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“A PRÁTICA DA SUSTENTABILIDADE NO INSTITUTO PRESBITERIANO
MACKENZIE”

Introdução e relevância da pesquisa:
O termo “desenvolvimento sustentável” surgiu a partir de estudos da Organização das
Nações Unidas sobre as mudanças climáticas diante da crise social e ambiental pela qual
o mundo passava a partir da segunda metade do século XX. Em 1987, na Comissão
Mundial para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento (CMMAD), conhecida como
Comissão de Brundtland (referência ao nome da presidente desta comissão), em
preparação à Conferência das Nações Unidas, a “Rio 92”, foi escrito o relatório “Nosso
Futuro Comum”. Esse relatório contém informações obtidas pela comissão ao longo de
três anos de pesquisa e análise, destacando-se as questões sociais referentes ao uso da
terra, sua ocupação, suprimento de água, abrigo e serviços sociais, educativos e sanitários,
além de administração do crescimento urbano.
No relatório de Brundtland foi elaborada uma das definições mais difundidas do
conceito de desenvolvimento sustentável: “o desenvolvimento sustentável é aquele que
atende as necessidades do presente sem comprometer as possibilidades das gerações
futuras de atenderem suas próprias necessidades”. Esse conceito foi firmado na Agenda
21, documento final da Conferência “Rio 92”, e incorporado em outras agendas mundiais
de desenvolvimento e de direitos humanos.
A importância do relatório “Nosso Futuro Comum” foi de chamar a atenção do
mundo sobre a necessidade de se buscar maneiras de desenvolvimento econômico que se
sustem, sem a dramática redução dos recursos naturais nem com danos ao meio ambiente.
Foram definidas três metas a serem cumpridas: desenvolvimento econômico, proteção
ambiental e equidade social, sendo indispensáveis mudanças tecnológicas e sociais para
o cumprimento destas (Barbosa, 2008; Gonçalves, 2005).
Atualmente há um conceito de desenvolvimento sustentável bem mais
amadurecido, não mais limitado às discussões acadêmicas e políticas, mas que faz parte
da vida cotidiana das pessoas no mundo todo. Um conceito que está presente desde as
pequenas atitudes diferenciadas de comportamento dos cidadãos comuns, como
separação e reciclagem do lixo doméstico, até as grandes estratégias comerciais de
algumas empresas que procuram atender um mercado consumidor que cobra uma
qualidade diferenciada tanto dos produtos que consome quanto dos processos produtivos
desses produtos. Esses fatos mostram que o desenvolvimento sustentável não está mais
no plano abstrato, mas, a cada dia, mais real e possível (Gonçalves, 2005).
O modelo de organização sustentável é uma resposta às pressões institucionais por
uma organização que seja capaz de inovar com eficiência em termos econômicos, mas
com responsabilidade social e ambiental, ou seja, buscando vantagem competitiva através

