
 

III Congresso Internacional de Ciência, 
Tecnologia e Desenvolvimento 

 
20 a 22 de outubro de 2014 

 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA PARA O 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

 

 

 

 

 

MPH1491 
 

CLASSIFICAÇÃO DAS TECNOLOGIAS BASEADA EM 
PROCESSOS SUSTENTÁVEIS 

 
 
 

SAMANTA BORGES PEREIRA 
samantaborges@yahoo.com.br 

DESENVOLVIMENTO, TECNOLOGIAS E SOCIEDADE 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ 

 
 

ORIENTADOR(A) 
ALEXANDRE FERREIRA DE PINHO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ 



CLASSIFICAÇÃO DAS TECNOLOGIAS BASEADA EM 

PROCESSOS SUSTENTÁVEIS 

 
Resumo  
O objetivo deste artigo é apresentar alguns conceitos elaborados por diversos autores 

como formas de classificação das tecnologias sociais. Inicialmente, tratou-se de 

apresentar as discussões sobre o conceito não neutro da tecnologia, pois esta exerce 

forte influência na sociedade. Um breve histórico das diversas tentativas de 

desenvolvimento de indicadores de sustentabilidade é apresentado, na tentativa de fazer 

um paralelo entre os indicadores da sustentabilidade e a classificação das tecnologias, 

usando as mesmas bases de conceitos. Por fim, alguns exemplos de tecnologias sociais 

foram relatados com a intenção de clarear os conceitos de tecnologia social. 

Palavras-chave: sustentabilidade, indicadores, tecnologia social. 

Abstract 

The purpose of this article is to present some concepts elaborated by many authors as 

form of classification of social technologies. Initially, it tried to present discussions 

about the non-neutral concept of technology because it exerts a strong influence on 

society. A brief history about various attempts to develop sustainability index is 

presented with the objective to draw a parallel between sustainability index and 

classification of technologies, using the same base concepts. Finally, some examples of 

social technologies have been reported with the intention of clarifying the concepts of 

social technology. 

Key-words: sustainability, index, social technology.  

1. INTRODUÇÃO 

É inegável a influência da tecnologia em todas as relações existentes na sociedade. Sua 

dimensão atinge aspectos econômicos como a melhoria da produtividade nas 

corporações, mas também provoca consequências como a substituição da mão de obra 

do trabalhador pela máquina ou ainda, permite o desenvolvimento de agrotóxicos que 

podem provocar a contaminação de solos e consequentemente provocar danos à saúde 

de milhares de pessoas. Portanto, é evidente que a tecnologia deve ser considerada 

como não neutra, pois sua existência provoca conflitos de interesses e gera fortes 

impactos nas relações sociais e ambientais.  

Um esforço de antecipação das implicações das tecnologias faz-se necessário, sendo 

esta previsão das consequências uma das características propostas para classificação das 

tecnologias sociais. Faz-se necessário o desenvolvimento de tecnologias que se 

preocupem com os impactos de longo prazo tanto no âmbito econômico, quanto no 

ambiental e social, fechando a trinca de indicadores propostas no conceito de 

sustentabilidade. 



A história da sustentabilidade conta com discussões de diversos autores que tentaram, 

ao longo dos anos, desenvolver indicadores de desempenho dos países ou regiões que 

não considerassem apenas os números contábeis (PIB ou PNB), mas que levasse em 

conta conceitos como qualidade de vida, preservação ambiental, índice de felicidade. 

Além disso, outros autores, aprofundando-se no desenvolvimento do conceito das 

tecnologias sociais, apontaram fatores que precisam ser considerados e que são 

importantes para a classificação das tecnologias sociais. Aspectos como potencial de 

exclusão ou reversibilidade dos impactos ou ainda levantamentos sobre o perfil do 

empreendedor social são fortes elementos de identificação das práticas das tecnologias 

sociais. 

Por ser um conceito ainda em formação, este trabalho procurou apresentar em sua 

última seção, diversos exemplos, de forma resumida, que representam a aplicação de 

tecnologias sociais. Mesmo sem detalhes do desenvolvimento do projeto, a breve 

explicação possibilita o entendimento prático das características das tecnologias sociais 

conforme classificações propostas pelos autores. 

