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Nímby desenvolvimento sustentável
e marcas de conformidade

por Leopold Rodés

Asociedade
de consumo mos

tra um perfil de comporta
mento coletivo que repre

senta o modo de viver do primeiro
mundo Este perfil pressupõe uma
ininterrupta aquisição de produtos in
dustrializados e um fluxo também

contínuo de resíduos descartados logo
após ter sido gerados pelo consumi
dor E isto sem muita preocupação
sobre a origem do que foi consumido
ou o destina das sobras ou rejeitas a
serem eliminados Este hábito per
verso de jogar fora sem pensar nas
conseqüências do ato inicia uma lon
ga seqüência de causaslefeitos pro
vocadora de urna série de problemas
graves e cujo acúmulo descontrolado
representa uma ameaça para a conti
nuidade da vida no planeta

Uma estimativa recente da Unep
avalia em oito toneladas aquantidade
média de materiais necessária para
produzir uma tonelada de bens desti
nados ao consumo No entanto cabe

lembrar que a atividade produtora de
manda grande quantidade de energia
e diversas providências para minimi
zar eventuais efeitos poluidores cau
sados pelos processos industriais e
pela disposição dos resíduos indese
jados antes mesmo dos produtos atin
girem o mercado consumidor

Quando o acrônimo Nímby é en
contrado na literatura sobre meio am

biente sua interpretação correta é di
fícil sem ajuda Ele é formado pelas
iniciais das palavras not in mv back
yard cuja tradução livre ao português

seria Mo jôge fôra no meu quintaL
Se consideramos os acrônimos como

signos estenográficos ou ideogramas
modernos que evitam repetir cansati
vamente um conjunto de palavras e
assim economizar tinta papel e tem
po deveremos aceitar que a repetição
cansativa a ser evitada é uma reali

dade Neste caso o grito de adver
tência não no meu quintal deve ter
sido usado com uma freqüência sufi
ciente para justificar o acrônimo Isto
significa que muita gente estaria em
punhando a bandeira Nimby numa

atitude defensiva contra aqueles que
pretendem despejar seu lixo no quin
tal alheio por terem já seu próprio
quintal cheio ou considerar melhor
poluir o quíntaldo seu vizinho para
assim manter o próprio bem limpo
Na realidade o problema reside nos
múltiplos quintú colet i ws onde to
dos os membros da sociedade despejam
clandestinamente e maneira mais

irresponsável que possa ser iniaginada
os respectivos resíduos e detritos u
sualmente em quaritidades que obede
cem uma relaçãodireta com o respectivo
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poder e capacidade de consumo É mais
do que óbvio que este hábito do joga
fÓraéckirarnente insustentável

A sustentabilidade do desenvoMneilto
não é coisa fáÔ1

G protocolos assinados na Rio
92 foram fundamentados sobre o rela

tórío da comissão Brundtland onde

é reconhecida a complexidade do de
senvolvimento ao recomendar uma

análise cuidadosa do que é consumi
do como e de que maneira ocorre o
consumo para finalmente verificar
onde são despejados as quantidades
enormes de resíduos assim gerados
No entanto aqueles tratados não con
seguiram incorporar o sentido de ur
gência apontado naquele relatório pa
ra as ações corretivas jiecessálrías à
sustentabilidade do desenvolvimento

humano Gro Brundtland deixou mui

to claro no seu relatório que a conti
nuidade no desenvolvimento da so

ciedade humana está condicionada a

três sustentabilídades iriffilianiente in

terligadas e mutuamente dependen
tes a sustentabi 1 idade econômica a

ecológica e a sustentabilidade social
Deixou claro também que a falta de
urna convergência equilibrada das três
sustentabilidades configura urna a
meaça com características cumulati
vas tais que representam um perigo
crescente para a continuidade da vida
no nosso planeta

A sustenta bi lidado um desafio cada
dia maior

Mesmo que ainda com insuficiente
intensidade as questões ambientais
têm sido objeto de uma atenção cres
cente As preocupações de caráter
ambiental com os processos de pro
dução industrial suas matériaspri
mas os produtos que deles resultam
assim como seu uso e posterior des
carte têm sido temas de grande priori
dade nas regulamentações industriais
e cornerciaís entre países tanto nos
produtores como nos importadores

Inicialmente os aspectos proble
máticos das questões ambientais eram
objeto de normas técnicas e especifi
cações que determinavam os valores
considerados limitantes cujo atendi
mento era comprovado através de en

saios normalizados executados em au

ditorias internas elou externas Visan

do racionalizar estas normas a sua

comprovação e nivelar a consistência
dos resultados colhidos a Iniernado

nal Siandardization Organhatíon
ISO que desde 1947 atuava como
uma federação mundial de entidades
de normatização em 1971 constituiu
três Comitês Técnicos TCs para pa
dronízar os métodos e protocolos rela
tivos a três importantes elementos con
siderados prioritários pela sua grande
influência sobre a qualidade do meio
ambiente Foi assim que iniciaram suas
atividades os Comitês Técnicos TC

