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EDITORIAL

Atualmente a busca por 
sociedades e economias am-
bientalmente sustentáveis 
é um grande desafio para os 
governos. A procura por pro-
dutos que valorizam a ques-
tão ambiental aumentou 
consideravelmente nessa dé-
cada. Há uma clientela mais 
exigente  que se importa em 
unir qualidade, beleza e sus-
tentabilidade.  

A Branno Tintas e Re-
vestimentos desenvolve em 
sua linha de produtos uma 
tendência marcante de sus-
tentabilidade baseada nos 
pilares de redução e reapro-
veitamento, com a criação de 
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produtos considerados eco 
superiores. Segundo o Blog 
“Mercado ao seu alcance” eco 
superiores são produtos não 
apenas ecológicos, mas supe-
riores aos que são poluentes 
de todas as formas possíveis, 
uma combinação de funcio-
nalidade ecológica com qua-
lidade, e/ou economia maior.

Seguindo os princípios 
de sustentabilidade, criativi-
dade e inovação que nortea-
ram a criação da marca Bran-
no, a revista apresenta além 
do histórico da empresa, pu-
blicações técnicas, legisla-
ção e informações que visam 
esclarecimentos referentes à 
gestão e reaproveitamento 
de resíduos sólidos que serão  
tranformados em joias na pa-
rede.

A proposta dessa publi-
cação é abordar um conceito 
de sustentabilidade que não 
só está embutido nos pro-
dutos Branno, mas também 
que vai além da linguagem 
técnica da engenharia, ou da 
divulgação e marketing. O in-
tuito desta revista é que em-
presas e profissionais possam 
ter acesso a informações por 
meio de uma linguagem clara 
e acessível, despertando para 
a possibilidade de trabalhar e 
desenvolver ações inovado-

ras, economicamente viáveis,  
que possam ganhar em qua-
lidade, resistência e beleza, 
agregando mais valor ao seu 
projeto.
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A Branno no caminho das pedras

Como as minas são ansio-
samente exploradas para a ex-
tração de suas preciosidades, 
assim nasceu a Branno, como 
um fragmento precioso extraí-
do de uma história de imersão 
na natureza e no seu envolvi-
mento com os universos da 
química, da engenharia e da 
construção civil. Fazendo do 
canteiro de obras um laborató-
rio para novos experimentos, o 
engenheiro Eder Pereira Men-
des ousou sair dos padrões já 
estabelecidos e lançou voos 
mais altos ao criar uma ten-
dência inevitavelmente conta-
giosa: o reaproveitamento de 
fragmentos de pedras semi-
preciosas transformadas em 
texturas que são verdadeiras 
joias na parede!       

A Branno nasceu da cons-
ciência de sustentabilidade. O 

olhar criterioso sobre as jazi-
das minerais e o ímpeto pela 
preservação do meio ambien-
te geraram a brilhante ideia 
de aproveitar os resquícios 
das mineradoras e marmora-
rias e transformá-los em obra 
de arte. Daí o nome Branno, 
traduzido em italiano como 
farelo, fragmento. A união des-
tes fragmentos quando cola-
dos imita o aspecto natural 
da pedra. Ou seja, no lugar de 
uma grossa camada de pedras 
forma-se uma linha fina de pe-
quenos detritos que simulam 
o mesmo visual, porém com 
uma redução muito significati-
va na utilização desse minério 
para o uso em construções. 

Para o engenheiro Eder 
“o maior desafio era sair do co-
mum, lançar uma ideia original 
e sustentável. Não porque sus-

tentabilidade é modismo, mas 
porque o mundo não pode 
ser vitima de um capitalismo 
inconsequente e sem preocu-
pação com as gerações vin-
douras”. Com 28 anos de expe-
riência no ramo de Engenharia 
e Construção Civil, a Branno 
é responsável pelo primeiro 
projeto piloto de resíduo de 
pedras semipreciosas que se 
tem registro no Brasil. Como 
pioneira neste trabalho, atual-
mente reutiliza pedras naturais 
oriundas das mais ricas regiões 
brasileiras como Minas Gerais, 
Bonito (MS) e Amazônia. 

Referencial na indústria 
de tintas e revestimentos, a 
Branno literalmente encontrou 
o Caminho das Pedras e está 
presente em projetos e exe-
cução de obras residenciais e 
comerciais de alto padrão em 
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todo o território nacional, 
com expansão para o exterior. 
Cada linha de revestimento é 
resultado de aguçada curiosi-
dade, minuciosa observação, 
estudo assíduo sobre as rea-
ções e composições químicas 
e inúmeras experiências de la-
boratório. 

Entre as principais linhas 
de revestimento, destaca-se a 
Branno Texturas, como a linha 
convencional, criada em mea-
dos da década de 40, provavel-
mente na Holanda. 

Da mesma região, a li-
nha Branni tem como diferen-
cial o adicional de corantes, o 
que permite uma diversidade 
de resultados. Mas o que dis-
tingue a Branno das demais 
marcas são as linhas de pro-
dução própria: Pietra Natura-
le, Pietra Prezioza e Terras de 
Bonito. Em laboratório tam-
bém está sendo desenvolvida 
a linha Pedras da Amazônia. 

Pietra Naturale 
Surgiu da ideia de aproveitar 
os resíduos de pedras que são 
classificadas como rochas or-
namentais: granitos, basaltos 
e arenitos oriundos das mar-
morarias, das mineradoras e 
da construção civil. Com a Pie-
tra Naturale o que era sonho 
tornou-se realidade. A prática 
do reaproveitamento fez do 
descarte algo belo, do caco um 
ornamento. 