do desenvolvimento de produtos, serviços, processos e negócios, novos ou modificados,
com base nas dimensões social, ambiental e econômica. Essa organização reúne duas
características essenciais: é inovadora e orientada para a sustentabilidade,
institucionalizando-se uma nova lógica de produção na qual a sustentabilidade e a
inovação caminham juntas.
O aprimoramento dos modelos de organização sustentáveis, as diversas formas da
sua institucionalização em âmbito global, o desenvolvimento de tecnologias sustentáveis,
a gestão de inovações para o desenvolvimento sustentável, serão temas cada vez mais
importantes. O sistema operacional produtivo e as inovações tanto de produto como de
processo devem, portanto, gerar ganhos para o meio ambiente em termos de redução no
uso de recursos e de emissões de poluentes (Barbieri, 2010).
Em contrapartida, as empresas que não adotem controle de poluição e que
desperdicem recursos naturais tendem a ressentir-se com regulamentações impostas pela
legislação ou pelos órgãos de controle. Quando essas regulamentações são
implementadas muito rapidamente as empresas são obrigadas a realizar ajustes muitas
vezes não muito adequados, obrigando-as a absorver grandes custos que são transferidos
ao consumidor.
No Brasil, apesar do otimismo no engajamento das empresas em relação à
preocupação ambiental, fica pendente a solução da desigualdade social, responsável pela
miséria, ou seja, os problemas econômicos e sociais sendo muito grandes não possibilitam
uma maior consciência sobre os direitos do cidadão enquanto consumidor na defesa de
sua qualidade de vida. É necessário que a sociedade brasileira se organize e exija que a
tecnologia de menor impacto ambiental aplicado nos países do primeiro mundo seja
também adotada aqui. Essa organização, entretanto, só ocorrerá com o aumento de
informações e com a educação ambiental, únicos fatores que motivarão o consumo de
produtos “verdes” e ampliação desse mercado (Souza, 1993).
O lixo urbano, na forma de resíduos sólidos apresenta seu volume crescente, em
função do crescimento populacional, urbanização e introdução da cultura de produtos
descartáveis. Os resíduos sólidos urbanos possuem uma composição média de: 52% de
materiais orgânicos; 28% de papel e papelão; 5% de metal; 3% de vidros; 6% de plásticos
e 6% de outros materiais. Embora a contribuição dos materiais plásticos seja pequena, em
relação aos outros materiais, esses resíduos descartados apresenta um aspecto negativo,
que é o seu volume aparente. Em média, os resíduos plásticos estão distribuídos da
seguinte maneira: 37% de polietilenos (PEBD e PEAD); 21% de poli(tereftalato de
etileno) (PET); 14% de poli(cloreto de vinila) (PVC); 10% de polipropileno (PP); 18%
de plásticos rígidos (Piva e Wiebeck, 2004).
O gráfico 1 apresenta a distribuição dos principais polímeros consumidos nos
centros urbanos.
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Gráfico 1 – Distribuição de consumo dos principais polímeros (Piva e Wiebeck,
2004).
Em relação aos problemas decorrentes da poluição ambiental gerada pelo resíduo
plástico, a comunidade científica tem refletido sobre alternativas possíveis para os
mesmos. Para o gerenciamento de resíduo plástico produzido em sociedade, são propostas
as seguintes soluções: reciclagem, incineração ou uso de polímeros biodegradáveis (Rosa,
2003).
A definição de reciclagem dada pela Agência de Proteção Ambiental Norteamericana (EPA) é ”a coleta, processamento, comercialização e uso dos materiais
considerados lixo”. Uma definição mais ampla considera a reciclagem como “o processo
pelo qual passa um mesmo material já utilizado para fazer o mesmo produto ou um
produto equivalente”. Esse material, por sua vez, pode ter duas origens: rejeitos de
processo industrial ou produto pós-consumo. As indústrias que realizam o
reprocessamento do polímero, retornando-o à linha de produção, ganham em
competitividade e produtividade. Atualmente, a reciclagem de resíduos de origem
industrial, no próprio processo produtivo que os gerou, é realizada em um grande número
de empresas (Piva, 2004).
A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), conforme lei nº 12.305/10,
regulamentada por decreto 7404/10, foi criada com o objeto de prevenção e redução na
geração de resíduos sólidos, tendo como proposta a prática de hábitos de consumo
sustentável, por meio de um conjunto de instrumentos para promover o aumento da
reciclagem e da reutilização dos resíduos sólidos, ou seja, aquilo que tem valor econômico
e pode ser reciclado ou reaproveitado, e a destinação ambientalmente correta dos resíduos
(por Hylda Cavalcanti publicado 02/08/2014 17:07 www.redebrasilatual.com.br).

A PNRS institui responsabilidades compartilhadas dos geradores de resíduos: dos
fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes, o cidadão, e titulares de serviços
de manejo dos resíduos urbanos, são todos responsáveis pela minimização do volume de
resíduos sólidos e rejeitos gerados, bem como pela redução dos impactos causados à
saúde humana e à qualidade ambiental decorrentes do ciclo de vida dos produtos,
envolvendo assim, a Logística Reversa, a qual é um conjunto de ações destinado a
viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos do setor empresarial, para
reaproveitamento ou outra destinação final, pós-consumo (www.oeco.org.br/).
Relevância da Pesquisa
A relevância do Projeto esteve na proposta de levar à comunidade do Instituto
Presbiteriano Mackenzie, um trabalho de prática sustentável, por meio de
atividades de gerenciamento e reciclagem de resíduos sólidos, desenvolvendo como
exemplo, os resíduos sólidos poliméricos, e dessa forma, promovendo a
conscientização de cidadania, quanto aos cuidados para com o Meio Ambiente.
Atender à visão do Mackenzie
Ser reconhecida pela sociedade como instituição confessional presbiteriana e
filantrópica, que se dedica às ciências divinas e humanas, comprometida com a
responsabilidade socioambiental, em busca contínua da excelência acadêmica e de
gestão.
Atender à Diretriz 5.1 do Planejamento Estratégico do Instituto Presbiteriano
Mackenzie.
5.1. Diretrizes para Gestão Administrativa do IPM
5.1.1. Assegurar a sustentabilidade do Mackenzie.
5.1.1.2 Sistematizar ações de forma contínua para a dedução de custos, sem
prejuízo da qualidade dos serviços.
5.1.1.3 Intensificar e consolidar o uso de ferramentas específicas
(indicadores) para a avaliação das práticas de responsabilidade sócio-ambiental.
5.1.2. Fortalecer a integração da gestão administrativa entre o Instituto
Presbiteriano Mackenzie e suas mantidas.
5.1.4. Revisar as normas e os controles internos em todas as atividades de gestão.
5.1.4.1. Implantar projeto de revisão e otimização de processos
administrativos (compras, RH, facilidades, entre outros).
5.1.4.3. Elaborar propostas para melhores práticas de gestão.
5.1.9. Prosseguir na realização de projetos sócio-educacionais, esportivos, artísticos,
culturais e ambientais, como a participação de docentes, discentes, antigos alunos,
funcionários e fornecedores.