2. TECNOLOGIA COMO CONCEITO NÃO NEUTRO 

As Tecnologias têm produzido transformações radicais na natureza e nas relações 

sociais. Não é possível tratá-las por si mesmas sem considerar suas consequências em 

todas as dimensões da atividade humana (ROCHA, 2003).  Portanto, objetivo de se 

iniciar este artigo apontando a tecnologia como conceito não neutro é de mostrar que a 

tecnologia tem implicações em diversos grupos sociais e deve ser tratada considerando 

toda a sua influência na sociedade humana e não humana. 

Falar de tecnologia não é algo novo. Trigueiro (2009) diz que essa fala remonta aos 

antigos gregos como Platão e Aristóteles, passando nos tempos modernos por Marx, 

Engels, Rosseau, Bacon, Comte e Simmel, constituindo a base filosófica e teórica 

clássica da reflexão em torno da tecnologia. Todavia, Martin Heidegger (1977) 

intensificou a discussão em seu trabalho Question concerning technology (grifo do 

autor). Contudo, são nas discussões à respeito da natureza do conhecimento científico e 

de seu papel na sociedade, principalmente na sua relação com a tecnologia, que se pode 

encontrar muitas das questões que orientam a reflexão mais recente sobre a tecnologia. 

Barbosa de Oliveira (2003) em seu artigo Considerações sobre a neutralidade da 

ciência apresenta-nos o PCN – Parâmetros Curriculares Nacionais, documento que tem 

como objetivo fornecer diretrizes para os diversos aspectos da prática educativa 



(conteúdo, métodos de ensino, avaliação, etc.). Eles não possuem força de lei, mas têm 

peso considerável. O texto do PCN exemplifica e reforça a ideia da não neutralidade da 

ciência: 

Numa sociedade em que se convive com a supervalorização do 

conhecimento científico e com a crescente intervenção da tecnologia 

no dia-a-dia, não é possível pensar na formação de um cidadão crítico 

à margem do saber científico. 

É importante que se supere a postura “cientificista” que levou durante 

muito tempo a considerar-se no ensino de Ciências como sinônimo da 

descrição de seu instrumental teórico ou experimental, divorciado da 

reflexão sobre o significado ético dos conteúdos desenvolvidos no 
interior da Ciência e suas relações com o mundo do trabalho. (PCN, 

1997 apud BARBOSA DE OLIVEIRA, 2003). 

 

O texto de Barbosa de Oliveira fala da não neutralidade da ciência. O objetivo desta 

seção é apresentar a não neutralidade da tecnologia. A relação da não neutralidade de 

ambas está na discussão sobre a não neutralidade da ciência, impulsionada pelo 

chamado “Círculo de Viena” e a contribuição da Sociologia da Ciência para a 

construção de uma teoria sobre a tecnologia apresentada por Trigueiro (2009) em O 

desate sobre a autonomia/não-autonomia da tecnologia na sociedade. 

Trigueiro (2009) coloca que autores como Bordieu e Kuhn apontam para o necessário 

imbricamento de elementos sociais, culturais e políticos na obtenção dos fatos 

científicos. Em Os usos sociais da ciência, Pierre Bourdieu (1997) coloca questões 

como: “Quais são os usos sociais das ciências?”; “É possível fazer uma ciência da 

ciência?”. Estas questões proporcionam uma discussão sobre os diversos papeis da 

ciência na sociedade e quais os usos que os agentes/sujeitos fazem dela.  

Bordieu (2007) conceitua o “campo científico”, definindo-o como um “universo 

intermediário entre a autonomia total e submissão às leis sociais”. E completa que com 

relação ao campo específico da Sociologia, este tem uma posição única, sendo um 

revelador para as outras ciências por se confrontar de maneira mais crítica com 

problemas que as outras ciências podem fingir ter resolvido. 

Citando novamente Trigueiro (2009), diz ele: “pensar a tecnologia como uma realidade 

própria, um fenômeno distinto e um objeto de investigação aberto ais mais variados 

campos do conhecimento humano. Contribuir para essa condição é um dos principais 

méritos de Heidegger.”. 