 
Pietra Prezioza 
Foi uma ideia mais ousada, re-
sultado de uma intensa pes-
quisa por granito verde e azul 
para complementar a linha 
Pietra Naturale. Então, de uma 

ideia aparentemente “maluca” 
veio a sugestão: por que não 
triturar pedras semipreciosas 
e transformá-las em nobres 
revestimentos? Eis que surgiu 
a linha que se tornou uma ver-
dadeira joia na parede! Essas 
preciosidades são encontra-
das nas diversas jazidas mine-
rais brasileiras, especialmente 
em Minas Gerais e Bahia, mas 
também são exploradas no Rio 
Grande do Sul, na Bolívia e em 
Bonito/MS.

 
Terras de Bonito 
Em Bonito há uma particulari-
dade, pois várias jazidas desta 
região estão em grutas e ca-
vernas tombadas pelo IPHAN - 
Instituto do Patrimônio Históri-
co e Artístico Nacional. Nestes 
locais as rochas apresentam 
ocorrências, falhas que fratu-
ram as pedras. Este fato que é 
um problema para os minera-
dores, para a Branno é a solu-
ção! Além de a fragmentação 
ser mais facilitada, as falhas 
trazem ocorrências de cristais, 
feldspatos, micas e óxidos que 
contribuem para um conjunto 
lindo e natural de brilho e re-
sultado cromático.

1                           2                         3

1. Pietra Naturale
2. Pietra Prezioza
3. Terras de Bonito

      
 “A Branno saiu à frente, 

pois têm um olhar junto com 
o arquiteto, unindo o traba-
lho sustentável à estética que 
o mercado busca. A preocu-
pação com o meio ambiente 
anexada a um produto que 
alimenta a expectativa do 
cliente.”   (Arquiteto José Maurício 
Justino, 27 anos de experiência na 
área de arquitetura.)

“O trabalho sustentável 
que a Branno realiza é fantás-
tico! Eu o acompanhei desde 
o início e gosto dele porque 
tem a característica de reduzir 
as riquezas naturais, reutilizar 
fragmentos de marmorarias e 
assim diminuir o impacto em 
rios, evitando assoreamento e 
enchentes. Além de tudo é um 
projeto de pesquisa bem ela-
borado com um belo resultado 
na estética que contribui com o 
trabalho do arquiteto.”  

(Julio Lima Vera, arquiteto e 
técnico da Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente  de CGR/MS.



malmente de 1 a 3 centíme-
tros de espessura, a linha Pie-
tra utiliza de 1 a 3 milímetros, 
produzindo o mesmo efeito 
da superfície, porém com uma 
redução significativa numa or-
dem de dez vezes aproximada-
mente.

O Reaproveitamento: do 
lixo ao luxo

 O reaproveitamento é 
realizado através de pedaços 
de pedras que são extraídos 
das mineradoras, das marmo-
rarias ou mesmo de canteiros 
de obras. Aquilo que é jogado 
numa caçamba com podas de 
árvore e terra, tratado como 
entulho, que estaria sendo acu-
mulado na natureza é o que a 
Branno trata como riqueza. O 
que era resto, sobra, vai se tor-
nar joia para adornar ambien-

Resumidamente, para 
ser considerado sustentável o 
empreendimento deve estar 
pautado em ao menos um dos 
três pilares, conhecidos como 
três “R” (erres): Reduzir, Rea-
proveitar e Reciclar. As linhas 
exclusivas criadas pela Branno: 
Pietra Naturale, Pietra Preziosa, 
e Terras de Bonito utilizam for-
temente os conceitos de redu-
ção e o reaproveitamento. 

O processo de Redução
No lugar de utilizar a pe-

dra inteira, a redução é tida ao 
produzir uma fina camada de 
revestimento natural de frag-
mentos de pedrarias, propor-
cionando um resultado cromá-
tico de textura rugosa e com 
reflexo do brilho dos cristais. 
Enquanto os revestimentos de 
pedras naturais utilizam nor-

tes. Do lixo ao luxo. É da onde 
nasceu o slogan: “uma joia na 
parede”.

Revestimentos e texturas 
com cores naturais dos 
fragmentos das pedras

Ao fraturar várias vezes 
as pedras (cristais) são encon-
tradas as substâncias respon-
sáveis pelas cores e aprisiona-
das dentro do sistema cistalino 

O princípio sustentável
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sideração a ação do homem no 
ambiente urbano, a poluição e 
a poeira trazida pelo vento vão 
impregnando no revestimento 
e alterando ao longo do tem-
po. 
Mas o grande agente agressivo 
dos revestimentos acrílicos é o 
raio ultravioleta. No caso das 
texturas coloridas com coran-
te, esses raios vão atacar a re-
sina, a qual com o tempo vão 
perdendo suas características. 
Na medida em que o raio ul-
travioleta quebra a molécula, 
fracionando-a em moléculas 
menores, a sua capacidade de 
aglutinação diminui. Ou seja, 
a resina perde a sua força e a 
cor pode ser arrastada mais fa-
cilmente pelos agentes do in-
temperismo.
Como a Branno utiliza pedras 
naturais, cujas cores fazem 
parte da própria cor da pedra, 
o processo de ataque também 
é realizado por ação do raio 
ultravioleta, porém, a ação do 
intemperismo encontrará uma 
grande dificuldade de atacar e 
arrastar as substâncias que re-
fletem a cor que enxergamos. 
Isso ocorre por elas estarem 
aprisionadas dentro de um sis-
tema cristalino da rocha que 
foram formadas há milhões de 
anos.

