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Projetos desenvolvidos 
na Ufjf mostram 
aplicabilidade em vários 
setores da sociedade
FLáviA LoPEs
Repórter

Ideias sustentáveis ultrapassam os 
muros da Universidade

MEiO aMBiENTE

Nos últimos anos, ações de 
responsabilidade social tornaram-
se parte da estratégia de um 

número crescente de organizações e 
instituições, cientes da necessidade de 
garantir as demandas atuais da sociedade 
e de atender às futuras. Práticas que 
encontram, no ambiente universitário, 
terreno fértil para o desenvolvimento de 
ideias e projetos, baseados em pesquisas 
e ações de extensão. Na Universidade 
Federal de Juiz de Fora (UFJF) iniciativas 
sustentáveis vêm ganhando destaque e 
muitas delas ultrapassam os muros da 
academia, com aplicabilidade em vários 
setores da sociedade.

As pesquisadoras da UFJF Zélia Maria da Costa 
Ludwig e Maria Teresa Gomes Barbosa utilizaram 
resíduo de fibra ótica durante o processo 
de desenvolvimento do Ecodor, que visa a 
sustentabilidade do setor ferroviário brasileiro

 Um desses projetos é o Ecodor, produto 
patenteado em janeiro de 2013, que 
consiste em uma mistura destinada à 
fabricação de dormentes de concreto 
armado, que visa a sustentabilidade do 
setor ferroviário brasileiro. A iniciativa, 
da coordenadora do Programa de Pós-
graduação em Ambiente Construído da 
UFJF, Maria Teresa Gomes Barbosa, e da 
docente do Departamento de Física da 
mesma instituição, Zélia Maria da Costa 
Ludwig, mira o projeto de investimento 
em ferrovias do Governo federal, que 
pretende ampliar a malha ferroviária 
brasileira em mais de dez mil quilômetros 
ao longo dos próximos 25 anos, ou seja, 
um incremento de cerca de 10% na matriz 
de transporte atual.
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Moderna (Nimo) da Faculdade de 
Engenharia, o projeto prevê a criação 
de um sistema de iluminação por 
diodos emissores de luz, popularmente 
conhecidos como LEDs (sigla em inglês 
para Light Emmitig Diode), em toda a 
área externa do campus de Juiz de Fora 
da UFJF. Iniciado no final de 2009, o 
projeto contou com recursos da própria 
instituição e do Programa Nacional de 
Conservação de Energia Elétrica (Procel/
Eletrobras).
 
Já implantado por meio de um projeto 
piloto na parte externa da Faculdade 
de Engenharia - com a distribuição de 
45 luminárias de LED na área - o novo 
sistema traz inúmeras vantagens, entre 
elas, a economia de mais de 40% no gasto 
de energia. Segundo o coordenador do 
projeto, o professor da Faculdade de 
Engenharia Henrique Braga, cada ponto 
de luz típico (à base de lâmpadas de sódio) 
dentro do campus consome em torno de 
250 watts e há uma perda de cerca de 
30 watts no circuito eletromagnético, 
totalizando 280 watts. “Com a utilização 

dos LEDs temos um consumo de 157 
watts (44% a menos).” Além disso, o 
docente lista outros benefícios, como 
menor necessidade de manutenção; 
visualização melhor de detalhes e cores e 
maior durabilidade, pois os LEDs contam 
com período de vida útil quase três vezes 
maior que o das lâmpadas convencionais. 
Outra vantagem, conforme Braga, é a 
possibilidade de programar a redução da 
intensidade da luz em períodos quando a 
iluminação é menos necessária.
 
Ainda de acordo com o pesquisador, 
a dissertação de mestrado “Avaliação 
experimental de luminárias empregando 
LEDs orientadas a iluminação pública”, 
defendida este ano pelo bolsista do 
Nimo, Fernando Nogueira, mostrou que 
a economia gerada na UFJF é suficiente 
para arcar com o investimento realizado 
na implantação do sistema. Isso porque a 
Universidade adota a tarifa denominada 
‘verde’ na classificação da concessionária 
de energia Cemig. “Mas o principal é que 
estamos trabalhando com tecnologia 
limpa, com menos prejuízos ao meio 

Segundo a professora Maria Teresa 
Barbosa, o produto agrega detritos da 
construção civil, como cimento Portland, 
pó de mármore, pó de brita, água, 
além de rejeitos de fibra ótica (fibra de 
vidro). O projeto é um aprimoramento 
de trabalho anterior de sua autoria, que 
consiste no reaproveitamento de restos 
da construção civil. O grande diferencial, 
conforme ela, é a inclusão da fibra de 
vidro. “O rejeito da fibra ótica confere 
aumento da resistência do produto e 
diminuição de seu peso, o que significa 
redução do custo de fabricação e do 
custo de transporte, durabilidade e alto 
apelo sustentável.”
 