3. O DESENVOLVIMENTO DA SUSTENTABILIDADE E SEUS 

INDICADORES 



A Cúpula da Terra das Nações Unidas ocorreu pela segunda vez, no período de vinte 

anos, no Brasil, na cidade do Rio de Janeiro. As discussões tiveram dois grandes 

objetivos: encontrar soluções para controlar as mudanças climáticas e acabar com a 

desigualdade social. Sachs (2012) aponta que, é o momento de aprendermos a caminhar 

com as duas pernas, combinando justiça social e prudência ambiental (grifo do autor). 

E completa a informação, falando das três dimensões fundamentais de justiça 

envolvidas: justiça nacional e entre as nações, justiça entre a geração presente a as 

gerações futuras, e justiça entre os seres humanos e outras espécies vivas. 

Este foi o mais recente grande evento mundial para discussão da sustentabilidade. 

Entretanto, a questão tem origens mais recentes na década de 1959, quando foi 

percebida pela primeira vez a presença de um risco ambiental global, a poluição 

nuclear. Os países detentores do poder atômico realizaram 423 detonações atômicas 

entre 1945 e 1962 (NASCIMENTO, 2012). A percepção de que as chuvas radiativas 

ocorriam a quilômetros de distância dos locais de realização dos testes reacendeu a 

discussão nas comunidades científicas (MACHADO, 2005 apud NASCIMENTO, 

2012). 

O capítulo “Is growth obsolete?”, publicado em 1972 por William D. Nordhaus e James 

Tobin, no quinto volume da série Economic Research: Retrospect and Prospect, foi o 

desencadeador do debate científico sobre indicadores de sustentabilidade, num fértil 

trabalho, até hoje amplamente reconhecido (VEIGA, 2010). O foco estava na discussão 

da hipótese da obsolescência do crescimento econômico. A passagem, atribuída ao 

ecólogo Paul Ehrlich diz: “Devemos adotar um estilo de vida que tenha como objetivo o 

máximo de liberdade e felicidade para o indivíduo, não um máximo Produto Nacional 

Bruto”.  

A pioneira Conferência de Estocolmo em 1972 foi a primeira tentativa em nível 

mundial de organizar as relações entre o homem e o meio ambiente. Ela foi o resultado 

da reivindicação da Suécia, em 1968, representando países nórdicos, que estavam 

sofrendo com as chuvas ácidas. Foi feita a proposta de realização de uma conferência 

mundial para regulamentação da emissão de gases responsáveis pelas chuvas ácidas 

(NASCIMENTO, 2012). Para Sachs (2012) uma das consequências mais longevas da 

Conferência de Estocolmo foi a passagem de uma concepção socioeconômica 

bidimensional para a noção tridimensional de eco-sócio-econômica (grifo do autor). 

A conferência de 1972, todavia, foi precedida pelo ousado Seminário Founex, em 1971 

e pela publicação de Only one Earth, de Barbara Ward e René Dubos em 1972. Este 



documento apontava que os problemas ambientais eram consequência do excesso de 

desenvolvimento (tecnologia agressiva e consumo excessivo), de um lado, e de sua falta 

(crescimento demográfico e baixo PIB per capita), de outro. É neste embate que se 

inicia a formação da tríade, citada acima, no qual a questão ambiental não ficasse mais 

restrita ao meio natural, mas adentrasse no espaço social (NASCIMENTO, 2012). 

Sobre a origem do conceito de sustentabilidade, Nascimento (2012) informa que há 

duas fontes para o termo. Uma começa na Biologia, por meio da ecologia e refere-se à 

capacidade de restabelecimento e reprodução dos ecossistemas em face de intervenções 

antrópicas ou naturais. A outra, de origem na economia, como característica do 

desenvolvimento, decorrente da percepção de que o padrão de produção e consumo 

presentes não tem condições de se sustentar. A noção de sustentabilidade, portanto, 

surge sobre a percepção dos limites dos recursos naturais e sua crescente diminuição.  

Veiga (2010) aponta que essa discussão teórica levou à comparação entre a 

biocapacidade de uma região e as pressões a que são submetidos seus ecossistemas pelo 

aumento do consumo de energia e matéria pela sociedade humana e suas decorrentes 

poluições. Essa comparação deu base à Pegada Ecológica, indicador fácil de ser 

entendido e que está se tornando cada vez mais popular. Cidin e Silva (2004) colocam 

que a pegada ecológica contrasta o consumo dos recursos pelas atividades humanas com 

a capacidade de suporte da natureza e mostra se seus impactos no ambiente global são 

sustentáveis no longo prazo. 