Exemplos de desgaste e des-
botmento causado pela ação 
do intemperismo.

mineral. Essas cores foram 
introduzidas por infiltração e/
ou fusões ao longo da forma-
ção geológica das rochas.

Revestimentos e texturas 
com cores através da mis-
tura de corantes (pigmen-
tos)
 A fixação da cor se dá através 
da propriedade ligante da re-
sina acrílica, que “endurece” 
após a evaporação do diluente 
(H2O), ou seja por simples de-
posição física. 

Um paralelo entre a Bran-
no e uma textura comum

Há uma grande diferença en-
tre o revestimento de pedra 
e uma textura acrílica como o 
Grafiato, por exemplo. Além 
da aparência, o maior diferen-
cial está na durabilidade, que 
é definida pelas propriedades 
físicas e químicas contidas na 
pedra. Por isso, além da beleza 
refletida pelos cristais, o reves-
timento das semipreciosas tem 
uma durabilidade maior que é 
garantida pela própria nature-
za.

Sobre as texturas conven-
cionais: 

Apesar de ser um cristal, as pe-
dras são minérios de superfície 
porosa. São estes poros que 
permitem a entrada da resina 
e do corante como aglutinante 
na colagem entre os fragmen-
tos que formarão os mais dife-
rentes revestimentos.
. A dureza da superfície é de-
terminada pelo nível de poro-
sidade. O granito, por exemplo, 
tem uma menor porosidade, 
por isso é maior a dureza da 
sua superfície.

Qual é a durabilidade para 
garantir uma boa aparên-
cia da textura?
Duas questões devem ser leva-
das em conta no quesito dura-
bilidade: as propriedades quí-
micas envolvidas e as ações do 
intemperismo. A cor vai desbo-
tar de acordo com a natureza 
química do próprio pigmento. 
Os corantes utilizados na fabri-
cação de tintas e texturas têm 
dois tipos distintos: o grupo 
dos corantes inorgânicos ou 
óxidos e o dos corantes orgâ-
nicos ou sintéticos. As proprie-
dades específicas de cada um 
juntamente com a ação do in-
temperismo vão determinar 
sua vida útil.

A ação do intemperismo
O intemperismo é caracteriza-
do pelos agentes químicos e 
físicos que podem atacar uma 
superfície sólida: sol, chuva, 
calor, umidade, variação de 
temperatura, ou seja, tudo que 
ocorre na atmosfera da terra. 
Também deve-se levar em con-
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As cores e as pedras

As cores dos cristais e das pedras 
derivam de inclusões de outros 
minerais no longo processo da 
sua formação, como por exemplo 
o titânio, o manganês, ou o ferro. 
As pedras e os cristais processam 
a energia de diversas formas e de 
acordo com a sua cor. Por exem-
plo, para fins terapêuticos pode-
-se colorar água para beber inse-
rindo um cristal num recipiente 
de vidro transparente. A cor do 
cristal usado determinará a sua 
finalidade. Pode-se encontrar 
cristais e pedras preciosas ou se-
mipreciosas de múltiplas cores e 
tonalidades, o que as torna mui-
to atrativas e lhes confere grande 
beleza, mas as principais cores 
são: Vermelho, Laranja, Amare-
lo, Verde, Azul, Índigo e Púrpura.  

Finalidade terapêutica das 
pedras: 

As pedras pretas - turmalina, ob-
sidiana, cianita preta – Proteção. 
Têm a capacidade de absorver 
energia e são muito utilizadas em 
amuletos.
Vermelho  – ágata, granada, rubi, 
jaspe e hematite – Sistema circu-
latório. 
Laranja – safira, cornalina e to-
pázio – Sistema digestivo. 
Amarelo  – safira, topázio, dia-
mante e cornalina – Sistema ner-
voso e fadiga. 
Verde – esmeralda, jade e crisóli-
ta – Equilíbrio emocional. 
Azul – lápis-lazúli, safira e azurite 
– Defesas do organismo.
Índigo – rubi e piropo – Sensibi-
lidade à dor, perturbações men-

Cromoterapia e a 
Energia das Pedras 

A Cromoterapia ensina a impor-
tância e a influência das cores 
na vida das pessoas e pode ser 
utilizada de maneira muito mais 
funcional com o uso das pedras. 
No estudo das cores e das pedras 
foi traçado um perfil onde são en-
contradas as características ener-
géticas a partir de suas tonalida-
des. 
Amarelo – Animação, alegria de 
viver, esperança, prosperidade.
Azul – claro: Sentimento de liber-
dade, expansão.
Azul – escuro: Fidelidade, con-
fiança, calma, tranquilidade, or-
ganização.
Branco: Sentimentos de pureza, 
futurista, espiritualidade.
Laranja: Calmante, promove o 
equilíbrio, alegre, entusiasmo.
Marrom: Traz clareza em situa-
ções difíceis, praticidade.
Preto: Pára-raios de influxos ne-
gativos.
Rosa: Ternura, suavidade, roman-
ce.
Vermelho: Amor, paixão, tempe-
ramento forte, excitante.
Verde: Consciente de si, esperan-
ça, confiável, neutralizado.
Violeta: Espiritualidade, intuição, 
sensibilidade, limpeza, imagina-
ção.
Fonte: http://fadacriativa.blogspot.com.br

