORES, EMPRESAS E 

COMUNIDADES TÊM ADERIDO A 

CAUSA DA RECICLAGEM PELOS 

BENEFÍCIOS AMBIENTAIS, SOCIAIS E 

ECONÔMICOS GERADOS.  

ESSE É O CASO DA PROFESSORA 

SÔNIA TRANIN, RESPONSÁVEL PELO 

MUSEU DINÂMICO 

INTERDISCIPLINAR DA UEM, QUE 

RECENTEMENTE LANÇOU UM 

DESAFIO: JUNTAR TAMPINHAS DE 

GARRAFA.  

 

O PROJETO DE LOGÍSTICA REVERSA 

TEM COMO OBJETIVO 

JUNTARTAMPINHAS DE GARRAFA 

PLÁSTICA, QUE GERALMENTE VÃO 

PARA O LIXO JUNTO COM O 

RESTANTE DO MATERIAL. MAS AQUI, 

ELAS GERAM VALOR E DÃO 

RESULTADOS.  

 

 

 

“ESSE PROJETO TEM COMO OBJETIVO 

CHAMAR A ATENÇÃO PARA A 

IMPORTÂNCIA SOCIAL E ECONÔMICA 

DO DESCARTE CORRETO DE TODO 

MATERIAL RECICLÁVEL. SEMPRE 

FALAMOS SOMENTE DAS QUESTÕES 

AMBIENTAIS  

 

 

 

BOM, COMO FALAMOS NO COMEÇO 

DO VÍDEO, A RECICLAGEM NADA 

MAIS É DO QUE REINSERIR UM 

RESÍDUO NA CADEIA DE CONSUMO 

NOVAMENTE. E COMO PODEMOS 

FAZER ISSO COM OS ALIMENTOS?  
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CG: GISLAINE SOUZA ROSA  

        Bióloga 

 

PERGUNTAS ISABELA: 

O QUE É A COMPOSTAGEM? 

QUAIS OS TIPOS DE COMPOSTAGEM? 

COMO FUNCIONA A COMPOSTAGEM 

DOMÉSTICA? 
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