Entretanto, no âmbito econômico, nada semelhante aconteceu. Há meio século, o 

surgimento e a padronização do sistema de contabilidade nacional permitiu a 

mensuração do produto anual de cada país, cuja versão interna (PIB) se tornou o 

medidor do desempenho socioeconômico. Veiga (2010) aponta: 

“Suas mazelas foram severamente criticadas, especialmente por só 

considerar as atividades mercantis e ignorar a depreciação de recursos 

naturais e humanos. O que justamente provocou um processo de busca 

por correções e extensões com o objetivo de transformá-lo em 

indicador de „bem-estar econômico sustentável‟, depois rebatizado 

„indicador de progresso genuíno‟”. 

 

A partir da adoção da Agenda 21 na Rio 92, a busca por um indicador econômico de 

sustentabilidade foi impulsionada. Em 1996 surge os “Princípios de Bellagio” (IISD, 

2000), um compêndio de indicadores que orientam a avaliação do progresso rumo ao 

desenvolvimento sustentável. As recomendações de Murray Patterson (2002, 2006) ao 

governo da Nova Zelândia foi a proposta mais interessante surgida até então. Sua 



argumentação confirma a ideia da sustentabilidade com base na trinca de indicadores 

das dimensões ambiental, econômica e social.  

Em 1989 surgiu o “Índice de Bem-estar Econômico Sustentável”, de Herman E. Daly 

que em 2004 transformou-se no Indicador de Progresso Genuíno, criado pela ONG 

americada Redefining Progress (VEIGA, 2010). 

Diversas outras publicações e tentativas de definição de indicadores que fossem capazes 

de avaliar os níveis de sustentabilidade em cada região foram propostas e muitas críticas 

foram apontadas. O desafio é grande, pois não se trata apenas de avaliar cada país 

separadamente. O que mais interessa é como cada país pode contribuir para a 

sustentabilidade global. 

4. CLASSIFICAÇÃO DAS TECNOLOGIAS 

Na seção anterior foi feito um breve relato sobre o surgimento da discussão sobre 

sustentabilidade e apontado alguns estudos e tentativas de definição de indicadores que 

avaliassem a sustentabilidade, tanto em nível local quanto global. O objetivo foi tentar 

fazer um paralelo entre os indicadores da sustentabilidade e a classificação das 

tecnologias, usando as mesmas bases de conceitos. 

Há pelo menos três razões para acreditar-se que o futuro será diferente do passado: as 

lições aprendidas com experiências históricas analisadas sine ira et odio, o progresso 

científico e técnico, e a criatividade humana de modo geral (SACHS, 2012). 

Rocha (2003) posiciona-se sobre a classificação das tecnologias: 

Há necessidade de classificar as tecnologias com base nos seus 
processos específicos de socialização, sobretudo com respeito às 

relações de pertinência nas diferentes comunidades, que gozam de 

oportunidades diferenciadas e participam de modo assimétrico na 

distribuição do poder social. Portanto, tecnologia não pode ser um 

conceito neutro, pois gera conflitos de interesses e implicações 

diferentes sobre grupos sociais distintos. Isto não implica a adoção de 

uma atitude radical, de aceitação pacífica ou de oposição ingênua às 

novas tecnologias, mas a necessidade de realização de um esforço de 

antecipação das suas implicações, oportunidades e alternativas – tanto 

para relações sociais e econômicas, quanto para o meio ambiente. Há 

necessidade de critérios e indicadores que ensejem avaliações das 
tecnologias do ponto de vista de sua dimensão social. 

 

Madruga e Silva (2009) constroem um escopo teórico para a análise do 

empreendedorismo socioambiental. Analisando o conceito de empreendedorismo, 

empreendedorismo social e empreendedorismo socioambiental, um quadro foi 

desenhado apontando os pressupostos básicos de cada autor para o conceito de 

empreendedorismo. Desta feita, o foco volta-se para as características que identificam o 



empreendedor socioambiental. Citando diversos autores que propuseram categorizações 

e apresentaram as qualificações de um empreendedor, como Lopes Júnior e Souza 

(2006) e a escala de Instrumento de Medida de Atitude Empreendedora (IMAE), entre 

outros, um segundo quadro foi apresentado com as características dos empreendedores. 