Os signos e as pedras
De acordo com o misticismo, os cristais e 
as pedras exercem grande influência no 
zodíaco, sendo que algumas pedras pos-
suem influência direta com signos especí-
ficos. Veja abaixo:
Capricórnio – 22/12 a 20/1 
Pedras: Ágata, Turmalina Verde, Ônix, 
Quartzo Verde Olho de Gato, Âmbar, Ma-
laquita. Esmeralda,  Opala.
Aquário – 21/01 a 19/02 
Pedras: Água Marinha, Granada,  Ametis-
ta, Quartzo Azul , Lápis Lazuli,  Sodalita, 
Quartzo Rutilado.
Peixes – 20/02 a 20/03 
Pedras: Água Marinha, Ametista, Turmali-
na Verde, Ônix, Turquesa, Safira, Pedra da 
Lua, Turmalina Azul, Fluorita.
Aries – 21/03 a 20/04 
Pedras: Ametista, Ágata, Granada, Hemati-
ta, Jaspe, Topázio Imperial, Rubi, Cornalina, 
Kunzita.
Touro – 21/04 a 20/05 
Pedras: Quartzo Rosa, Água Marinha, 
Amazonita, Esmeralda, Safira, Ametista, 
Topázio Azul, Rodocrosita, Turmalina Azul.
Gêmeos – 21/05 a 20/06 
Pedras: Ágata, Água Marinha, Citrino, To-
pázio Imperial, Olho de Tigre, Topázio Azul, 
Ametista, Turmalina Azul, Lápis Lazuli.
Câncer – 21/06 a 21/07
Pedras: Turmalina Verde, Amazonita, 
Quartzo Fumê, Pedra da Lua, Ametista, 
Rodocrosita, Malaquita, Citrino, Madeira 
Petrificada.
Leão – 22/07 a 22/08 
Pedras: Ágata, Granada, Citrino, Pirita, Am-
bar, Topazio Imperial, Ametista, Cornalina, 
Rubi, Esmeralda.
Virgem – 23/08 a 22/09 
Pedras: Agata, Amazonita, Ametista, Ci-
trino, Ônix, Turquesa, Hematita, Quartzo 
Azul, Safira, Topázio Imperial, Ambar, Pe-
dra da Lua.
Libra – 23/09 a 22/10 
Pedras: Água Marinha, Citrino, Quartzo 
Rosa, Turquesa, Lápis Lazuli, Esmeralda, 
Pedra da Lua, Fluorita, Rodocrosita.
Escorpião – 23/10 a 21/11 
Pedras: Ágata, Água Marinha, Granada, 
Hematita, Jaspe, Opala, Topázio Imperial, 
Turmalina Verde, Turmalina Azul, Obsidia-
na Floco de Neve, Esmeralda, Cornalina, 
Kunzita.
Sagitário – 22/11 a 21/12 
Pedras: Ametista, Citrino, Sodalita, Quart-
zo Azul, Topázio Imperial, Lápis Lazuli, 
Olho de Tigre, Azurita.
Pedras de todos os signos:
Quartzo Fumê, Quartzo Verde, Quartzo 
Rosa, Diamante, Turmalina Preta, Cristal.

FONTE:LENDAVIVA.COM.BR

tais. 
Púrpura – quartzo e ametista – 
Problemas da cabeça. 
Fonte: http://pt.shvoong.com/society-and-news/spirituality
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Pedras

Pedra da Alma, pedra utilizada 
para abertura do 3º olho, acalma 
a vibração trazendo tranquilida-
de para o interior da mente. Li-
bera a tensão. Mexe com o corpo 
mental, protege contra doenças, 
tranquiliza. É usada para insônia e 
enxaqueca. Atua sobre o sistema 
circulatório, imunológico e meta-
bólico. Acalma a mente, aumen-
tando a memória e a motivação.

AMETISTA

AZURITA

Sua radiante tonalidade azul es-
cura tem a capacidade de deslo-
car pensamentos subconscientes 
para o consciente, purifica a men-
te e a alma. Motiva o raciocínio 
mais elevado enobrecendo o es-
pírito. Pode ser aplicada em qual-

CORNALINA

Boa para pessoas distraídas ou 
desconcentradas. Ajuda a fixar 
a mente no momento presente. 
Útil em casos de impotência ou 
fraqueza sexual. Deve ser utiliza-
da pelos tímidos ou com falta de 
coragem, para declarações amo-
rosas ou pedidos em geral. Forta-
lece a voz e a autoconfiança.

quer parte do corpo em que haja 
bloqueio ou congestionamento 
físico.

Fortalece funções cerebrais, ajuda 
o alinhamento dos ossos do crâ-
nio. Quebra bloqueios no Chakra 
coronário, e na personalidade. É 

DIAMANTE

um grande curador, afasta as ne-
gatividades, purifica e limpa se-
xualmente. Aumenta a força física 
e dá coragem.  

Seu nome significa “PEDRA VER-
DE”. Trabalha o chakra cardíaco e 
nos corpos elétrico, astral e emo-
cional. É boa para o equilíbrio 
mental, emocional e espiritual. 
Ajuda na meditação, e eleva a 
consciência e as habilidades psí-
quicas. Uma ótima pedra de cura 
em geral.

ESMERALDA

Clarividência, orgulho, sucesso, 
autoconfiança, força e vitória. 
Liga ao coração e sexualidade.