Objetivo
Este Projeto de Pesquisa teve por objetivo principal, o desenvolvimento de
conscientização da comunidade mackenzista, da necessidade de preservar o Meio
Ambiente, por meio da Logística Reversa e Reciclagem.

Metodologia:
O Projeto de Pesquisa abrangeu as seguintes etapas:
1 – Coleta Seletiva: Os materiais (reciclados de copos descartados), que foram
utilizados neste Projeto de Pesquisa foram obtidos a partir de Coleta Seletiva nas unidades
do Instituto Presbiteriano Mackenzie, campus de Higienópolis. Para este item, o Projeto
contou com o apoio logístico e assessoria de comunicação, por intermédio da Gerência
de Responsabilidade Social e Filantrópica do Instituto Presbiteriano Mackenzie.
2 – Os copos descartados após uso, que passaram a constituir os resíduos sólidos da
pesquisa do Projeto.
3 – Lavagem e fragmentação dos resíduos termoplásticos
Os resíduos foram lavados na máquina de lavagem de resíduos plásticos, do Laboratório
de Reciclagem; foram submetidos à secagem, e posteriormente, foram aglutinados, e
fragmentados em moinho de facas.
4 – Processamentos por extrusão dos resíduos termoplásticos
Após a fragmentação dos resíduos termoplásticos, os mesmos foram submetidos ao
processamento por extrusão, em matriz para fio, para obtenção de granulados de tamanho
uniforme, considerados a matéria-prima para obtenção dos novos artefatos.

5 – Caracterizações da matéria-prima
As caracterizações da matéria -prima foram por meio de ensaios mecânicos e
térmicos de: resistência à tração, teste de dureza, resistência à flexão e resistência ao
impacto; por ensaios térmicos como: temperatura de deflexão térmica ao calor, sob carga
(HDT), e temperatura de amolecimento Vicat; ensaios termomecânicos em análise
dinâmico-mecânica (DMA).
5.1 - Ensaios de resistência à tração
Os ensaios de tração foram realizados em máquina de ensaio universal, de acordo
com a ASTM D 638.

5.2 – Ensaios de resistência ao impacto
A resistência ao impacto é uma das propriedades mais requisitadas para a
caracterização mecânica de polímeros. Os corpos de prova foram submetidos a
solicitações mecânicas de impacto, aplicadas em tempos muito curtos, ou seja, de forma
repentina e brusca. Os ensaios de resistência ao impacto com pêndulos Izod foram
realizados de acordo com a norma ASTM D 256.
5.3 – Ensaios de flexão em três pontos
Para a caracterização mecânica por flexão, foi realizada de acordo com a norma
ASTM D 790, com carregamento em três pontos. Os ensaios de flexão são aplicados para
polímeros rígidos e semirrígidos, onde são determinados: módulo de elasticidade em
flexão, para avaliar a rigidez dos materiais poliméricos; a resistência à flexão, no
momento da quebra.
5.4 - Ensaio de Distorção Térmica ao Calor (HDT)
O ensaio de HDT é útil para a comparação do comportamento relativo de vários
polímeros nas condições do teste, com o objetivo de controle e desenvolvimento de
materiais poliméricos.
O comportamento térmico dos polímeros nos ensaios de curta duração, como o
HDT, é principalmente determinado pelas propriedades físicas do material, tais como
cristalinidade, ponto de fusão cristalina e temperatura de transição vítrea, e pela natureza
de seus eventuais esforços. O comportamento térmico de longa duração, como previsto
na maioria dos ensaios de temperatura máxima de utilização, depende fortemente das
propriedades químicas dos polímeros, isto é, depende muito das resistências à degradação
térmica, e à oxidação. A temperatura de distorção térmica ao calor, sob carga (HDT),
seguiu a norma ASTM D-648 (Canevarollo Jr, S. V., 1998).
5.5 - Ensaio de Temperatura de Amolecimento Vicat
A temperatura de amolecimento Vicat é importante para se comparar as
características de amolecimento dos termoplásticos. Este teste não é recomendado para
materiais que tenham ampla faixa de amolecimento Vicat. O ensaio, seguiu a norma
ASTM D 1525, que consiste de um banho de óleo ou câmara com circulação de ar, tendo
controle sensível da temperatura e contendo um penetrador na forma de agulha fina,
montado de forma a permitir o registro do grau de penetração com boa precisão (Agnelli,
1998).