Quadro 1 - Características dos empreendedores sociais destacadas pela literatura analisada 
Características empreendedoras Autores 
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Visão x x      

Intuição x  x     

Julgamento x       

Experiência x       

Sabedoria x       

Critério x       

Sociabilidade e comunicação   x     

“Suscetibilidade mútua”/Interdependência  x x x    

Busca de oportunidade     x   

Iniciativa     x   

Persistência     x  x 

Aceitação de risco     x   

Comprometimento/compromisso social     x  x 

Estabelecimento de metas     x   

Busca de informações     x   

Planejamento e monitoramento     x   

Estabelecimento de redes de contato 

(relacionamentos) 
 x   x   

Persuasão     x x x 

Liderança e influência     x x x 

Independência     x   

Auto-confiança     x   

Percepção social      x  

Expressividade de reações e emoções      x  

Administração da imagem      x  

Adaptabilidade social/convívio na 

diversidade e aceitação das diferenças 
   x  x  

Inovação       x 

Ambição       x 



Realismo       x 

Aplicação prática da visão       x 

Agente de mudanças  x     x 

Ética       x 

Negociação  x      

Cooperação e colaboração  x      

Trabalho em grupo  x      

Compartilhamento do poder  x      

Uso do conhecimento local  x      

Reconhecimento dos agentes sociais    x    

Fonte: Madruga e Silva, 2009. 

Dentre as características empreendedoras citadas pela literatura, o estudo priorizou 

aquelas que apareceram mais de uma vez conforme quadro acima. O estudo concluiu 

que o Comitê Gerenciador das Bacias Hidrográficas do Rio Santa Maria, no Rio Grande 

do Sul, parece tratar-se de uma inovação social transformadora que contribui para 

demover a estrutura automizada dos agentes envolvidos e que pode mudar os rumos dos 

problemas socioeconômicos e ambientais na região (MADRUGA & SILVA, 2009). Ou 

seja, mediante levantamento de literatura e definição de uma metodologia bem 

modelada e aplicada, foi possível classificar o empreendimento como de inovação 

social, porque não podendo chamá-lo de tecnologia social. 

De forma resumida neste artigo, apresentamos também a proposta de Rocha (2003), de 

critérios e indicadores para avaliação das tecnologias, segundo a dimensão social:  

 Intensidade de trabalho x capital financeiro;  

 Significado e impactos potenciais sobre o meio ambiente, a partir de avaliações de 

risco;  

 Potencial de exclusão/inclusão;  

 Esgotamento ou renovação dos recursos naturais envolvidos;  

 População afetada;  

 Reversibilidade dos impactos.  

O objetivo desta seção foi apresentar algumas formas de classificação das tecnologias, 

empreendimentos e inovações sob a ótica da dimensão social, mostrando alguns 

critérios já definidos por outros autores.  

5. AS TECNOLOGIAS SOCIAIS 



O conceito de tecnologias sociais ainda está em desenvolvimento havendo, portanto, 

divergência nas definições propostas. A RTS - Rede de Tecnologia Social que reúne, 

organiza, articula e integra um conjunto de instituições contribuindo para a promoção 

do desenvolvimento sustentável mediante a difusão e a reaplicação em escala de 

Tecnologias Sociais, define o conceito: Tecnologia Social compreende produtos, 

técnicas e/ou metodologias reaplicáveis, desenvolvidas na interação com a comunidade 

e que represente efetivas soluções de transformação social
1
. O conceito de tecnologias 

sociais não trata apenas de tecnologia de produção no sentido estrito, mas de formas 

inovadoras de organização do uso dos recursos disponíveis a partir de iniciativas 

descentralizadas e participativas, envolvendo, portanto tecnologias organizacionais, 

financeiras e de informação (DOWBOR, 2005). 

Pretende-se nesta seção apresentar alguns exemplos de tecnologias sociais com o 

objetivo de clarear os conceitos ainda em desenvolvimento. Nos exemplos citados de 

forma resumida poder-se-á visualizar nas iniciativas, características de classificação de 

tecnologias sociais citadas acima.  