GRANADA
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É boa para sistema circulatório e 
respiratório. Melhora a capacida-
de mental, reduz a ansiedade e 
atrai dinheiro para o seu proprie-
tário.

Possui alto poder de cura, é re-
juvenescedora e estimula a co-
municação, fortalece o sistema 
nervoso, evita o stress, atrai abun-
dância e prosperidade.

Fonte: http://www.caminhandocomosol.com.br

Estabelece o controle das facul-
dades mentais, equilibrando o 
corpo físico. Pode ser colocada 
na virilha, debaixo dos braços, ao 
longo da clavícula, depurando o 
sangue. No 3º olho dá sabedoria.

Proteção contra energias densas 
em ambientes pesados, repele 
energias negativas, boa para en-
fermidades com perigo de vida.

Ajuda a aumentar a energia criati-
va, reduzindo a depressão, forta-
lecendo a aura. Acalma o sistema 
nervoso. Traz força para o coração 
e para o corpo físico. Equilibra to-
dos os chakras. É usado no trata-
mento de desordens do sistema 

Cura (depura  sangue, purifica os 
órgãos), dá força e proteção.

PIRITA

SODALITA

TURMALINA VERDE

SUGILITA

TURMALINA PRETA

AMAZONITA

HEMATITA Elimina o medo, acalma, limpa 
e estabiliza a mente. Fortalece o 
metabolismo e o sistema linfáti-
co. Equilibra o corpo e a alma. So-
dalita tem propriedades tranqui-
lizantes, acalmando as energias 
agressivas, assim harmonizando-
-as.
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Dá vivacidade, combate a exaus-
tão, a falta de ânimo causada por 
períodos longos e extremos de 
trabalho, a indiferença, a mágoa, 
a raiva e a falta de incentivo. Aju-
da a reduzir a irritabilidade e a 
agressividade. Auxilia a voltar a 
atenção para circunstâncias mais 
felizes. Desperta a vontade de ter 
uma alimentação mais saudável, 
mobiliza as reservas de energia, 
estimula a formação de células 
novas e o crescimento de cartila-
gem. Melhora postura, raquitis-
mo, artrite e problema nas juntas. 
Promove a cura em ossos quebra-
dos. 

Trata-se de uma pedra que ensina 
a humildade e a valorizar a capa-
cidade de sentir. Ensina o valor 
da confiança e do perdão. Esti-
mula as faculdades intelectuais e 
a arte da análise, sendo útil para 
atividade criativa e para estudos. 

Fonte: http://caminhodoscristais.blogspot.com.br

A Calcita Laranja age na esta-
bilização emocional, ajudando 
a descomplicar e esclarecer as 
confusões mentais. Favorece a es-
pontaneidade e estimula a cora-
gem e o dinamismo de soluções 
para a vida. Transmite alegria, 
magnetismo, boa comunicação e 
jovialidade.
A composição principal da Calci-
ta Laranja é o carbonato de cál-
cio que através da catalisação no 
organismo age diretamente nos 
músculos, na disposição física, na 
depressão, no rejuvenescimen-
to celular, no fortalecimento dos 
órgãos genitais, nas cólicas mens-
truais, no desequilíbrio hormonal 
e na anemia.

Fonte: http://tudojoia.blog.br

APATITA

DIOPSÍDIO

CALCITA LARANJA

CIANITA PRETA E AZUL

Atua como um agente importan-
te contra a pressão alta (que, na 
metafísica, nada mais é do que a 
pessoa se pressionando a dar re-
sultados), também é auxiliar nas 
inflamações dos nervos como 
bursite, tendinite, ciática. Acalma, 
traz sensação de segurança, alivia 
dores em geral e também prote-
ge contra pesadelos, pois a prote-
ção desta pedra é infinita.

Fonte: http://mensagemdaspedras.blogspot.com.br

nervoso. Inspira paz, ligação com 
a alta dimensão e claridade. Ele 
limpa e equilibra os corpos as-
trais.

 Fonte: http://www.mistico.com
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 Após 21 anos de espera, enfim o 
Governo Federal aprovou e sancionou 
a Política Nacional de Resíduos Sólidos 
(PNRS). Agora, com a aprovação da Lei 
nº 12.305, que institui a PNRS, o Brasil 
estabelece um marco regulatório com-
pleto para o setor de resíduos sólidos, 
que vem ao encontro de um dos gran-
des desafios a ser enfrentado pelos go-
vernos e pelo conjunto da sociedade 
brasileira: a magnitude do problema da 
geração de resíduos sólidos e o seu ma-
nejo adequado.

A Política Nacional de Resíduos 
Sólidos reúne o conjunto de princípios, 
objetivos, instrumentos, diretrizes, me-
tas e ações adotados pelo Governo Fe-
deral, isoladamente ou em regime de 
cooperação com Estados, Distrito Fe-
deral, Municípios ou particulares, com 
vistas à gestão integrada e ao gerencia-
mento ambientalmente adequado dos 
resíduos sólidos (BRASIL, 2010).

De forma geral, a implantação 
da Lei trará impactos positivos ao meio 
ambiente com incentivos à redução da 
geração, à reutilização e à reciclagem 
de resíduos, como também nos aspec-
tos sociais e econômicos, pois haverá 
uma diminuição do consumo dos re-
cursos naturais e proporcionará a aber-
tura de novos mercados. Ainda gerará 
trabalho, emprego e renda, e conduzirá 
à inclusão social de catadores de mate-
riais recicláveis, assim como minimiza-
rá os impactos ambientais provocados 
pela disposição inadequada dos rejei-
tos. Dessa forma, possibilitará a inser-
ção de diretrizes do desenvolvimento 
sustentável na gestão de resíduos sóli-
dos do País.