5.6 - Ensaio Dinâmico-termomecânico (DMA)
O desenvolvimento de técnicas de caracterização para medidas de propriedades
dinâmico-mecânicas é uma importante área na análise de materiais.

A análise dinâmico-mecânica (DMA) é utilizada para medir as propriedades
mecânicas e viscoelásticas dos materiais em função da temperatura, tempo e freqüência
quando eles são submetidos a uma força periódica.
Os tipos de materiais que podem ser analisados por essa técnica incluem os
termoplásticos, termorrígidos, compostos, elastômeros e outros materiais, dentro do
campo de atuação da Engenharia de Materiais.
Neste Projeto, o objetivo da caracterização por DMA foi investigar o
comportamento viscoelástico do polipropileno reciclado, quando submetidos a uma
solicitação mecânica senoidal, como função da temperatura. Através das análises dos
termogramas obtidos foi possível observar possíveis alterações de transições térmicas do
polipropileno reciclado. Os corpos de prova, que foram obtidos em moldagem por
injeção, foram previamente levados à estufa, a 80°C, por 24 horas, para minimizar,
principalmente, os efeitos de orientação molecular e de tensões de moldagem adquiridos
durante o processamento por injeção. As condições preliminares de ensaio serão:
solicitação de flexão em três pontos; frequência fixa de 1Hz; faixa de temperatura de 20°C a 150°C; taxa de aquecimento de 2°C/min e amplitude de deformação 64m.

5.7 - Ensaios de Índice de Fluidez
As medidas de índice de fluidez foram realizadas em plastômetro Tinus Olsen,
com temperatura do barril igual a 230°C e carga de 2160g, de acordo com a ASTM D
1238.

6 – Projeto do molde para produção de crachás de uso funcional no IPM
Foi desenvolvido um molde de quatro cavidades, sendo duas cavidades para os crachás.
7 – Moldagens por injeção dos crachás
As moldagens por injeção dos crachás foram realizadas na injetora Romi 65R, do
Laboratório de Processamento de Termoplásticos, do Departamento de Engenharia de
Materiais da UPM.
8 – Resultados e discussões
Neste tópico serão apresentados os resultados da caracterização da matéria-prima
reciclada, e os produtos obtidos.
A tabela 1 mostra os resultados dos ensaios de resistência à tração do polipropileno
reciclado, a partir dos copos de água, descartados.

Tabela 1 – Resultados dos ensaios de resistência à tração do polipropileno reciclado
Tensão de
ruptura (MPA)

Amostra

PP reciclado

Deformação Especif.
Módulo de
Ruptura (%)
elasticidade (MPA)

Média

Desvio
Padrão

Média

Desvio
Padrão

Média

35,4

±0,6

11,4

±0,5

792,5

Desvio
Padrão
±40,4

A tabela 2 mostra os ensaios de resistência ao impacto do polipropileno reciclado, a partir
dos copos de água, descartados.
Tabela 2 – Resultados dos ensaios de resistência ao impacto do polipropileno reciclado.
Energia Média
(J/m)
23,4

Amostra
PP reciclado

Desvio Padrão
(J/m)
±2,9

Tipo de Fratura
Completa

A tabela 3 mostra os ensaios de flexão em três pontos do polipropileno reciclado, a partir
dos copos de água, descartados.
Tabela 3 – Resultados médios obtidos no ensaio de flexão de 3 três pontos
Limite de
deformação (mm²)

Amostra

Média
PP reciclado

0,31

Desvio
Padrão
±0,002

Força máxima
(N)
Média
3,9

Desvio
Padrão
±0,1

Módulo de
elasticidade (N/mm²)
Desvio
Padrão
±11,5

Média
979,3

A tabela 4 mostra os ensaios de HDT e Vicat do polipropileno reciclado, a partir dos
copos de água, descartados.
Tabela 4 – Resultados dos ensaios de HDT e Vicat do polipropileno reciclado
Amostra

HDT (ºC)

Desvio Padrão

Vicat (ºC)

Desvio Padrão

PP
reciclado

138,4

±5,1

159,4

±0,1

Na Tabela 5 são apresentados os valores obtidos no ensaio do análise dinâmico-mecânica.