Dowbor (2005) apresenta de forma resumida diversos projetos. Um acordo entre os 

caçambeiros de Londrina possibilitou a centralização do entulho recolhido na cidade 

junto a uma trituradora de entulho de fabriqueta de blocos, transformando um custo em 

lucro. No Amapá, a organização dos catadores de castanha numa cooperativa propiciou 

a venda das essências extraídas diretamente às empresas de perfumaria da França, ao 

invés da venda da castanha bruta aos atravessadores. Isso foi possível através de uma 

parceria com a universidade e a liberação de um laboratório. As frentes de trabalho em 

Mauá contribuem para melhorar a infraestrutura urbana, tirando os desempregados do 

desespero, além de contribuir para a dinamização da economia local. Em Cabaceira, 

município no agreste paraibano, foi gerado um programa de caprinocultura articulado 

com turismo, algo que jamais seria recomendado por nenhum consultor e que está 

apresentando resultados impressionantes. A popular feira do Bode Rei, com festa e 

comercialização, já ganhou o apelido de Bode-shop. O município de Silvânia (GO) 

ganhou um prêmio da Embrapa pela excelência dos resultados no apoio à agricultura 

familiar. O estudo mostra que o resultado foi atingido porque havia uma organização 

religiosa preexistente que gerou uma comunidade organizada que soube influir nos 

                                                
1 Fonte: <www.rts.org.br> 



diversos programas de apoio, de modo que fossem complementares entre si, gerando 

sinergia que deu sentido ao conjunto. 

O projeto de extensão “Apiários Rio de Mel” é uma iniciativa inovadora de intervenção 

social, de introdução e valorização da cultura apícola junto às unidades de agricultura 

familiar da região Centro-Sul do Paraná que ocorreu através da cooperação entre a 

universidade, os agricultores e o governo do Paraná (FREITAS et al., 2011). 

No Brasil, cerca de 400 mil quebradeiras de coco vivem do extrativismo do babaçu. De 

olho na agregação de valor, tecnologias simples e de fácil manuseio já permitem dobrar 

a renda de 200 famílias com o aproveitamento total do coco da palmeira. Com 

maquinário simples e de fácil manuseio, a iniciativa resultou no desenvolvimento da 

Máquina Despeliculadora para facilitar a retirada da amêndoa e o aproveitamento de 

dois subprodutos. É importante ressaltar que as máquinas não eliminam empregos, pelo 

contrário, estão gerando novos postos de trabalho mediante o aproveitamento de todos 

os subprodutos.
2
 

Há ainda diversas outras iniciativas, mas estas raramente saem na mídia. Todavia, elas 

são hoje objeto de uma sistematização e estudo por parte do Programa Gestão Pública e 

Cidadania da FGV-SP, onde o professor Peter Spink cadastrou em torno de STE mil 

experiências inovadoras. O Cepam tem 430 experiências cadastradas no quadro do 

programa Novas Práticas Municipais (DOWBOR, 2005). Entre tantos outros programas 

de institutos e fundações que se preocupam em difundir o conceito das práticas das 

Tecnologias Sociais. É importante a divulgação maciça dessas práticas mas há que se 

pensar numa forma multiplicadora de modo que as iniciativas de um local sejam 

valiosas fontes de informações para novas iniciativas para outros, sempre respeitando as 

particularidades culturais, ambientais e sociais de cada espaço. 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O processo de desenvolvimento não pode ser regido somente pelas leis de mercado. É 

importante a intervenção do Estado, como órgão regulador e fazedor do cumprimento 

das normas e leis de proteção ambiental e de proteção da sociedade humana, com 

condições de vida digna. Não podemos negar que a tecnologia provocou transformações 

no modo de vida e faz-se necessário o desenvolvimento de fatores de classificação 

dessas tecnologias objetivando uma análise precisa dos riscos, tanto ambientais quanto 

                                                
2 Fonte: www.rts.org.br 



sociais, além dos econômicos, da aplicação de tecnologias. O desenvolvimento 

continuado visa garantir condições de vida adequadas às gerações futuras. 

Os exemplos de aplicação de tecnologias sociais apresentados mostram que o conceito 

não é utópico e que muitas iniciativas já estão em desenvolvimento e colhendo frutos. 

Falta o desenvolvimento de um sistema onde essas iniciativas possam ser copiadas, não 

no sentido literal, mas servindo como motivador, como inspiração para outros projetos, 

sempre respeitando as características físicas e culturais de cada região. 
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