
 

SciELO Books / SciELO Livros / SciELO Libros 
 
TEIXEIRA, B. A. N., and LOGAREZZI, A. Prefácio. In: ZANIN, M., 
and MANCINI, S. D. Resíduaos plásticos e reciclagem: aspectos gerais e 
tecnologia [online]. São Carlos: EdUFSCar, 2015, pp. 9-12. ISBN 85-
7600-020-2. https://doi.org/10.7476/9788576003601.0001. 
 

 

All the contents of this work, except where otherwise noted, is licensed 
under a Creative Commons Attribution 4.0 International license. 

Todo o conteúdo deste trabalho, exceto quando houver ressalva, é 
publicado sob a licença Creative Commons Atribição 4.0.  

Todo el contenido de esta obra, excepto donde se indique lo contrario, 
está bajo licencia de la licencia Creative Commons Reconocimento 4.0. 

 
 

 
Prefácio 

 
 

Bernardo A. N. Teixeira 
Amadeu Logarezzi 

 
 
 
 
 
 

  
 

https://doi.org/10.7476/9788576003601.0001
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Prefácio 

Os materiais usualmente conhecidos como "plásticos" 
experimentaram, ao longo da segunda metade do século XX, 
uma evolução espetacular, tanto nas propriedades e caracte-
rísticas que apresentam quanto nas inúmeras aplicações que 
encontram na vida diária. Conseqüentemente, quantidades cada 
vez maiores desses materiais vêm sendo produzidas e postas 
em circulação, tendência que deve predominar no início deste 
século. Talvez mais do que qualquer outro material, o plástico é 
associado à idéia de avanço técnico e "modernidade". 

Ainda que representem um uso bem mais nobre do 
petróleo do que simplesmente queimá-lo como combustível, 
os materiais plásticos causam, no ambiente, impactos cujas 
principais formas estão nos extremos de sua cadeia produtiva: 
o esgotamento de matéria-prima não renovável e o acúmulo de 
resíduos de difícil degradabilidade. Nesse sentido, a ação de 
reciclar significa algo ainda maior, como parte de um conjunto 
de procedimentos que visem à redução dos impactos ambientais 
associados aos plásticos. Conhecer melhor essa ação é condição 
imprescindível para poder implementá-la de forma que seus 
resultados sejam satisfatórios. 

Assim, a importância do tema deste livro é atualmente 
reconhecida pela sociedade em geral. E não apenas para indicar 
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soluções técnicas, mas também para rever valores, questionar 
um mundo em que o mercado e o consumo assumiram papéis 
preponderantes e impactantes, trazendo consigo a conhecida 
crise ambiental (além da social, cultural, política ... ). Saber 
produzir materiais de boa qualidade é importante, tanto quanto 
preocupar-se com seu destino após o uso, com a provável 
escassez da matéria-prima ou com os demais impactos do ciclo 
de vida dos produtos e de suas embalagens. A discussão aberta 
e fundamentada das questões técnicas, mas também das éticas, 
na formação de cidadãos e profissionais é imprescindível para a 
missão educativa, particularmente no contexto do ensino 
supenor. 

Ao buscar traduzir suas experiências profissionais de vários 
anos dedicados ao tema, os autores produziram um texto muito 
apropriado à referida discussão, em linguagem e organização 
que tornam o livro também útil em contextos fora da 
universidade. A professora Maria Zanin atua em áreas relacio-
nadas à questão dos resíduos há mais de 10 anos, tendo orientado 
seu primeiro trabalho em 1992 e participado da criação do 
Programa de Controle de Energia e Resíduos da UFSCar. 
Coordenou o programa em seus primeiros anos, onde desenvol-
veu, entre outras ações, o sistema de coleta seletiva da UFSCar, 
o qual funcionava inicialmente com 7 locais de entrega 
voluntária (LEV), distribuídos pelo campus de São Carlos, 
sistema que foi pioneiro e é ainda referência para o município e 
a região. Esteve no comando do 3R- Núcleo de Reciclagem 
de Resíduos da UFSCar (3R-nrr) desde sua fundação, em 1995, 
com atividades diversas (ensino de graduação e pós-graduação, 
pesquisa técnico-científica, atendimento de demandas sociais, 
formação de cooperativas, participação em movimentos sociais, 
etc.) que lhe propiciaram o desenvolvimento de uma visão 
sistêmica que busca abarcar a complexidade da questão 
ambiental, em que se insere o problema dos resíduos, em seus 
aspectos ambientais, educativos, técnicos e de gestão. 
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O professor Sandro D. Mancini, por sua vez, esteve pari 
passu nessa trajetória histórica. Interessado pela questão dos 
resíduos desde sua graduação em Engenharia de Materiais, pela 
UFSCar, elaborou o primeiro trabalho de mestrado sobre 
resíduos sólidos urbanos domiciliares- Em Usina de Reciclagem 
e Compostagem: Caracterização Física e Estudo de Ciclos de 
Reprocessamento - do PPG em Ciência e Engenharia de 
Materiais da UFSCar, defendendo sua dissertação em dezembro 
de 1996. Sendo um dos pioneiros do 3R-nrr, continuou seus 
estudos no núcleo, doutorando-se pelo mesmo programa, com 
um trabalho sobre resíduos plásticos - Reciclagem Química de 
Embalagens de PET -, defendido em junho de 2001, conti-
nuando a investigar e a ensinar sobre a temática dos resíduos 
na Universidade Federal do Ceará e, mais recentemente, na 
Universidade Estadual Paulista, campus de Sorocaba. Essa 
experiência tem gerado capacidade de argumentação que alia 
fundamentação teórica à contextualização socioambiental, 
conferindo legitimidade e consistência ao texto. 

Desse modo, a contribuição apresentada pelos autores, na 
forma de uma publicação que alia a qualidade técnica à facilidade 
de entendimento, torna este livro imprescindível não só para os 
que trabalham com temas relacionados à produção de materiais 
ou ao controle de resíduos, mas para todos os que se preocupam 
com a melhoria da qualidade ambiental e com a conservação 
dos recursos que permitem a manutenção da vida e de sua 
diversidade. Nesse contexto, merece destaque a objetividade com 
que o tema é tratado, com vistas a subsidiar a formação de 
diversos agentes que atuam em etapas críticas da cadeia da 
geração e destinação dos resíduos urbanos domiciliares, a qual 
encerra um dos mais desafiadores problemas ambientais urbanos 
da atualidade, que envolve desde o cidadão comum (no consumo 
de produtos e serviços, na geração de resíduos e no descarte 
dos mesmos) até os empresários (principalmente na indústria 
de reciclagem - de resíduos em material - e na indústria de 
transformação - de materiais em produto -), passando pelos 
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formuladores e implementadores de políticas públicas, entre 
outros. Oxalá nossa sociedade consiga avançar no sentido de 
encaminhar as soluções de seus problemas sem, com isso, legar 
outros a nossos filhos, netos e bisnetos. A disponibilidade deste 
texto aponta nessa direção. 
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