Tabela 5 – Resultados obtidos no ensaio de análise dinâmico-mecânica (DMA)
Amostras
PP reciclado

Tan δ

Temperatura ºC

0,8

169,6

Gráfico 2 – Curva Tan delta x Temperatura para PP reciclado sem adição de carga de
borracha
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O gráfico 2 apresenta a curva Tan delta x Temperatura, do PP reciclado. Observou-se que a curva
Tan delta indicou uma temperatura de fusão, Tm, em torno de 169ºC. De acordo com a
literatura, a Tm do PP puro é de 175ºC, porém, como trata-se de um material reciclado que
passou por reprocessamentos, provavelmente ocorreu uma possível degradação do mesmo
causando um decréscimo no valor da temperatura de fusão em aproximadamente 7,7%.

ENSAIOS DE ÍNDICE DE FLUIDEZ

Os ensaios de índice de fluidez foram considerados os mais importantes no
desenvolvimento do Projeto, porque os mesmos serviram de referencial para o estudo da
processabilidade do polipropileno reciclado. Ocorreram dificuldades de processamento
dos porta-crachás, quando se utilizou como matéria-prima somente o PP reciclado, pois

o mesmo apresentava alta viscosidade para processamento em moldagem por injeção, de
produto de paredes finas. Buscando-se a melhor viscosidade para a moldagem por injeção
de produto de parede muito fina, optou-se por misturar o PP reciclado, com PP reciclado
de baixa viscosidade. Os resultados foram positivos para a busca da melhor viscosidade
para o processamento em moldagem por injeção. A tabela 6 mostra os resultados de índice
de fluidez para o PP reciclado a partir dos copos descartados, e PP reciclado de alto índice
de fluidez.
Tabela 6 – Resultados médios obtidos no ensaio de índice de fluidez
Amostras

Média
(g/10min)

PP reciclado/ copos
PP reciclado Baixa Viscosidade
PP reciclado/Copos (25%) + PP reciclado/Baixa Viscosidade (75%)
PP reciclado/Copos (50%) + PP reciclado/Baixa Viscosidade (50%)
PP reciclado/Copos (75%) + PP reciclado/Baixa Viscosidade (25%)

9,0
22,30
17,55
17,41
13,82

Desvio
Padrão
(g/10min)
±0,01
±0,01
±0,02
±0,01
±0,01

Os resultados de processamento para a mistura PP reciclado/Copos (50%) + PP
reciclado/Baixa Viscosidade (50%) foram consideradas muito boas, pois envolve uma
maior porcentagem em massa de PP reciclado, a partir dos copos descartados.
Projeto do molde para produção de crachás de uso funcional no IPM
Foi desenvolvido um molde de quatro cavidades, sendo duas cavidades para os crachás,
conforme mostram as figuras 1, 2 e 3.

Figura 1 – Projeto do molde para porta crachás (fêmea)

Figura 2 - Projeto do molde para porta crachás (macho)

Figura 3 – Esquema do Porta crachás

Moldagens por injeção dos crachás
As figuras 4 e 5 mostram os produtos obtidos, a partir da reciclagem dos copos
descartados.

Figura 4 – Crachá Frente/Verso

Figura 5 – Verso do Crachá

Figura 6 a – Crachá com cordão

Figura 6 b - Crachá

Conclusões
 O Projeto de Pesquisa mostrou que é possível a prática da sustentabilidade no
Instituto Presbiteriano Mackenzie, por meio da reciclagem de materiais.
 O Projeto cumpriu a proposta de levar à comunidade do Instituto Presbiteriano
Mackenzie, um trabalho de prática sustentável, por meio de atividades de
gerenciamento e reciclagem de resíduos sólidos, desenvolvendo como exemplo,
um produto (porta crachás), a partir dos resíduos sólidos poliméricos, e dessa
forma, promovendo a conscientização de cidadania, quanto aos cuidados para com
o Meio Ambiente.
 O setor de recursos humanos, do Instituto Presbiteriano Mackenzie já faz uso do
produto obtido pela reciclagem dos copos descartados (porta crachás), para todos
os funcionários que ingressam, ou reposição de crachás perdidos.
 Houve a necessidade de ajuste da viscosidade do polipropileno reciclado a partir
dos copos, uma vez que a resina original (resíduos de PP reciclado a partir dos
copos descartados) apresentou características de fluidez para processamento por
extrusão.

 Foi importante a participação do corpo discente e docente para o desenvolvimento
prático de reciclagem, no campus Higienópolis, da Universidade Presbiteriana
Mackenzie.
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