A PNRS estabelece que o gerador 
de resíduos sólidos é responsável pela 
geração, compreendendo as etapas de 
acondicionamento, disponibilização 
para coleta, tratamento e disposição fi-
nal ambientalmente adequada de rejei-
tos. Significa dizer que o Poder Público 
e a coletividade são responsáveis pela 
efetividade das ações que envolvam os 
resíduos sólidos gerados.

Além disso, a PNRS define que 

os geradores de resíduos sólidos são as 
pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou 
privadas, que geram resíduos sólidos 
por meio de seus produtos e ativida-
des, inclusive consumo, bem como as 
que desenvolvem ações que envolvam 
o manejo e o fluxo de resíduos sólidos. 
Ou seja, toda a sociedade (consumi-
dores, fabricantes, revendedores, co-
merciantes, indústrias, entre outros) é 
responsável pelos resíduos sólidos ge-
rados.

Este conceito de responsabilida-
de compartilhada pelo ciclo de vida dos 
produtos é caracterizado pelo conjunto 
de atribuições individualizadas e enca-
deadas dos fabricantes, importadores, 
distribuidores e comerciantes, dos con-
sumidores e dos titulares dos serviços 
públicos de limpeza urbana e de mane-
jo dos resíduos sólidos, para minimizar 
o volume de resíduos sólidos e rejeitos 
gerados, bem como para reduzir os im-
pactos causados à saúde humana e à 
qualidade ambiental decorrentes do ci-
clo de vida dos produtos (BRASIL, 2010).

Outro mecanismo importante 
da nova legislação é a Logística Reversa, 
um conjunto de ações, procedimentos 
e meios, destinados a facilitar a coleta 
e a restituição dos resíduos sólidos aos 
seus geradores para que sejam tratados 
ou reaproveitados em novos produtos, 
na forma de novos insumos, em seu ci-
clo ou em outros ciclos produtivos. E o 
detalhamento das responsabilidades 
será definido na regulamentação e nos 
acordos setoriais.

Tradicionalmente, os fabricantes 
não se sentem responsáveis por seus 
produtos após o consumo, pois gran-
de parte dos produtos usados é jogada 
fora de maneira inadequada.

Assim, a Logística Reversa indu-
zida potencializará a reciclagem no Bra-
sil e é importante, pois, oferece diversas 
vantagens à sociedade: preservação do 
meio ambiente e recursos naturais, eco-
nomia de energia e a geração de em-
pregos, mesmo sendo, em sua maioria, 
informais como para os catadores de 
materiais recicláveis.

Isso decorre do fato da logísti-
ca reversa conseguir diminuir a des-
cartabilidade de produtos implicando 
em uma redução dos custos para as 
empresas, amenizando impactos am-
bientais e diminuindo o consumo de 
matérias-primas, além de contribuir 
para o incremento da reutilização e da 
reciclagem de material. As empresas 
que fazem a logística reversa melhoram 
sua imagem junto ao consumidor cons-
ciente, agrega valor ao produto e se di-
ferencia estrategicamente no mercado 
competitivo.

O Art. 3º, item VII da Lei 
12.305 define destinação final am-
bientalmente adequada, realçan-
do o exposto no parágrafo anterior: 

Política Nacional de Resíduos Sólidos 
(Lei 12.305/2010)
“Art. 3º (...)
VII - destinação final ambientalmen-
te adequada: destinação de resíduos 
que inclui a reutilização, a recicla-
gem, a compostagem, a recuperação 
e o aproveitamento energético ou 
outras destinações admitidas pelos 
órgãos competentes do Sisnama, do 
SNVS e do Suasa, entre elas a disposi-
ção final, observando normas opera-
cionais específicas de modo a evitar 
danos ou riscos à saúde pública e à 
segurança e a minimizar os impactos 
ambientais adversos;”

Além disso, o Art. 9º refere-se à 
gestão e gerenciamento de resíduos 
sólidos. Para tanto, deve ser observada 
a seguinte ordem de prioridade: não 
geração, redução, reutilização, recicla-
gem, tratamento dos resíduos sólidos 
e disposição final ambientalmente ade-
quada dos rejeitos. De acordo com o § 
1º poderão ser utilizadas tecnologias 
visando à recuperação energética dos 
resíduos sólidos urbanos, desde que 
tenha sido comprovada sua viabilidade 
técnica e ambiental e com a implanta-
ção de programa de monitoramento 
de emissão de gases tóxicos aprovado 
pelo órgão ambiental.

A incineração é uma possibilida-
de de geração de energia a partir dos 
resíduos sólidos, mas como a Lei define, 
só é possível depois de esgotadas as 
formas de reutilização e reciclagem dos 
resíduos sólidos.

Outra questão que pode ser um 
divisor de águas para o aumento da 
utilização de novos produtos que utili-
zem resíduos como matérias-primas é o 

IMPACTOS DA POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS 
SÓLIDOS NA SOCIEDADE BRASILEIRA
Texto: Daniel Véras Ribeiro

12



fato da Lei 12.305 indicar a prio-
ridade, nas aquisições e contratações 
governamentais, para produtos recicla-
dos e recicláveis; bens, serviços e obras 
que considerem critérios compatíveis 
com padrões de consumo social e am-
bientalmente sustentáveis e dar incen-
tivos ao desenvolvimento de sistemas 
de gestão ambiental e empresarial vol-
tados para a melhoria dos processos 
produtivos e ao reaproveitamento dos 
resíduos sólidos, incluídos a recupera-
ção e o aproveitamento energético.