O projeto foi tema de dissertação da pós-
graduação em Ambiente Construído da 
UFJF, defendida a portas fechadas em 
2012, por conta do processo de patente 
do produto. Além de avaliar a resistência 
do material à tração, elasticidade e 
absorção de água, a então mestranda 
Mariana Paes da Fonseca Maia realizou 
uma completa análise das possibilidades 
de inserção do produto no mercado. 
“Foi aí que concluímos a viabilidade do 
emprego dessa nova mistura”, ressalta a 
professora.
 
O recolhimento do produto foi possível 
graças à parceria do Departamento 
de Física da UFJF com a Fundação de 
Amparo à Pesquisa do Estado de Minas 
Gerais (Fapemig) e com o Centro de 
Pesquisa em Óptica e Fotônica (Cepof) 
da Universidade Estadual de Campinas 
(Unicamp), instituição responsável pelo 
fornecimento da fibra de vidro descartada 
após a produção da fibra ótica. De acordo 
com Zélia, as pesquisadoras já planejam 
novos projetos interdisciplinares com 
viés sustentável. “Um grande problema 
ambiental hoje é o descarte de lâmpadas 
fluorescentes. Por meio do tratamento 
desse material temos condições de 
oferecer ao mercado novos produtos 
com alta resistência, menor custo e 
dando uma finalidade para rejeitos que 
poluem o meio ambiente.”
 

Eficiência energética

Gerar ações priorizando a eficiência 
energética é o objetivo de outra ação 
idealizada na UFJF, com a utilização de 
novas tecnologias em iluminação pública. 
Desenvolvido pelo Núcleo de Iluminação 

Rejeitos de fibra ótica utilizados na pesquisa
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ambiente. O custo do material ainda é 
alto, mas acredito que vamos ocupar 
esse espaço convencendo a população e 
realizando parcerias entre universidades 
e indústrias. Eu aposto na tecnologia 
verde.”
 

Qualidade da água

Monitorar a qualidade da água das 
represas Doutor João Penido e São 
Pedro, que abastecem Juiz de Fora 
(MG), é o principal objetivo do projeto 
que vem sendo realizado pelo professor 
e coordenador do Programa de Pós-
graduação em Ecologia da UFJF, Cézar 
Henrique Barra Rocha. Desenvolvida 
com recursos do Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
(CNPq) desde março de 2012, a pesquisa 
também pretende levantar as principais 
formas de uso e ocupação do solo 
nas áreas do entorno dos respectivos 
mananciais.
 
De acordo com Barra, a ocupação irregular 
e as atividades desenvolvidas no entorno 
dos mananciais de abastecimento público 
do município podem comprometer 
drasticamente a qualidade da água, 
elevando o custo de tratamento para 
o atendimento às necessidades da 
população e demandando pontos de 
captação cada vez mais distantes dos 
centros consumidores. “Apesar de 
existirem legislações específicas para 
proteção de mananciais, elas não são 
respeitadas e a fiscalização praticamente 
inexiste.”
 
Pelas análises iniciais constatou-se 
ocupações nobres e também invasões 
às margens das represas. “É um quadro 
preocupante, pois o encarecimento do 
tratamento da água reflete no bolso 
do contribuinte através do aumento da 
tarifa.” Outro risco, conforme o professor, 
é a desativação destes mananciais, 
devido à piora gradativa da qualidade 
da água. “Isto favorece a especulação 
imobiliária que anda pressionando muito 
estas áreas devido à beleza paisagística. 
A sociedade perde em benefício de uma 
minoria de vendedores de lotes.”
 
Para Barra, o desenvolvimento de 
pesquisas como esta poderá subsidiar 
a resolução ou mesmo evitar prováveis 
conflitos de uso e destinação da água 

dos reservatórios. “Ainda que o município 
de Juiz de Fora apresente, segundo 
a ANA (Agência Nacional de Águas), 
uma disponibilidade hídrica satisfatória 
até 2015, não se pode negligenciar a 
necessidade de um planejamento a 
longo prazo, uma vez que, como recurso 
essencial à vida, a água potável deve ser 
preservada sob todas as formas.”
 
Outro projeto que coloca a água no centro 
das discussões é o trabalho desenvolvido 
pelo professor do curso de Engenharia 
Sanitária e Ambiental, Celso Bandeira 
de Melo Ribeiro, juntamente com a 
bolsista de iniciação científica Nicole 
Hastenreiter Rocha, sobre o potencial 
de aproveitamento da água da chuva 
em Juiz de Fora. Segundo Bandeira, 
o projeto teve como etapa inicial o 
mapeamento de locais com potencial de 
utilização da água de chuvas, dotados de 
grande superfície capaz de favorecer o 
recolhimento. “Um dos  mais importantes 
locais avaliados foi o Campus da UFJF 
em Juiz de Fora, principalmente os 
prédios da Engenharia, do ICE (Instituto 
de Ciências Exatas) e do ICB (Instituto de 
Ciências Biológicas), por conta da grande 
concentração de pessoas e da topografia 
favorável, já que não seria necessária a 
utilização de bomba.”