146 TC147 e TC190 visando res

pectivamente cuidar das normas rela
tivas ao r à água e ao solo

Marca de conformidade
A marca de conformidade forma

parte de um programa de certificação
de qualidade cuja abrangência pode
ser restrita a um único produto a uma
família de produtos ou englobar as
matériasprimas elou processos neces
sários para sua produção A marca é
concedida ao produto ou serviço que
atinge um nível mínimo de qualidade
exigido por alguma norma vigente
Nos programas de certificação o uso
de uma marca selo rótulo ou logoti
po é outorgado com base a critérios
previamente definidos aos produtos
ou serviços considerados merecedo
res de um reconhecimento público
pelo seu posicionamento na faixa de
maior adequação funcional quando
comparados às alternativas oferecidas
ao consumidor por produtos similares
presentes no mercado

Os critérios de outorga destas mar
cas de conformidade são periodica
mente revisados e modificados para
tomar o sistema crescentemente se

vero e restritivo e assim induzir uma

melhoria gradativa e contínua do fator
de qualidade visado pelo programa
No entanto quando nos critérios de
outorga da marca entram considera
ções de ordem ambiental o julgamen
to sobre sua adjudicação deve ser pro
cessado num nível mais elevado As

sim na outorga de marcas de confor
midade nos programas de certificação
ambiental a metodologia segue basi

camente as trilhas abertas pelos pro
gramas de certificação da qualidade
mas a maior complexidade dos com
ponentes ecológicos ornam o proces
sarnento mais delicado e difícil

Os sistemas que aparem ofere
cendo marcas de conformidade foram

diversos e muito variados cabendo unia

menção especial o sistema de certifica
ção ambienta que está sendo adotado
pela União Européia UE sob a deno
minação de Ecolabel corri o objetivo de
promover a concepção produção co
rnercialização e uso de produtos com
um impacto ambienta julgado compa
tível com o desenvolvimento ao longo
do seu ciclo de vida completo desde
seu início até seu descarte final como

resíduo num enfoque conhecido como
do berço até a sepultura

0 julgamento é feito pelo organis
mo competente do país membro da
UE onde o produto é fabricado ou im
portado 0 uso da marca é concedido
especificamente a um produto nunca
a um grupo de produtos ou a empresas
com validade não superior a três anos
Inicialmente as principais categorias
de produtos escolhidas para testar o
Ecolabel foram papéis embalagens
têxteis materiais isolantes máquinas
de lavar tintas e vernizes pilhas e ba
terias detergentes

Na categoria dos papéis papéis sa
nitários de cozinha de escrever e os

destinados ãL máquinas fotocopiadoras
os critérios preliminares envolvem o
conceito de ciclo de vida do produto
analisado qualitativamente pela quanti
ficação dos parâmetros seguintes

recursos renováveis t madeiralt

papel
recursos não renováveis 1 equiva

lente petrúleoll papel
didode carbono tCOA papel
díóxido de enxofre kg SIt papel
emissão de produtos orgânicos na

água kg DQ0h papel
emissão de organoclorados kg

AOXIt papel
resíduos t residuosIt papel

A introdução das diversas marcas
de conformidade lançadas até hoje não
atendeu satisfatoriamente às expec
tativas por não representar uma solu
ção para os graves problemas ligados
à sustentabilidade ambiental Os pa
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râmetros ambientais controlados a

naliticamente servirarn simplesmente
Irara confirmar o que já era mais do
que óbvio a situação ambiental con
tinuou e continua piorando ininter
ruptamente sem perspectivas de so
lução apesar dos gritos de alerta de
cientistas e pensadores responsáveis
Á irresponsabilidade coletiva chegou
ao ponto de ter sido usada a quantifi
cação dos parâmetros ambientais aci
rra listados não tanto para salientar a
gravidade da presente evolução am
biental como para obstacularizar o

comércio internacional de forma

maldosamente discriminatória

O Relatório Brundlandt muito o

portunamente chamou a atenção de
todo o mundo sobre a ameaçadora
situação criada pelas linhas de de
senvolvimento predominantes na
época Se do seu grito de alarme não
perdia ser esperada urna solução ime
diata e milagrosa com relação aos pro
blemas apontados no Relatório as suas
colocações no entanto provocaram
profundas revisões e remexidas em
muitas atitudes coletivas de num nú

mero crescente de indivíduos muitos

já engajados nos incipjentes programas
de marcas de conformidade e de cer

tificação ambiental Os acertas e desa
certos registrados nos ensaios de o
peracionalizar medidas corretivas e
preventivas forneceram a convergencia
necessária para fundamentar novos ca
minhos para a certificação ambienta
Assim e usando a metodologia que
permitiu elaborar a família IS 9000
foi se estruturando uma nova família

de normas a ISO 14000 a qual será o
tema do próximo ensaio desta série

A Marquip comemora seus 5 anos de atuação no mercado brasileiro
e sul americano e consolida seu compromisso com a qualidade
prazos e assistência técnica visando o melhor atendimento aos
seus clientes

Máquinas para produção de papelão ondulado
Cortadeiras para cartão e cartolina
Depósito com péças de reposição
Atendimento 24 horas

Faça como as maiores empresas do setor Entre em contato com o
Sr José Jacintho Silva e descubra o que a Marquip do Brasil pode
oferecer a você

Performance e qualidade desde a bobina
até o produto acabado

Alameda Grajau 321 cj 511 Alphavílle CEP 06454050 Barueri SP
Fone 011 7295 4110 Fax 411 7295 4014
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