Assim, observa-se que a PNRS 
atende a grande parte dos anseios dos 
ambientalistas. No entanto, no Brasil, 
muitas vezes não basta uma legislação 
adequada e completa. Esta legislação 
precisa ser cumprida e assimilada pela 
sociedade de uma forma geral. De uma 
forma mais popular, a Lei precisa “pe-
gar”.

Dentro deste contexto, progra-
mas de educação ambiental massivos 
são de fundamental importância para 
que o cidadão absorva a necessidade 
do cumprimento desta Lei e incorpore 
ao seu cotidiano as ações que devem 
ser tomadas, como a coleta seletiva, 
por exemplo. Sem a participação da so-
ciedade, no sentido de contribuir com 
a coleta, reduzir o consumo para níveis 
sustentáveis, favorecer a logística rever 
sa e cobrar dos governantes atitudes 
concretas para acabar com os lixões em 
todo o país, dificilmente a Política Na-
cional de Resíduos Sólidos atingirá ple-
namente os seus objetivos.
Fonte: 
Revista Conexão Academia - Abrelpe

Em Campo  Grande, MS foi ins-
tituído pelo Decreto nº 11.797, de 9 
de abril de 2012,  o Plano Municipal de 
Saneamento Básico. Sua elaboração foi 
coordenada pela Secretaria Municipal 
do Meio Ambiente e Desenvolvimen-
to Urbano (Semadur), atendendo aos 
princípios da Política Nacional de Sane-
amento Básico (Lei nº 11.445/07), como 
também da Política Nacional de Residu-
os Solidos (Lei nº. 12.305/10) e lei  muni-
cipal 4952/11, de 28 de junho de 2011. 

O Plano aprecia o conjunto de 
serviços, infraestruturas e instalações 
dos setores de saneamento básico, que, 
por definição, engloba abastecimento 
de água, esgotamento sanitário, limpe-
za urbana, manejo de resíduos sólidos,  
drenagem e manejo de águas pluviais 
urbanas. 

SUSTENTABILIDADE

Segundo a Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desen-
volvimento, criada pelas Nações Unidas, desenvolvimento susten-
tável é aquele que é capaz de suprir as necessidades da geração 
atual, garantindo a capacidade de atender as gerações futuras, 
sem esgotar os recursos da natureza.

O conceito de sustentabilidade é complexo, pois atende a um 
conjunto de variáveis interdependentes. A Wikipedia (enciclopé-
dia livre) também define como sendo a capacidade de integrar as 
questões Sociais, Energéticas, Econômicas e Ambientais, pois, sem 
considerar cada uma delas não há sustentabilidade.

• Questão Social: Em primeiro lugar é preciso respeitar o ser 
humano, para que este possa respeitar a natureza. O homem é a 
parte mais importante do meio ambiente.

• Questão Energética: Sem energia a economia não se de-
senvolve. E se a economia não se desenvolve, as condições de vida 
das populações se deterioram.

• Questão Ambiental: Com o meio ambiente degradado, o 
ser humano abrevia o seu tempo de vida; a economia não se de-
senvolve; o futuro fica insustentável.

Para que um empreendimento humano seja considerado 
sustentável, é preciso que seja:

• ecologicamente correto
• economicamente viável
• socialmente justo
• culturalmente diverso
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os vernizes trabalham em con-
junto com o lado funcional de 
um ambiente, proporcionando 
higiene, iluminação, proteção 
e segurança. As cores, os deta-
lhes, os materiais e as formas 
de pintura usadas refletem o 
lado emocional da pessoa que 
compôs aquele ambiente.

O pigmento é o que dá 
cor a tudo o que é material. 
As folhas das plantas são ver-
des por terem clorofila; a terra 
tem cores diferentes em cada 
região por apresentar compo-
sição mineral diferente, e cada 
mineral tem um pigmento 
com sua cor própria: o óxido 
de ferro pode ser amarelo ou 
vermelho; o de cobre é verde; 
o de manganês é marrom; o de 
cobalto é azul; etc. Até a pele é 
pigmentada com a melanina 
que dá a cor ao tecido huma-
no. 

Os índios brasileiros usam 
semente de urucum para co-
lorir o corpo, cabelos e artefa-
tos de vermelho; do jenipapo, 
que é um fruto, extraem o azul; 
também usam carvão e ter-
ra para pintar de preto, bran-
co e amarelo. Assim como as 
crianças, os homens primitivos 
descobriam as cores pela ex-
periência. Os seus registros são 
encontrados nas paredes das 
cavernas. Essas pinturas rupes-

tres eram feitas com os mais 
variados tipos de pigmentos 
naturais: plantas, terra, carvão, 
e até o sangue dos animais que 
caçavam.

Desenhar, pintar e colorir 
são formas de expressão e de 
comunicação naturais do ser 
humano. Com o tempo o ho-
mem percebeu que podia ex-
trair os pigmentos da natureza 
e utilizá-los em forma de tinta 
misturando com resina das 
árvores, com a clara e a gema 
de ovos e diferentes tipos de 
óleo para conservar, transpor-
tar e fixar as cores. Pintou sobre 
pedra, peles de animais e ma-
deira e desenvolveu suportes 
próprios para a pintura; pre-
parou as paredes com massas 
especiais, os afrescos; modelou 
cerâmica e fez azulejos decora-
dos. Construiu mosaico com 
vidros coloridos; telas com te-
cidos para pintura e continua a 
pintar as paredes e muros das 
cidades com a mesma neces-
sidade de se expressar que os 
homens das cavernas. 