Por meio das análises realizadas na 
água, foi constatada a possibilidade de 
reutilização para usos em jardinagem, 
limpeza de pisos e descargas de 
sanitários. “Para outros usos, é necessário 
um tratamento, o que requer um alto 
custo de implantação. Mas o principal é o 
ganho para o meio ambiente.”
 

Reciclagem

A antiga história de que japoneses 
jogavam computadores no lixo - que já 
deixou muito brasileiro estarrecido há 
pouco menos de duas décadas - hoje 
é uma realidade no Brasil. Segundo a 
Organização das Nações Unidas (ONU), 
o país é campeão em geração de lixo 
eletrônico por habitante: o descarte 
chega a meio quilo por ano. Para reduzir 
os impactos socioambientais dessa 
grave estatística e promover a inclusão 
digital, o professor do ICE da UFJF, 
Eduardo Barrére, desenvolve o projeto 
“Computador velho? Recicle esta ideia”. 
O  trabalho foi uma das iniciativas 

aprovadas no edital do Programa de 
Extensão Universitária (Proext) do 
Ministério da Educação (MEC) para  
execução em 2013.

O projeto, desenvolvido desde o 
segundo semestre de 2012, consiste 
no recebimento de equipamentos 
eletrônicos para conserto e posterior 
doação para escolas, ONGs e outras 
instituições. Nos primeiros seis meses, 
segundo Barrére, foram recolhidos 50 
gabinetes completos, 40 monitores, 30 
teclados, 30 mouses, seis impressoras, 
cinco notebooks, além de placas e 
estabilizadores.
 
O pesquisador ressalta que a ideia nasceu 
em casa, numa conversa com a esposa, 
na tentativa de dar um bom uso para 
os seus computadores obsoletos. “Após 
um pouco de pesquisa, tive a certeza 
de que poderia dar um aproveitamento 
melhor para aqueles computadores e 
peças guardados no armário de casa.
Como esse é um problema de boa 
parte da população, então decidi levar 
a ideia de reaproveitar essas partes de 
computadores ‘velhos’ para montar 
computadores ainda em condição de 
uso e, assim, propiciar a inclusão digital 
de pessoas que não podem adquirir o 
equipamento.”
 
Atualmente, o “Computador velho? 
Recicle esta ideia” conta com a 
participação de dois professores, 
três funcionários e quatro alunos de 
graduação. O próximo passo, ressalta 
Barrére, é ampliar o alcance do projeto, 
promover a doação e trabalhar o descarte 
mais eficiente do lixo eletrônico. “Vamos 
capacitar cooperativas de catadores de 
lixo para maximizar o ganho com a venda 
do lixo eletrônico, separando as partes 
conforme seu valor e venda direcionada 
para quem recicla aquele tipo de material 
selecionado.”

Lixo que vale “granas”

Quanto vale seu lixo? Na UFJF pode valer 
muitas “granas verdes” e prêmios, graças 
à iniciativa desenvolvida por uma equipe 
de integrantes da Porte Empresa Jr. e 
da Mais Consultoria Jr., orientados pelo 
professor da Faculdade de Engenharia  
Paulo Roberto de Castro Villela e apoiados 
pelo Núcleo de Empreendedorismo 
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A troca é efetuada no momento do 
depósito do resíduo nos pontos de 
coleta, as sedes das empresas juniores 
envolvidas. “O projeto superou as nossas 
expectativas. Tivemos só uma pessoa 
que trouxe mil latinhas. Agora vamos 
avaliar de que forma podemos aprimorar 
a iniciativa.”

MAIS ecodor: proposta de mistura sustentável destinada à fabricação de dormentes de concreto (bit.ly/a3_ecodor)

núcleo de inovação moderna (nimo) - (www.ufjf.br/nimo)

programa de pós-graduação em ecologia da ufjf (www.ufjf.br/ecologia)

grana verde (sites.engenharia.ufjf.br/granaverde) 

Os estudantes da Porte Empresa Jr. 
e da Mais Consultoria Jr. criaram o 
“Grana Verde”, projeto que recompensa 
alunos que recolhem resíduos, 
como óleo de cozinha usado, pilhas, 
eletroeletrônicos e latinhas

(Nempe). O projeto “Grana Verde” tem 
como objetivo recompensar os alunos 
que levarem ao campus os resíduos 
listados no regulamento do projeto 
(como óleo de cozinha usado, pilhas, 
eletroeletrônicos e latinhas). Cada tipo 
de material depositado tem como 
recompensa uma quantidade específica 
de “Granas Verdes”.

Conforme a gestora do Departamento 
de Qualidade da Porte, Juliana Mattos 
Bohrer Santos, o intuito é estimular a 
preocupação dos universitários com o 
descarte de resíduos no meio ambiente. 
“A partir do momento que criamos uma 
recompensa, começamos a estimular a 
participação de mais pessoas e vamos 
criando nelas uma cultura de reciclagem.”
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