As técnicas de pintura se 
desenvolveram, se industriali-
zaram e a tecnologia produziu 
os pigmentos sintéticos. Cores 
“artificiais”, feitas em laborató-
rio, mas tão intensas e belas 
como as cores naturais que 
tentam imitar. Muitas tintas in-

Curiosidade: 
Você sabe como são extraídas as cores? 

Você sabia que os pig-
mentos são usados pela huma-
nidade desde a Pré-história? 

Os homens das cavernas 
registraram suas experiências 
através das pinturas rupestres. 
Tudo graças aos pigmentos na-
turais

Como são constituídas as-
Tintas?

Tintas nada mais são do 
que uma composição química 
líquida pigmentada, que, ao 
ser aplicada, se converte em 
filme sólido por mecanismos 
característicos de cada tipo de 
tinta. Os vernizes são como as 
tintas, mas não possuem pig-
mentos, pois são transparen-
tes. Ambos possuem funções 
próprias e são usados princi-
palmente para decoração e 
pintura em paredes, ornando 
com o ambiente e local onde 
serão utilizados. 

A tinta também é utiliza-
da para a distribuição de lu-
minosidade, item muito bem 
estudado em estúdios fotográ-
ficos e de filmagem, onde uma 
boa iluminação é fundamental 
para o trabalho. Além de que 
uma superfície cuidada e bem 
pintada exprime uma sensa-
ção mais confortável de cuida-
dos e higiene. Portanto, pode-
mos entender que as tintas e 
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São várias qualidades 
que caracterizam a tartaruga 
como referencial para a Bran-
no, mas o principal é a sua ca-
rapaça.  Como o casco da tarta-
ruga é colado em pedacinhos 
formando sua nobre estrutura, 
assim a Branno reaproveita 
elementos de pedrarias da na-
tureza para constituir as mais 
belas texturas. 

Segundo o AVPH*, o cas-
co é a principal característica 
desta família de répteis e ele 
é formado por uma carapaça 
bem estruturada. Esse design 
de sucesso é resultado de mais 
de 200 milhões de anos de 
evolução. O casco que envolve 
e protege o corpo das tarta-
rugas é formado por um con-
junto de ossos separados, que 

 
   O que a Branno tem a ver com a tartaruga?

são unidos por placas de que-
ratina que cobrem a superfície 
dos ossos. Da mesma maneira 
o revestimento produzido pela 
Branno é caracterizado por um 
conjunto de fragmentos de pe-
dras naturais e de alta durabili-
dade, que são unidos por uma 
resina, protegendo a estrutura 
das paredes.

Apesar de a tartaruga 
ser considerada lenta, a Bran-
no destaca que em seu outro 
habitat, a água, ela é rápida 
e, mais importante ainda, é 
um dos animais que vive mais 
tempo – outra característica da 
Branno: maior durabilidade!

Fonte: Atlas Virtual da Pré-
-História (AVPH) http://www.tar-
tarugas.avph.com.br/anatomia

dustrializadas ainda são 
feitas com pigmentos naturais, 
mas já existem pigmentos sin-
téticos de todas as cores. Os 
corantes também são pigmen-
tos. Você já percebeu quantos 
corantes são consumidos em 
uma refeição? É por que a cor 
dos alimentos também é um 
atrativo para aguçar o paladar, 
pois o ser humano também 
come “com os olhos”.

As crianças adoram brin-
car com as cores. Experimen-
tando misturar as tintas logo 
descobrem que podem formar 
uma aquarela. Esticam o plásti-
co rosa e transparente do bom-
bom e descobrem que “tudo fi-
cou rosa”! Na verdade, ao olhar 
através do plástico colorido 
e transparente está havendo 

uma mistura das cores do mes-
mo modo que se faz com as 
tintas. Essa mistura de pigmen-
tos altera a quantidade de luz 
absorvida e refletida pelos ob-
jetos. O pigmento branco não 
absorve, mas reflete todas as 
cores. É a COR-LUZ refletida pe-
los objetos quando iluminados 
pela luz branca, que é a soma 
de todas as cores. Quando se 
mistura um pigmento preto a 
uma tinta branca, aos poucos 
se obtém diferentes tons de 
cinza. Quanto mais pigmento 
preto, mais escuro é o tom de 
cinza que se consegue até che-
gar ao preto. O que acontece é 
que o pigmento preto, ao con-
trário do branco, absorve todas 
as cores. 

O preto é a ausência de 

luz, ele “esconde” todas as cores 
e, por isso, o preto que vemos é 
o “escuro”, ou seja, uma ausên-
cia de luz refletida. O mesmo 
acontece com os pigmentos 
coloridos. Cada um reflete so-
mente a cor que não é absor-
vida. Por exemplo: o pigmento 
amarelo absorve da luz branca 
as cores azul violeta, azul cian, 
verde, vermelho alaranjado e 
vermelho magenta, e reflete 
somente a luz amarela, que é a 
cor visualizada. Cian, magenta, 
yellow e black formam o siste-
ma CMYK usado nas gráficas 
para impressão por fotolitos 
nos jornais, revistas, livros, car-
tões e tudo o que é impresso. 

(Fonte: www.mundocor.com.br)
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